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أهداف الهيئة

الهيئة لعمل  العامة  السياسة 

تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو:

العالم«  أنحاء  سائر  في  قانونًا  مجرمة  إليه  اإلساءة  تكون  وأن  محترمًا،  مصونًا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جناب  يكون  »أن 

وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودؤوب على كافة المستويات.

وقبل الوصول إليه ال بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، كذلك ال بد من إنجاز مراحل مهمة 

البلدان  في  قانونيًا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إلى  اإلساءة  لتجريم  المسلمين  غير  من  والعقالء  المسلمين  مع  الجهود  حشد  في 

المستوى.  يتطلب خبرات متنوعة عالية  الذي  األمر  المختلفة، وهو 

إن قضية نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قضية كبيرة ال يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات واإلمكانيات، 

ت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات اإلسالمية  وكذلك فإن »الهيئة العالمية لنصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص« اختطَّ

واستثمارها والتنسيق بينها، بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أقصى نتائج ممكنة.

نصرة  واجب  لتأدية  المختلفة  اإلسالمية  المؤسسات  بين  والتنظيم  التنسيق  موضع  في  نفسها  الهيئة  تضع 

المختلفة  البالد  في  المقيمة  اإلسالمية  الجاليات  طاقة  استثمار  على  المثال-  سبيل  -على  تعمل  فهي  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 

لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدها، ثم تعمل على حث 

العلمائية على معالجة هذه  الجامعات اإلسالمية والمعاهد واألكاديميات والروابط  العلمية من  المؤسسات  طاقة 

الشبهات، ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 

القائمة في  الطاقات  المعاصر، وذلك عبر حث  العام  الرأي  لدى  السائد  العام  العصر والمزاج  لغة  إلى  ومرئية قريبة 

مجال اإلعالم واإلنتاج الفني لدى المؤسسات اإلسالمية على معالجة هذه األفكار. تستثمر هذه األطراف جميعها 

طاقاتها الموجودة فعاًل في تسويق المنتجات النهائية.

حيث  ومنسقة،  فعالة  بطريقة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نصرة  هدف  نحو  القائمة  والطاقات  المجهودات  تتوجه  وبهذا 

الذي تحسنه. تؤدي كل جهة دورها 

مجلة 
ملسو هيلع هللا ىلص
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ترحب مجلة »           « بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو:

أال  على  الدعوية،  العاطفة  وال  العلمية  الرصانة  تنقصه  ال  مقااًل  يكون  وأن  المقال،  كتابة 

يتجاوز في أقصى األحوال 1500 كلمة، مذياًل باالسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق بموضوع المجلة 

عن التعريف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وشمائله وفضائله وأخالقه ورحمته بأمته والتذكير بحقه وواجبات األمة 

نحوه، والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته، ورد الشبهات عنه.

ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين، أو من المؤسسات اإلسالمية العريقة كاألزهر 

في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند تتعلق بموضوعات المجلة.. 

مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة نشرت بالصفحة وتاريخ الطبعة، أو رابط 

المادة على االنترنت.

المجلة، مع  يتعلق بموضوع  العلماء والدعاة األسرى فيما  أحد  ترشيح مادة كتبها  أو 

لمصدرها. الدقيق  التوثيق 

تفريغ مادة صوتية ألحد العلماء -الراحلين أو األسرى- مع توثيق مصدرها.

وال نستغني أبدًا عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في ترجمتها إلى لغات 

أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم، فحقوق الطبع والتوزيع محفوظة لكل مسلم.

: التالي  البريد اإللكتروني  المشاركات على  ترسل 

1

2

3

موضوع العدد القادم:

القبلة األولى وواجب تحريرها
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االفتتاحية

نعمة األمان في أفغانستان

تَۤاءِ  َیٍۡش * ِإۦلَٰـفِهِۡم رِحۡلَةَ ٱلش�ِ �له به على أهل مكة نعمة الأمن، ﴿لِِإیلَٰـِف قُر من أعظم ما امتن ال�

�َذِۤی َأۡطعَمَهُم م�ِن ُجوعࣲ وَءَامَنَهُم م�ِۡن َخوِۡفۭ﴾ ]قريش[ یِۡف  فَلۡیَعۡبُدُوا۟ رَب�َ هَٰـذَا ٱلۡبَیِۡت * ٱل وَٱلص�َ

ُف  ا َجعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَیُتَخَط�َ َ� وأعلى درجات الأمان، الأمن من تسلط الأعداء:  ﴿َأوَلَۡم یَرَۡوا۟ َأن

هِ یَۡكفُرُونَ﴾ ]العنكبوت: 67[ َ� ِنِعۡمَةِ ٱل� اُس مِۡن َحوۡلِهِۡمۚ َأفَبِٱلۡبَٰـطِِل یُؤۡمِنُونَ وَب َ� ٱلن

د. محمد الصغير

الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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�ِعم.. أنه لا يعرفها إلا مَن فقدها وكابد مشقة غيابها، وكل من رام العيش الـكريم في  وقانون الن

ظل أنظمة العسف والخسف، وحكومات الفساد والاستبداد يعرف ذلك ويدركه، حيث كانت أعيننا 

لا يداعبها الـكرى إلا مع شروق الشمس، التي تعلن أشعتها انتهاء وقت زوار الفجر.

تلك الجحافل التي تقتحم بيوت 

الوادعين، وتنشر الرعب في مساكن 

المشاعر  هذه  وكانت  المظلومين، 

أيام السفر إلى بلاد  لا تفارقني إلا 

الدخول على  تمنع  التي  ُأخر، لاسيما 

واستئذان،  تصريح  دون  الإنسان 

قيود  من  الأمن  شعور  عشت  ثم 

السجان مرة واحدة في بلدي، ومن 

مثل  في  بدأت  أنها  الأقدار  عجائب 

هذا اليوم الذي أسطر فيه حروفي، 

أي في 25 يناير 2011م.

أنني  أردده  مما  وكان  فقدها،  مدة  لطول  أدرك عظمتها  عامين، وكنت  النعمة  هذه  واستمرت 

أستطيع النوم ليلاً، دون أن أستيقظ على سحنة القرصان، أو أفتح عيني على قيودي في يد السجان، 

يلاً، وانتهى بكابوس أنكى وأشد. ولـكن لم يدُم الحلم طو

ولم أشعر بالأمن الكامل والأمان الشامل مرة أخرى، طيلة التسع سنوات المنصرمة، إلا عندما 

وأحفاد  الشهداء  أبناء  من  الإسلامية  الإمارة  رجال  واستقبلني  كابُل،  مطار  أرض  قدماي  وطأت 

المجاهدين، الذين أبدوا حفاوة بالغة، تخطت مرحلة الإكرام إلى الإجلال، ومع كونها في قمة الاحتفاء 

الرسمي إلا أنها تحت ظلال من التواضع والمحبة، والتقدير والمودة.
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ولأول مرة أرى رجال الدولة وأعمدة الحكم، هم أئمة الفقه وقادة الساحات والميادين، ممن جمعوا 

بين العلم والعمل، ثم إنهم يرون في الوافد العربي -لاسيما إن كان من العلماء- صورة أجداده الأوائل 

وأسلافه الأمجاد من الصحابة والتابعين، الذين حملوا إليهم مشاعل الهداية والدين القويم.

والحقيقة أننا نحن من رأى فيهم وفي سيرتهم ومسيرتهم ما قرأناه عن سلفنا الصالح، من آيات 

العزة والإباء، وكيف أنهم أشداء على الـكفار رحماء بينهم، إن ما رأيناه من أخلاق جنود الإمارة 

الإسلامية وقادتها من تواضع بلا تكلف، وحياء بلا تصنع، هو أصدق مثال على حال الشيخ والمريد.

على ذكر الشيوخ والأئمة فإننا وجدنا لنا ميراثاً وافياً، وذخراً وافراً من سيرة شيوخنا الـكرام عليهم 

سحائب الرضوان، الذين جاهدوا معهم في كل حالاتهم خلال الأربعين سنة الماضية، فكثيرا ما تُطعم 

كلمات علمائهم بمقولات الإمام المجاهد الشيخ عبدالله عزام، وإذا ذكروا الصلابة في الحق قالوا لقد 

تعلمنا ذلك من جلد الشيخ المجاهد د. عمر عبدالرحمن، ويذكرون مواقف له تَقدمهم فيها، وفي معركة 

القرضاوي  يوسف  الإمام د.  مواقف شيخنا  ينسون  لا  النزال،  ميدان  تقل عن  لا  التي  التفاوض 

وجملته الشهيرة »أنا منكم وأنتم مني«.

تحرير  في  الأفغان  المجاهدين  نجاح  إن 

تقوده  بلادهم من احتلال دام عشرين سنة 

حرب  أطول  في  العالم،  في  العظمى  القوة 

بأكبر  حلفائها،  من  دولة   40 ومعها  خاضتها 

أفغانستان  توحيد  ثم  التاريخ،  في  بية  حر تكلفة 

ية واحدة، لأول مرة منذ  تحت حكومة مركز

إلى دراسة  ثلاث وأربعين سنة -لأمر يحتاج 

وبحث، لأخذ الدروس والعبر، لكل من يحمل 

مشروع تحرر وطني، أو يسعى للانعتاق من رق 

النظام العالمي، وسماسرته ووكلائه.
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محمد إلهامي )رئيس التحرير(

عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص

شذرات في حديث اإلسراء والمعراج

ية العجيبة، لا يحرمنا طول النظر إليها من عوائد وفوائد، وهذه أربع شذرات خطرت لي  تلك الرحلة السماو

من قراءة حديث الصحيحين عن الإسراء والمعراج، لم أرَ مَن ذكرها، وأحسب أنها تستحق التوقف.

1. رحلة التهيئة للدولة

من أشد� المواقف التي يرى المرء فيها كم تعب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مَوقفُه حين عاد من الطائف، وهو يقول عن نفسه:

»فانطلقُت وأنا مهمومٌ على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب«1.

1. البخاري ومسلم.
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والمسافة بين الطائف وبين قرن الثعالب 48 كم، أي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ظل ماشياً لثماني ساعات وهو لا 

يشعر بنفسه من شدة الهم� والـكرب الذي هو فيه!

ثم إنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يدخل مكة إلا في جوار الـمُطعِم بن عَدي� كما هو معروف، وهذا دليٌل على شدة الضعف 

الذي صار فيه ملسو هيلع هللا ىلص من بعد وفاة عمه أبي طالب، وقد كان يحوطه ويمنعه.

لهذا اشتُهر بين العلماء والناس أن رحلة الإسراء 

أهل  من  رآه  عما  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  تسلية  كانت  والمعراج 

الأرض من الأذى، فرأى في هذه الرحلة ما أعد� 

�له عز� وجل� له من الـكرامة والنعيم في أهل السماء،  ال�

م عليه:  َ� �ُ بنبي�ٍ إلا ورحب به واستبشر وسل فما كان يمر

مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح!

من  التأمل  إلى  تدفعنا  الأمور  بعض  ولـكن 

جديد في غاية هذه الرحلة وحكمتها:

مجرد  الغرض  كان  لو  أن  بالنفس  يقع  فإنه 

تكون  أن  لذلك  الأنسب  لكان  والتكريم،  التسلية 

رحلة معراج من مكة إلى السماء، فما معنى حضور 

بيت المقدس في وسط الرحلة؟

كذلك فلو كان الأمر لغرض التسلية والتكريم فحسب، لكان الأنسب ألا تُْفرَض فيها عبادة جديدة 

على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأمته، ذلك أنها رحلة تسلية وتكريم! فكيف إن كانت هذه العبادة ثقيلة: خمسين صلاة!

ثم حديث سيدنا موسى مع نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، وطلبه أن يراجع ربه في عدد الصلوات، حتى استقر الأمر على 

خمس صلوات من بعد ما كانت خمسين، وقوله في ذلك:
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بت الناس  �له قد جر�َ »أمتك لا تطيق ذلك، وإني وال�

قبلك، وعالجُت بني إسرائيل أشد� المعالجة«.

فإن موسى هنا لا يتكلم عن الأذى الذي وجده 

من فرعون وقومه، بل عن العنت والشدة التي لقيها من 

أتباعه بني إسرائيل!

فضلاً عن موعد الرحلة نفسه، إذ سبق الإسراءُ 

والمعراُج حادَث الهجرة بشهور أو سنة وبضعة أشهر!

أصيل  آخر  إلى غرض  بأنظارنا  يأخذ  هذا كله 

التسلية  من  فيها  ما  -فوق  أنها  وهو  الرحلة،  هذه  من 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى مرحلة الدولة والحُكم وقيادة الناس وسياسة الأتباع، هذا  يم- كانت تهيئةً وإعداداً  والتكر

على  الخمس  الصلوات  عبادة  فيها  تُفرض  أن  يفسره  و بقليل،  الهجرة  سبقت  الرحلة  أن  يفسره  الذي 

بت الناس قبلك«. بته أمام نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »جر يفسره حرص موسى على وضع خلاصة تجر الأمة، و

فتأمل هنا أنه تحدث عن تجربته في قيادة الأتباع لا في مواجهة الكافرين!

ويزيد في الدلالة على ذلك أمورٌ أخرى:

يل:  فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عُرض عليه في هذه الرحلة إناء خمر وإناء لبن وإناء عسل، فأخذ اللبن، فقال له جبر

»هي الفطرة، أنت عليها وأمتك«.

فقوله »أمتك« في هذا المقام يلفت أنظارنا إلى أن الرحلة كانت فوق التسلية والتكريم للنبي في نفسه، 

وإلا لاقتصر على قوله »هي الفطرة، أنت عليها«، فأما ذِكرُ الأمة هنا فأمر يتعلق بالأمة التي سيبعثها ويُنشئها 

هذا النبي بعد قليل.
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يل »استخرج القلب،  كذلك فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقع له شق� الصدر وهو صغير في بني سعد، وفيها أن جبر

فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك«. ثم وقع له شق الصدر مرة أخرى قبيل الإسراء 

والمعراج، وهو قد جاوز الخمسين من عمره، ووصف النبي هذا الشق الثاني بقوله: »فاستُْخرِج قلبي، فغُِسَل 

بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم ُحشِيَ إيمانا وحكمة«.

إن التأمل في هذين الحدثين يلفت نظرنا إلى أن الشق الأول كان لغرض أن يهيئ النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتلقي 

ًا في نفسه، ليس للشيطان عليه سبيل. وأما الشق الثاني، فقد امتلأ  الوحي والرسالة ولأن يكون داعية صالح

به النبي إيماناً وحكمة، وهذه الحكمة أنسب لقيادة الأتباع وسياسة الرعية ومعالجة شأن الناس!

إن الحكم والسلطان والرئاسة هي منتهى اللذائذ والغرائز، أو بعبارة ابن خلدون: »إن الـمُلك منصب 

ية والشهوات البدنيّة والملاذ النّفسانية«2. وفي ذلك قيل:  شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيو

»آخر ما يخرج من قلوب الصالحين: حب الرئاسة«.

2. ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 193/1.

حاكماً  كان  من  إليه  يحتاج  شيء  وأشد 

المنصب،  شهوات  من  يعصمه  إيماناً  يمتلئ  أن 

وأن يمتلئ حكمة تعينه على القيام بواجبات هذا 

المنصب وتكاليفه.

2. أمة الفطرة

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »ثم ُأتيت بإناء من  قال رسول ال�

فأخذُت  عسل،  من  وإناء  لبن  من  وإناء  خمر 

اللبن، فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك«.

فيه  نرى  ما  أشد�ُ  هو  هذا  زماننا  لعل 

الإسلامية  الأمة  هذه  العبارة،  هذه  مصداق 
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تقف وحيدة أمام موجة انتكاس الفطرة، لقد صارت ممارسة قوم لوط في زماننا الآن من حقوق الإنسان، 

بل صار الذي يرفضها مصاباً بـ)رُهاب المثلية( وينطوي على مشاعر الـكراهية ويحتاج إلى عقاب قانوني!

حتى المسيحية واليهودية، هُزِمتا أمام هذه الموجة، فقد شرعنت كثير من الكنائس الغربية زواج هؤلاء، 

وصار القس يباركهما في قلب كنيسته! وحتى هذه الدولة اليهودية التي قامت على دعاوى دينية بحتة يتولى 

الآن رئاسة برلمانها رجل شاذ، متزوج من رجل مثله!

من  فقد صار  جديدة؛  مرحلة  في  الآن  ونحن 

أو  خنزيراً  أو  نفسه كلباً  يجعل  أن  الإنسان  حقوق 

فيها  يتدرب  وأندية  مراكز  لهذا  أقيمت  وقد  أفعى، 

هؤلاء كيف يرتدون ويتصرفون كالكلاب والخنازير!

فيها  يجري  أخرى  مرحلة  أبواب  على  نحن  ثم 

الترويج الحثيث لانتهاك الأطفال الصغار، وجعل الزنا 

الحقوق  من  بل  المقبولة؛  الأمور  من  بهم  اللواط  أو 

الطبيعية طالما هو يجري بالتراضي!

�ي حقاً من حقوق المرأة، وصارت الصداقة بين المرأة والرجل أمرًا طبيعياً  ومنذ زمن بعيد، صار التعر

ومقبولاً، وقد جر�َ هذا إلى أمور شنيعة مثل المساكنة، حيث يعاشر الرجل المرأة حتى ينجب منها أطفالاً ثم 

يكبرون، دون أن يتزوجها. وقد رأيت قبل أسابيع مقطع فيديو لشاب يسأل بعض الفتيات في الغرب: هل 

تقبلين من حبيبك إذا قال لك إنه لن يمارس الجنس إلا بعد الزواج؟ فكانت أغلب الإجابات: لا أقبل!

هذا الطوفان من انتكاسة الفطرة، لم يبق صامدًا له حتى الآن سوى هذه الأمة، سواءٌ أكان ذلك في 

مجتمعها العلمي الذي لم يفرط في حدود الحلال والحرام، أو في مجتمعها البشري الذي لا يزال يرفض الزنا 

والمساكنة وعمل قوم لوط، فضلاً عن حق التصرف كالكلاب والخنازير!

�له، نحن أمة الفطرة. فالحمد ل�
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3. التحقيقات الأمنية

» بًا ما كربُت مثلَه قط�ُ »فكربُْت كر

حين  حاله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي�ُ  وصف  هكذا 

وإذا  والمعراج،  الإسراء  بنبأ  يشاً  قر أخبر 

نوعيات  هي  كما  تحقيقًا،  الأمر  يقلبون  بهم 

صاروا  الأمنية،  الأجهزة  في  التحقيق 

الأقصى  المسجد  في  تفاصيل  عن  يسألونه 

بتثبتها،  مهتماً  ولا  بها  مشغولاً  ملسو هيلع هللا ىلص  يكن  لم 

المسجد  إلى  البُراق  على  ليلة  في  خرج  لقد 

الأقصى ثم إلى السماء ثم نزل إلى الأقصى 

الـكبرى  المشاهد  تلك  بالأنبياء..  �ى  وصل

الخارقة تصرف النظر والقلب عن التفتيش 

المكان! تفاصيل  في 

إليه صورة الأقصى، فصار يراه، وصاروا لا يسألونه عن شيء إلا  المعجزة، فرفع  ّله عليه  ال� ثم أتمّ 

أجابهم عنه.

هنا يتكرر المشهد الدائم، القديم الجديد المستمر، مشهد الداعية صاحب الرسالة وهو مكروب.. مكروب 

لا  حين  ومكروب  العظيم..  والدليل  الشاهدة  بالمعجزة  يخبرهم  أن  يريد  ومكروب  الهداية..  لقومه  يريد 

بوه بالصادق  يصدقونه فيقلبون اللحظة إلى تحقيق سخيف وسؤال عن التفاصيل الصغيرة التافهة )وهم الذين لَق�َ

الأمين من قبل(!

يظهر الدليل.. ثم ينفّك الـكرُب، ويثبت الصدق، و

ثم لا يؤمنون..
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أحاول أن أتخيل أحيانا، كم ضابطاً في أجهزة الأمن رأى من الدلائل ما يحمله على الإيمان والتوبة.. 

ولم يفعل!

يئاً، وثبتت لديه براءته، ثم استمر في تعذيبه وسجنه واضطهاده؟! كم مرة رأى بر

طَهد الذي لا يستطيع أن يثبت ما ينجيه من العذاب؟!  ب المُّضَ ولـكن.. كيف يبلغ الـكرب بذلك المُعَّذَ

إن التحقيقات الأمنية تسأل عن تفاصيل التفاصيل التي لا يهتم أحدٌ في العادة بالتفكير فيها أو الالتفات إليها!

فتأمّل كيف يجتمع الـكرب الشديد، مع الجحود الشديد في الموقف الواحد؟!

لـكن.. هل هذا الأمر خاّصٌ بأجهزة الأمن والمجرمون فيها؟!

لا، أبداً.. إنه يمتد إلى الموظف الصغير الذي يستطيع عرقلة مصالح الناس وإيقاف أرزاقهم وقلب 

حياتهم جحيماً، مهما وقر في ضميره أن الواقف أمامه محتاج إليه!

ية..  الفكر النقاشات  عالم  إلى  يمتد  بل 

مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن بعض 

تفاصيل  في  يتمحك  الذي  هذا  عن  أولئك، 

والبراهين،  الأدلة  تلال  يطلب  و التفاصيل، 

حتى إذا جاءت إليه لم يتغير موقفه أيضاً!

لئن كنَت قد مررَت في حياتك بشيء 

لقيه  الذي  الـكرب  هو  كم  فستعلم  هذا،  من 

�له ملسو هيلع هللا ىلص.  حبيبك رسول ال�

فتأمل في رجل شهد الملـكوت واحتفت به الملائكة وفُتحت له السموات وصلى إماماً بالأنبياء.. ثم إذا 

ية والاستهزاء..  هو بعد ساعة أمام مجلس التحقيق القرشي الذي يسأله عن البناء والجدار، ويستقبله بالسخر

بل إن بعض من أسلموا لما سمعوا بهذا ارتدوا عن الدين!
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د أمة، وخاض المعارك والمشاهد، واضطر إلى الهجرة وعانى  وتأمل في الرجل الذي أقام دولة، ووح�َ

!» باً ما كربت مثله قط� من النفاق.. تأمل فيه كيف يتذكر مشهدَ هذا التحقيق القرشي ليقول فيه: »كربُت كر

ّله! كل كرٍب دون كربك هيِّن يا رسول ال�

4. عصر الهزيمة

إن الهزيمة خطيرة جداً في التأثير على عقول الناس وأحكامهم، حتى قيل عن حق:

من دلائل هذه الخطورة وأمثلتها البليغة، ذلك المسلم الذي تشكك في الإسراء والمعراج، ولا أقصد 

بهذا الآن سفلة الإعلاميين المعاصرين، فهؤلاء أدنى وأضأل وأحقر من أن يكون لهم شأن نتكلف النقاش 

فيه، وإنما أقصد بعض أولئك الكاتبين والمؤلفين ممن كان يُشار إليهم بالبنان، لا سيما في النصف الأول من 

القرن العشرين.

في ذلك الوقت أثير كثير من النقاش والتشكيك في الإسراء والمعراج، ومال العديد من هؤلاء إلى 

يقة الرؤى المنامية، فهو بالروح لا بالجسد، وهو في النوم لا  أن يكون الإسراء والمعراج قد حصل على طر

في اليقظة، يدفعهم إلى هذا سطوة الإيمان بالعلم، وما أدراك عزيزي القارئ بسطوة العلم في ذلك الوقت؟! 

لقد كانت فتنة أي فتنة، ومحنة أي محنة!

يقاً ولمعاناً مما هو اليوم، وكان العلم هو دينه وشعاره ودثاره، فظن المهزومون  كان الغرب يبدو أشد بر

بالعقول!  وُيحسب  بالأيادي  يُلمس  ٌ تجريبي محسوس،  مادي� علمٌ  الحياة كلها  أن  الاحتلال  الواقعون تحت 

وكانت الهجمة على الإسلام وعلمائه وتراثه، أولئك الذين تعلقوا بالخرافة والـكرامات وأخبار الأولياء، وتلك 

الأمور التي أوصلتنا -في ظنهم- إلى الهزيمة والذل أمام هذا الغرب المتفوق!

ما من شك في أنهم استندوا إلى بعض الحق، فكثرة مظاهر الخرافة والتعلق بالـكرامات كانت حاضرة 

موجودة، ولـكن ما من شك كذلك في أنهم قد استولت عليهم هذه النظرة بأثر الهزيمة وتقليد الغالب.

يُقضى على المرء في أيام محنته        حتى يرى َحسَنًا ما ليس بالحسن
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يكن  لم  والمعراج،  الإسراء  هذا 

المسلم يشك� فيه، ولم تكن مسألة الروح 

والجسد تثير جدلاً محموماً وتبعث تعصباً 

ونكيراً بين الناس، فإن كان لها أن تثير 

في عصور  ذلك  يكون  أن  فيجب  هذا 

الماضي، وأما في العصور التي اكتشفت 

والهاتف  والبرق  الطيران  وسائل  فيها 

وأجريت  الفضاء،  وغزو  والصاروخ 

فيجب  المفتوح،  القلب  عمليات  فيها 

أن يكون الناس في هذه العصور أكثر 

تقبلاً وتعقلاً لمعجزة الإسراء والمعراج، 

ولمعجزة شق الصدر!

هذا هو منطق العقل، لـكن منطق الهزيمة مختلف!

منطق الهزيمة يحملك على الشك وضعف الثقة في كل تراثك وما أنت عليه، ويحملك على قبول سائر ما 

يأتي من الغالب المتفوق مهما كان غريباً عجيباً!

منطق الهزيمة يحملك على تكذيب البخاري ومسلم والطعن في الأئمة والصحابة وإنكار المعجزات لأنها 

فوق العقل، ولـكنه يحملك على القبول ببعض الصور التي تنشرها )ناسا( ووكالات الأنباء لتصيح في انبهار: 

ما أعظم العلم والتقدم العلمي!

المهزوم أعشى ضعيف البصر، لا يرى ولا ينظر إلا بعين الهزيمة! وهذا هو أشد الخطر! 



ومن  والقدوة،  الأسوة  فهو  غرو  ولا  بالعبر؛  حافلة  بالدروس  غنية  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص  سيرة 

العجب العاجب أن كثيراً من الناس حين تمر بهم ذكرى الإسراء يُعنَون بسرد أحداثها 

المقالة  التفاتاً، وإني سائٌق في هذه  الحادثة  تلك  يعيروا دروس  تفاصيلها دون أن  ورواية 

�له المستعان. بعضاً من هذه الدروس، وال�

د. عبد الحي يوسف

عـميد أكاديمية أنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص

اإلسراء والمعراج دروس وعبر
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�له ملسو هيلع هللا ىلص أهل مكة فما عادت  أولاً: حين ادلهمت الخطوب وانقطعت الأسباب الأرضية، وتنكر لرسول ال�

ية؛ حتى بلغ  بالبلد الذي يعرف! وكان من أهل الطائف ما كان من لؤم عظيم ومواجهة منكرة للدعوة النبو

بهم عُرام الـكفر أن يرجموه بالحجارة، وقبل ذلك ماتت أم المؤمنين خديجة التي كانت له وزير صدق، ومات 

يُقسم على ذلك قائلاً: عمه أبو طالب الذي كان يمنعه من أذى المشركين و

ية دينا    ولقـد علـمُت بأن دين محمد       مـن خـيـر أديان البـر

ة        لوجـدتني سـمحاً بذاك مبينا َ�    لولا الملامة أو حَذارُ مسب

د في التراب دفينا �له لن يصلوا إليك بجمعهم        حتى ُأوس�َ    تال�

ية المباركة تأكيداً لمعاٍن عقدية  �له ملسو هيلع هللا ىلص جاءت هذه الرحلة العلو أقول: حين بلغ الأذى منتهاه برسول ال�

ه، ومظهرٌ دينه، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه موصول بأسباب السماء، فهو  َ� �له تعالى ناصرٌ نبي راسخة أن ال�

�َذِیَن ءَامَنُوا۟ فِی  ا لَنَنصُرُ رُُسلَنَا وَٱل َ� �له معه ناصره ومؤيده ومسدده، ﴿ِإن يق الدعوة أن ال� درس لكل عامل في طر

هُۡم لَهُمُ ٱلۡمَنُصورُونَ،  یَوۡمَ یَقُومُ ٱۡلَأشۡهَٰـدُ﴾ ] غافر: 51[ ﴿وَلَقَۡد َسبَقَۡت كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرَۡسلِینَ، ِإن�َ نۡیَا وَ ةِ ٱلد�ُ َیَول ٱۡلح

ا عَلَیۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ﴾ ]الروم: 47[ وَِإن�َ ُجندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰـلِبُونَ﴾ ]الصافات: 171-173[ ﴿وَكَانَ َحق�ً

�له ملسو هيلع هللا ىلص  تُرى، أي أسى يبقى في نفس رسول ال�

بعدما رأى ليلة الإسراء ما رأى ﴿مَا كَذََب ٱلۡفُؤَادُ 

المـكذبين  بإعراض  بعدها  يتأثر  هل  ﴾؟  رََأىلۤ مَا 

وعناد المشركين؟ وقد أيقن أن ربه معه وأن الملأ 

�له  ال� صلوات  والمرسلون  بمَقدمه،  يرحبون  الأعلى 

وسلامه عليهم محتفون به مقبلون عليه؟

الوهاب  الحليم  يم  الـكر هو  تعالى  �له  ال� ثانياً: 

الجليل؛ فإن أكرمك ربك فلن يضرك ما يحيكه 

بتلك  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يكرمه  لك أهل الأرض، فها هو 
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يق للمعانه، أو من قولهم: شاة برقاء إذا اختلط بياضها بسواد. 1. قال أهل العلم: سمي براقاً اشتقاقاً من البرق لسرعته؛ أو من البر

3. باستثناء آدم وإبراهيم عليهما السلام فإنهما قالا: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح.

4. أخرجه البخاري )1145(، ومسلم )758(.

القلوب،  حياة  وبه  بالوحي  ينزل  الذي  يل  وجبر الأجساد،  حياة  وبه  القطر  يُنزل  الذي  ميكائيل  ثلاثة:  الحياة  ملائكة   .2

وإسرافيل النافخ في الصور يوم يقوم الأشهاد.

الرحلة ليظهر للناس عظيم مكانته وجليل منزلته؛ فلم يكن لـكرمه جل جلاله حدود؛ فقد أتي ملسو هيلع هللا ىلص بالبراق1 

يمه  �له عز وجل أن يحمل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص إلى بيت المقدس من غير آلة؛ لـكنه أراد تكر ليركبه، وقد كان في قدرة ال�

يل  من جهة أن يأتي به راكباً، والراكب أفضل من الماشي؛ ثم أرسل معه خير ملائكته وأفضلهم جبر

عليه السلام2 ليكون له رفيقاً؛ وسخر أهل السماء ليرحبوا به ويخاطبوه بالإجلال والإكرام؛ حيث قالوا: 

نعم المجيء جاء، مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح3.

والعطايا  بانية  الر الفيوضات  مظنة  هو  الليل  ثالثاً: 

﴿ُسبَۡحٰـَن  ليلاً؛  والمعراج  الإسراء  كان  ولذلك  الرحمانية، 

�َذِۤی َأسۡرَىل بِعَبۡدِهِۦ لَیۡلًا...﴾ ]الإسراء: 1[ مثلما كان نزول  ٱل

ٍۚ﴾ ]الدخان: 3[ وكان  بَٰـرَكَة ۤا َأنزَلۡنَٰـهُ فِی لَیۡلَةࣲ م�ُ َ� القرآن ليلاً ﴿ِإن

نا تَبارَكَ  ُ� َب �له ملسو هيلع هللا ىلص: »يَنْزُِل ر ل الرحمة ليلاً كما قال رسول ال� تنز�ُ

يِْل الآِخرُ،  َ� ُلُُث الل نْيا ِحينَ يَبْقَى ث ماءِ الد�ُ وتَعالَى كُل�َ لَيْلةٍ إلى الس�َ

فُأْعطِيَهُ؟ مَن  يَْسَألُنِي  له؟ مَن  فأْستَِجيَب  يَْدعُونِي  يقوُل: مَن 

الليل  من  له  كان  من  سعادة  فيا  له؟«4.  فأْغفِرَ  يَستَغْفِرُني 

بسيده  ويخلو  نفسه،  فيه  ويحاسب  ربه  فيه  يناجي  نصيب 

�ِغ جبهته ببابه راجياً رحمته خائفاً من عذابه. ومولاه ليمر

�له سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو الغني عن العالمين؛ فما ينبغي  رابعاً: ال�

ا قَلِیلًا﴾  ِیتُم م�َِن ٱلۡعِلۡمِ ِإل�َ للعبد المؤمن أن يكذ�ِب بشيء من الوحي لم يبلغه عقله، ولم ُيحط به نظره؛ ﴿وَمَۤا ُأوت

]الإسراء: 85[ ففي تلك الرحلة أسرى ربنا تبارك وتعالى بنبيه ملسو هيلع هللا ىلص في جزء من الليل من مكة البلد الحرام 

إلى بيت المقدس بالشام، »ليلاً«: قال أهل التفسير: فائدة التنكير التقليل.
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ثم عرج به إلى السماوات العلا، فسارع بعض 

الحمقى من كفار قريش إلى تكذيب نبينا ملسو هيلع هللا ىلص فيما روى 

وأنظارهم  الكليلة  عقولهم  إلى  مستندين  رأى؛  عما 

القاصرة إذ كيف يذهب محمد ويرجع في ليلة ونحن 

نضرب إليه أكباد الإبل شهراً ونرجع في شهر؟ وها 

نحن نرى في زماننا أن البشر قد صنعوا من الطائرات 

الناقلة ما يستطيع كل امرئ بواسطتها أن يبلغ المكان 

البعيد في الزمن اليسير وما عاد أحد يكذ�ب من ذلك 

نبيه  شيئاً! أفيعجز رب البشر جل جلاله عن حمل 

ا  َ�  عَم
ل
ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة آلة اسمها البراق؟ ﴿ُسبَۡحٰـنَهُۥ وَتَعَٰـلَى

�ࣰا َكبِیرࣰا﴾ ]الإسراء: 43[ یَقُولُونَ عُلُو

يا من يُعجب برأيه إياك وتكذيب الوحي، وقل كما قالت الملائكة ﴿قَالُوا۟ ُسبَۡحٰـنََك  فيا من يتيه بعقله و

َك َأنَت ٱلۡعَلِیمُ ٱۡلحَِكیمُ﴾ ]البقرة: 32[  َ� مۡتَنَۤا ِإن َ� ا مَا عَل لَا عِلۡمَ لَنَۤا ِإل�َ

يل  نن وتأو وعلى الشباب أن يحذروا من فئام من الناس علْت أصواتهم في زماننا بإنكار بعض الّسُ

بعض النصوص، من غير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير.

�له تعالى؛  خامساً: الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول كما يقول ابن تيمية رحمه ال�

فيه أمور يحار فيه العقل، لـكنه لا يأتي بما يحكم العقل بأنه مستحيل، فالمؤمن  أي أن الشرع قد تَرِدُ 

ِق يعرف حدود عقله، فلا يعدو به طوره ولا يتجاوز به حده، وهذا ما فعله صد�يق هذه الأمة  المصد�

نبيها ملسو هيلع هللا ىلص: وخيرها بعد 

�له عنه وجزاه عن نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص خيراً؛ فقد سارع إلى تصديقه فيما أخبر به  أبو بكر الصديق رضي ال�

�له عنه  حال عودته من تلك الرحلة مستدلاً بأنه يصد�ِقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية؛ فاستحق رضي ال�

ِهِۡمۚ ذَلَِك  ا یَشَۤاءُونَ عِندَ رَب� قُونَ، لَهُم م�َ َ� ۦۤ ُأ۟ولَٰۤـٕىَِك هُمُ ٱلۡمُت ِ َق بِه ۡدِق وََصد�َ ِ �َذِی جَۤاءَ بِٱلص� وسام الصديقية ﴿وَٱل
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جَزَۤاءُ ٱلۡمُۡحِسنِینَ﴾ ]الزمر 33-34[ فكن أيها المؤمن بتلك المثابة تَفُز وتُفلح، وإياك أن تجعل من عقلك حكماً 

على الشرع فَتَقبَل به وتَرفض، وتُقبل وتُعرض.

ية أتـقاها وأعـدلها            إلا النبـي وأوفاـهاـ بـما حمــلا خيـر الـبر

ق الرسلا الثاني التالي المحمود مشهده             وأول الناس حقاً صد�َ

أو  )الإبراهيمية(  وأسموها  اخترعوها  التي  الجديدة  �ِحلة  الن تلك  أيامنا هذه  في  الفِرى  أفرى  سادساً: 

�ا وَلَا نَصۡرَانيًا وَلَٰـِكن كَانَ  )الإبراهامية( نسبة للخليل عليه السلام، والخليل منها بريء ﴿مَا كَانَ ِإبۡرَ لهِیمُ یَهُودِی

ۡسلِمًا وَمَا كَانَ مَِن ٱلۡمُشۡرِِكینَ﴾ ]آل عمران: 76[ فها هم الأنبياء عليهم السلام -ليلة الإسراء- يصلون  َحنِیفًا م�ُ

�َذِۤی َأۡرَسَل رَُسولَهُۥ  �له ﴿هُوَ ٱل خلف خاتمهم ملسو هيلع هللا ىلص حين يؤمهم في بيت المقدس وهم جميعاً خلفه تصديقاً لوعد ال�

�ِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرُِكونَ﴾ ]التوبة: 33[ وتأكيداً على أن دين الأنبياء  ِ لِیُۡظهِرَهُۥ عَلَى ٱلد�ِیِن كُل بِٱلۡهُدَىل وَدِیِن ٱۡلحَق�

�َات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد،  �له ملسو هيلع هللا ىلص: »الأنبياء إخوة لعَل واحد وإن اختلفت الشرائع، كما قال رسول ال�

وأنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي«. 

سابعاً: في ظل الحرب الضروس التي تُشن على ديننا، والحملات الشعواء التي يحمل لواءها المنافقون 

والمنافقات.. لنكن على يقين من صدق الحق الذي ندعو الناس إليه؛ فها هو نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يرجع من تلك الرحلة؛ 

�له، لا  �له عنها وتسمع منه قولاً عجباً؛ فتقول له مشفقة: »يا رسول ال� ليكون أول من يلقاه أم هانئ رضي ال�

ٱلۡبَصَرُ وَمَا  تحد�ث الناس فيكذبوك!«. فيكون جوابه ملسو هيلع هللا ىلص جواب الواثق من دينه الراسخ في علمه ﴿مَا زَاغَ 

َطغَىل﴾ ]النجم: 17[ يقول لها: »لأحد�ثنهم«.

�له عز وجل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص حين يطلب منه بعض المشركين أن يصف له بيت المقدس؛  يظهر تأييد ال� و

�له له بيت المقدس حتى يصفه لهم باباً باباً فيقول بعضهم: »أما الوصف فقد أصاب«. �ي ال� فيجل

�له إنا على يقين من نصر ربنا إيانا،  يا حراس العقيدة إياكم والشكوك والأوهام، وال� فيا حملة الحق و

یلࣱ م�ِۡن حَِكیٍم  ِیهِ ٱلۡبَٰـطُِل مِۢن بَیۡنِ یَدَیۡهِ وَلَا مِۡن خَلۡفِهِۦۖ تَنزِ ا یَأۡت وإنا على يقين أن ما نحمله هو الحق الأبلج ﴿ل�َ

حَمِیدࣲ﴾ ]فصلت: 42[



اإلسراء والمعراج
العالقة الحتمية والشرعية بين الحجاز والشام

ية الشريفة، كانت الإطلالة المحمدية  ليلة السابع والعشرين من رجب، وفي السنة الثانية عشرة للبعثة النبو

الأولى على عالم ما بعد الحجاز، عالم ما بعد أحب بقاع الأرض إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص. في هذه الليلة المباركة التي اختارها 

ربنا أن تكون أول نافذة لنبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى العالم الخارجي، فكان الشرف للشام، حيث الإطلالة إليها والقدوم 

كذلك، ممثلة بعروسها القدس الشريف، حين أم� الأنبياء جميعاً في المسجد الأقصى المبارك.

د. أحمد موفق زيدان

عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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�له  ال� ية خيرة خلق  ية مكة والأقصى مع عبقر ية الأشخاص، عبقر ية المكان مع عبقر فتعانقت عبقر

ية وإصلاحها على مدى الحياة  �له تبارك وتعالى لدعوة البشر تبارك وتعالى وهم الأنبياء الذين اختارهم ال�

يعات فقط. �له تبارك وتعالى الزمان والمكان بسو ية، فأي تشريف تشر�فت به تلك البقاع بأن جمع ال� البشر

�له تبارك وتعالى في كتابه المحكم تلك  �ق ال� ولقد وث

اللحظات عبر سورة كاملة سُميت بسورة الإسراء التي 

والتقوى  بالإيمان  المفعمة  اللحظات  تلك  لنا  روت 

مشاهد  السورة  فجمعت  والإخلاص،  والصدق 

العلى:  السموات  في  المعراج  ومشاهد  الإسراء 

ٱلۡمَۡسِجدِ  م�َِن  لَیۡلًا  بِعَبۡدِهِۦ  َأسۡرَىل  �َذِۤی  ٱل ﴿ُسبَۡحٰـَن 

یَهُۥ  َا َحوۡلَهُۥ لِنُرِ �َذِی بَٰـرَكۡن ٱۡلحَرَاِم ِإلَى ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلَأقَۡصا ٱل

مِیُع ٱلۡبَِصیرُ﴾ ]الإسراء: 1[ هُۥ هُوَ ٱلس�َ َ� مِۡن ءَایَٰـتِنَۤا ِإن

بأحاديثه وأفعاله، ثم بعمل أصحابه من  ختها دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لاحقاً  تلك كانت البداية، وهي التي رس�

بعده. لقد خص� النبي ملسو هيلع هللا ىلص الشام وأهله بأحاديث كثيرة، وكما قال بعض العلماء فإن الأحاديث التي ذُكرت 

في الشام كانت تمتدح وتثني على أرضها وأهلها، أما الأحاديث التي ذكرت في فضائل مكة المـكرمة والمدينة 

فقد اختصت بها الأرض دون الأهل.

ية  القدر العلاقة  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته  تأكد  والمعراج  الإسراء  فيها حادثة  وقعت  التي  اللحظة  تلك  منذ 

العديدة  ية  النبو الأحاديث  والذي دعمته وأكدته  الشام،  في  والظئر  المهد  المنطقتين، حيث  بين  والحتمية 

لاحقاً، ورّسخته تطبيقات الصحابة فيما بعد باتجاه الشام، وتحريرها ومعها القدس الشريف من الروم.

ية الشام مبكراً في الأحاديث النبو

ية تجاه الشام قبل بعثته بالتعاون مع خديجة، دور في الاحتكاك بالشام  يارات النبي ملسو هيلع هللا ىلص التجار كانت لز

وتجارها، وظلت الشام منذ تلك الأيام تداعب مخيلاته على ما يبدو، فأتت حادثة الإسراء والمعراج لتؤكد له 

ية بين المكانين، لا سيما وأن تجارة مكة والمدينة كانت مقتصرة في الغالب على التجارة  الرابطة الأزلية والقدر
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المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  لدى  عزز  مما  الشام،  مع 

ية، وضرورتها كخزان  التجار الشام  أهمية 

كان  فقد  ولذا  العربية،  للجزيرة  غذائي 

ساعياً  الأهمية،  تلك  عن  أصحابه  ُيحدث 

على  يصاً  وحر نفوسهم،  في  تعزيزها  إلى 

المهمة  المنطقة  تلك  إلى  أنظارهم  لفت 

أكبر  معقل  حيث  الإسلامية،  للدعوة 

ية  ية في الأرض وهي إمبراطور إمبراطور

الروم، والتي تمنى قبل سنوات أن تنتصر 

ية الفرس الوثنية. في وجه إمبراطور

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما يظهر من هذه الأحاديث يهجس بالشام حتى في نومه، ولذا فقد جاء في الحديث 

الذي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح كما يقول الإمام الهيثمي: »بَيْنَا َأنَا نَاِئمٌ ِإْذ رََأيُْت 

اِم، َألَا وَِإن�َ  هُ مَْذهُوٌب بِه فََأتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ ِإلَى الش�َ َ� َاِب اْحتُمَِل مِْن َتحِْت رَْأسِي، فَظَنَنُْت َأن عَمُودَ الْكِت

ام«1. اْلِإيمَانَ ِحينَ تَقَُع الْفِتَنُ بِالش�َ

هُ لُؤْلُؤَةٌ  َ� بِيّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »رََأيُْت لَيْلَةَ ُأسْرَِي بِي عَمُودًا َأبْيََض، كََأن َّ هِ بِْن َحوَالَةَ اْلَأْزدِّيِ عن الن َّ وعْن عَبْدِ ال�

َاَب  اِم. وَبَيْنَا َأنَا نَاِئمٌ ِإْذ رََأيُْت الْكِت ُلُْت: مَا تَحْمِلُونَ؟ قَاَل: عَمُودُ اْلِإْسلَاِم ُأمِْرنا َأنَ نََضعَهُ بِالش�َ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، ق

�َى مِْن َأهِْل اْلَأْرِض، فََأتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَِإذَا هُوَ نُورٌ بَيْنَ يَدَي�َ  هَ قَْد َتخَل َ� اْختُلَِس مِْن َتحِْت وَِسادَتِي، فَظَنَنُْت َأن�َ ال�

اِم« . َل لِي بِالش�َ هَ قَْد تََكف�َ َ� َمَنِهِ، وَلْيَْستَِق مِْن غُدُره، فَِإن�َ ال� اِم، فَمَْن َأبَى فَلْيَلَْحْق بِي ى وُِضَع بِالش�َ َ� َحت

َاِب )وَفِي رِوَايَةٍ: عَمُودَ اْلِإْسلَاِم(  ّله: »قوله: »رََأيْت كََأن�َ عَمُودَ الْكِت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال�

َاِب وَاْلِإْسلَاِم مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَهُْم  الْكِت اِم« وَعَمُودُ  إلَى الش�َ ُأِخذَ مِْن َتحِْت رَْأسِي فََأتْبَعْته نَظَرِي فَذُهَِب بِهِ 

حَمَلَتُهُ الْقَائِمُونَ بِهِ«.

1. قال المنذري في )الترغيب والترهيب( )32/4(: "رواه الطبراني ورواته ثقات".
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المدينة  في  ثمارها  وأينعت  الدعوة  وازدهرت  المكرمة،  مكة  في  الإسلامية  الدعوة  بداية  كانت  لقد 

ية عن عودة الحكم الإسلامي من جديد، يوم ينزل السيد المسيح  المنورة، وفي الشام ُتحدثنا الأحاديث النبو

ملسو هيلع هللا ىلص في المنارة البيضاء بدمشق، ليؤمه المهدي ملسو هيلع هللا ىلص في الأقصى المبارك، فيميل على الدجال الموجود فيها فيدق 

عنقه. وهي رسالة لهذا الزمان عن ارتباط المناطق ببعضها، كما ارتبطت ليلة الإسراء والمعراج، فالأعداء هم 

الأعداء، والأحلاف هي الأحلاف، تماماً كما الأخصام هم الأخصام، وبالمقابل فإن أصحاب الحق هم 

أنفسهم، إن كانوا في دمشق المنارة البيضاء، أو في بيت المقدس وأكنافه.

يه الإمام البخاري: »لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً  يقول ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث الذي يرو

يفيض المال حتى لا يقبله أحد«. ية و يضع الجز يقتل الخنزير و مقسطاً، فيكسر الصليب و

�له ملسو هيلع هللا ىلص الدجال ذات غداة فخفض  وفي حديث مسلم عن النواس بن سمعان قال: »ذكر رسول ال�

ابن  المسيح  �له  ال� بعث  إذ  هو كذلك  »بينما  قال:  أن  إلى  النخل...«.  طائفة  في  ظنناه  ورفع حتى  فيه 

مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملـكين، إذا طأطأ 

رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ«.

آخر بعث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى الشام

بزعامة  جيش  إيفاد  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حرص 

أسامة بن زيد رداً على هزيمة المسلمين في مؤتة، لم 

يكن أسامة يومها قد أكمل سن� السابعة عشر، ولـكن 

في  أميراً  ما دام والده زيد بن حارثة قضى شهيداً 

مؤتة، كان لا بد من إرسال نجله فيكون أدعى للثأر 

أم�ره  وقد  شخصياً،  والده  ولمقتل  للهزيمة  والانتقام 

من  الصحابة  فيه كبار  جيش  على  حينها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان 

يعالج  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  وبينما  أجمعين،  عليهم  �له  ال�
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سكرات موته، كان يوصي بأهم ما يراه مهماً لأمته من وصايا، فكان يلهج لسانه بالوصية بالصلاة، ثم وصيته 

»استوصوا بالنساء خيراً«، وكلما غاب عن الوعي واستيقظ كان يُذكر بضرورة إيفاد بعث أسامة.

يلقنها لصحابته ومَن بعدهم، في ضرورة فتح  ية التي أراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يزرعها و إنها الدورة الحضار

ّله عليهم أجمعين  ية التي سار عليها الصحابة رضوان ال� الشام، وبلوغ الإسلام إلى هناك، وهي الدورة الحضار

ّله عنهما الإصرار على فتح الشام والعراق ومصر، وحين  من بعده، فكان في خلافة أبي بكر وعمر رضي ال�

الذي كان بحق  ّله عنه  ال� أبي سفيان رضي  بن  ية  لمعاو الحكم  استتب  الشام،  في  للإسلام  الأمر  استتب 

ين. لتنتقل بعدها عاصمة أكبر دولة إسلامية إلى دمشق  أميرها لعشرين عاماً، ثم ملـكها لعشرين عاماً آخر

بعد أن كانت المدينة المنورة.

�له عنه في أن يكتسب ثقة أبي بكر  ية رضي ال� يلة من الحكم نجح معاو وخلال هذه الفترة الزمنية الطو

�له تعالى عنهما، ولـكن ظلت الدولة  �له عنهم، إلى أن وقع ما وقع بينه وبين علي رضي ال� وعمر وعثمان رضي ال�

الإسلامية الـكبرى أيام بني أمية هي الأوسع انتشاراً، وهي الأقوى والأكثر رهبة وتنظيماً وسط العالم كله.

ومع انتقال عاصمة الدولة الإسلامية الـكبرى إلى دمشق، رأينا انتقال الـكثير من الصحابة للعيش 

ية، وقد وثق المؤرخ السوري محمد كرد علي  والإقامة في الشام، ومنها )الغوطة( التي ذكرتها الأحاديث النبو

أسماء الصحابة الذين عاشوا وماتوا ودُفنوا في الغوطة، ولا يزال أهالي الشام يتحدثون عن مقبرة الـكثيب 

�له عليهم أجمعين بعد مقبرة البقيع، حيث  الأحمر في حمص، والتي يُعتقد أنها أضخم مقبرة للصحابة رضوان ال�

�له عليهم أجمعين. يبلغ عدد قبور الصحابة في الـكثيب الأحمر 400 صحابي رضوان ال�

مكة والشام بين الأمس واليوم

ية ذاتها،  بعد نحو ستة قرون ونيف أعاد الأيوبيون وسلطانهم الناصر نجم الدين أيوب الدورة الحضار

فقوة الإسلام وسبيل توحيده يكمن في استعادة بيت المقدس وتوحيد الشام ومن خلفها توحيد الأمة، 

� على عواصم أربع؛ مكة المـكرمة  ولذلك يعتقد بعض علماء الاجتماع أن الأمة الإسلامية لم تجتمع تاريخياً إلا

�له الحرام فيها، ودمشق لـكونها عاصمة أول دولة إسلامية كبرى وهي الخلافة  لمكانتها الروحية وشرف بيت ال�

ية، وبغداد كعاصمة للعباسيين، وإسطنبول كعاصمة للخلافة العثمانية. الُأمو
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رأينا  ولذا  ضريبته،  وله  ثمنه  له  المكان  ية  عبقر

الشام،  في  للعيش  أنفسهم  تهفو  السلف  من  الـكثير 

على أنها أرض المحشر والمنشر، والأرض التي سيكون 

انتصار الإسلام في آخر الزمان فيها، بالإضافة إلى أنها 

التي  ية  النبو الأحاديث  في  جاء  كما  الملاحم،  أرض 

تسيطر  التي  المنطقة  وهي  فيها،  )الأعماق(  ذكر  ورد 

ية اليوم، بغض النظر فيما إذا  عليها فصائل الثورة السور

كان الزمن هو نفسه أم لا، ولـكن مثل هذه البشريات 

وتعزز  المنطقة،  في  موجود  هو  من  تأكيد  بكل  تثبت 

إيمانه بهدفه في مواجهة العصابات الطائفية المنفلتة من 

كل قيم، والمدعومة من عصابات طائفية عابرة للحدود، واحتلالين: إيراني إقليمي طائفي، ودولي متوحش 

ية إن كانت في الأعماق أو في الغوطة كانت  روسي، لا سيما وأن المناطق التي وردت في الأحاديث النبو

فصائل الثورة قد أبْلت فيها بلاءً حسناً قتالاً وثباتاً، ولا تزال هذه الفصائل ممسكة بمناطق الأعماق الممتدة 

بحسب الجغرافيا من سهول الروج في إدلب إلى شمالي حلب المجاورة للحدود التركية.

اليوم حين ننظر إلى ما يجري في الشام، نرى استثنائية المكان، كما هي استثنائية الأحداث التي 

نظام  فعل  عليه شعبه كما  يطلق  بمن  نظام  فتك  أن  التاريخ  في  فلم يحصل  عاماً،  لاثني عشر  بها  تعصف 

آل الأسد، من استخدام لكافة الأسلحة المحرمة دولياً ضد هذا الشعب، من السلاح الـكيماوي الذي 

الأمن  التي حظرها مجلس  المتفجرة  البراميل  إلى استخدام  217 مرة،  استخدم بحسب منظمات دولية 

والطيران  المدى  بعيدة  الصواريخ  استخدامه  بينهما  و لها،  استخدامه  النظام  واصل  هذا  ومع  الدولي، 

ين، ما بين نازح في  ضد المناطق الآهلة بالسكان، فقتل ما يقارب المليون شخص، وشرد 14 مليون آخر

خيام على ما تبقى له من أرض وطنه، أو مهاجر إلى دول الشتات الأقرب والأبعد، واعتقل أكثر من 

�ف  نصف مليون شخص، لا يزال يسومهم سوء العذاب كما رشحت صور قيصر، ومسالخ الطائفيين، وخل

به على شعبه أضعافهم جرحى ومعاقين، ومع هذا فقد حظي بدعم احتلالين في الوقت نفسه،  بسبب حر
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بتأييد  و بل  مطبق،  دولي  بصمت  يحصل  هذا  كل  للحدود.  العابرة  الطائفية  المليشيات  عليه  يادة  وز

لمواجهة يهود، وهو ما دعا  الموجودة  السنية الحرجة  الكتلة  المنطقة من  يغ  تفر الهدف هو  عالمي، وكأن 

يطانية إلى أن تؤلف كتاباً عن أفول أهل السنة في العراق والشام. كاتبة بر

تحدث  التي  المنصورة  الطائفة  كانت  لقد 

مع  عصابته  هي  النبوة  مطلع  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عنها 

الدعاء  في  �له  ال� على  يلح  كان  ولذلك  صحابته، 

هذه  تهلك  إن  »اللهم  الـكبرى:  بدر  غزوة  في 

نهاية  وفي  أبداً«،  الأرض  في  تعبد  فلن  العصابة 

سيدور  الزمان  بأن  ملسو هيلع هللا ىلص  المصطفى  أبلغنا  الزمان 

�له عنه  كيوم بعثته، فعن سلمة بن نُفيل رضي ال�

من  طائفة  تزال  »لا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سمع  أنه 

�له قلوب أقوام  يغ ال� أمتي ظاهرين على الناس، يز

�له  �له منهم حتى يأتي أمر ال� فيقاتلونهم، يرزقهم ال�

وهم على ذلك، ألا إن عُقر دار المؤمنين الشام«.

ّله عنه قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق  ال� وعن عمران بن حصين رضي 

ظاهرين على مَن ناوأهم حتى يقاتِل آخرهم المسيح الدجال«. وفي رواية الإمام زاد وقال: قال مُطرف: 

»فنظرت في هذه العصابة فوجدتهم أهل الشام«. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال 

طائفة من أمتي منصورة على الناس لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة«.

ّله ملسو هيلع هللا ىلص: »لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى يوم القيامة؛  ّله عنه قال: قال رسول ال� وعن أنس رضي ال�

وأومأ بيده إلى الشام«.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ينزل عيسى ابن مريم 

�له لهذه الأمة«. فيقول أميرهم: تعاَل صل� بنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمير، تكرمة ال�
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص : »فينزل عيسى ابن مريم ملسو هيلع هللا ىلص عند المنارة البيضاء شرقي دمشق«.

�له ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »لا تزال طائفة من  �له عنه قال: سمعت رسول ال� ية رضي ال� وعن عُمير بن هانئ عن معاو

�له وهم على ذلك«. وقال عمير:  �له، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر ال� أمتي قائمة بأمر ال�

قال مالك بن يخامر: يا أمير المؤمنين سمعت معاذاً يقول: هم بالشام.

الحصاد  لأهل  اختباراً  يأتي  الامتحان  الاستخلاف، وإن عظم  لعظم  يأتي مقدمة  البلاء  إن عِظَم 

والانتصار، ولعل ما يجري للشام وأهلها اليوم مقدمة لذلك الاستخلاف العظيم، الذي نسأله تبارك وتعالى 

أن يمّن علينا بالنصر والتمكين، وأن يُهلك عدونا، لاسيما وأن شرار محتليهم اليوم الروس الملاعين قد أشغلهم 

ّله تبارك وتعالى في ثورة شعبية داخلية، فلعل ذلك  ّله وأهلـكهم في أوكرانيا، والإيرانيين الذين أشغلهم ال� ال�

يذاٌن بقرب نصره وتمكينه للشام وأهله. كله إ

ولئن كان منشأ ومنشر الدعوة الإسلامية المحمدية ومن قبل الإبراهيمية على يد سيدنا إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص في 

ِ َضامِرࣲ یَأۡتِینَ   كُل�
ل
اِس بِٱۡلحَج�ِ یَأۡتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى َ� مكة المـكرمة، يوم صدح الأذان الإبراهيمي: ﴿وََأذ�ِن فِی ٱلن

�ٍ عَمِیقࣲ﴾ ]الحج: 72[ فإن الشام هي أرض المحشر ثم المنشر، وهي الستارة التي ستُسدل فيها على  ِ فَج مِن كُل�

�له أن يحفظها بحفظه ويرعاها برعايته، وسائر بلاد المسلمين. ية، نسأل ال� هذه الحقبة الدنيو



عضو رابطة علماء فلسطين، وعضو البرلمان الفلسطيني،
وأستاذ الفقه وأصوله

د. يونس الأسطل

ر عنها القرآن  َ� إن المعجزاِت التي صاحبْت رحلتي الإسراء والمعراج ذهاباً وإياباً كثيرةٌ وكبيرة، ولذلك عب

المعجز بالآيات، فجعلت الحكمة الـكبرى من الإسراء بالرسول  من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن 

يَه من آياته في ملـكوت السموات والأرض، فما كَذََب الفؤاد ما رأى، وما زاغ البصر وما طغى، لقد  ِ يُر

ِنَا  يََك مِْن آَيَات رأى من آيات ربه الـكبرى، كما قال ربنا عز وجل عن معجزات سيدنا موسى : ﴿لِنُرِ

الـْكُبْرَى﴾ ]طه: 23[.

عبرُة اإلسراِء والمعراج
وجوُب تحريِر األسرى وتطهير المسرى بالقتال ال باالحتجاج
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ِ الصدر، وركوُب البراق،  يةً، فحادثةُ َشق� وقد كان بعض تلك الآيات أرضيةً، بينما كان أكثرها سماو

ر له الريحَ عاصفةً تجري  َ� يذكرنا بمعجزة سيدنا سليمان؛ إْذ سخ والوصوُل إلى المسجد الأقصى في زمٍن يسيرٍ 

ها شهرٌ، ورَواُحها شهر، لـكنه يقطع هذا الزمن في ساعة من الغدو�ِ، وساعةٍ من الآصال، ومنها  بأمره، غُذُو�ُ

يعته، فقامت بذلك  صلاة ركعتين في المسجد الأقصى إماماً بالأنبياء، وكانوا بذلك قد بايعوه على دينه وشر

الحجة على أقوامهم، وبالأخص على اليهود والنصارى؛ فإن دعوى الإيمان بأنبيائهم يُوجب عليهم أن يقتدوا 

يعته الحنيفية السمحة. ِباع هذا النبي�ِ الخاتم، وشر � بهم في ات

ومَْن  العُلا،  والسمواِت  المعراج،  رأى  ثم 

فيهن�َ من الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين، لا 

ون إلى البيت  سيما أولئك السبعون ألفاً الذين َيحُج�ُ

المعمور في السماء السابعة، ولا يعودون إلى يوم 

المأوى،  جنةُ  عندها  المنتهى،  سدرة  ثم  القيامة، 

وإن فيها ما لا عيٌن رأْت، ولا أذٌن سمعْت، ولا 

َخطَرَ على قلب بشر، فلا تعلم نفٌس ما ُأِخْفَي لهم 

�ُه  ب مه ر َ� بما كانوا يعملون، وكل أعينٍ جزاءً  ةِ  َ� من قُر

�له موسى تكليماً،  م ال� َ� مباشرة دون واسطة، كما كل

إلى  مِعْراَجنا  لتكون  الخمس؛  الصلواِت  وأهداه 

ه عليها، له  ُ� ب يَل نزلةً أخرى، كتلك التي رآها ليلة البعثة، فقد استوى على هيئته التي خلقه ر ربنا، كما رأى جبر

ِهم، وهم من خشيته مشفقون. ستمائة جناح، يَسُد�ُ أفق الشمس؛ فكيف بِحَمَلَةِ العرش الذين يسبحون بحمد رب�

ية تلك الآيات الـكبرى؟ إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الحكمةُ من رؤ

ة بين يدي التحول من الدعوة إلى الدولة، ومن  بو�ُ ُ� والجواب أن تلك المعجزة وقعْت في منتصف عُمْرِ الن

الاستضعاف إلى الاستخلاف، وهذه المرحلة لها من التحديات الـكبرى من المشركين ومن اليهود وأوليائهم 

�َة في أقل�َ من عشر سنين، فجاءت هذه المعجزة للتعبئة  ي المنافقين، ما استدعى عقد اللواء لنحو مائة غزوة وسَرِ

يض على الدفع أولاً، وعلى الزحف ثانياً؛ بأن ينتقل القائد، وهو البشير النذير، من عِلْمِ اليقين  الإيمانية، وللتحر
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ِلاع على كثير  إلى عَيْنِ اليقين في الاط�

�له ذي  من مظاهر العظمة والجبروت ل�

اِل لما يريد، حتى  البطش الشديد، الفع�َ

نطمئن�َ إلى أن�َ مَثََل أعدائنا بالقياس 

إلى جنود السموات والأرض كَمَثَل 

َأْوهََن  وإن  بيتاً،  اتخذْت  العنكبوت 

البيوت لبيُت العنكبوت.

وإن لهذه المعجزة حكمةً أخرى، وهي فتنةُ الناس، واختبارُ إيمانهم، فأما المؤمنون فيزدادون إيماناً مع 

�له بهذه المعجزة الخبيث من  إيمانهم، وأما الذين في قلوبهم مرض والكافرون، فينقلبون على أعقابهم، فَيَمِيزُ ال�

يعلم الكاذبين، تماماً َكنَبَأِ الشجرة الملعونة في القرآن؛ إنها شجرةٌ تخرج في أصل الجحيم،  يعلم الذين آمنوا و الطيب، و

ِ شيءٍ قدير، وأما الذين كفروا فجحدوا أن  �له سبحانه وتعالى على كل� فأما الذين آمنوا فازدادوا بها يقيناً أن ال�

�َتِي  يَا ال ْؤ ُ� نا تبارك وتعالى: ﴿وَمَا َجعَلْنَا الر ُ� يادةً في الـكفر، وفي ذلك يقول رب تَنْبَُت شجرة في النار، وكان ذلك ز

ا ُطغْيَانًا َكبِيرًا﴾ ]الإسراء: 60[. ِيدُهُْم ِإل�َ �ِفُهُْم فَمَا يَز َجرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَِن وَُنخَو اِس وَالش�َ َ� ا فِتْنَةً لِلن َأرَيْنَاكَ ِإل�َ

لقد ثبت أن المسجد الأقصى هو بوابةُ السماء؛ إْذ كان واسطة العقد في رحلتي الإسراء والمعراج، 

وكأنه بمحاذاة البيت المعمور في السماء السابعة، ولا عجَب فهو القِبلة الُأولى، كما أن البيت المعمور هو قبلة 

الملائكة في الأفق الأعلى، ولعل لهذا السبَب كان موقُع سورة الإسراء في منتصف القرآن الـكريم، كما كانت 

تلك المعجزة في وسط عُمْرِ النبوة.

ولا بد�َ من التذكير بالمسجد الأقصى الأسير في تلك الحقبة، فقد مضى على الاحتلاِل الروماني�ِ لهذه 

البقعة قرابةُ سبعة قُرُون، غير أن الإسراء إليه جاء في بضع السنين التي هُزِم فيها الروم، وسيطر عليه الفُرْس، 

وكان الإسراء إليه تكليفاً بتحريره من دنس الصليبيين، والمجوس المشركين، ومن يومها صار النبي�ُ  مهموماً 

بوفد  الْتقى  الطائف، حتى  في  يقيمَها  أِن استعصْت عليه مكةُ، ولم يستطع أن  بعد  للإسلام  قاعدة  بإقامة 

الأنصار في موسم الحج، ثم هاجر إلى المدينة وأقام خمس سنين في الدفاع عنها، حتى استتب�َ له الأمر والأمن 

فيها، لا سيما بعد عقد صلح الحديبية الذي َأخرَج قريشاً مؤقتاً والقبائل العربية الموالية لها من معادلة الصراع.
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غَ عليه الصلاة والسلام لفتح الشام، فأزال خيبرَ، وخاض معركة تبوك، واشتبك مع الروم في  َ� فتفر

ز جيَش أسامةَ، فعاجلته المنية، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وشهد ذلك ارتدادَ العرب  مؤتة قبل ذلك، وَجه�َ

عن الإسلام، الأمرُ الذي أشغل الخليفة الأول عن المُضِي�ِ في زعزعة عرش الروم، بعد أن نال منهم أسامةُ 

�له بكسر شوكتهم في معركة اليرموك، واستلم مفاتيح بيت المقدس  �َى ابُن الخطاب، وأكرمه ال� وجيشه، حتى تول

بعدها بأربعة أشهٍر، وكان ذلك في العام الخامَس عشرَ للهجرة؛ أْي بعد سبعةَ عشرَ عاماً من تاريخ الإسراء 

الأمم، لـكنه التوحيد والإيمان الذي يصنع الإنسان خَلْقاً  في عُمْرِ  ويسيرٌ  والمعراج، وهو زمٌن قصيرٌ جداً 

آخرَ، ويجعلهم جنوداً لا قِبََل لعدو�ِهم بهم، كما أن فساد اليهود في أرض فلسطين، وبيت المقدس، سوف 

�له ُأولِي بأٍس شديد، وفي مقدمتهم الطائفة المنصورة ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس. رُ تتبيراً بعباٍد ل� َ� يُتَب

السيطرة  بهدف  الأقصى؛  المسجد  تجاه  لليهود  الجديدة  اليمينية  الصهيونية  الحكومة  تصعيد  ولعّلَ 

ومن  منه،  وإخراِجهم  له،  ودُُخولنا  المقاومة،  بتصاعد  يبشِّرُ  مُقامَه..  الهيكل  وإقامة  تهديمه  ثم  عليه 

مَْذؤُومين مَْدُحورين،  عاماً  المقدس، أذلةً وهم صاغرون، كما ُأخرجوا من غزة قبل سبعةَ عشرَ  بيت 

التيه مدة  بانتهاء فترة  عاماً من انطلاق انتفاضة المساجد، مؤذنةً  وقد جاء ذلك على رأس سبعةَ عشرَ 

ِيهِ العقائد الوثنية من القومية إلى  بعين سنةً منذ قيام كيان الاحتلال عام 1948م، ودخول الأمة في ت أر

ية. واليسار الإلحاد  ثم  الوطنية  إلى  الاشتراكية 

رَ  َ� تحر إذا  إلا  الأوطانُ  تتحرر  لا  أنه  ذلك 

الدنيا  حب�ُ  وهي  والأوهان،  الأوهام  من  الإنسانُ 

�له  بال� بالإيمان  إلا  ذلك  يكون  ولن  الموت،  وكراهيةُ 

واليوم الآخر، وهو السلاح الأمضى، والتجارة التي 

تُْنجِيكم من عذاٍب أليم، وتفوزون بها بالمغفرة والجنة في 

الآخرة، ومن قَبِْل ذلك بثواب الدنيا، وهو إحدى 

الحسنيين، ثم بالاستخلاف، والأمن، والتمكين.

إن من الدروس الـكبرى في معجزة الإسراء 

والمعراج أنه لا عُْذرَ لأحٍد بالقلة، أو الاستضعاف 
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ِف الناس لهم؛ فقد صار الأقصى، وبيُت المقدس، وما حوله من الأرض  في الأرض أو الخوف من تخط�ُ

�له فيها للعالمين، أمانةً في أعناق الصحابة الأولين، وهم في أضعف أحوالهم؛ بل في أسوأ تلك  التي بارك ال�

ْت فيه وَْطأةُ المشركين، حتى على خاتم النبيين، بعد موت عمه أبي  الأحوال، وفي عام الحزن الذي اشتد�َ

طالب الذي كان يُشَك�ُِل له ركناً أميناً، كالحال عند سيدنا شعيب الذي قال له قومه ما حكاه القرآن العظيم:

ا لَنَرَاكَ فِينَا َضعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطَُك لَرَجَمْنَاكَ وَمَا َأنَْت عَلَيْنَا  َّ ا تَقُوُل وَِإن َّ ﴿قَالُوا يَا ُشعَيُْب مَا نَْفقَهُ َكثِيرًا مِم

يزٍ﴾ ]هود: 91[. بِعَزِ

�له عنها، ولم يكن عنده زوٌج غيرها في تلك الفترة؛ إْذ بدأ زواجه  كما شهد موَت زوجه خديجةَ رضي ال�

بعد هجرته عليه الصلاة والسلام؛ ليتألف بذلك قلوب القبائل العربية، ويَْسلَُس انقيادهم له؛ لأنهم حين 

يُْسلِمون إنما ينقادون لصهرهم، فقد صار بذلك كأنه واحدٌ منهم، وقد جاء ذلك بعد أن صاهر أبا بكر وعمر 

�له عنهم أجمعين. �ِه، ولعثمانَ بِن عفانَ، رضي ال� ج بناتِهِ لعلي�ٍ ابِن عم �له عنهما، ثم زو�َ رضي ال�

لعدّوِنا  ونحن اليوم في مرحلة استضعاف، فقد صار شطر شعبنا الفلسطيني باتفاقية )أوسلو( أعواناً 

علينا، وَأْضحى أكثر العرب يجاهدون بولائهم لعدّوِنا، وهو يتلقى الدعم غيرَ المحدود من الصليبيين أمريكانَ 

في غزة؟! فقد  يعلمُهم؛ لـكْن هل أغنى عنهم ذلك شيئاً  ّلهُ  ال� وأوربيين، وآخرين من دونهم، لا تعلمونهمُ 

َبُوا بيوتهم ومستوطناتهم فيها بأيديهم، وأيدي المؤمنين، كما ُأْخرِج آباؤُهم الأولون من  ُأْخرِجوا منها بعد أن َأْخر

ّله، وليخزَي الفاسقين. بني قينقاع وبني النضير من المدينة بإذن ال�

َأ  َ� ولعل من إرهاصات ذلك ما تراه اليوم من الشرخ الحاد�ِ على مستوى القيادة عند الصهاينة بعد أن تبو

مقاعد الحكومة المتهورون المتهودون من المتشددين اليمينيين كما يُوصون، وقد َطفَِق كثير من المستوطنين يبحث 

ياح العاتية عَبْرَ الهجرة المعاكسة،  عن جنسيةٍ أوروبيةٍ؛ ليقفز من المركب التي باتت في مهب الأمواج والر

الصهاينة  لأكثر  طاقةَ  ولا  وشيكاً،  بات  القدس  سيف  معركة  من  جديدةٍ  جولةٍ  احتمال  وأن  خاصةً 

ِ شبرٍ من أرض فلسطين، وإنني لعلى يقين أن صلاتنا  ية الصواريخ تقصفهم في كل� والمستوطنين باحتمال رؤ

�له بعزيز. في المسجد الأقصى مطهراً للعاكفين والركع السجود مسألةُ وقت، وما ذلك على ال�

ّله على سيدنا محمٍد، وعلى آله وصحبه وسلم وصلَّى ال�



للهجرة، ولأعظم  �له نبيه ملسو هيلع هللا ىلص على آيات كبرى ومشاهد عظمى، توطئةً  في رحلة الإسراء والمعراج أطلع ال�

�له ملسو هيلع هللا ىلص كثيرةٌ؛ منها: لال، والآيات التي راها رسول ال� اريخ للـكفر، والض�َ َ� مواجهةٍ على مدى الت

ة،  َ� موات، والجن ية الأنبياء، والمرسلين، والملائكة، والس�َ ماء، ورؤ هاب إلى بيت المقدس، والعروج إلى الس�َ الذ�َ

والنار، ونماذج من النعيم والعذاب. وقد خلد القرآن الـكريم ذكر هذه الرحلة بكتابه الـكريم، فقال سبحانه عن رحلة 

یَهُۥ مِۡن  َا َحوۡلَهُۥ لِنُرِ �َذِی بَٰـرَكۡن �َذِۤی َأسۡرَىل بِعَبۡدِهِۦ لَیۡلًا م�َِن ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلحَرَاِم ِإلَى ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلَأقَۡصا ٱل الإسراء: ﴿ُسبَۡحٰـَن ٱل

مِیُع ٱلۡبَِصیرُ﴾ ]الإسراء: 1[. هُۥ هُوَ ٱلس�َ َ� ءَایَٰـتِنَۤا ِإن

د. علي محمد الصلابي

المؤرخ الإسلامي

اإلسراء والمعراج

المعنى والمغزى
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في  لاً  مفص� مبسوطاً  الرحلتين  ذكر  جاء  كما  النجم،  بسورة  المعراج  رحلة  إلى  الإشارة  وجاءت 

ية الصحيحة؛ في الصحيحين وكتب السنن والمسانيد عن عدد من الصحابة الـكرام، مليئةً  الأحاديث النبو

في  ومكانته  المبارك،  الأقصى  والمسجد  والإيمان،  والسلوك  بالأخلاق  المتعلقة  والفوائد  والعبر  بالدروس 

الإسلام ولدى المسلمين، وغير ذلك كما سيأتي.

1. مسلم )162(.

الإسراء  رحلة  حديث  من  جزءاً  أذكر  أولاً: 

رضي  مالٍك  بن  أنس  فعن  عنه،  وملخصاً  والمعراج 

بالبُرَاق  »ُأتِيُت  ملسو هيلع هللا ىلص:  �له  ال� رسول  قال  قال:  عنه  �له  ال�

يٌل، فوق الحمار ودون البغل،  أبيُض طو ـ�ةٌ  -وهو داب

ى  َ� حت فركبتهُ  قال:  َطرْفه-  منتهى  عند  حافره  يضع 

بُِط  �َتي يَرْ أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة؛ ال

فيه  �َيت  فصل المسجد  دخلت   َ� ثم قال:  الأنبياءُ.  به 

السلام  عليه  يل  جبر فجاءني  خرجت،   َ� ثم ركعتين، 

بن، فقال  َ� الل لبنٍ، فاخترُت  بإناءٍ من خمٍر، وإناءٍ من 

يل: اخترَت الفطرة«... فذكر الحديث1. جبر

ثهُ عن ليلة أسري به، قال: »بينما  ّله ملسو هيلع هللا ىلص حّدَ ّله عنه: أّنَ نبّيَ ال� وفي حديث مالك بن صعصعة رضي ال�

يل  أنا في الحطيم ]الحطيم: ما بين الركن والمقام[ -وربما قال في الحِجر- مضطجعاً؛ إذ أتاني آٍت -وهو جبر

- ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني  عليه السلام- فَقَد�َ -قال: وسمعته يقول: فشق�َ

�َ ُأتيُت بطَْسٍت  هِ إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم ِ به؟ قال: من ثُغرةِ نحرِهِ إلى ِشعْرَته. وسمعته يقول: من قَص�

�َ ُأتيُت بدابةٍ دون البغل وفوق الحمار أبيض  �َ ُأعِيدَ، ثم �َ ُحشيَ، ثم إيماناً، فَغُِسَل قلبي، ثم من ذهٍب مملوءةٍ 

-فقال له الجارود: هو البُرَاُق يا أبا حمزة؟! قال: أنٌس: نعم- يضع َخْطوَهُ عند أقصى َطرْفه، فحُمِلُت عليه، 

ومن معك؟  قيَل:  يُل،  قال: جبر هذا؟  مَْن  فقيل:  فاستفتَح  نيا،  الد�ُ ماء  الس�َ أتى  ى  َ� يُل حت بي جبر فانطَلََق 



38

العدد 9 | رجب 1444هـ | فبراير 2023م

نعم.  قال:  إليه؟  ُأرِسَل  وقد  قيل:  د،  َ� محم قال: 

فَفَتَح، فلما  المجيءُ جاء،  به، فنعم  قيل: مرحباً 

خَلَصُت؛ فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، 

�َ قال:  �َمُت عليه، فرد�َ السلام، ثم �ِمُ عليه، فسل فَسَل

الح...2  بي�ِ الص�َ َ� الح، والن مرحباً بالابن الص�َ

إلى  صعوده  ذُكر  الحديث  نفس  وفي 

وفي  السبع  بالسموات  مروراً  السابعة،  السماء 

بمثل حواره  فيتحاورا  نبياً  كل سماء كان يرى 

مع آدم عليه السلام، ثم يذكر صعوده إلى سدرة 

2. البخاري )3207( ومسلم )164(.

يف حقوق المصطفى، 108/1. 3. الش�ِفا بتعر

المنتهى، ثم ما عُرض عليه من الخمر واللبن واختياره اللبن، ثم حواره مع موسى عليه السلام بعد فرض 

خمسين صلاة فما زال يقول له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف حتى ُخففت إلى خمس صلوات وبقي 

يق المصادر التي ذكرت. أجرها كخمسين صلاة. هذا ملخص الحديث ويمكن الرجوع إليه عن طر

يمة ودروسها وعبرها: ومن فوائد هذه القصة الـكر

الهجرة،  مرحلة  جديدةٍ،  مرحلةٍ  على  مُْقدِماً  العظيمة  الرحلة  هذه  قبل  كان  َّسول ملسو هيلع هللا ىلص  الر أّنَ    1

ةً متماسكةً،  ةً، متراص�َ َ� ي بِنَات الأولى في البناء أن تكون سليمةً قو َ� �لهُ تعالى لِل يد ال� ولة، ير والانطلاق لبناء الد�َ

�َذين في قلوبهم مرٌض،  عاف المترد�ِدين، وال ف�َ من الض�ِ �ِص الص�َ �َمحيص؛ ليُخل �له هذا الاختبار والت فجعل ال�

نبي�ِهم بعد أن لمسوه تصديقاً، وشهدوا مدى  �َص؛ الذين لمسوا عياناً صدق  ياء والخل �ِت المؤمنين الأقو ويُثب

آمنوا  المصطفى، وقد  بي�ِ  َ� الن يغمرهم، وهم حول هذا  ٍ يحوطهم، وأي�ُ سعٍد  فأي�ُ حظ� �ِه،  ب ر على  كرامته 

�َ بعد وعثاء  �َذي تم خ الإيمان في قلوبهم أمام هذا الحدث ال موا حياتهم فداءً له ولدينهم؟! كم يترس�َ به، وقد�َ

فهاء؟!3   بيان والس�ُ ِ ة في جواٍر، وبعد أذى الص� ائف؟! وبعد دخول مك�َ الط�َ
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في  تدركه  ولا  تنكره عقولهم،  بأمرٍ  للمشركين  في مواجهته  د  تتجّسَ العالية،  بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َّ الن إّنَ شجاعة     2

ِي نكيرهم، واستهزائهم، فضرب  راتهم، ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم، وتلق� ل الأمر تصو�ُ أو�َ

به  دوا لحر َ� ِ، وجن بوا ضد�َ الحق� َ� ِ أمام أهل الباطل، وإن تحز ته أروع الأمثلة في الجهر بالحق� بذلك ملسو هيلع هللا ىلص لأم�َ

كل�َ ما في وسعهم.

ار،  َلَِل، فعندما أخبره الـكف�َ ّله عنه القوّيُ في هذا الحدث الج ّدِيق رضي ال� يمان أبي بكر الّصِ 3   يظهر إ

�ِي لأصد�ِقه فيما هو أبعد من ذلك، أصد�ِقه  �َ قال: »إن قال بلسان الواثق: »لئن كان قال ذلك لقد صدق!« ثم

ماء في غدوةٍ، أو روحةٍ«. بخبر الس�َ

ّدِيق، وهذا منتهى الفقه، واليقين، حيث وازن بين هذا الخبر، ونزول الوحي  وبهذا استحّقَ لقب الّصِ

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 4. َّ ه في غاية الإمكان بالنِّسبة للن َّ ، فإن َّه إذا كان غريباً على الإنسان العادّيِ ماء، فبيَّن لهم أن من الّسَ

ر  ُ� يماناً وحكمةً استعداداً للإسراء، تظهر في عدم تأث بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وملء قلبه إ َّ 4   إّنَ الحكمة في شّقِ صدر الن

ا يؤم�ِنه من جميع المخاوف العادية الأخرى، ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة  َ� ِ، وإخراج القلب مم ق� جسمه بالش�َ

 .5
ٌ �َتي لا يستحيل عليها شيء �له تعالى، ال �ُض لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة ال� عر َ� سليم لها دون الت َ� يجب الت

، للحميدي، 43/3. اريخ الإسلامي�ُ َ� 4. الت

حيحة، 189/1. ية الص�َ بو َ� 5. الس�ِيرة الن

ـبن حيـن خُيِّر  َّ الل ّله ملسو هيلع هللا ىلص  ال� 5   إّنَ ُشـرْب رسـول 

»هُديَت  السلام:  عليه  يل  جبر وبشارة  الخمر،  وبين  بينه 

�َة؛  ي البشر الفطرة  دين  الإسلام  هذا  أن�َ  تؤك�ِد  للفطرة« 

خلق  �َة  ي البشر الفطرة  خلق  �َذي  فال معها،  ينسجم  �َتي  ال

�ِي نوازعها، واحتياجاتها، ويحق�ِق  �َذي يلب لها هذا الد�ِين، ال

ِلد�ِيِن َحنِيفًا  يكبح جماحها: ﴿فََأقِْم وَْجهََك ل طموحاتها، و

هِ ذَلَِك  َ� اَس عَلَْيهَا لاَ تَبْدِيَل ِلخَلِْق ال� َ� �َتِي فَطَرَ الن هِ ال َ� فِْطرَةَ ال�

اِس لاَ يَعْلَمُونَ﴾ ]الروم: 30[. َ� �ِمُ وَلـَِكن�َ َأْكثَرَ الن الد�ِيُن الْقَي
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عاة، 91/2. عوة والد�ُ 8. المستفاد من قصص القران للد�َ

لف، والخلف،  ُّوح والجسد، يقظةً إلى بيت المقدس، وعلى هذا جماهير الس�َ بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، بالر َّ 6  كان إسراء الن

يا منام؛ إذ لو كان الإسراء مناماً؛ لما كانت فيه  �َه رؤ ل على مَْن قال إن�َ الإسراء كان بروحه وأن ولا يُعو�َ

�َ إن�َ في قوله تعالى:  بوه؛ إذ مثل هذا من المنامات لا يُنكر، ثم آيةٌ، ولا معجزةٌ، ولما استبعده الـكفار، ولا كذ�َ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وكلمة »بعبده« تشمل روحه، وجسده6.  َ� �َذِي َأسْرَى بِعَبْدِهِ﴾، والمقصود بعبده: سيدنا محم ﴿ُسبْحَانَ ال

المسجد  بين  بط  َّ الر إّنَ   7

وراءه  الحرام  والمسجد  الأقصى 

ِحكَمٌ، ودلالاٌت، وفوائد؛ منها:

�ِسبة  بالن الأقصى  المسجد  ة  َ� �ِي أهم

للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسولهم 

موات العلا،  ملسو هيلع هللا ىلص، ومعراجه إلى الس�َ

طيلة  الأولى  قبلتهم  يزال  لا  وكان 

وإرشادٌ  ة، وهذا توجيهٌ  َ� ي ِ المـك� الفترة 

وا المسجد الأقصى،  ُ� للمسلمين بأن يحب

سةٌ. ها مباركةٌ، ومقد�َ وفلسطين؛ لأن�َ

أوضار  من  الأقصى  المسجد  تحرير  ة  َّ بمسؤولي الأقصى،  المسجد  نحو  بمسؤوليتهم  المسلمين  يُشعر  بط  َّ الر

ثليث، كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد الحرام، من أوضار الشِّرك، وعبادة الأصنام. َّ الشِّرك، وعقيدة الت

المسجد  يْل من  َّ الن وأّنَ  وأهله،  الحرام  للمسجد  تهديدٌ  هو  الأقصى،  للمسجد  هديد  التَّ بأّنَ  يُشعر  بط  َّ الر

يق إلى المسجد الحرام، وزوال المسجد  ر يْل من المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصى بوابة الّطَ َّ الأقصى توطئةٌ للن

د الأمن فيهما،  الأقصى من أيدي المسلمين، ووقوعه في أيدي اليهود، يعني أن المسجد الحرام والحجاز قد تهّدَ

جهت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما. واّتَ
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لاة، وعظيم منزلتها:  الّصَ ة  َّ أهمِّي   8

لاة  الص�َ أن�َ  ة  َ� ي بو َ� الن ة  َ� ن الس�ُ في  ثبت  وقد 

ليلة  في  ة  َ� الإسلامي ة  الأم�َ على  فُرضت 

هذا  وفي  موات،  الس�َ إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  عروجه 

كما قال ابن كثير: »اعتناءٌ عظيمٌ بشرف 

أن  عاة  الد�ُ فعلى  وعظمتها«،  لاة،  الص�َ

والمحافظة  لاة،  الص�َ �ِية  أهم على  يؤك�ِدوا 

من  يذكرون  فيما  يذكروا  وأن  عليها، 

ليلة  في  فرضت  كونها  ومنزلتها  �ِيتها،  أهم

به  أوصى  ما  آخر  من  ها  وأن�َ المعراج، 

�له ملسو هيلع هللا ىلص قبل موته7.  رسوُل ال�

عاة، 93/3. عوة والد�ُ 7. المستفاد من قصص القرآن للد�َ

�له عنهم مسؤوليتهم نحو المسجد  ال� حابة رضي  حابة لأهمِّية المسجد الأقصى: أدرك الص�َ 9  إدراك الّصَ

�له عنه، وظل�َ ينعم  اب رضي ال� روه في عهد عمر بن الخط�َ َ� ومان، فحر ُ� الأقصى، وهو يقع أسيراً تحت حكم الر

ون فساداً فيه بعد خمسة قرون من هجرة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ومكثوا ما يعادل  ُ� ليبي ى عاث الص�َ َ� بالأمن، والأمان حت

 ، ِ ، وها هو ذا يقع تحت الاحتلال اليهودي� ره المسلمون بقيادة صلاح الد�ِين الأيوبي�ِ َ� قرناً يعيثون فساداً، فحر

يق إلى تخليصه؟ ر فما الط�َ

يق إلى تخليصه:  ر الّطَ

ّله عنهم. حابة الـكرام رضي ال� ّله؛ على المنهج الَّذي سار عليه الّصَ الجهاد في سبيل ال�



الشيخ مختار بن العربي مؤمن

عضو مجلس الأمناء بالهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص

ى ببُرده في بيت حان من بيوت أهله عند أم هانئ،  في ليلة من ليالي مكة الهادئة، يرقد النبي ملسو هيلع هللا ىلص مُسج�

الأعلى،  الملأ  إلى  الأقداس،  إلى حضرة  أنه مدعو  ليبلغه  السلام  عليهما  المصطفى  إلى  ينزل  يل  بجبر وإذا 

فينتفض الجسد المسجى وتَشرئب الروح إلى الملأ الأعلى، إيذاناً بفجر جديد، فيا لها من دعوة تجلي عن قلب 

الحبيب الأحزان، وترفع شأنه فوق الأكوان.

إمام األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص 
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من هناك من مكة المـكرمة من البلد الحرام الذي وُلد فيه الهدى، فأضاءت به الأكوان وتبسم فم 

�له  ال� الوفد عناية  ربانية، ورفقة ملائكية، يحف  في رحلة روحانية، ومنحة  المبارك،  الوفد  انطلق  الزمان، 

جًا، فاستَْصعََب  مًا مُسَر�َ يل إلى الهادي ملسو هيلع هللا ىلص ومعه البراق مُلَج�َ وألطافه، وتكسوهم المهابة والجلال، وصل جبر

�لهِ منه. فاْرفَض�َ عَرَقًا. أي: انَصب�َ  ٍد تفعُل هذا؟! فما رَِكبََك أحدٌ َأكْرَمَ على ال� ُحَم�َ يُل: َأبِم عليه، فقال له جبر

البُراِق؛ لأن�َ استِْصعابَه كان  العَرَق كان مِن  بي�ِ ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: إن�َ  َ� الن ِمَقاِم  ل البراِق منه إجلالًا وإكبارًا  عرَُق 

�َه وقََع منه اْستِعَْصاءً؛ ولذلك ارفَض�َ البُراُق عَرقًا. يُل أن اهْتِزازًا صدَرَ عنه فَرَحًا، وظن�َ جبر

ويسرع في خطوه مركبهم الخاطف، تلهفاً 

حيث  الأقداس،  بيت  إلى  الضيف  لإيصال 

يؤم  الرسل والأنبياء، هناك حيث  هناك تجتمع 

�له فضله  الخاتم مَن سبقه مجيئاً بالرسالة، ولـكن ال�

محمد  الأصفياء،  سيد  بهم  فيصلي  سائرهم،  على 

صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والذي ما 

مثله ضيف دعي لمأدبة بين الأرض والسماء.

إمامة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للأنبياء في الصلاة دليل على سيادته

لما كانت الإمامة في الدين لها الشرف المـكين، والعز المنيف المتين، فإن السادة الأنبياء والرسل عليهم 

الصلاة والسلام كانوا هم أولى الناس بالإمامة فلا يجوز أن يتقدمهم أحد لـكمال رتبتهم، وعظيم شأنهم، ولقد 

�د الأو�لين والآخرين ليلة  �د ملسو هيلع هللا ىلص سي شرُف الأنبياء والرسل بئتمامهم بأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محم

�بي� ملسو هيلع هللا ىلص َأم� إخوانه الأنبياء في رحلته إلى بيت المقدس،  ة الصحيحة أن� الن َ� الإسراء والمعراج، فقد ثبت في السن

�سالات وكمالها، وفضل الأمة  وتلك إمامة لها مدلولات عظيمة يُستشف منها عظمة النبي الخاتم، وإتمام الر

المحمدية على سائر الأمم، فهاهو الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص يؤم� مَن سبقه من الأنبياء والرسل عليهم صلوات ربي وسلامه.

�ِى  �له ملسو هيلع هللا ىلص: »... وَقَْد رََأيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مَِن الَأنْبِيَاءِ فَِإذَا مُوسَى قَاِئمٌ يَُصل فعن أبى هريرة قال: قال رسول ال�

اِس  َ� �ِي َأقْرَُب الن لاَمُ قَاِئمٌ يَُصل هُ مِْن رِجَاِل َشنُوءَةَ وَِإذَا عِيسَى ابُْن مَْريَمَ عَلَيْهِ الس�َ َ� فَِإذَا رَجٌُل ضَرٌْب َجعْدٌ كََأن
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، وَِإذَا ِإبْرَاهِيمُ  قَفِي�ُ َ� بِهِ َشبَهًا عُْروَةُ بُْن مَْسعُوٍد الث

اِس بِهِ َصاِحبُكُْم  َ� �ِى َأْشبَهُ الن لاَمُ قَاِئمٌ يَُصل عَلَيْهِ الس�َ

لاَةُ فََأمَمْتُهُْم«1. َانَِت الص�َ - يَعْنِي: نَْفسَهُ - فَح

بِي�ُ  َ� ا دَخََل الن َ� وعن ابن عباس قال: »فَلَم

�َ الْتَفََت فَِإذَا  �ِي، ثُم ملسو هيلع هللا ىلص الْمَْسِجدَ اْلَأقْصَى قَامَ يَُصل

ونَ مَعَهُ«2. ُ� ونَ َأْجمَعُونَ يَُصل ُ� بِي َ� الن

إمامة الرسول للأنبياء قبل المعراج أم بعده؟ 

�بي ملسو هيلع هللا ىلص إلى الس�ماء أم بعد أن هبط منها،  وقد اختلف العلماء هل كانت تلك الصلاة قبل عروج الن

�َى بالأنبياء جميعاً  �له: يحتمل أن يكون صل �له: »قال عياض رحمه ال� �اجح: الأو�ل. قال الحافظ ابن حجر رحمه ال� والر

في بيت المقدس، ثم صعد منهم إلى السماوات مَن ذُكر أنه ملسو هيلع هللا ىلص رآه، ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن 

هبط من السماء فهبطوا أيضاً. والأظهر: أن� صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج«.

ثم أورد الحافظ في الفتح روايات تثبت صلاته بهم في المسجد الأقصى فقال: »ففي رواية أبي عبيدة 

�له بن مسعود عن أبيه نحوه وزاد: »ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد  بن عبد ال�

ثم أقيمت الصلاة فأممتهم«. وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند بن أبي حاتم: »فلم ألبث إلا يسيراً 

يل  حتى اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤم�نا فأخذ بيدي جبر

فقدمني فصليت بهم«3.

ية، وإذا كانت حياة  ويجب على المسلم أن� يعتقد أن الحياة البرزخية لا تجري عليها َسنن الحياة الد�نيو

هم كاملة فإن� حياة الأنبياء أكمل، لذا فعلى المسلم الإيمان بهذه الحياة دون التعرض  �هداء البرزخية عند رب� الش

ر. لـكيفيتها وحقيقتها إلا بنصوص من الوحي المطه�َ

1. رواه مسلم )172(.

3. فتح الباري )209/7(، دار المعرفة- بيروت.

2. رواه أحمد )167/4( وفي إسناده كلام، لـكن يشهد له ما قبله. وصحح ابن كثير إسناده في التفسير )26/5(، وصحح إسناده الشيخ 

أحمد شاكر.

صخرة المعراج
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4. رواه أبو يعلى في مسنده )3425(، وصححه محققه وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )621(.

5. نقله صاحب عون المعبود )261/3(، دار الـكتب العلمية– بيروت، ط: الثانية، 1415 هـ..

6. فتح الباري، )210/7(.

ِهِْم يُرْزَقُونَ  هِ َأْموَاتًا بَْل َأْحيَاءٌ عِنْدَ رَب� َ� �َذِيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل ال� �هداء: ﴿وَلَا َتحْسَبَن�َ ال قال تعالى في حياة الش

ا َخوٌْف عَلَْيهِْم وَلَا هُْم َيحْزَنُونَ  َلَْحقُوا بِهِْم مِْن خَلْفِهِْم َأل�َ �َذِيَن لَْم ي هُ مِْن فَْضلِهِ وَيَْستَبْشِرُونَ بِال َ� فَرِِحينَ بِمَا آَتَاهُمُ ال�

هَ لَا يُِضيُع َأْجرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ]آل عمران: 169- 171[. َ� هِ وَفَْضٍل وََأن�َ ال� َ� ِنِعْمَةٍ مَِن ال� يَْستَبْشِرُونَ ب

قُبُورِهِْم  فِي  َأْحيَاءٌ  »الَأنْبِيَاءُ  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لهِ  ال� رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  عنه  �له  ال� رضي  مَالٍِك  بِْن  َأنَِس  وعَْن 

�ون  يصل �دون و �له: »وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعب ونَ«4. قال ابن حجر المـكي رحمه ال� ُ� يَُصل

�َف البيهقي جزءًا  �راب كالملائكة -أمرٌ لا مرية فيه، وقد صن في قبورهم، مع استغنائهم عن الط�عام والش

متعلقة  فيهم  الحياة  يرزَقون، وأن  أحياء  هم  أن� الشهداء  في حق�  �له  ال� كتاب  في  �ص  الن في ذلك... وورد 

والمرسلين؟«5. بالأنبياء  فكيف  بالجسد؛ 

لقاء الأنبياء بالجسد أم بالروح؟

�بي� ملسو هيلع هللا ىلص بإخوانه  ولـكن هل كان التقاء الن

الأنبياء بأجسادهم مع أرواحهم، أم بأرواحهم 

دون أجسادهم؟ قولان لأهل العلم.

»وقد  �له:  ال� رحمه  حجر  ابن  الحافظ  قال 

مع  الس�ماوات،  في  الأنبياء  ية  رؤ استشكل 

بالأرض،  قبورهم  في  �ة  مستقر أجسادهم  أن� 

بصور  �ت  تشكل أرواحهم  بأن�  وأجيب: 

لملاقاة  أجسادهم  ُأحضرت  أو  أجسادهم، 

يماً«6. يفاً له وتكر �يلة تشر �بي� ملسو هيلع هللا ىلص تلك الل قبة المعراجالن
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�ة بصور أجسادهم، باستثناء عيسى عليه الس�لام، حيث رُفع بروحه  �ه التقى أرواحهم متشكل �اجح أن والر

�اجح أنه ملتحق بباقي إخوانه الأنبياء لا بعيسى عليه الس�لام.  وبدنه، وثمة خلاف في إدريس عليه السلام والر

�بي�  �قاء بالن �له تعالى لهم من الل ره ال� فالأنبياء عليهم الس�لام أبدانهم في قبورهم، وأرواحهم في الس�ماء، فما قد�َ

حه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ  �ما هو بأرواحهم المتشكلة بصورة أجسادهم الحقيقية، وهو ما رج� ملسو هيلع هللا ىلص إن

ابن رجب وآخرون.

7. مجموع الفتاوى، )328/4(.

8. فتح الباري، )113/2(.

غيره  ية  السلام- ورؤ عليه  ية موسى  �له: »وأما رؤيته -أي رؤ ال� تيمية رحمه  ابن  الإسلام  قال شيخ 

من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في الس�ماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في الس�ماء الثانية، 

يوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة،  و

نفس  رأى  �ه  لعل الناس:  بعض  قال  وقد  أبدانهم.  صور  في  رة  مصو�َ أرواَحهم  رأى  -فهذا  بالعكس  أو 

الأجساد المدفونة في القبور؛ وهذا ليس بشيء7.

�له:  وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه ال�

»والذي رآه في الس�ماء من الأنبياء عليهم السلام 

بجسده  رفع  فإنه  عيسى،  إلا  أرواحهم،  هو  إنما 

إلى السماء«8.

وهو ترجيح أبي الوفاء بن عقيل، كما نقله 

الحافظ  قول  أنه  والظاهر  حجر،  ابن  الحافظ  عنه 

�يهم للقول  نفسه، وقد رد�َ على بعض شيوخه في تبن

�له :»اختُلف في حال  الآخر، حيث قال رحمه ال�

الإسراء:  ليلة  إياهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لقي  عند  الأنبياء 

تلك  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لملاقاة  بأجسادهم  أسري  مسجد قبة الصخرةهل 



47

العدد 9 | رجب 1444هـ | فبراير 2023م

لة بشكل أجسادهم كما  �ة في الأماكن التي لقيهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأرواحهم مشك�َ الليلة؟ أو أن أرواحهم مستقر

جزم به أبو الوفاء بن عقيل؟ واختار الأول بعض شيوخنا، واحتج� بما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي 

اٍب: مَرَْرُت- عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ ُأسْرَِي بِي عِنْدَ الـَْكثِيِب اْلَأْحمَرِ، وَهُوَ قَاِئمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َأتَيُْت -وَفِي رِوَايَةِ هَد�َ

�ه أسري به لما مر� به. �ِي فِي قَبْرِهِ«9. فدل� على أن يَُصل

9. رواه مسلم )164(- )2375(.

10. فتح الباري )212/7(.

11. مجموع الفتاوى )526/5، 527(.

قلت: وليس ذلك بلازم، بل يجوز أن يكون 

لروحه اتصال بجسده في الأرض، فلذلك يتمك�ن 

من الصلاة، وروحه مستقرة في السماء«10.

ّله أنه  وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال�

ليس باستطاعة بدن موسى عليه السلام ولا غيره أن 

ينتقل من مكان لآخر، بل هذه حال الروح، فلذا 

عندما رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص موسى عليه السلام يصلِّي في 

قبره، ثم رآه في بيت المقدس، ثم في الّسماء الّسادسة: فليس ذلك الانتقال إلا لروحه عليه السلام دون بدنه. 

ّله: »ومعلوم أّن أبدان الأنبياء في القبور، إلا عيسى وإدريس، وإذا كان  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال�

موسى قائماً يصلِّي في قبره ثم رآه في السماء الّسادسة مع قرب الزمان.. فهذا أمر لا يحصل للجسد«11.

�نت فيها  �د ملسو هيلع هللا ىلص. ليلة تزي �دنا محم فتلك إطلالة من شُرفة الإمامة المباركة التي سعد بها الأنبياء خلف سي

يف المبارك المحبوب، وتلقته الملائكة بالترحيب، ودنا إلى سدرة المنتهى فكان قاب  السموات لاستقبال الض�

قوسين أو أدنى إلى الحبيب، فأوحى إليه ربه سبحانه ما أوحى، فهنيئاً لأم�ة تشر�ف نبي�ها بالعلو في السموات 

العلى، وهو حي� يمشي بين الملا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين.



يطانية -والمتاحة للباحثين في مكتب السجلات  يطانية التي تكشف عنها الحكومة البر في ضوء الوثائق البر

العامة بلندن )                          (- والتي قضيت عدة سنوات في دراستها في النصف الأول من 

يلة للمصادر والمراجع الأخرى المتاحة -استمرت قرابة 40  ثمانينات القرن الماضي، وبعد دراسة متأنية وطو

عاماً )1983 – 2022(- وجدت أننا أمام مشروع صليبي استعماري استراتيجي غربي توسعي1، بدأه رجال 

يطانيا الدولة بخطوات تمهيدية أولية، تمثلت بافتتاح  يطانيا منذ 1800م، ثم اهتمت به بر الدين النصارى في بر

البروفيسور/ عبد الفتاح العويسي المقدسي

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص

Public Record Office

المشروع الصليبي االستعماري
في المشرق اإلسالمي

1.  لفهم أفضل لهذا المشروع الصليبي الإستعماري الإستراتيجي الغربي التوسعي، انظر: عبد الفتاح العويسي )1991(، جذور القضية الفلسطينية: 1799 – 1923، )الخليل: دار 

الحسن للطباعة والنشر(، ص135– 350. وعبد الفتاح العويسي )2020(، »النموذج المعرفي للناصر صلاح الدين الأيوبي لتحرير الأرض المقدسة من الاحتلال الصليبي، كأداة 

تحليلية لفهم وتفسير وإدراك وتوجيه واقعنا المعاصر«، مجلة دراسات بيت المقدس )العدد: 3، المجلد 20، شتاء 2020(، ص360– 362. 

Khalid El-Awaisi )2019(, “The Origins of the Idea of Establishing A “Zionist Client-State” in Islamic Jerusalem, Journal of Al-Tamaddun, 

)No: 1, Vol: 14(, pp. 13-26; Khalid El-Awaisi and Emine Yiğit )2020(, “Early Foreign Penetration in the Holy Land During the Late 

Ottoman Period: The Role of Britain”, Journal of Islamic Jerusalem Studies, )No: 1, Vol: 20(, pp. 1-18; Abdul-Wahab Kayyali )1977(, 

“Zionism and Imperialism: The Historical Origins”, Journal of Palestine Studies, )Vol: 6, No: 3, Spring 1977(, pp. 98-112.
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وينقسم هذا المشروع الصليبي الاستعماري الاستراتيجي الغربي التوسعي، إلى شقين أساسيين:

الشق الأول: تأسيس »الدولة العازل/إسرائيل« وتأمين وجودها في الأرض المقدسة المباركة )بيت 

المقدس(، كما كان الحال زمن الحروب الصليبية، عندما أنشأت القوى الغربية »مملـكة بيت المقدس اللاتينية«.

والاستعباد  الاستبداد  أنظمة  الثاني:  الشق 

لها  هيأت  التي  بية،  العر المنطقة  في  والتبعية  والفساد 

بعد تأسيس »الدولة  يطانيا ودعمتها قبل و الظروف بر

الولايات  من  حالياً  والمدعومة  العازل/إسرائيل«، 

يلات  الدو إنشاء  بداية  وكانت  الأمريكية.  المتحدة 
الأردن  شرق  إمارة  بتأسيس  بية،  العر والأنظمة 

لأحد أبناء الشريف حسين بن علي في 1921، وتحولها 

إلى المملـكة الأردنية الهاشمية في 21946 قبل تأسيس 

»الدولة العازل/إسرائيل« في 1948.

فالحروب العالمية واحتياجاتها، وما ينتج عنها من 

توازنات وأنظمة دولية جديدة، لها علاقة مباشرة بتطور 

الإستراتيجي  الاستعماري  الصليبي  المشروع  تأسيس 

الغربي التوسعي بشقيه. فعلى سبيل المثال:

يطانيا والحركة الصهيونية« الذي صدر في بيروت سنة 2000  �له وشرق الأردن: بين بر 2.  أنصح بقراءة كتاب ماري ولسن »عبد ال�

ية ولقاءات وحوارات كان منها لقاءات أجرتها مع الأمير حسن  بية، والذي اعتمد على وثائق وزارة الخارجية الإنجليز باللغة العر

ية عن جامعة كامبردج في 1987.  بن طلال ولي العهد الأردني السابق. والكتاب نشر بداية باللغة الإنجليز

Mary C. Wilson )1987( King Abdullah, Britain and the Making of Jordan )Cambridge University Press(.

يطانية  ية البر يطانية في المدينة المقدسة )مدينة بيت المقدس( في 1838م، ثم تبناه بناة الإمبراطور القنصلية البر

بشكل استراتيجي في 1840، قبل نشأة الحركة الصهيونية في 1897 وترعاه حالياً الولايات المتحدة الأمريكية. 
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يطانية رسمياً التصريح  1. الشق الأول: مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الأولى أصدرت الحكومة البر

)بيت  المباركة  المقدسة  للأرض  يطاني  البر العسكري  والاحتلال   ،1917/11/2 في  بلفور(  )وعد  يطاني  البر

يطاني. المقدس( التي ستنفذ عليها التصريح البر

يطانيا لإمارة شرق  2. الشق الثاني: بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، جرى الإعلان عن تأسيس بر

يطانيين.  الأردن في 1921، كإحدى المكافآت لأبناء »الشريف« حسين بن علي، لدوره وتعاونه وتنسيقه مع البر

ثانياً: ارتبط الإعلان الرسمي عن تأسيس »مملـكة« و»دولة« بالحرب العالمية الثانية، التي استمرت 6 

سنوات )1939 – 1945(. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ُأعلن رسمياً عن:

يل إمارة شرق الأردن  1. الشق الثاني: تحو

إلى مملـكة وتأسيس »المملـكة الأردنية الهاشمية« في 

 .1946/5/25

2. الشق الأول: تأسيس »دولة إسرائيل« 

الإمارة  أصبحت  أن  بعد  أي   ،1948/5/14 في 

بسنتين. مملـكة 

وبعد قيام »الدولة العازل/إسرائيل«، توالت 

ية التي  ية، والتي منها: في سور الانقلابات العسكر

ية مع انقلاب حسني  بدأت بها الانقلابات العسكر

الزعيم في 1949، والتي استمرت حتى انقلاب حافظ الأسد في 1970، وانقلاب مصر في 1952، وانقلاب 

يطانيا إلى تأسيس كيانات  العراق في 1958، وانقلاب اليمن في 1962، وانقلاب ليبيا في 1969. كما سعت بر

دولة  تأسيس  المثال-  سبيل  -على  منها  والتي  الاستراتيجية،  مصالحها  لتحقيق  المنطقة  في  حاكمة  وأنظمة 

الإمارات العربية المتحدة برئاسة قبيلة آل نهيان، ودولة البحرين برئاسة قبيلة آل خليفة في سنة 1971.

يطاني مرتبطة بشكل مباشر بالحرب العالمية الأولى التي استمرت  أولاً: كانت أولى ثمرات المشروع البر

4 سنوات )1914 – 1918(. 
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أهداف المشروع الصليبي الاستعماري الاستراتيجي الغربي التوسعي 

هذا المشروع الصليبي الاستعماري الاستراتيجي الغربي التوسعي، يهدف -ولا زال يهدف- إلى تحقيق 

الأهداف التالية:

1    حماية »الدولة العازل/إسرائيل«، وتأمين وجودها في الأرض المقدسة المباركة )بيت المقدس(.

2    إبقاء حالة التمزق والتشرذم في المنطقة العربية، ومنع أي وحدة حقيقية بين أقطارها.

3    السيطرة الاقتصادية على خيرات المنطقة العربية.

4    منع ظهور أي قوة إسلامية في المنطقة العربية والمشرق الإسلامي.

5    منع قيام أي ثورة إسلامية سنية في المشرق الإسلامي. 

هل لا زالت هذه الأهداف قائمة إلى الآن؟!

الشواهد التالية، تؤكد أن جوهر 

الصليبي  للمشروع  الوظيفية  المهمة 

الغربي  الاستراتيجي  الاستعماري 

التوسعي بشقيه لا زال قائماً إلى الآن.

أولاً: بعد مرور ستين سنة على 

في  العازل/إسرائيل«  »الدولة  تأسيس 

-عندما  براون  غوردن  أطلق   ،2008

يطانيا-  بر في  للوزراء  رئيساً  كان 

الذي  الاحتفال  أمام  الشهير  تصريحه 

بمنطقة  اليهودي  الـكنيس  في  غوردن براونأقيم 
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فنشلي بلندن في 2008/5/8 بمناسبة مرور 60 عاماً على قيام »دولة إسرائيل«، الذي قال فيه إن »قيام دولة 

إسرائيل كان من أعظم إنجازات القرن العشرين«3.

يطانية تصريح بلفور- لا زالت  ثانياً: في سنة 2017 -أي بعد مرور 100 سنة على إصدار الحكومة البر

يطانية وقتها- الاعتذار، بل  يمتها، فرفضت تيريزا ماي -رئيسة الحكومة البر يطانية تصر على جر الحكومة البر

تؤكد أن »حكومة جلالة الملـكة لا تنوي/لا تعتزم الاعتذار )عن تصريح/وعد بلفور(«. بل تفتخر بجريمتها: 

»نحن فخورون بدورنا في خلق دولة إسرائيل«، وتدعي وتبرر هذا التفاخر/التباهي بأن لليهود »روابط تاريخية 

في  لليهود  قومي  بأن »تأسيس وطن  القومي، وتؤكد  عليها وطنهم  التي ُأسس  الأرض  بهذه  ية«  قو ودينية 

ية، كان الشيء الصحيح والأخلاقي/الفعل الصائب  الأرض التي كان لهم فيها روابط تاريخية ودينية قو

والأخلاقي الذي يجب القيام به، ولاسيما على خلفية قرون من الاضطهاد لهم«.

Support Isreal: if it goes down … 
.we all go down

-رئيس  أزنار  يا  مار خوسيه  ثالثاً: 

 ،2004 إلى   1996 عام  من  أسبانيا  وزراء 

وأحد أطراف ثالوث العدوان على العراق 

عام 2003: بوش، بلير، أزنار- فلقد كتب 

)الصفحة  اللندنية  التايمز  يدة  بجر مقالاً 

ادعموا  عنوانه:   2010/6/17 في   )31

الغرب  انهار  انهارت  إذا  لأنها  إسرائيل: 

ية احتجاجية على هذا التصريح، أرسلت رسالة إلى غوردن بروان في 2008/5/10 شرحت فيها بعض الآثار المدمرة  3. كوسيلة حضار

دورها  الفلسطيني عن  للشعب  يطانيا  بر تعتذر  لـكي  حان  قد  الوقت  أن  أتوقع  وأضفت »كنت  »إسرائيل«،  قيام  عن  نتجت  التي 

بالاعتذار عن دورها في  يطانية  البر إلـكترونية تطالب الحكومية  يضة  بية«. وأتبعت ذلك، بعر العر المنطقة  في تأسيس إسرائيل في 

بية. تأسيس »إسرائيل« في المنطقة العر

أزنار
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بمصير  الغرب  الغرب«، وربط مصير  أساسي من  »إسرائيل هي جزء  إن  بصراحة واضحة  فيه  قال 

»إسرائيل«، حيث إن »انهيارها« سيؤدي إلى »انهيار الغرب«، فهي »خط الدفاع الأول« للدول الأوروبية 

التي هدفها الحصول على نفط المنطقة العربية: »إن إسرائيل هي خط دفاعنا الأول في منطقة مضطربة 

ية لأمن الطاقة لدينا بسبب الاعتماد المفرط على  تواجه باستمرار خطر الانزلاق إلى الفوضى، ومنطقة حيو

النفط في الشرق الأوسط، والمنطقة التي تشكل خط الجبهة في الحرب ضد التطرف، فإن سقطت فسنسقط 

معها... إن إسرائيل هي جزء أساسي من الغرب، وما هو عليه )الغرب( بفضل جذوره اليهودية-المسيحية. 

ففي حال نُزع العنصر اليهودي من تلك الجذور وفُقدت إسرائيل، فسنضيع نحن أيضاً وسيكون مصيرنا 

متشابكاً وبشكل لا ينفصم سواء أحببنا ذلك أم لا«.

وتبع ذلك، الإعلان في 2010/5/31 في باريس -اليوم الذي اعتدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني 

يقه لفك الحصار  ية )سفينة مرمرة الزرقاء التركية( الذي كان في طر في المياه الدولية على أسطول الحر

يطانيا في شهر تموز )يوليو(.  عن قطاع غزة- عن تشكيل »مبادرة أصدقاء إسرائيل«، وافتتاح فرع لها في بر

وذكرت صحيفة الجويش كرونيكل الصادرة في لندن في 2010/7/23 أن )أزنار( قال في حفل افتتاح الفرع 

يطاني »إن وقف عملية تآكل حقوق إسرائيل ليس مسألة مهمة فقط؛ بل  الذي أقيم بمجلس العموم البر

ية أيضاً لإسرائيل وجميع الدول الغربية، لأنه في حال سقطت فسنسقط جميعاً معها«. حيو

أزنار  إلى  بالإضافة  المبادرة  هذه  مؤسسي  بين  ومن 

عهد  في  السابق  الدائم  أمريكا  ممثل  بولتون  جون  من:  كل 

الأمن  المتحدة ومستشار  الأمم  جورج بوش )الابن( لدى 

القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، 

ومارسيلو بيرا الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الإيطالي، وأندرو 

عن  للدفاع  المبادرة  هذه  وتأتي  يطاني.  البر المؤرخ  روبرتس 

الأرض  في  علوها وفسادها  أن وصل  بعد  العازل«  »الدولة 

إلى درجة كبيرة. ولقد وصف الشيخ رائد صلاح -من على 

ظهر سفينة مرمرة الزرقاء التركية- تصرفات هذه الدولة بأنها 

جون بولتونتتصف »بالغباء والعنجهية« وبالتالي فتوقع منها ما لا يتوقع.
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Khalid El-Awaisi and Cuma Yavuz )2020( “The Future of Al-Aqsa Mosque in the Light of Trump’s 

Deal of the Century”, Insight Turkey )Vol. 22, No. 3(, p. 217

 .4

يوس  رابعاً: الرئيس الأمريكي الحالي )جو بايدن( الكاثوليكي التدين )78 سنة( الحاصل على بكالور

في التاريخ والعلوم السياسية )1965(، ودكتوراة في القانون )1968(، وأعيد انتخابة لمجلس الشيوخ الأمريكي 

ست مرات )1973 – 2009(، وكان نائباً للرئيس الأمريكي بارك أوباما لدورتين )2009 – 2017(. كما أن 

تأثير كبير في حياته. لديه خبرة واسعة النطاق في مجال العلاقات الخارجية  زوجته أستاذة جامعية ولها 

والأمن القومي، وتاريخة حافل بالتأييد المطلق والدعم للدولة العازل/إسرائيل.

إلى  المتحدة  الولايات  فستضطر  موجودة،  إسرائيل  تكن  لم  »إذا  بقوله:  1986، صرح  عام  في    1

اختراع إسرائيل لحماية المصالح الأمريكية«، وكررها في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، كان منها في 

الولايات  2015/4/23 »كما سمعني العديد منكم من قبل، وأنا أقول: لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على 

المتحدة أن تخترع واحدة«4.

2   وفي عام 2007، قال: »إسرائيل هي أعظم قوة تمتلـكها أمريكا في الشرق الأوسط. تخيلوا ظروفنا 

في العالم دون إسرائيل. كم عدد السفن الحربية التي ستكون هناك؟ كم عدد الجنود الذين سيتمركزون؟«

للرئيس  نائب  وهو   ،2017 عام  في  أما    3

الأمريكي، فقال: »قال لي أبي: لا يُشترط أن أكون 

يهودياً لأصبح صهيونياً. وهذا أنا. إسرائيل تعد ضرورة 

لأمن اليهود حول العالم«. وكان قد قال كلاماً مشابهاً 

في 2007 )لشالوم تي في(: »أنا صهيوني، لا يجب أن 

أن  يعتز  إنه  بل  صهيونياً«.  تكون  لـكي  يهودياً  تكون 

ابنته متزوجة من يهودي، وابنه متزوج من يهودية.

في  الصهيونية  معاريف  جريدة  نشرت  ولقد 

من  بايدن  عمل  يق  فر كبار  بأسماء  قائمة  جو بايدن2021/1/20، 
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اليهود. كما أن زوج نائبة الرئيس الأمريكي، يهودي. ومن التعيينات المهمة في إدارة بايدن الحالية -على 

سبيل المثال- وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فهو أيضاً مثقف، وخريج جامعة هارفارد وجامعة 

كولومبيا )قانون(، كما أن زوجة بلينكن )إيفان(، مثقفة وعملت في إدارة أوباما، وتعمل في إدارة بايدن. 

وكان بلينكن قد كتب مقالـة في يونيـو 2002 في فصـلية واشنطن                                بعنوان »كسب 

حرب الأفكار«                                       ، ومن أسرة يهودية وصهيوني للنخاع، يؤمن بأن الدبلوماسية 

)Washington Quarterly(

)Winning the war of ideas(

ية لا تفيد. عمل مع بايدن  دون قوة عسكر

في إدارة أوباما، وأيد بلينكن غزو أمريكا 

لبايدن  وأعد   ،2003 في  العراق  واحتلال 

أساس عرقي  على  العراق  لتقسيم  مقترحاً 

ولـكن  وشيعية،  وسنية  كردية  وطائفي: 

الاقتراح رفضه الـكونغرس الأمريكي. كما 

أنه كان من أهم الشخصيات التي رسمت 

عهد  في  ية  سور في  الأمريكية  السياسة 

أوباما، ومعروف عنه أنه وبايدن يعارضان 

حركة »المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات«، والمعروفة باختصار )SDB(. وأكد أمام لجنة 

العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 2021/1/19 إن إدارة بايدن ستبقي على السفارة الأمريكية 

في المدينة المقدسة، وبأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن »إسرائيل« هو أمر مقدس. وبالفعل، قرر 

مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة )97 صوتاً مقابل 3 أصوات( في 2021/2/5 إبقاء السفارة الأمريكية 

في المدينة المقدسة. وكان بلينكن سابقاً قد أشاد بإدارة )ترمب( لتطبيعها العلاقات بين »الدولة العازل/

إسرائيل« وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملـكة البحرين.

إذاً، خلفية الرئيس الأمريكي بايدن وخبرته، وتصريحاته وتعييناته، توضح أننا أمام فترة هي أشد خطورة 

وأكثر فعالية من فترة الرئيس السابق ترامب، تجاه دعم المشروع الصليبي الاستعماري الاستراتيجي الغربي 

ية ومنهجية. التوسعي في المنطقة، حيث إنها ستكون مبنية على أسس إستراتيجية من ناحية فكر

بلينكن
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الجاري  الحراك  يتحول  أن  المتعاقبة-  -بإداراتها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تخشاه  ما  فأخشى 

إلى ثورة إسلامية سنية. ولهذا، عملت  بية منذ أكثر من عشر سنوات )2010(  العر المنطقة  في  حالياً 

خلال  من  بية،  العر الأنظمة  تأهيل  وإعادة  هيكلة  إعادة  على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وتعمل 

أن  إلى  تهدف  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  يقودها  قادها/و التي  المضادة  الثورة  من  جديدة  مرحلة 

بية  العر الأنظمة  في  سياسي  وجود  ولها  بية،  العر المنطقة  قائدة  هي  العازل/إسرائيل«  »الدولة  تصبح 

العلني  التطبيع  قطار  تسارع  نشهد   ،2020 فمنذ  بداخلها.  مزروعاً  غريباً  جسماً  وليست  الإقليمية 

العازل/إسرائيل«. »الدولة  و  بية  العر الأنظمة  من  عدد  بين  دبلوماسية  علاقات  وإقامة 



د. بسام محمد صهيوني

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص

�له وسلم وبارك على من  �له الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى ال� الحمد ل�

يق الحق. وبعد: صلى بالرسل الـكرام إماماً، معلم الناس الخير ودال الخلق إلى طر

فإن لحادثة الإسراء والمعراج وقعاً كبير الأثر في نفوس المسلمين، وقعاً ذا أثر متجدد من وقت حدوثها 

�له من مستقبل الأيام. إلى وقتنا الحاضر، إلى ما لا يعلمه إلا ال�

اإلسراء والمعراج

وقفات إيمانية ودروس حركية
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تاريخ  في  جديدة  مرحلة  إلى  الانطلاق  قبل  يباً،  تقر بسنة  الهجرة  قبل  الحادثة  توقيت  جاء  فقد 

الاستضعاف والتضييق.  بعد مرحلة  التمكين والانتشار  تماماً، مرحلة  الإسلامية، مرحلة مختلفة  الدعوة 

بي نفوس الصحابة ومَن بعدهم من المؤمنين إيمانياً وحركياً، وفيما يأتي نقف  جاءت الحادثة المعجزة لتر

مع بعض هذه الوقفات والدروس.

الوقفات الإيمانية

تثبيت فؤاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص

يحتاج الرسول القائد والداعية ملسو هيلع هللا ىلص 

الشاقة  الصعبة  للمهام  وتهيئة  تثبيت  إلى 

القادمة:  المرحلة  في  سيواجهها  التي 

تَرَْكُن  كِدت�َ  لَقَْد  تْنَاكَ  َ� ثَب َأن  ﴿وَلَوْلَا 

ِإلَْيهِْم َشيْئًا قَلِيلًا﴾ ]الإسراء: 74[، فعلى 

يكون  والرسالة  المسؤولية  وعِظم  قدر 

العون والتثبيت والمدد من المولى سبحانه وتعالى، حيث جاوز المكان بمعجزة، وجاوز الزمان في الانتقال 

مكة إلى بيت المقدس، ثم صلى بالأنبياء ثم صعد إلى السماوات، وشاهد في كل سماء ما شاهد، حتى وصل 

يقيناً مع يقينه،  إلى سدرة المنتهى، ورأي من آيات ربه ما رأى من الآيات العِظام، ما زاده ثباتاً مع ثباته، و

﴾] النجم: 18[ �ِهِ الـْكُبْرَىل َب ومضياً وصبراً على الدعوة مع صبره وشدة اجتهاده ﴿لَقَْد رََأىل مِْن آيَاِت ر

يمانية عميقة بية إ بية الصحابة تر تر

بية الصحابة إيمانياً بصلة وثيقة فيما وراء الـكون المشهود إلى عوالم الغيب والملأ الأعلى، وكذلك  تر

تحتاج النفوس المؤمنة معه إلى دفعات إيمانية عالية، تزيد ربطهم بالإله الواحد الذي سيمكن لهم في الأرض: 

نَن�َ  ِ ُمَك� َي �َذِيَن مِن قَبْلِهِْم وَل هُْم فِي اْلَأْرِض َكمَا اْستَخْلََف ال َاِت لَيَْستَخْلِفَن�َ اِلح �َذِيَن آمَنُوا مِنكُْم وَعَمِلُوا الص�َ هُ ال َ� ﴿وَعَدَ ال�

هُم م�ِن بَعْدِ َخوْفِهِْم َأْمنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرُِكونَ بِي َشيْئًا﴾ ]النور :55[. ِلَن�َ  لَهُْم وَلَيُبَد�
ل
�َذِي اْرتَضَى لَهُْم دِينَهُمُ ال
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عليه  �له وسلامه  ال� فعندما يحد�ثهم صلوات 

بهذه الرحلة الإيمانية وأحداثها وتفصيلات ما جاء 

�له لهم بالتمكين  يقينهم بوعد ال� فيها، يزداد إيمانهم و

ونشر دعوته؛ لأنهم مؤيدون منصورون من خالق 

السماوات والأرض، ويشعرون بامتداد دعوتهم 

عيسى  إلى  آدم  من  العميقة  التاريخ  جذور  في 

عليهم الصلاة والسلام، إلى ملـكوت السماوات 

والأرض وعوالم الملائكة والأنبياء والعالم المغيب 

عنهم، عالم الجنة والنار وما فيهما.

الصلاة مداد الصبر وشعار الإسلام

كما جاء تشريع أهم أركان الإسلام في هذه الليلة ليرسخ مفهوم أهمية الشعائر التعبدية وضرورة الالتزام 

يق  العزيمة في طر التي يستمد منها  المسلم وعونه وارتباطه بخالقه ومعبوده، وخزينته  العبد  بها، وأنها سند 

يِْل وَقُرْآنَ الْفَْجرِۖ  ِإن�َ قُرْآنَ  َ� ل غَسَِق الل ْمِس ِإلَى لَاةَ لِدُلُوِك الش�َ الدعوة، والتي تضع عنه إصره وذنوبه، ﴿َأقِِم الص�َ

ِيَن﴾  ابِر هَ مََع الص�َ َ� لَاةِۚ  ِإن�َ ال� بْرِ وَالص�َ �َذِيَن آمَنُوا اْستَعِينُوا بِالص�َ هَا ال الْفَْجرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ]الإسراء: 78[، ﴿يَا َأي�ُ

]البقرة: 153[، فعندما يصلي العبد خمس صلوات في اليوم والليلة توضع عنه أوزاره ويناجي ربه ويستمد منه 

في دعائه مدداً لا ينضب ومعونة لا تنقطع، لتكون هذه الصلوات زاداً يومياً، تعين العبد على إكمال مسيرة 

العبودية للخالق الواحد سبحانه وتعالى.

دين الفطرة الصافية

التي تقف بصلابة في وجه  الصافية،  الفطرة  الإسلام هو دين  المعجزة أن دين  الحادثة  بينت هذه 

دعوات الانحراف عن هذه الفطرة في العقيدة والأخلاق وجميع نواحي الحياة، ويتجسد ذلك في اختيار 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص إناء اللبن وعدم اختياره إناء الخمر، ففي هذه الدعوة نقاء وصفاء يتوافق مع فطرة البشر السليمة 

بًا عِنْدَهم  �َذِي َيجِدُونَهُ مَْكتُو بِي�َ الُأم�ِي�َ ال َ� ُسوَل الن َ� بِعُونَ الر َ� �َذِيَن يَت فتحل لهم الطيبات وتحرم عليهم الخبائث ﴿ال
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يََضُع  َبائَِث و �ِمُ عَلَْيهِمُ الخ �ِباِت وُيحَر ي يَْنهاهم عَِن المُنْكَرِ وُيحِل�ُ لَهُمُ الط�َ وْراةِ والإْنجِيِل يَْأمُرُهم بِالمَعْرُوِف و َ� في الت

�َذِي ُأنْزَِل مَعَهُ  ال ورَ  ُ� بَعُوا الن َ� وات ونَصَرُوهُ  رُوهُ  �َذِيَن آمَنُوا بِهِ وعَز�َ �َتِي كانَْت عَلَْيهِْم فال عَْنهم إصْرَهم والأغْلاَل ال

ُأولَئَِك هُمُ المُْفلُِحونَ﴾ ]الأعراف: 157[.

دين اليسر ورفع الحرج

إلى خمس صلوات،  والليلة  اليوم  في  خمسين صلاة  الخمس من  الصلوات  فرض  تخفيف  في  وكان 

ومراجعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لربه جل جلاله وإشارة إلى رفع الحرج عن هذه الأمة وفق نصيحة موسى عليه الصلاة 

اكُمُ الْمُْسلِمِينَ مِن قَبُْل وَفِي هَٰـذَا  َ� ِيكُْم ِإبْرَاهِيمَۚ  هُوَ سَم �َةَ َأب والسلام،  ﴿وَمَا َجعََل عَلَيْكُْم فِي الد�ِيِن مِْن حَرٍَجۚ  م�ِل

هُوَ  هِ  َ� بِال� وَاْعتَِصمُوا  �َكَاةَ  الز وَآتُوا  لَاةَ  الص�َ فََأقِيمُوا   ۚ اِس  َ� الن عَلَى  شُهَدَاءَ  وَتَكُونُوا  عَلَيْكُْم  شَهِيدًا  ُسوُل  َ� الر لِيَكُونَ 

ِصيرُ﴾ ]الحج: 78[ َ� ل وَنِعْمَ الن مَوْلَاكُْم ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَى

البُعد الحركي المكاني

عالمية الدعوة

جاء الإسراء ببعد حركي مكاني واستشراف 

لمستقبل الدعوة، وهو انطلاقه ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى 

بيت المقدس لبيان أن الدعوة الإسلامية دعوة 

فهي  مكة فحسب،  بين جبال  غير محصور  عالمية 

كان  المقدس  بيت  أن  مع  الناس،  كل  للناس 

ملسو هيلع هللا ىلص  إمامته  وكانت  البيزنطية،  السيطرة  تحت 

�َذِي  ال ﴿ُسبْحانَ  البعد  هذا  إلى  تشير  بالأنبياء 

َأسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مَِن الْمَْسِجدِ اْلحَراِم ِإلَى الْمَْسِجدِ 

هُ هُوَ  َ� ِنا ِإن يَهُ مِْن آيات �َذِي بارَكْنا َحوْلَهُ، لِنُرِ اْلَأقْصَى، ال

مِيُع الْبَِصيرُ ُ﴾ ]الإسراء :1[. الس�َ
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أرض الشام أرض مباركة

في  جاء  كما  الرحمن  من  مباركة  أرض  وأنها  الشام  بلاد  أهمية  إلى  والمعراج  الإسراء  حادثة  تشير 

�َذِي بارَكْنا َحوْلَهُ ُ﴾ ]الإسراء :1[، والبركة هنا بركة الدين والدنيا،  يل: ﴿ِإلَى الْمَْسِجدِ اْلَأقْصَى، ال محكم التنز

فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما حوله هي ما يعرف ببلاد الشام جغرافياً، لها منزلتها 

»عليك  وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  يمننا«1.  في  لنا  بارك  اللهم  شامنا،  في  لنا  بارك  »اللهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  فقد  ومكانتها، 

�له مِْن أرضه، َيجْتَبِي إليها ِخيرتَهُ من عباده. فأما إن أبيتم؛ فعليكم بيمنكم، واسقوا من  بالشام؛ فإنها خيرةُ ال�

�له؟«  �له توكل لي بالشام وأهله«2. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »طوبى للشام«. قلنا: »لأي ذلك يا رسول ال� غُدُركم؛ فإن ال�

قال: »لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها«3. 

1. البخاري، 1037.

2. أحمد، 17005.

3. أخرجه أحمد، 21606

والشام أرض المحشر والمنشر، والأرض التي 

يُقتل فيها الدجال كما جاء في الأحاديث الصحاح.

وفي الختام هذه بعض الإشارات والوقفات 

ّله  ال� صلوات  لنبينا  والمعراج  الإسراء  رحلة  مع 

وسلامه عليه، التي تغذي الإيمان كلما جاء ذكرها 

وذكر ما فيها من أحداث جسام، لتبقي الصلة بيننا 

وبين خالقنا سبحانه وتعالى، وبيننا وبين  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص 

وشيجة محببة،كي نفوز بالجنان ونكون برفقته مع 

ّله.  الأنبياء والصديقين والشهداء بإذن ال�



رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية
بالبرلمان المصري )سابقاً(

رضا فهمي

ديكتاتور.. لكنه وطني!

عزيزي القارئ: هل جربت يوماً أن تنشر على الملأ كلاماً تخجل منه؟

ها أنا ذا سأفعلها في هذه السطور التالية، أفعلها إعذاراً لنفسي وتنبيهاً وتحذيراً لإخوة 

بيان  والآخرة، هذا  الدنيا  نار  فتمسهم  للذين ظلموا  الركون  عليهم من  وُنجلهم، نخشى  ُنحبهم 

للناس وليُنذروا به وليَعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب.
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هذه  تلبث  ما  ثم  فلسطين،  إلى  والقلوب  العيون  ذهبت  والمعراج  الإسراء  ذكرى  جاءت  كلما 

البقعة  لهذه  ومهابة  وحباً  شوقاً  الضلوع  بين  القلب  يخفق  وعندئذ  الباسلة،  مقاومتها  إلى  تتجه  أن  العيون 

تامة  الصفحة  لكانت  أفغانستان  وفي  الشام  في  وغيرها  البقعة  هذه  فلولا  البهيم،  أمتنا  ليل  في  المنيرة 

السواد، غير أن هذا السواد أيضاً هو ما يمنح هذه النجوم المضيئة مزيداً من التألق واللمعان، فالنجوم 

�له عز� وجل� في الهرج بأن أجرهم  �َر الذين يعبدون ال� لا تظهر في وضح النهار، وإذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد بش

المقاومة هم في مقدمة  الجـهاـد وواجب  بعبادة  يقومون  الذين  فلا شك أن هؤلاء  ين،  المهاجر كأجر 

أصحاب البشرى، فإنهم يقومون بذروة سنام الإسلام.

تعلقها  فإن  الهزيمة  الأمة في حالة من  وحين تكون 

جميعاً  المسلمين  أنظار  فنجد  البازغة،  النجوم  بهذه  يزداد 

تتابع عن كثب ما يحصل في ساحات الجـهاـد والرباط، 

المقدس،  بيت  على  وحرصاً  ومتابعةً،  تعلقاً  يزدادون  ثم 

ية، وحيث استطاعت حركات  حيث قضية المسلمين المركز

المقاومة الإسلامية في فلسطين أن تحقق نتائج مدهشة في 

يل والمؤامرات القريبة  صراع غير متكافئ، فمع الحصار الطو

والبعيدة استطاع هؤلاء المجاهدون أن يصمدوا في بلادهم، 

وأن يطوروا أسلحتهم، وأن يحققوا »توازن الردع« مع هذه 

الدولة اللقيطة التي يدعمها النظام العالمي كله!

لا حاجة لأحد، خصوصاً كاتب هذا المقال، أن يتكلم كثيراً عن تعلقه وحرصه بالمقاومة في فلسطين، 

وعن آماله المعلقة عليها.. ولـكن: ما علاقة هذا كله بعنوان المقال؟

لذلك  الصفراء،  الصحف  من  لصحيفة  عنوان  أنه  لو  كما  الأولى  للوهلة  المقال  عنوان  يبدو  نعم، 

رموز  من  رمز  لسان  على  جاءت  مقولة  هذه  أن  تعرف  حين  جأشك  باطة  بر تتحصن  أن  عليك  أتمنى 

فلسطين! في  المقاومة 
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يفاجئك أحدهم بهذا الوصف عن السيسي 

ية أكثر من ثلاثة الآف  الذي قَتل في رابعة العدو

غير!  لا  فقط  ساعات  سبع  غضون  في  إنسان 

فلسطينياً   2174 قتلت  )إسرائيل(  أن  تنَس  )لا 

والتي  2014م،  عام  المأكول  العصف  معركة  في 

سيف  معركة  في  وقتلت  يوماً،   50 لمدة  استمرت 

أن  أي  يوماً،  عشر  أحد  مدار  على   257 القدس 

الذين قتلهم السيسي في 7 ساعات أكثر ممن قتلتهم 

بين على غزة استمرا 61 يوماً(. )إسرائيل( في حر

هذا السيسي »الوطني« نفسه، هو مَن فرط في الغاز المصري والمقدر قيمته بـ300 مليار دولار في شرق 

البحر المتوسط لصالح )إسرائيل(، وهو من أضاع نهر النيل ودخلت مصر في مرحلة الشح المائي بعد أن 

ية الاستراتيجية تيران وصنافير، وهو من  كانت تعرف مصر بـ»هبة النيل«، وهو من تنازل عن الجزر المصر

رَ أهالي سيناء حماية لأمن )إسرائيل(، وهو من هدم وأغرق أنفاق غزة من أجل عيون الكيان  َ� د وَهج شَر�َ

الصهيوني، وهو من دمر الاقتصاد المصري، وهو من تضاعفت ديون مصر الخارجية في عهده حتى بلغت 

177 مليار دولار، وانهار الجنيه في عهده أمام الدولار من سبعة جنيهات في عام 2013 إلى 32 جنيه في 

2023م، ولا يزال الجنيه مرشحاً لأن يتهاوى إلى 50 جنيهاً في غضون أشهر قليلة بحسب تقديرات الخبراء.

وأخيراً: أحب أن ألفت نظر صاحب هذه المقولة أن كاتب هذه السطور محكوم عليه بالإعدام بتهمة 

التخابر مع حركة حماس! هل رأيتم وطنية أكثر من ذلك؟!

تلك الحاضنة الشعبية

كنت مسئولاً عن لجنة فلسطين بجماعة الإخوان المسلمين، حينما فازت حركة حماس في عام 2006 

مما يمكنها  الفلسطينية،  للسلطة  المناطق الخاضعة  التي أجريت في  يعية  التشر الانتخابات  المطلقة في  بالأغلبية 

منفردةً من تشكيل حكومة، حرصت حماس منذ اللحظات الأولى على تشكيل حكومة ائتلافية لـكن حركة 
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النهاية شكلت  فتح رفضت الانضمام إلى هذه الحكومة وراهنت على فشلها بل وعملت على إفشالها، في 

حماس حكومة منفردة بينما رفضت أغلب الدول الاعتراف بهذه الحكومة التي أتت عبر صناديق الاقتراع 

في انتخابات حرة وشفافة تمت برقابة دولية.

لهم على  على شعب غزة عقاباً  ظالماً  العالم أجمع حصاراً  أوروبا وفي  أمريكا وحلفاؤها في  فرضت 

الوليدة، لإرغامها على  الحكومة  الحصار على  الإقليم لإحكام  غالبية دول  إليهم  اختيار حماس، وانضمت 

باعية الدولية »شروط )إسرائيل(« فيما يتعلق بإدارة الصراع مع الكيان الصهيوني. الاستجابة لشروط الر

الإسلامي  العالم  بطول  الإسلامية  الحركات  منها:  القلب  وفي  الشعبية،  بحاضنتها  حماس  استغاثت 

َّت الشعوب العربية والإسلامية  وعرضه، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين لإغاثة أهلنا في فلسطين، وقد لب

نداء فلسطين وأهلها وقادتها ومقاومتها، ونظمنا ساعتها »حملة المليار لفك الحصار«، والتي انتفض لها كافة 

الحركات والفاعليات في الساحة المصرية، من إسلاميين وغير إسلاميين.

�له  ية لا أتذكر اسمها، وربما لم أكن أعرفه من الأساس، لـكن ال� مِن بين مَن لبى النداء: فلاحة مصر

يعلمها، ولـكنها تمثل ملايين المجهولين حول العالم، لم تكن هذه المرأة تملك في بيتها سوى ديك رومي،  يعرفها و

فأخذته وذهبت إلى أحد المؤسسات التي تجمع التبرعات، وأوصتهم أن يوصلوا هذا الديك لأبناء القسام، 

سألها أحدهم: وما أدراِك بكتائب القسام؟ قالت: سمعت أن هؤلاء هم مَن يقاتلون الصهاينة، لذلك أنا نذرت 

هذا الديك الرومي لهم. وقد وفت هذه الجمعية لهذه المرأة البسيطة نذرها.

ياكم أن تخذلوا  ياكم ثم إ يا كل حركات المقاومة في فلسطين الحبيبة، إ هذه هي حاضنتكم يا حماس و

هؤلاء فبهم تنصرون.

واليوم ونحن نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج، تبرز إلى الواجهة أهمية الصراع الممتد من أكثر من 

يطانيا أرض فلسطين لعصابات الصهاينة، والمؤسف أن نخباً إسلامية  سبعة عقود أو يزيد، منذ أن منحت بر

فلسطينية وعربية تتزعم اليوم فكرة تنحية الدين عن الصراع، بدعوى أن هذا من شأنه إحداث لبس عند 

الرأي العام العالمي حول طبيعة الصراع وأنه حرب دينية، وهذا من شأنه أن يفقدنا تعاطف هؤلاء الناس، 
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يقال هذا الكلام في الوقت الذي لا يتردد فيه قادة الكيان الصهيوني في الحديث عن يهودية الدولة وأنه لا 

مكان بها لغير اليهود!

أليست فلسطين أرضاً إسلامية؟ أليس شعبها مسلمًا؟ أليس انتماؤها الثقافي والحضاري إسلاميًا خالًصا؟ 

يتها  أليست حاضنتها الشعبية -التي تقترب من المليارين من البشر- إسلامية؟! إذاً فمن المنطقي أن تكون هو

إسلامية، وأن حربها مع الكيان الصهيوني المغتصب حرب مقدسة، هل نجرد أنفسنا من أهم عنصر من 

عناصر قوتنا وهو ديننا وعقيدتنا من أجل وهم كسب الرأي العام العالمي.

فلسطين أرض الإسلام والمسلمين مسرى الرسول الأعظم، وموطن الطائفة المنصورة ببيت المقدس 

�له عنه قبل 1400 سنة من الآن، إذًا لا  وأكناف بيت المقدس، وهي وقف إسلامي منذ فتحها عمر رضي ال�

مجال للعبث أو التلاعب في الحق في فلسطين من البحر إلى النهر.

فلسطين بين السياسي والديني

هل أضاع فلسطين إلا الساسة الذين يرفعون شعار »السياسة فن الممكن«؟

بينما الترجمة العملية لهذا الشعار في قاموسهم الخاص تعني: القدرة على تقديم أكبر قدر من التنازلات 

في مقابل الحصول على سراب، بينما فن الممكن عند القوي يساوي عدم تقديم أي تنازلات.



67

العدد 9 | رجب 1444هـ | فبراير 2023م

مختلفة  فحساباته  قوسين  بين  »الديني«  أما 

ينطلق  هو  ثم  والعقل،  الشرع  بضوابط  ومضبوطة 

من نفسية مغايرة، ترفض أن تقدم تنازلات بلا 

أن  عن  فضلاً  تقديمها،  في  تتوسع  أن  أو  مقابل، 

تعطي أي مشروعية للاحتلال أو تمنحه أي حق 

ولو في شبر واحد من أرض فلسطين.

»الديني« يعرف أن الأيام دول وأن الضعيف 

لن يبقى على ضعفه أبد الدهر، وأن القوي لن يبقى 

حاله، »الديني« لا يعطي الدنية من دينه أو أرضه 

أو عرضه بينما أغلب الساسة ليسوا كذلك.

مَن كان يظن أن انتفاضة أطفال الحجارة في 1987م سيكون عاقبتها ما شهدناه في معركة سيف القدس؟

من كان يظن أنها ستؤدي إلى توازن في الردع والرعب معاً؟!

هل تتذكرون وقت أن كان محمود عباس أبو مازن يسخر من صواريخ حماس؟ وكان يطلق عليها »شأفة 

يين من أبناء كامب ديفيد؟! حديد« أو ماسورة كما يسميها بعض العسكر

بزوارق  للشرعي معرفة  أن يكون  المقابل  الدين، وفي  ثوابت  السياسي من  ينطلق  أن  الحل هو:  إذًا 

السياسة حتى نجمع بين الخيرين.

تخوفات مشروعة

يتخوف البعض من أن تصبح حركات المقاومة جزءًا من النظام الإقليمي الرسمي، بل إن رعونة بعض 

عَت علاقتها  َ� رموز المقاومة وانهزامهم تحت ضغط الواقع دفع البعض للقول بأن المقاومة الفلسطينية الآن طب

مع أنظمة سايكس بيكو وكامب ديفيد، وأنها أدارت ظهرها للشعوب عن وعي وإدراك، حتى بالغ البعض 
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بيع العربي )كل الشواهد تقول إنها مسألة وقت  بالقول بأنه في حال انفجرت الموجة الثانية من ثورات الر

ليس أكثر( فإنه يخشى أن تنحاز هذه الحركات إلى الأنظمة على حساب الشعوب!

وأعطى  وأهلها،  فلسطين  الأمة  أحبت  فكما  حدين،  ذو  سلاح  عاطفتها  فإن  الأمة  غضبة  احذروا 

فقراؤها قبل أغنيائها لفلسطين وأهلها عطاءَ مَن لا يخشى الفقر ولم ينتظر الشكر.. فإنها هي ذاتها الأمة التي 

تكره مَن يتنكر لها ولجـهادها وصبرها. 

ياكم وغرور القوة والشعور بالاستغناء فإن عاقبته خسراً، وإن بناء جدار الثقة الذي يتطلب تشييدُه  إ

يلة بينما الهدم يكفيه بعض  عقودًا قد لا يستغرق انهياره سوى أشهر معدودة، فالبناء يحتاج لأزمنة طو

يائها. التصرفات والتصريحات التي تفجع الأمة في عزتها وكبر

تلك مخاوف مشروعة في ضوء تصريحات غير مسئولة من بعض المسئولين تقال في الغرف المغلقة 

الذين أحلوا قومهم دار  الفساد والاستبداد  بأنظمة  انبهار هؤلاء  التصريحات عن  أحياناً، تكشف هذه 

إنسان على دراية  يقة لا تصدر عن  إليهم بعض أدوار الشرف بطر بالوطنية وينسبون  البوار، يصفونهم 

وأبعاده. الصراع  بحقيقة 

يتقلد  بعضها  النشاز  الأصوات  هذه 

عند  الظن  يعزز  مما  القيادية  المواقع  بعض 

قطاع عريض من الناس بأن هذا هو رأي 

المؤسسة وليس رأيه الشخصي.

المخاوف  هذه  في  المبالغة  أن  لا شك 

المشروع  في مصلحة  وتضخيمها يصب أيضاً 

المعادي، وبالتالي: فإن الواجب على العقلاء 

الفردية  الخروقات  بعض  مع  يتعاملوا  ألا 

بحركات  فعهدنا  مؤسسة،  سياسة  باعتبارها 

المقاومة أن بوصلتهم منضبطة قيادةً وأفراداً.
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واجب حركات المقاومة اليوم

1. ألا تنظر تحت أقدامها وأن تدرك أن الشعوب هي الباقية وأن خسارتها لا يَعدلها خسارة.

2. أن تدرك أن الوعي الشعبي فقط هو من وقف حائلاً دون تغير موقف الشعوب تجاه المقاومة، وأن 

عدم الأخذ على يد مَن يوصل رسائل سلبية مفادها بأن مصلحة المقاومة متقاطعة مع مصالح أنظمة القهر 

والاستبداد.. لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.

3. أن أغلب الأنظمة الآن في وضع غير مستقر وأن حالة من الغليان الشعبي تسود المنطقة بأكملها، 

وبالتالي لا تراهنوا كثيراً على تلك الأنظمة، ومع ذلك حتى لو كانت الأنظمة مستقرة ومستمرة فإن هذا 

لا يعطيكم الحق أبداً في أن تنحازوا إليها، ولا أن تديروا ظهوركم للشعوب التي نصرتكم وآوتكم ودعمتكم وتحملت 

في سبيل دعمها لـكم سخافات ووقاحات هذه الأنظمة، وأن تتذكروا أن الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته 

�له ورسوله، لا يمكن مقارنته بأي دعم رسمي مهما بلغ حجمه  لـكم الشعوب باعتباره واجب شرعي ونصرة ل�

لأنه دعم مشروط حتى لو ظننتم غير ذلك.



القتال اليهود عند  أحوال 

ّله الطبلوهي عبد ال�

باحث شرعي

�له وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى  �له رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول ال� الحمد ل�

يوم الدين.. وبعد:

فقد احتل اليهود الغاصبون فلسطين الجريحة، ودنسوا الأقصى الشريف، واغتصبوا المقدسات، 

ياء، واعتدوا على النساء، وأسروا الأحرار، وهجروا المنكوبين، وعاثوا في الأرض فساداً، وإنا  وقتلوا الأبر

�له وإنا إليه راجعون. ل�
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وقد وقعت خلال المائة سنة الماضية معارك ومواجهات بين المسلمين واليهود، وما زالت رحى الحرب 

متجددة قائمة، وستستمر الحروب بيننا وبينهم إلى أن يتبعوا المسيح الدجال؛ فيقتلهم المسلمون وينادي الحجر 

هُ مِْن َشجَرِ الْيَهُودِ«1. َ� ا الْغَرْقَدَ، فَِإن ُلْهُ، ِإل�َ ٌ خَلْفِي فَتَعَاَل فَاقْت �لهِ، هَذَا يَهُودِي� والشجر: »يَا مُْسلِمُ، يَا عَبْدَ ال�

وهذا النصر المؤزر في آخر الدنيا لا ينفي 

وقوع معارك قبله؛ سواء كانت معارك تحرير 

آخر  في  له  يعودون  ثم  المقدس  لبيت  كاملة 

الدنيا، أو كانت معارك تحرير وطرد لليهود من 

بعض الأماكن فقد خرجوا من سيناء وغزة 

ولبنان، أو كانت معارك صد ومنع لتقدمهم، أو 

معارك نكاية فيهم وردع لهم وإغاظة لقلوبهم.

بين  تقترن بهم، وأحوال تتشابه  بعد جيل، وصفات  تتوارثها أجيالهم جيلاً  المعتدين طبائع  ولليهود 

أجداد اليهود الظالمين وأحفادهم، وقد ذكر القرآن الـكريم عدداً من تلك الطبائع والصفات والأحوال التي 

تكشف حقيقة شخصية اليهود الضالين، ومن المهم معرفة تلك الأحوال خاصة المتعلقة بأحوالهم في الحرب، 

لاستغلالها في تحقيق النصر للإسلام والمسلمين وهزيمة اليهود المجرمين.

من أحوال اليهود عند القتال:

أولاً: أحوال اليهود قبل القتال

يَوِْم  ِإلَى  وَالْبَغَْضاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَهُمُ  ﴿وََألْقَيْنَا  وعلا:  قال جل  أعداءهم:  وموالاتهم  تفرق صفوفهم   .1

الْقِيَامَةِ﴾ ]المائدة: 64[.

ى﴾ ]الحشر: 14[. َ� بُهُْم َشت وقال تعالى: ﴿بَْأسُهُْم بَيْنَهُْم َشدِيدٌ َتحْسَبُهُْم جَمِيعًا وَقُلُو

1. متفق عليه.
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َأنْفُسَكُْم  تَْقتُلُونَ  هَؤُلَاءِ  َأنْتُمْ   َ� ﴿ثُم تعالى:  وقال 

عَلَْيهِْم  تَظَاهَرُونَ  يقًا مِنْكُْم مِْن دِيَارِهِْم  فَرِ وَُتخْرُِجونَ 

بِاْلِإْثِم وَالْعُْدوَاِن﴾ ]البقرة: 85[.

�َوْنَ  يَتَوَل مِْنهُْم  َكثِيرًا  ﴿تَرَى  وعلا:  جل  وقال 

مَْت لَهُْم َأنْفُسُهُْم َأْن َسخَِط  �َذِيَن َكفَرُوا لَبِئَْس مَا قَد�َ ال

كَانُوا  وَلَوْ   * خَالِدُونَ  هُْم  الْعَذَاِب  وَفِي  عَلَْيهِْم  هُ  َ� ال�

خَذُوهُْم َأْولِيَاءَ  بِي�ِ وَمَا ُأنْزَِل ِإلَيْهِ مَا ات�َ َ� هِ وَالن َ� يُؤْمِنُونَ بِال�

وَلـَِكن�َ َكثِيرًا مِْنهُْم فَاِسقُونَ﴾ ]المائدة: 80 - 81[.

هِ  َ� ا ِبحَبٍْل مَِن ال� �َةُ َأيَْن مَا ثُقِفُوا ِإل�َ بَْت عَلَْيهِمُ الذ�ِل 2. يتخذون الحلفاء والأنصار والأتباع: قال تعالى: ﴿ضُرِ

اِس﴾ ]آل عمران: 112[. َ� وََحبٍْل مَِن الن

َئِْن ُأْخرِْجتُمْ  َاِب ل �َذِيَن َكفَرُوا مِْن َأهِْل الْكِت ال �َذِيَن نَافَقُوا يَقُولُونَ لِِإْخوَانِهِمُ  وقال تعالى: ﴿َألَْم تَرَ ِإلَى ال

َئِْن ُأْخرُِجوا لَا  هُْم لَكَاذِبُونَ * ل هُ يَشْهَدُ ِإن�َ َ� �َكُْم وَال� لَنَْخرَُجن�َ مَعَكُْم وَلَا نُطِيُع فِيكُْم َأحَدًا َأبَدًا وَِإْن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَن

�َ لَا يُنْصَرُونَ﴾ ]الحشر: 11 - 12[. �ُن�َ اْلَأْدبَارَ ثُم َئِْن نَصَرُوهُْم لَيُوَل َئِْن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُْم وَل َيخْرُُجونَ مَعَهُْم وَل

يَن﴾  وكُْم بَعْدَ ِإيمَانِكُْم كَافِرِ َاَب يَرُد�ُ �َذِيَن ُأوتُوا الْكِت يقًا مَِن ال �َذِيَن آمَنُوا ِإْن تُطِيعُوا فَرِ هَا ال وقال تعالى: ﴿يَاَأي�ُ

]آل عمران: 100[.

3. السعي لإشعال الحروب وكثرة الظلم والاعتداء: قال تعالى: ﴿وَتَرَى َكثِيرًا مِْنهُْم يُسَارِعُونَ فِي اْلِإْثِم 

ْحَت لَبِئَْس مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ]المائدة: 62[. وَالْعُْدوَاِن وََأْكلِهِمُ الس�ُ

�َِك ُطغْيَانًا وَُكْفرًا وََألْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَْضاءَ  َب يدَن�َ َكثِيرًا مِْنهُْم مَا ُأنْزَِل ِإلَيَْك مِْن ر وقال تعالى: ﴿وَلَيَزِ

هُ لَا ُيحِب�ُ الْمُْفِسدِيَن﴾  َ� هُ وَيَْسعَوْنَ فِي اْلَأْرِض فَسَادًا وَال� َ� مَا َأْوقَدُوا نَارًا لِْلحَرِْب َأْطفََأهَا ال� َ� ِإلَى يَوِْم الْقِيَامَةِ كُل

]المائدة: 64[.
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وقال تعالى: ﴿قَاَل ابَْن ُأم�َ ِإن�َ الْقَوْمَ اْستَْضعَفُونِي وَكَادُوا يَْقتُلُونَنِي﴾ ]الأعراف: 150[.

�َذِيَن يَْأمُرُونَ بِالْقِْسِط  يَْقتُلُونَ ال ٍ وَ �ِينَ بِغَيْرِ َحق� بِي َ� يَْقتُلُونَ الن هِ وَ َ� �َذِيَن يَْكفُرُونَ بآيَاِت ال� وقال تعالى: ﴿ِإن�َ ال

�ِرْهُْم بِعَذَاٍب َألِيٍم﴾ ]آل عمران: 21[. اِس فَبَش َ� مَِن الن

�َ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُْم﴾ ]ال عمران: 19[. َاَب ِإلا �َذِيَن ُأْوتُواْ الْكِت وقال تعالى: ﴿وَمَا اْختَلََف ال

4. الأصل فيهم الذلة والخوف الشديد من حرب من علموا قوته: قال تعالى: ﴿قَالُوا يَامُوسَى ِإن�َ فِيهَا 

�َذِيَن َيخَافُونَ  ا دَاِخلُونَ * قَاَل رَجُلَاِن مَِن ال َ� ى َيخْرُُجوا مِْنهَا فَِإْن َيخْرُُجوا مِْنهَا فَِإن َ� ا لَْن نَْدخُلَهَا َحت َ� يَن وَِإن ارِ َ� قَوْمًا َجب

لُوا ِإْن ُكنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا  هِ فَتَوَك�َ َ� �َكُْم غَالِبُونَ وَعَلَى ال� هُ عَلَْيهِمَا اْدخُلُوا عَلَْيهِمُ الْبَاَب فَِإذَا دَخَلْتُمُوهُ فَِإن َ� َأنْعَمَ ال�

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ]المائدة: 22 - 24[. َ� �َُك فَقَاتِلَا ِإن َب ا لَْن نَْدخُلَهَا َأبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاْذهَْب َأنَْت وَر َ� يَامُوسَى ِإن

اِس وَبَاءُوا بِغََضٍب مَِن  َ� هِ وََحبٍْل مَِن الن َ� ا ِبحَبٍْل مَِن ال� �َةُ َأيَْن مَا ثُقِفُوا ِإل�َ بَْت عَلَْيهِمُ الذ�ِل وقال تعالى: ﴿ضُرِ

بَْت عَلَْيهِمُ الْمَْسَكنَةُ﴾ ]آل عمران: 112[. هِ وَضُرِ َ� ال�

خَذُوا الْعِجَْل َسيَنَالُهُْم غََضٌب  �َذِيَن ات�َ وقال تعالى: ﴿ِإن�َ ال

نْيَا﴾ ]الأعراف: 152[. َيَاةِ الد�ُ �َةٌ فِي اْلح ِهِْم وَذِل مِْن رَب�

قال  عليهم:  وحقدهم  للمسلمين  عداوتهم  شدة   .5

�َذِيَن  ذِيَن آمَنُوا الْيَهُودَ وَال َ� ِل ل اِس عَدَاوَةً  َ� تعالى: ﴿لَتَِجدَن�َ َأَشد�َ الن

َأشْرَُكوا﴾ ]المائدة: 82[.

ا  ا ِإل�َ َ� مِن َاِب هَْل تَنْقِمُونَ  وقال تعالى: ﴿قُْل يَاَأهَْل الْكِت

ِإلَيْنَا وَمَا ُأنْزَِل مِْن قَبُْل وََأن�َ َأْكثَرَكُْم  هِ وَمَا ُأنْزَِل  َ� ا بِال� َ� َأْن آمَن

فَاِسقُونَ﴾ ]المائدة: 59[.

َاِب وَلَا  �َذِيَن َكفَرُوا مِْن َأهِْل الْكِت وقال تعالى: ﴿مَا يَوَد�ُ ال

�ِكُْم﴾ ]البقرة: 105[. َب َل عَلَيْكُْم مِْن خَيْرٍ مِْن ر َ� الْمُشْرِِكينَ َأْن يُنَز
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تَهُْم﴾ ]البقرة: 120[. َ� بَِع مِل َ� ى تَت َ� َصارَى َحت َ� وقال تعالى: ﴿وَلَْن تَرْضَى عَنَْك الْيَهُودُ وَلَا الن

هِ مَْن آمََن تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ ]آل عمران: 99[. َ� ونَ عَْن َسبِيِل ال� َاِب لِمَ تَُصد�ُ وقال تعالى: ﴿قُْل يَاَأهَْل الْكِت

6. من أهم وسائلهم الـكذب والغدر والخيانة ونقض العهود: قال تعالى: ﴿فَبِمَا نَْقضِهِْم مِيثَاقَهُْم 

عَلَى  لُِع  تَط�َ تَزَاُل  وَلَا  بِهِ  �ِرُوا  ذُك ا  َ� مِم ا  َحظ�ً وَنَسُوا  مَوَاِضعِهِ  عَْن  الْكَلِمَ  �ِفُونَ  ُيحَر قَاِسيَةً  بَهُْم  قُلُو وََجعَلْنَا  اهُْم  َ� لَعَن

قَلِيلًا مِْنهُْم﴾ ]المائدة: 13[. ا  ِإل�َ مِْنهُْم  ِنَةٍ  خَائ

مَا عَاهَدُوا عَْهدًا نَبَذَهُ  َ� وقال جل وعلا: ﴿َأوَكُل

يٌق مِْنهُْم بَْل َأْكثَرُهُْم لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ]البقرة: 100[. فَرِ

7. الغرور بالحق الذي تركوه وبالباطل الذي 

كَانُوا  مَا  دِينِهِْم  فِي  هُْم  ﴿وَغَر�َ تعالى:  قال  يقترفونه: 

يَْفتَرُونَ﴾ ]آل عمران: 24[.

وقال تعالى: ﴿وَكَانُوا مِْن قَبُْل يَْستَْفتُِحونَ عَلَى 

ا جَاءَهُْم مَا عَرَفُوا َكفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ  َ� �َذِيَن َكفَرُوا فَلَم ال

يَن﴾ ]البقرة: 89[. هِ عَلَى الْكَافِرِ َ� ال�

هِ﴾ ]الحشر: 2[. َ� هُْم مَانِعَتُهُْم ُحُصونُهُْم مَِن ال� وا َأن�َ ُ� وقال تعالى: ﴿وََظن

هُْم وَلَا يَنْفَعُهُْم﴾ ]البقرة: 102[. مُونَ مَا يَضُر�ُ َ� وقال تعالى: ﴿وَيَتَعَل

وا  ُ� تَِضل َأْن  ِيدُونَ  يُر وَ لَالَةَ  الض�َ يَْشتَرُونَ  َاِب  الْكِت مَِن  نَِصيبًا  ُأوتُوا  �َذِيَن  ال ِإلَى  تَرَ  ﴿َألَْم  تعالى:  وقال 

.]44 ]النساء:  بِيَل﴾  الس�َ

هِ﴾ ]النساء: 157[. َ� ا قَتَلْنَا الْمَِسيَح عِيسَى ابَْن مَْريَمَ رَُسوَل ال� َ� وقال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِْم ِإن

هِ َكثِيرًا﴾  َ� ْت لَهُْم وَبَِصد�ِهِْم عَْن َسبِيِل ال� َ� �ِبَاٍت ُأِحل ْمنَا عَلَْيهِْم َطي �َذِيَن هَادُوا حَر�َ وقال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مَِن ال

]النساء: 160[.
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خِذُوا  تَت�َ لَا  آمَنُوا  �َذِيَن  ال هَا  ﴿يَاَأي�ُ تعالى:  وقال 

ُأوتُوا  �َذِيَن  ال مَِن  وَلَعِبًا  هُزُوًا  دِينَكُْم  خَذُوا  ات�َ �َذِيَن  ال

ارَ َأْولِيَاءَ﴾ ]المائدة: 57[. َاَب مِْن قَبْلـِكُْم وَالـْكُف�َ الْكِت

ثانيا: أحوال اليهود أثناء القتال

1. امتلاء قلوبهم رعبا: قال تعالى: ﴿وََأنْزََل 

َصيَاِصيهِْم  مِْن  َاِب  الْكِت َأهِْل  مِْن  َظاهَرُوهُْم  �َذِيَن  ال

وَتَْأسِرُونَ  تَْقتُلُونَ  يقًا  فَرِ ْعَب  ُ� الر بِهِمُ  وَقَذََف فِي قُلُو

يقًا﴾ ]الأحزاب: 26[. فَرِ

يَاُأولِي  فَاْعتَبِرُوا  الْمُؤْمِنِينَ  وََأيْدِي  بَِأيْدِيهِْم  بُيُوتَهُْم  بُونَ  ُيخْرِ ْعَب  ُ� الر بِهِمُ  قُلُو فِي  ﴿وَقَذََف  تعالى:  وقال 

اْلَأبَْصارِ﴾ ]الحشر: 2[.

�َ لَا  اْلَأْدبَارَ ثُم �ُوكُمُ  ا َأذًى وَِإْن يُقَاتِلُوكُْم يُوَل وكُْم ِإل�َ 2. الجبن والفرار من المعركة: قال تعالى: ﴿لَْن يَضُر�ُ

يُنْصَرُونَ﴾ ]آل عمران: 111[.

ا وَلَا نَِصيرًا﴾ ]الفتح: 22[. ً� �َ لَا َيجِدُونَ وَلِي �َوُا اْلَأْدبَارَ ثُم �َذِيَن َكفَرُوا لَوَل َلـَكُمُ ال وقال تعالى: ﴿وَلَوْ قَات

هِ خَالَِصةً  َ� ارُ اْلآِخرَةُ عِنْدَ ال� 3. يحبون الحياة بشدة ويخافون الموت: قال تعالى: ﴿قُْل ِإْن كَانَْت لـَكُمُ الد�َ

الِمِينَ *  هُ عَلِيمٌ بِالظ�َ َ� مَْت َأيْدِيهِْم وَال� وْهُ َأبَدًا بِمَا قَد�َ َ� َمَن وُا الْمَوَْت ِإْن ُكنْتُمْ َصادِقِينَ * وَلَْن يَت َ� اِس فَتَمَن َ� مِْن دُوِن الن

رُ َألَْف َسنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَْحزِِحهِ مَِن  �َذِيَن َأشْرَُكوا يَوَد�ُ َأحَدُهُْم لَوْ يُعَم�َ اِس عَلَى َحيَاةٍ وَمَِن ال َ� هُْم َأْحرََص الن وَلَتَِجدَن�َ

هُ بَِصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ ]البقرة: الآيات 94 - 96[. َ� رَ وَال� الْعَذَاِب َأْن يُعَم�َ

يَةَ فَكُلُوا مِْنهَا َحيُْث ِشئْتُمْ رَغَدًا  ْ ُلْنَا اْدخُلُوا هَذِهِ الْقَر 4. لا يتقيدون بتعليمات الحرب: قال تعالى: ﴿وَِإْذ ق

�َذِي  �َذِيَن َظلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ال َل ال يدُ الْمُْحِسنِينَ فَبَد�َ ةٌ نَغْفِرْ لـَكُْم َخطَايَاكُْم وََسنَزِ دًا وَقُولُوا ِحط�َ َ� وَاْدخُلُوا الْبَاَب ُسج

مَاءِ بِمَا كَانُوا يَْفسُقُونَ﴾ ]البقرة: 58 - 59[. �َذِيَن َظلَمُوا رِْجزًا مَِن الس�َ قِيَل لَهُْم فََأنْزَلْنَا عَلَى ال



76

العدد 9 | رجب 1444هـ | فبراير 2023م

نَةٍ َأْو مِْن وَرَاءِ  ا فِي قُرًى ُمحَص�َ 5. يحذرون من المواجهة في القتال: قال تعالى: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُْم جَمِيعًا ِإل�َ

جُدٍُر﴾ ]الحشر: 14[.

بَهُْم قَاِسيَةً﴾ ]المائدة: 13[. 6. قلوبهم قاسية لا تعرف الرحمة: قال تعالى: ﴿وََجعَلْنَا قُلُو

بُكُم م�ِن بَعْدِ ذَلَِك فَهَِي كَاْلحِجَارَةِ َأْو َأَشد�ُ قَْسوَةً﴾ ]البقرة: 74[.  �َ قَسَْت قُلُو وقال تعالى: ﴿ثُم

نْيَا وَاْلآِخرَةِ وَمَا لَهُْم  �َذِيَن َحبِطَْت َأعْمَالُهُْم فِي الد�ُ 7. لا تغني عنهم تحالفاتهم كثيرا: قال تعالى: ﴿ُأولَئَِك ال

يَن﴾ ]آل عمران: 22[. مِْن نَاصِرِ

يَن لا مَوْلَى لَهُْم﴾ ]سورة محمد: 11[. �َذِيَن آمَنُوا وََأن�َ الْكَافِرِ هَ مَوْلَى ال َ� وقال تعالى: ﴿ذَلَِك بَِأن�َ ال�

ثالثا: أحوال اليهود بعد القتال

�ِيَك وَرَافِعَُك ِإلَي�َ وَمُطَه�ِرُكَ مَِن  �ِي مُتَوَف هُ يَا عِيسَى ِإن َ� 1. الأصل أنهم ينهزمون: قال تعالى: ﴿ِإْذ قَاَل ال�

�َذِيَن َكفَرُوا ِإلَى يَوِْم الْقِيَامَةِ﴾ ]آل عمران: 55[. بَعُوكَ فَوَْق ال َ� �َذِيَن ات �َذِيَن َكفَرُوا وَجَاعُِل ال ال

يُع  َك لَسَرِ َ� َب َك لَيَبْعَثَن�َ عَلَْيهِْم ِإلَى يَوِْم الْقِيَامَةِ مَْن يَسُومُهُْم ُسوءَ الْعَذَاِب ِإن�َ ر ُ� َب نَ ر وقال تعالى: ﴿وَِإْذ تََأذ�َ

هُ لَغَفُورٌ رَِحيمٌ﴾ ]الأعراف: 167[. َ� الْعِقَاِب وَِإن

فِي  يَِسيرُوا  ﴿َأفَلَْم  تعالى:  وقال 

�َذِيَن  اْلَأْرِض فَيَنْظُرُوا َكيَْف كَانَ عَاقِبَةُ ال

يَن  وَلِلْكَافِرِ عَلَْيهِْم  هُ  َ� ال� رَ  دَم�َ قَبْلِهِْم  مِْن 

َأْمثَالُهَا﴾ ]سورة محمد: 10[.

قال  أسراهم:  بمفاداة  يهتمون   .2

تعالى: ﴿وَِإْن يَْأتُوكُْم ُأَسارَى تُفَادُوهُْم وَهُوَ 

مٌ عَلَيْكُْم ِإْخرَاُجهُْم﴾ ]البقرة: 85[. َ� ُمحَر
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�ِينَ  اْلُأم�ِي فِي  عَلَيْنَا  لَيَْس  قَالُوا  هُْم  بَِأن�َ ﴿ذَلَِك  تعالى:  قال  مخالفيهم:  ويُهّجِرون  عدوهم  يستبيحون   .3

َسبِيٌل﴾ ]آل عمران: 75[.

�َ َأقْرَْرتُمْ  وقال تعالى: ﴿وَِإْذ َأخَْذنَا مِيثَاقَكُْم لَا تَْسفِكُونَ دِمَاءَكُْم وَلَا ُتخْرُِجونَ َأنْفُسَكُْم مِْن دِيَارِكُْم ثُم

بِاْلِإْثِم  عَلَْيهِْم  تَظَاهَرُونَ  يقًا مِنْكُْم مِْن دِيَارِهِْم  فَرِ َأنْفُسَكُْم وَُتخْرُِجونَ  تَْقتُلُونَ  هَؤُلَاءِ  َأنْتُمْ   َ� * ثُم تَشْهَدُونَ  وََأنْتُمْ 

وَالْعُْدوَاِن﴾ ]البقرة: 84 - 85[.

2. رواه أبو داود.

في صفات  تأمل  فإن من  وختاماً: 

كتفرق  وطبائعهم؛  وأحوالهم  اليهود 

صفوفهم، وذلتهم، وحقدهم، وخيانتهم، 

وقوعها،  عند  ورعبهم  الحروب  وإشعالهم 

أمرهم  وتشتت  للحياة،  وحبهم  وجبنهم، 

في الحرب وانهزامهم. ثم تأمل سيرة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص مع يهود جزيرة العرب كبني النضير 

خيبر،  ويهود  قينقاع  وبني  يظة  قر وبني 

وأحوالهم عند قتال المسلمين. ثم تأمل تاريخ اليهود المعاصر وما حصل معهم من مواجهات وأحداث -علم 

�له، وأن تسلط اليهود على بعض الأمة هو عقوبة عليها بسبب الوهن الذي  �له قريب ولـكن لمن نصر ال� أن نصر ال�

�َةٍ نحن  أصابها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يوِشُك الُأممُ أن تَداعَى عليكم كما تَداعَى الَأكَلَةُ إلى قَْصعَتِها، فقال قائل: ومن قل

�لهُ مِن صدورِ عدو�ِكم المهابةَ منكم،  يِل، ولَينْزِعَن�َ ال� كم غُثاءٌ كغثاء الس�َ َ� يومئٍذ؟ قال: بل أنتم يومئٍذ كثيرٌ، ولـكن

�له، وما الوهُن؟ قال: حب�ُ الدُنيا وكراهيةُ الموِت«2. بِكم الوَهَْن، فقال قائٌل: يا رُسوَل ال� �لهُ في قلو وليقذفن�َ ال�

ّله رب العالمين. والحمد ل�



�اب د. محمد خالد كُل

أستاذ الحديث المشارك بجامعة الأقصى

في معجزة اإلسراء
اإلشارات اإللهية

بشكْرِه،  �عِم  الن ومديِم  بأْمرِه،  الأمورِ  ومصر�ِف  بقْهرِه،  �ِرْك  الش  ِ ومُذل� بنصْرهِ،  الإسلام   ِ� معز �لهِ  ل� الحمد 

ومستدرِج الكافرين بمكْرِه، الذي قد�ر الأي�ام دولًا بعْدلِه، وجعل العاقبة للمتقين بفضلِه، وأفاء على عباده من 

بما  ُمانَع، والظاهر على خليقته فلا يُنازَع، والآمرُ  �ِه، القاهر فوق عباده فلا ي �ه، وأظهر دينه على الدين كل ظل

يد فلا يُدافَع، َأْحمَده على ِإْظفارِه وِإْظهارِه، وِإْعزازِه لأوليائه ونصْرِه لأنصارِه،  يشاء فلا يُراَجع، والحاكم بما يُر

َمْد باطِن سر�ِه وظاهر جهارِه.  �رْك وأوضارِه، حَمْد من استشعر الح وتطهيره بيته المقد�س من أدناِس الش
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َلِدْ وَلمْ يُولَدْ وَلمْ يَكُْن لَهُ ُكفُوًا  مد، الذي ﴿لمْ ي �له وحدَه لا شريك له الأحد الص� وأشهد أن لا إله إلا ال�

، وداحض  �دًا عبدُه ورسولُه، رافع الشك� �َه، وأشهد أن� محم ب َأحَد﴾ شهادة من طه�ر بالتوحيد قلبه، وأرضى به ر

�رْك، وراحض الإفْك، الذي ُأسْرَي به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وعُرِج به منه إلى  الش

�له عليه وعلى خليفته  �ة المأوى، ما زَاغَ البَصَر وما َطغَى، صلى ال� السموات العُلا إلى ِسْدرة المُنْتهى، عندها جن

أبي بكر الصد�يق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار 

�وريْن جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي� بن أبي طالب  لْبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي الن الص�ُ

�رْك ومكسر الأوثان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان«1، أما بعد: مزلْزِل الش

1. ما بين المزدوجين مقتبٌس من مقدمة خطبة ابن الزكي� الدمشقي )ت: 598هـ( لأو�ل جُمُعَةٍ ُخطِبَت بين يدِي السلطان الناصر صلاح 

نًا بسماع مثلها على منبر )المسجد الأقصى(  ُ� الدين الأيوبي بعد فتح البيت المقدس؛ نقلناها استِبْشَارًا بِقُرِْب تحرير )البيت المقد�س(، وتيم

�له. في القريب العاجل بإذن ال�

نُهُوًضا إلى القُدس يَْشفِى الغَلِيل ** بِفَتْح الفُتُوِح ومَا ذَا عَِسير

�َذِي َأسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا  �له تعالى: ﴿ُسبْحَانَ ال يقول ال�

َا َحوْلَهُ  �َذِي بَارَكْن مَِن الْمَْسِجدِ اْلحَرَاِم ِإلَى الْمَْسِجدِ اْلَأقْصَى ال

مِيُع الْبَِصيرُ﴾ ]الإسراء: 1[. هُ هُوَ الس�َ َ� ِنَا ِإن يَهُ مِْن آيَات لِنُرِ

ا مضت وآيات مطلع سورة  ً� ي خمسةَ عشرَ قرنًا هجر

الأرض  مشارق  وتسمعها  الأفواه،  تتلوها  الإسراء 

إلى  نفوسهم  وتتوق  المسلمين  أبصار  فترنو  ومغاربها، 

وتشرئب  بهم  قلو وتهفو  الأقدس،  الأقصى  المسجد 

المقد�س. والبيت  فلسطين  إلى  أعناقهم 

بالمفاخر  حافلًا  تاريخًا  المسلم  ليستحضر  عاٍم؛  كل  في  والمعراج  الإسراء  رحلة  ذكرى  هذه  تتجد�د 

وعطاء،  بذٍل  نماذج  المجاهدُ  ويستذكر  والمنائر،  المنابر  على  �ى  تتجل عز�ٍ  الداعية صفحات  ويستظهر  والمآثر، 

ودماء وأشلاء، ودموع وعناء، ويحيي صور جولات وصولات عانق فيها الآباء السيوف، وقابلوا الحتوف، 
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ومشوا إلى الموت صفوفًا تلو صفوف، من أجل تحرير 

عرضهم،  عن  والذب  أرضهم،  وصيانة  مقدساتهم، 

والذود عن حياضهم.

مكامن  لتحرك  جديد؛  من  الذكرى  هذه  تأتي 

وُتحرك  الإسراء،  أرض  أقصى  إلى  جديد  من  الشوق 

درة  السماء،  لها  فتحت  التي  أرضه  إلى  التوق  ياح  ر

البيت المقدس الأقوى، والمسجد الأقصى المؤسس على 

�َذِي  ﴿ال بقوله  وَطولَه،  ُطولَه  �له  ل� أظهر  و«قد  التقوى، 

�له يعيده بنا إلى أحسن صورة،  ال� َا َحوْلَهُ﴾، ولعل  بَارَكْن

كما شر�فه بذِكْرِهِ مع أشرف خلقه في أول سورة«. 

من  عقود  بعد  الناس  نفوس  في  الأقصى  المسجد  تحرير  أمانة  لتجد�د  عام؛  في كل  الذكرى  تتجد�د 

الاضطهاد والأسر، وتبعث الأمل في التحرير بعد سنواٍت مريرةٍ من الذل والقهر.

�ين صولاتهم وجولاتهم،  �ي تتجد�د الذكرى في كل عام، لتبارك للمجاهدين إعدادهم وجهادهم، وللغز

وللمقادسة نفيرهم ورباطهم، ولأهالي الضفة والداخل المحتل شجاعتهم وبسالتهم.

تأتي هذا الذكرى وأبطال فلسطين يتسلحون بإيماٍن لا يتزعزع، وعزٍم لا يتضعضع، وقلوٍب لا تذل 

ولا تخضع، وسواعد لا تلين ولا تخنع.

التي صنعت  العظمة  هذه  من  قبسًا  المجاهدين  نفوس  في  لتبعث  العظيمة؛  المعجزة  ذكرى  تقترب 

المعجزات في جهادها، ولسان حالها ما قاله الرافعي: 

وفي  الراحة،  يَْستَْمهِدون  الطبيعة؟ كيف  تسخير  دينهم  أول  وفي  العجز  المسلمون  يَستَوْطِئُ  »كيف 

صدر تأريخهم عمُل المعجزة الـكبرى؟ كيف يَرَكنُونَ إلى الجهل، وأول أمرهم آخرُ غايات العلم؟ كيف 

هم هو الكائن النوراني�ُ الأعظم؟«. لا يحملون النور للعالَم، ونبي�ُ
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إشارات إلهية

بانية، ومرسلةً إشارات إلهية  بدأت الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حاملةً رسائل ر

إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ منها: 

العيش مع أحدهما دون الآخر،  للمسلم  المسجدين، لا ينبغي  بين  وجود روابط عالية وغالية 

من هذه الروابط:

هِ، َأي�ُ مَْسِجٍد وُِضَع فِي الَأْرِض  َ� ُلُْت يَا رَُسوَل ال� هُ عَنْهُ، قَاَل: ق َ� الربط الوجودي: عن َأبي ذَر�ٍ رَضِيَ ال�

قَاَل:  بَيْنَهُمَا؟  كَانَ  كَْم  ُلُْت:  ق الَأقْصَى«  »المَْسِجدُ  قَاَل  ؟  ٌ َأي�  َ� ثُم ُلُْت:  ق قَاَل:  الحَرَامُ«  »المَْسِجدُ  قَاَل:  َل؟  َأو�َ

�ِهْ، فَِإن�َ الفَْضَل فِيهِ«2. لاَةُ بَعْدُ فََصل َمَا َأْدرََكتَْك الص�َ �َ َأيْن بَعُونَ َسنَةً، ثُم »َأْر

الْمَْسِجدِ  ِإلَى  اْلحَرَاِم  الْمَْسِجدِ  مَِن  لَيْلًا  بِعَبْدِهِ  َأسْرَى  �َذِي  ال تعالى: ﴿ُسبْحَانَ  �له  ال� قال  المكاني:  الربط 

َا َحوْلَهُ﴾ ]الإسراء: 1[. �َذِي بَارَكْن اْلَأقْصَى ال

2. رواه البخاري، رقم )3366(.

3. البخاري، رقم )1189(.

4. الفتن، لنعيم بن حماد، رقم 250.

هُ  َ� ال� رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر َأبِي  عَْن  التعبّدي:  الربط 

ا ِإلَى  ِإل�َ �ِحَاُل  تُشَد�ُ الر بِي�ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »لاَ  َ� عَنْهُ، عَِن الن

ُسوِل  َ� الر وَمَْسِجدِ  الحَرَاِم،  المَْسِجدِ  مَسَاِجدَ:  َثَةِ  ثَلا

ملسو هيلع هللا ىلص، وَمَْسِجدِ الَأقْصَى«3. 

عَمٍْرو  َأبِي  بِن  َيحيَى  عَن  السياسّي:  الربط 

يَمْلِك  لَْم  مَْن  ُلَفَاءِ  الخ مَِن  »لَيَس  قَاَل:   ، يْبَانِي�ِ الس�َ

المَْسِجدَيِن: مَْسِجدَ الحرَاِم، وَمَْسِجدَ بَيِْت المَقدِِس«4.
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إثبات إسلامية المسجد الأقصى وعروبية أرضه كما المسجدِ الحرام العربي الإسلامي.

ا  ً� ب ر للمسجدين  وأن  مكة،  في  الحرام  بيته  َحفِظ  كما  المقدس  بيت  في  الأقصى  للمسجد  �له  ال� ِحْفظ 

�ض  ُمَس�َ بسوءٍ أو يتعر يحميهما، ورجالًا تفديهما بنفيرهم وإعدادهم، وسيبقى الأقصى إلى قيام الساعة لن ي

وُُجوهَكُْم  لِيَسُوءُوا  اْلآِخرَةِ  وَعْدُ  جَاءَ  ﴿فَِإذَا  �له:  ال� قول  يؤك�ده  شامخًا؛  الحرام  المسجد  بقي  كما  �ي�ٍ  كل لهدٍم 

�ِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾ ]الإسراء: 7[. ةٍ وَلِيُتَب َل مَر�َ وَلِيَْدخُلُوا الْمَْسِجدَ َكمَا دَخَلُوهُ َأو�َ

ِإْرُث النبي ملسو هيلع هللا ىلص قِيَادة هذه الأمة، وسيادةَ 

هذه  سترث  ملسو هيلع هللا ىلص  أمّته  أن  وإثبات  العالَم،  هذا 

البلاد وتملـكها وتحكمها حتى قيام الساعة.

�له لنبيه أن يصلي بالرسل والأنبياء  ثم شاء ال�

الإقرار  بمثابة  ليكون  المقدس،  بيت  في  إمامًا 

مسجدُه،  والمسجدَ  بيتُه،  البيَت  أن هذا  له  منهم 

ن�َ  والمكانَ مكانُه؛ ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لَا يَؤُم�َ

عَلَى  بَيْتِهِ  فِي  يَْقعُْد  وَلَا  ُسلْطَانِهِ  فِي  جَُل  َ� الر جُُل  َ� الر

ا بِِإْذنِهِ«5. ِإل�َ تَكْرِمَتِهِ 

ّله  بأن ال� وفي معراجه ملسو هيلع هللا ىلص من بيت المقدس إلى السماوات العُلَى، ورفْعه فوق جميع البشر؛ بشارةٌ 

رافٌع كلمتَه، ومتمٌّ نورَه، ومظهرٌ دينَه على الدين كلّه ولو كره المجرمون.

ختامًا: 

غَدَا المسجد الأقصى آيةً في سورة الإسراء لا يمنحه رئيٌس أو مَلٌِك -مهما عَلا منصبه- لغير المسلين، 

يٌط بآِي القرآن، وِخذلانه ِخذلاٌن للقرآن، والانتصار له انتصارٌ للقرآن. يط فيها تفر بل التفر

5. رواه مسلم، رقم )673(.
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�ا وَلَا نـُـورُ الإلـهِ بِمُنْـطِفـِي القُْدُس مَا فِيهِ لِسرِْجَك مَْطمٌَع        َكـل

مُراد  الأقصى  المسجد  جعلوا  أطهارًا؛  فِلَْسطين(رجالًا  المغتصبة  ر�ة  لهذه)الد�ُ ر  َ� َسخ َأْن  �له  ل� والحمدُ 

ة َسيْف خالد، وَأْحيَوْا في الناس رُْمح َسعٍْد  أمانيهم، وتحريره من يهـود حديث أحلامهم، فََأعَادُوا في الُأم�َ

فداه أبي وأمي، وبعثوا بندقية القسام الثائرة من مرقدها تقض� مضاجع بني صهيون في قبورهم، فَغَدَوا 

رجالًا تستَْمطر فلسطين ثباتَهم، وتَنْتَجع الُأم�ة عز�تَهم، وتستدر� الأرُض قو�تَهم، وتَمْتَاح المقدسات فتو�تَهم 

صْر. َ� اها صباُح البِشْر، وتَلْمَع في عيْنَْيها أنوارُ الن َ� ليوٍم تَبْتَسِم فيه فِلَسطين، ويُشْرِق في محي

يَبْتَسِمُ؟ المـَْحبــوِب  مـــَن  َأحْلى         نَا  الد�ُ فـي  هَـْل  تــُـرَى 

بإذن  لن يخلف  ميعاٍد  فإلى 

الحرام  المسجدُ  فيه  رُ  َ� »يُبش �له؛  ال�

أ  َ� ويُهن الأقصى،  المسجد  بخلاص 

َجَر الَأْسودُ بِفَك� قيْدِ صخرة البيت  الح

الوَْحِي  مهْبِط  وتَْفرَح  المقد�س، 

للَأتقيَاء،  ِ الِإسْراء  مَك�ة بعَوْدةِ محل�

المرسلين  �د  سي  � مقر طيبة  وتَْسعدُ 

للمسلمين«.  الأنبياء   � مقر برجوع 

�له،  ال� بإذن  ُيخْلَف  لن  مِيعَاٍد  فإلى 

نُنِْشد حينها قول القائل:

�له أقـوامٌ بـما نذروا هذا الذي كانت الآماُل تنتظرُ         فلْيـُوِف ل�



عزة اإلسالم وبيت المقدس

�له عز� وجل� القدس للمسلمين يوم أن أسرى بنبيه ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى بيت المقدس، وعقد له  لقد فتح ال�

لواء الإمامة بالأنبياء والرسل أجمعين، وما ذلك إلا ليسلمه القيادة والإمارة في الدنيا قبل الآخرة -والرسل 

جميعاً على الإسلام- فكان هذا خير اجتماع ظهرت فيه عزة الإسلام باجتماع أفضل المسلمين على الإطلاق 

وإمامهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ففتحت هناك أبواب القدس الموصدة ليدخل سيد الرسل وسيد البشر فاتحًا منتصرًا، 

يأتي جميع الأنبياء ليصطفوا خلف القائد العظيم محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا إيذان منهم بتسليم بيت المقدس لهذا النبي  و

ولأمته من بعده، وهنا ظهرت عزة الإسلام، رغم أن القدس كانت تحت الحكم الصليبي آنذاك. 

الشيخ حسين عبد العال

عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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�له عليهم- ففهموا من ذلك أن من واجبهم فتح بيت  يقص النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما حدث على أصحابه -رضوان ال� و

المقدس وتطهيرها، ومع أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد تسلم مفاتحها، ولـكن العزة بقيادته للأنبياء -عليهم السلام- لابد 

أن تتحقق بالعزة للمسلمين على الأرض.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوجه أنظار أصحابه للقدس

النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حياته جيوشه صوب  وج�ه 

لكل  ودعاته  رسله  وجه  قد  كان  وإن  الشام، 

ناحية خارج الجزيرة، فوجههم نحو اليمن ونجد 

الشام  إلى  وج�ه  لـكنه  ومصر،  وفارس  وعمان 

في حياته رسلَه ودعاته وجيوشه، فكانت سرية 

مؤتة، وتلاها غزوة تبوك، ثم بعْث أسامة والذي 

بكر  أبو  فأنفذه  إنفاذه،  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مات 

�له عنه كأول عمل له بعد توليه الخلافة  رضي ال�

�له عز وجل أن يظهر بهذا  الإسلامية، فشاء ال�

الجيش عزة الإسلام وإن كان لم يلَق كيدًا، 

لـكنه رجع مظفرًا منتصرًا.

وما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك إلا إشارة منه لأصحابه وبيانًا لهم على أهمية الشام، وفي القلب منها القدس 

الشريف، والذي جاءت الأحاديث تترى لتُظهر فضل وأهمية القدس وبيت المقدس وفضل الرباط حوله، 

ليؤكد النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأصحابه أن هذا البيت سيُفتح، وسيُرابط المسلمون حوله، وستكون أفضل طائفة -تلك التي 

تظل ظاهرة على الحق- حوله إلى يوم القيامة.

وتلك إشارة لهم على فتحه وتطهيره، وإشارة إلى أن فتحه لن يكون إلا بعزة الإسلام وقوته، ودّل 

عليها تسيير الجيوش نحوه قبل غيره من البلدان والأماكن الأخرى.
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1. د. طارق السويدان، عمر بن الخطاب وفتح القدس، مارس 2022م، )رابط إلـكتروني(.

عمر يوجه الجيوش لبيت المقدس1 

ية، أم إلى بيت المقدس،  لما انتهى أبو عبيدة بن الجراح من فتح دمشق، حار إلى أين يتجه: إلى قيسار

فأبو عبيدة يعرف أهمية هذه المدن على حد سواء، والتي قاومت كل محاولات المسلمين في الفتح، فكتب 

كانوا  لأنهم  المسلمون،  ففرح  القدس،  بفتح  الخليفة  أْمر  فجاءه  التعليمات؛  على  للحصول  عمر  الخليفة  إلى 

�له  ينتظرون الصلاة في المسجد الأقصى، وفقاً لذلك كتب أبو عبيدة إلى أهلها -أهل إيلياء- يدعوهم إلى ال�

ْية، أو يؤذَنون بحرٍب، فَأبوا أن ُيجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في  وإلى الإسلام، أو يبذلون الجز

�ر نحو القدس سبعة جيوش كاملة. جنوده، وكان قد سي

كان عمرو بن العاص قد ضرب حصارًا شديدًا 

إلى  فرّ  قد  الروم  أرطبون  وكان  المقدسة،  المدينة  على 

تجمع  عن  الأخبار  إليه  وصلت  فلما  المقدس،  بيت 

أحس  المقدسة،  المدينة  لفتح  الإسلامية  الجيوش 

بالخوف الشديد.

ولما وصل أبو عبيدة مع جيش الشام أخذ المسلمون 

بالتكبير، فظن الروم أن أمير المسلمين قد وصل، فأخبروا 

كبير الأساقفة، فقال: »وحق الإنجيل، إن كان قد قدم 

أميرهم فقد دنا هلاككم، لأننا نجد في العلم الذي ورثناه 

أن الذي يفتح الأرض بالطول والعرض، هو الرجل المسمى بعمر، صاحب نبيهم، فإن كان قدم فلا سبيل 

لقتاله فسلموا له، ولا بد لي أن أنظر، فإن كان هو فاستسلموا، وإن كان غيره فقاتلوا فلن يفتحوها«.

فلما رأى أبا عبيدة عرف أنه ليس بفاتح القدس، وأعطى للجنود الأوامر بالقتال.

https://suwaidan.com/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/
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2. المصدر السابق.

الفاروق يتسلم مفاتيح الأقصى2

بعث أسقف القدس للمسلمين يتساءل عن سبب فتحهم للقدس، فأجابه أبو عبيدة بأنها بلاد الأنبياء 

�له إياها كما ملـكهم غيرها، فسألهم عن مطلبهم؟،  ومسرى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأنهم لن يتركوها أبدًا إلى أن يملـكهم ال�

ية والصلح، أو القتال(، فرضي الأسقف بالصلح، ولـكنه قال  فأجابوا: إحدى ثلاث: )إما الإسلام، أو الجز

لهم بأن لا يدخلها إلا عمر، فقال عمرو بن العاص: أنا عمرو، فقالوا: بل اسمه مكون من ثلاثة أحرف.

لأمير  عنه-  �له  ال� -رضي  عبيدة  أبي  رسالة  جاءت 

مفاتيح  تسلم  عن  القساوسة  قال  بما  يخبره  عمر،  المؤمنين 

القدس، فاستشار عمر أصحابه، ومال مع رأي خروجه إلى 

الشام، فنهض مسرعًا ناحية الشام، وكان قد كتب إلى أمراء 

الأجناد أن يُوافُوه بالجابية -منطقة في هضبة الجولان- ليوٍم 

اه لهم، ويستخلفوا على أعمالهم، وكان هذا اللقاء العظيم  َ� سم

منذ  سنتين،  عن  زاد  انقطاع  بعد  العظام  القادة  لهؤلاء 

وبينما  الجابية،  في  معسكرا  وأقاموا  للبلاد،  فاتحين  خرجوا 

قادمة  سيوفهم  تلمع  الخيل  من  بقطعة  إذا  يجتمعون،  هم 

باتجاه معسكر المسلمين، فهب الجند للاستعداد، فقال عمر: 

قدموا  القدس،  أهل  فإذا هم  مستأمنون،  إنهم  تراعوا  لا 

إلى عمر ليفاوضوه على تسليم القدس، واتفقوا على المصالحة.

�له عنه لهم الأمانَ، فسلم الأسقف مفاتيح  فلما بلغ بيت المقدس خرج إليه أسقفها، وكتب عمر رضي ال�

�َ الفَتُْح، ودخل عمر بيت المقدس من الباب الذي دخل منه  �له عنه، وتَم القُدس لعمرَ بن الخطاب رضي ال�

�َى فيه مستقبلًا القبلة. �له ملسو هيلع هللا ىلص ليلة الإسراء، وَصل رسول ال�
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3. البغوي، شرح السنة، 124/13، ت: الأرناؤوط، ط: المـكتب الإسلامي.

وهذا مما يدل على فهم عمر العميق لمغزى الإسراء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المسجد الأقصى، وكان يعلم أنها إشارة 

�له عمر بهذا الشرف العظيم. لفتحه، فخص ال�

ّله قد أعزنا بالإسلام« »إن ال�

المؤمنين  أمير  أن  المؤرخون  يذكر  إذ  بالذات،  الموقف  في هذا  �له عنه  ال� الفاروق رضي  مقولة  هذه 

يركب إلى الشام وعليه ثوب مرقع، ومعه غلام له وناقة يتبادل الركوب عليها هو وغلامه، ولما وصل 

عمر لجيوش المسلمين كان الدور عليه أن يسير أمام الناقة التي يركبها غلامه، بل ويذكر بعضهم أن مخاضة 

يْه وأمسََكهما، وخاض الماءَ، ومعه بعيرُه«، ودخل  اعترضته قبيل وصوله لهم، »فنزََل عن بَعيرِه، ونزَعَ ُخف�َ

عليهم على هذه الحالة، وهنا سارع إليه بعض أمراء الأجناد وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، الصديق 

فِعلًا  المُؤمنينَ  يا أميرَ  فَعَلَت  أبو عبيدة لعمر: »لقد  الحميم لعمر، والذي كان عمر يحبه حبًا شديدًا، فقال 

مَت راِحلَتََك، وُخضَت المـَخاضةَ«! وهنا نظر أمير المؤمنين  يَْك، وقَد�َ عَظيمًا عندَ أهِل الأرِض، نزَعَت ُخف�َ

�لهُ  ال� يَقولُها يا أبا عُبَيدةَ! أنتم كنتم أقل�َ الناِس وأذَل�َ الناِس، فأعز�َكمُ  لأبي عبيدة وقال له: »َأْوهُ! لو غَيرُكَ 

�لهُ«3. كمُ ال� َ� ةَ بغَيرِه يُذِلـ َ� بالإسلاِم، فمَْهما تَطلُبوا العِز

لن تحرر القدس إلا بعزة الإسلام

أبي  بعد  بالإسلام  الأرض  أهل  أعز  يا  له صدقت  اليوم  لنقول  وإنا  عنه-  ّله  ال� -رضي  عمر  صدق 

ّله،  ّله، وابتغيناها في العلمانية والرأسمالية والشيوعية، فأذلنا ال� ّله لقد ابتغينا العزة في القومية، فأذلنا ال� بكر، وال�

ّله، وابتغيناها بجهلنا وحماقتنا في  ال� المتحدة ومجلس الأمن وفي الشرق والغرب فأذلنا  وابتغيناها في الأمم 

ّله، ولو مكثنا هكذا إلى يوم القيامة لظللنا في ذلة بعد ذلة. الفرقة والتشتت والبعد عن الإسلام، فأذلنا ال�

والحل اليوم أن نعود لنعتز بالإسلام فهو طوق النجاة الوحيد لنا أولًا، ولعودة القدس وكل أراضينا 

�له عز  �له: »لن يرجع المسجد الأقصى إلا إذا قاتل المسلمون ل� وحقوقنا ثانيًا، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه ال�

�له هي العليا مهما عمل الناس«4. وجل، لـكي تكون كلمة ال�
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4. موقع: مداد، 2007م، )رابط إلـكتروني(.

5. الصلابي، صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس، ص533، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 

ط1، 2008م.

صلاح الدين يدخل القدس بعزة الإسلام

ما إن تمكن صلاح الدين من القضاء على البقية الشيعية في مصر -والتي كانت تابعة للدولة الفاطمية- 

يلات  الدو العبادة وغيرها، وسرعان ما فكر في توحيد  التدريس ودور  المذهب السني في  حتى بدأ إعادة 

المتفرقة لتكون قوة كبيرة أمام الإفرنج المتربصين بمصر وما حولها من مدن الإسلام، يقول الدكتور علي 

بعها في جهاده ضّدَ الصليبيين  َّ ية؛ التي ات ة العسكر َّت مقدرة صلاح الدين الحربية في تلك الخّطَ َّابي: »تجل الصل

دةٍ، تضّمُ مصر وبلاد الشام  ة على تكوين جبهة إسلامية موحَّ لاسترداد بيت المقدس، وقامت تلك الخّطَ

يةٍ بهم، كما حدث في معركة حّطِين«5  ليبيين في عقر دارهم وإنزال ضربةٍ قو َّ منازلة الّصَ وأجزاء من العراق، ثم

ّله من تكوين  وقد استطاع صلاح الدين بفضل ال�

بوا على  تر لربهم  جيش قوي يتكون من جنود مخلصين 

ّله وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وعرفوا معنى العزة الإسلامية،  كتاب ال�

وهنا فقط استطاع أن يتحرك نحو القدس، فهزم الصليبيين 

المقدسة  المدينة  ودخل  حطين،  في  الفاصلة  المعركة  في 

السابع  ليلة  وذلك  استسلام حاميتها،  بعد  منتصرًا  فاتحًا 

والعشرين من رجب لعام 583هـ، وكأنه يحيي ذكرى ليلة 

عليها  ّله ملسو هيلع هللا ىلص وتسلم مفاتحها والسيادة  ال� فتحها رسول  أن 

من الأنبياء السابقين قبل هجرته ليلة الإسراء والمعراج. 

وبقي الدور اليوم على الأمة إن أرادت أن تعيد أمجادها وتعيد القدس لها، فعليها أن تعلم أنه لا سبيل 

لذلك ولا لتحرير الأقصى إلا إذا اعتززنا بالإسلام.

ّله. ّله عز وجل قد أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا ال� إن ال�

https://midad.com/article/213470/%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%80%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84


عباس دياب

دراسات بيت المقدس - جامعة ماردين ارتوكلو

رحلة اإلسراء
خطوة معرفية فارقة نحو بيت المقدس

�له.. حين فقدَت السند المادي والمتمثل في العم الرحيم أبي طالب، والذي كان  بأمي أنَت وأمي يا رسول ال�

حصنًا منيعًا يصد ويمنع الأذى أن يصل إلى ابن أخيه، حتى قلَت فيه يومًا: »ما نالت مني قريش شيئًا أكرهه حتى 

مات أبو طالب«1. وحين فقدَت في العام نفسه السند الروحي والمعنوي المتمثل في الزوجة الحبيبة والعطوفة خديجة، 

والتي كانت أول من آمن بك، وأول من أيدتك وواستك، ألسَت أنت القائل فيها: »لقد  آمنْت  بي  حين  كفر  بي 

�له ولدها وحرمني ولد غيرها«2.  بني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني ال� قتني حين كذ�َ  الناس، وصد�َ

ية، ط2، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، 1955م، ج1، ص416. 1. ابن هشام، السيرة النبو

2. أبو عمر القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ط1، دار الجيل، بيروت، ج4، ص1824.
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3. ابن هشام، م.ن، ج1، ص420.

ا بفضائل المسجد الأقصى، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ج1، ص95. 4. المنهاجي السيوطي، إتحاف الأخص�

وما لبثت الشدائد والصعاب تتوالى فُرادى وجماعات، حتى خرجَت إلى الطائف تلتمس النصرة 

رب  من  والهداية  والحق  النور  من  به  جئتَهم  بما  يؤمنوا  أن  رجاء  قومك،  من  بهم  والمنعة  ثقيف،  من 

يصيحون  وعبيدَهم  وسفهاءَهم  غِلمانَهم  بك  وأغروا  بل  والتكذيب،  الصد�  غير  منهم  كان  فما  العالمين، 

مهيب  مناجاة ودعاء  في  بلا عمد  السماء  لرافع  في خشوٍع  أن لجأَت  إلا  فما كان منك  الحجارة.  ُلقون  ي و

تهتز له الأفئدة والأرواح، فتقول: »اللهم�َ إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا 

كتَه  َ� مُني؟ أم إلى عدٍو ملـ أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلُني؟ إلى بعيٍد يتجَه�َ

الذي  بنور وجهك  أعوذ  ُأبالي، ولـكن عافيتك هي أوسع لي،  فلا  لم يكن بك علي غضب  إن  أمري؟ 

أشرقت له الظلمات، وصلَُح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تُنزل بي غضبك، أو َيحل�َ علي� سخطك، لك 

العُتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك«3. 

وكانت تلك الكلمات الخاشعة والتي حفظتها 

كتب السير والتاريخ بين صفحاتها بأحرف من نور، 

السماء،  أبواب  لها  فَفُتحت  القدر،  على موعد مع 

ّله تعالى في حادثة ومعجزة فريدة،  َّت قدرة ال� وتجل

إنها رحلة الإسراء.

الوقت  ذلك  في  الإسراء  رحلة  جاءت  لقد 

لتفتح  الفارقة،  اللحظات  وتلك  والحساس،  الحاسم 

بوابة الأمل أمام هذا الرسول الـكريم ملسو هيلع هللا ىلص وأمته معه. 

لَيْلًا مَِن  �َذِي َأسْرَىل بِعَبْدِهِ  ال بانية: ﴿ُسبْحَانَ  �له تعالى في صدر سورة الإسراء عن تلك المعجزة الر يقول ال�

مِيُع الْبَِصيرُ﴾ ]الإسراء: 1[.  هُ هُوَ الس�َ َ� ِنَاۚ ِإن يَهُ مِْن آيَات َا َحوْلَهُ لِنُرِ �َذِي بَارَكْن الْمَْسِجدِ اْلحَرَاِم ِإلَى الْمَْسِجدِ اْلَأقْصَى ال

وحول هذه الآية يقول المنهاجي السيوطي: »فلو لم يكن لبيت المقدس من الفضيلة غير هذه الآية لكانت 

كافية، وبجميع البركات وافية؛  لأنه  إذا  بورك  حوله  فالبركة  فيه  مضاعفة«4. 
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يمة، والتي تحكي لنا قصة رحلة الإسراء في أبهى صورة وأبلغ عبارة،  ويرى المتدبر لهذه الآية الـكر

ية بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك، إذ كان هو نهاية رحلة  كيف أنها أشارت بوضوح إلى قضية مركز

ية دوائر البركة  ية، ويُشير مؤسس نظر الإسراء الأرضية، وكان في الوقت نفسه بداية رحلة المعراج السماو

-والذي بنى نظريته الجديدة في علم الجيوبولتيكس على كلمة )حوله( وحرفي الجر )من - إلى( في هذه الآية 

ية لبيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك،  يمة- البروفيسور عبد الفتاح العويسي المقدسي إلى تلك المركز الـكر

يكهم ووضعهم  ُمثل رمزًا لعزة المسلمين، ومحفزًا لتحر بأنه »منذ ليلة الإسراء والمعراج أضحى بيت المقدس ي

أمام مسؤولياتهم للنهوض والتقدم، ومن أهم عوامل وحدتهم، والمقياس الحقيقي لعزتهم أو ذلهم... وبالتالي 

لا عزة للمسلمين دون بيت المقدس«5. 

ويرى القارئ والتالي للقرآن الـكريم أن هذا المصطلح القرآني الخاص بالبركة قد ارتبط ببيت المقدس 

إليه في أربعة مواضع أخرى غير آية صدر سورة  الـكريم، فقد تمت الإشارة  في خمسة مواضع في القرآن 

بَهَا  �َذِيَن كَانُوا يُْستَْضعَفُونَ مَشَارَِق اْلَأْرِض وَمَغَارِ ال الإسراء السابقة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وََأْورَثْنَا الْقَوْمَ 

ِينَ﴾  َم َا فِيهَا لِلْعَال �َتِي بَارَكْن يْنَاهُ وَلُوًطا ِإلَى اْلَأْرِض ال َ� َا فِيهَاۖ﴾ ]الأعراف: 137[، وفي قوله سبحانه: ﴿وََنج �َتِي بَارَكْن ال

�َا  َا فِيهَاۚ وَكُن �َتِي بَارَكْن �ِيحَ عَاِصفَةً َتجْرِي بَِأْمرِهِ ِإلَى اْلَأْرِض ال : ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الر ]الأنبياء: 71[، وفي قوله عز�َ وجل�

َا فِيهَا قُرًى  �َتِي بَارَكْن ِ شَْيءٍ عَالِمِينَ﴾ ]الأنبياء: 81[، وفي قوله تبارك اسمه: ﴿وََجعَلْنَا بَيْنَهُْم وَبَيْنَ الْقُرَى ال بِكُل�

امًا آمِنِينَ﴾ ]سبأ: 18[. َ� َۖ ِسيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وََأي يْر ْرنَا فِيهَا الس�َ َظاهِرَةً وَقَد�َ

وبالعودة لآية الإسراء الأولى، وبالتحديد إلى حرفي الجر )من( و )إلى(، فكما يُشيران إلى بداية رحلة 

ية بين البيتين المقدسين، بيت  الإسراء ونهايتها، فإنهما كذلك يُشيران بوضوح إلى العلاقة التاريخية والمصير

�له الحرام بمكة المـكرمة، والبيت المقدس )المسجد الأقصى( ببيت المقدس. وكان أول من أسس لتلك  ال�

يؤكد ذلك حديث أبي ذر والذي جاء  العلاقة بين المسجدين آدم عليه السلام، وفي زمانه بُني المسجدان، و

�له ملسو هيلع هللا ىلص عن أول مسجد وُضع في الأرض قال: »المسجد الحرام«. قلت: ثم أي؟ قال:  فيه: سألُت رسول ال�

»المسجد الأقصى«. قلت:  كم  بينهما؟ قال: »أربعون عامًا«6.

يات ونماذج بيت المقدس، المدينة المقدسة، فلسطين، 2020م، ص316. 5. عبد الفتاح العويسي، ط2، نظر

6. مسلم، صحيح مسلم، دار الطباعة العامرة، تركيا، 1334ه، ج2، ص63
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عليه  إبراهيم  الرحمن  خليل  وجاء 

يُعيدوا  القواعد، و ليرفعوا  السلام وأولاده 

تجديد بناء المسجدين في مكة المـكرمة وبيت 

المقدس، وإظهار العلاقة بينهما من جديد، 

المرسلين  بخاتم  الإسراء  رحلة  تأتي  ثم 

المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد 

العلاقة  على هذه  التأكيد  لتُعيد  الأقصى، 

ية بين البيتين المقدسين. التاريخية والمصير

ورحلة الإسراء كما أنها فتحت بوابة الأمل والتغيير أمام الرسول الخاتم ملسو هيلع هللا ىلص وأمته، فإنها أرست كذلك 

قاعدة الأمة الواحدة عبر التاريخ، وأن هذه الأمة الوليدة أصلها ثابت في الأرض ثبوت الجبال الرواسي، 

وأنها تتصل بجذورها عبر التاريخ، وأنها ليست أمة محلية أو إقليمية أو ذات جغرافيا محدودة، بل أمة عالمية 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

فها هو خاتم الأنبياء والمرسلين ملسو هيلع هللا ىلص يُصلي بمن سبقوه من الأنبياء والرسل إمامًا في المسجد الأقصى 

المبارك ببيت المقدس، ليتسلم هو وأمته إمامة وقيادة البشرية حتى قيام الساعة.

كما تُشير رحلة الإسراء في ذلك التوقيت الدقيق والصعب إلى أن الدعوة ستتجاوز مكة المـكرمة، بل 

يرة العرب، وتصل إلى بيت المقدس بالشام، لتنطلق منه إلى العالم بأسره وتصل إلى العالمية.  وتتجاوز جز

المبارك، بل ووضع خطة فتحه  لذلك عاش الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ونُصب عينيه بيُت المقدس ومسجده الأقصى 

ية  بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص، وبدأ أول ما بدأ بالإعداد المعرفي، في إشارة واضحة وجلية إلى أهمية وخطورة المعرفة وأولو

الإعداد المعرفي، وأنه يجب أن يسبق ويسير جنبًا إلى جنب مع الإعداد السياسي والعسكري، وإلا كيف 

بِعِلْمِهِ  ُيحِيطُوا  لَْم  بِمَا  بُوا  كَذ�َ ﴿بَْل  تعالى:  قال  يجهل،  ما  عدو  بطبعه  فالإنسان  تعرفه؟  لا  ما  الأمة  تحرر 

يلُهُ﴾ ]يونس: الآية 39[ ، والمعرفة التي نقصدها هنا فيما يخص الإعداد المعرفي هي ذلك  ا يَْأتِهِْم تَْأوِ َ� وَلَم

الإدراك الذي يتفاعل وُيحدث التغيير، وليس العلم المجرد.
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7. مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001، ج5، ص136.

فبدأ الرسول القائد ملسو هيلع هللا ىلص بربط الصحابة الـكرام ببيت المقدس روحيًا ودينيًا وسياسيًا، فقد روى الإمام 

�له ملسو هيلع هللا ىلص يُصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس  �له عنهما قال: »كان رسول ال� أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي ال�

والـكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً، ثم صُرَف إلى الـكعبة«7. 

وصحابته  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلك  من  يُفهم  و

طوال  المقدس  بيت  نحو  يُصلون  كانوا  الـكرام 

بعد  شهرًا  عشر  ستة  إلى  بالإضافة  المـكية  الفترة 

يلة على ربط  الهجرة، فعملت تلك المدة الزمنية الطو

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الـكرام ببيت المقدس روحيًا، 

إذ يتوجهون إليه كل يوم في صلواتهم طوال تلك 

المدة، فكان ذلك ُأولى خطوات الإعداد المعرفي.

يُضيف حجرًا أساسيًا في ذلك البناء المعرفي، فلم تُذكر أرض في القرآن  يأتي القصص القرآني ليضع و و

فيها وعاش وترعرع، ومنهم  وُلد  فمنهم من  الأنبياء،  أنها أرض  المقدس، ذلك  بيت  كما ذُكرت أرض 

من هاجر إليها، ومنهم من كانت منطلق دعوته، ومنهم من كانت مركز ملـكه، ومنهم من كانت معتكفه 

ومحرابه، كما كانت للرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص المسرى حيث صلى بالأنبياء كلهم إمامًا، كما كانت كذلك مسرح 

الأحداث للـكثير من القصص القرآني.

وتستطيع أن تتصور كيف كان الصحابة الـكرام ومن خلال صلواتهم، وقراءتهم للقرآن الـكريم يعيشون 

مع الأنبياء السابقين في قصصهم ودعوتهم وجهادهم وصبرهم، فتتوق نفوسُهم إلى الأرض التي وقعت عليها 

تلك الأحداث وتزداد معرفتهم بها، وتعلقهم بها، وهذا أيًضا من الإعداد المعرفي.

أدى هذا الإعداد المعرفي إلى تشكيل حالة معرفية مقدسية نادرة بين مجتمع الصحابة، مما أدى بدوره 

إلى إثارة الأسئلة حول بيت المقدس، ومن ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن ميمونة مولاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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8. سنن ابن ماجه، دار الرسالة العالمية، دمشق، 2009، ج2، ص413.

9. الطبراني، المعجم الأوسط، دار الحرمين، القاهرة، ب ت، ج8، ص148.

10. مسند الإمام أحمد، ج39، ص434.

�وا فيه، فإن صلاة  �له أفتنا في بيت المقدس؟ قال: »أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصل قالت: قلُت: يا رسول ال�

فيه كألف صلاة في غيره«. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: »فتهدي له زيتاً يُسرج فيه، فمن 

فعل ذلك فهو كمن أتاه«8. 

كما أدى إلى إقامة حالة من الحوار المجتمعي حول بيت المقدس، فعن أبي ذر قال: »تذاكرنا عند رسول 

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »صلاة في مسجدي  �له ملسو هيلع هللا ىلص أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول ال� �له ملسو هيلع هللا ىلص أيما أفضل مسجد رسول ال� ال�

أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل  ِسية  قوسه من الأرض حيث 

يرى بيت المقدس خيراً له من الدنيا وما فيها«9.

يارة  وتواصل الإعداد المعرفي محدثًا التغيير التدريجي، حتى دفع بعض الصحابة إلى إعلان رغبته في ز

�له ملسو هيلع هللا ىلص  بيت المقدس والصلاة في مسجده الأقصى المبارك، ومن ذلك ما رواه الأرقم أنه جاء إلى رسول ال�

�له هاهنا -وأومأ بيده إلى حيث بيت المقدس- قال:  فسلم عليه فقال: »أين تريد؟« قال: أردت يا رسول ال�

 »ما  يخرجك  إليه؟ أتجارة؟« قال: قلت: لا، ولـكن أردت الصلاة فيه. قال: »فالصلاة هاهنا )وأومأ إلى مكة 

بيده( خير من ألف صلاة )وأومأ بيده إلى الشام(«10.

الاستراتيجية  خطته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بدأ  وهكذا 

يقة تدريجية ومخطط  للفتح بالإعداد المعرفي بطر

لها بعناية فائقة، مرورًا بإرسال الرسل والـكتب 

يق  الطر لتأمين  والاتفاقيات  المعاهدات  وإبرام 

إلى بيت المقدس، وصولًا إلى التحرك العسكري 

باتجاه الشمال كما كان في غزوتي مؤتة وتبوك، 

ثم إصداره ملسو هيلع هللا ىلص -وهو على فراش الموت- الأمر 

بإنفاذ بعث أسامة بن زيد.
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�ش الجيوش ونُصب عينيه بيُت  �له عنه ليُكمل ما بدأه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ويجي ثم جاء أبو بكر الصدِ�يق رضي ال�

�له عنه على ذات النهج، وواصل الجهاد حتى  المقدس، وسارَ من بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي ال�

�له على يديه بيت المقدس بعد خمس سنوات من وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ويمكن القول بأنه غرٌس غرسه  فتح ال�

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بيده الشريفة، ورعاه الصدِ�يق برعايته، وقطف ثمرته الفاروق.

الأول،  الفتح  في  لما حدث  تمامًا  المقدس مشابهًا  لبيت  الصلاحي-  -الفتح  الثاني  الفتح  وقد كان 

مباركة من  ثلة  به  قام  الأمة،  أبناء  بين  الوعي  ونشر  المعرفي  الإعداد  يلة من  لسنوات طو نتاجًا  إذ كان 

إلى جنب  الـكثير، جنبًا  الفاضل وغيرهم  الهروي والسُلمي وابن عساكر والقاضي  أمثال  العاملين  العلماء 

مع الإعداد السياسي والعسكري، حتى تُوج بمشهد الفتح على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي ودخوله 

بر 1187م، ليخطب بين قادته وجنوده قائلًا: »لا تظنوا  المدينة المقدسة يوم الجمعة في 27 رجب583/أكتو

أني فتحُت البلاد بسيوفكم، إنما فتحتُها بقلم القاضي الفاضل«11. في إشارة واضحة إلى أهمية ومكانة المعرفة 

والإعداد المعرفي، وأنه يجب أن يسبق كلًا من الإعداد السياسي والإعداد العسكري.

11. يُنظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ط1، دار إحياء التراث، بيروت، 2000، ج18، ص112.

وختامًا.. فإن الأمة اليوم إن أرادت نصرة نبيها 

ته، وعليها كذلك نصرة  َ� ورسولها ملسو هيلع هللا ىلص، فعليها نصرة ُسن

مسراه، وثاني المسجدين في الأرض، وثالث المساجد 

التي تُشد إليها الرحال، المسجد الأقصى المبارك. وعليها 

أن تسير على نهج الفاتحين السابقين، وذلك بالإعداد 

الجيد والمخطط له معرفيًا وسياًسا وعسكريًا، كما عليها 

القيام بثورة معرفية لإسقاط تلك النكبة المعرفية التي 

ظلت تعاني منها لأكثر من مئة عام.

�له قائم،  �له بالنصر والفتح والتمكين، كما تحقق لمن سبق، فوعد ال� عندها -وعندها فقط- سيتحقق وعد ال�

هِ﴾ ]الروم: 5-4[. َ� ِنَصۡرِ ٱل� یَوۡمَٕىِذࣲ یَۡفرَُح ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ب �له لا يتخلف، ولا يتبدل، ولا يتحول، ﴿وَ ووعد ال�



بيت المقدس هو العنوان لمكان ومكانة الأرض المقدسة والمباركة التي ألبسها إي�اها الإسلام، 

بالبركة والقدسية باعتبارها  فقد اقترنت هذه البلاد -فلسطين- منذ جاء الإسلام بهذا الاسم مجللاً 

بالتالي العودة لهذا  يفة- و يمة والأحاديث الشر الأرض المقدسة والمباركة -كما جاء في الآيات الـكر

المصطلح إنما هو عودة للأصل والأساس الذي بناه هذا الدين، فبيت المقدس هو من أركان عقيدة 

المسلمين ومنطلقهم في فهم الصراع وحقيقة هذه الأرض ورسالتها للعالمين.

د. طارق عبد الفتاح الجعبري

دكتوراه دراسات بيت المقدس ومحاضر في جامعة الخليل

البعد الحضاري لمصطلح

بيت المقدس
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وإن كان هذا المصطلح قد تراجع ذكره لدى المسلمين في عصور الانهزام والتقهقر السياسي فتراجعوا في 

ّله الحق غالب وباق ظاهر رغم كيد الكافرين،  ية وتخاذلوا وعجزوا عن نصرته، فإّن دين ال� صدارتهم الحضار

ّله لهذه الأرض المباركة جنداً  وأرضه المباركة للعالمين مكانتها ورسالتها خالدة إلى يوم الدين، وقد قيّض ال�

فكان  المعرفية،  وقيمها  ية  الحضار رسالتها  وإحياء  قضيتها  ورفع شأن  الأرض  لنصرة هذه  أوقفوا حياتهم 

المشروع المعرفي لبيت المقدس والذي حمله بكل اقتدار البروفسور عبدالفتاح العويسي ليكون أساساً للفهم 

العلمي الحضاري  المعرفية والأساس  الثورة  المقدس، من خلال  البداية نحو تحرير بيت  الصحيح وخطوة 

يماناً بأن المعرفة تقود التّغيير والتّحرير. لمواجهة الاحتلال، والموجِّه والقائد للتغيير، إ

�سول ملسو هيلع هللا ىلص هذا المصطلح وأثبته  فقد أرسى الر

الأرض1.  هذه  وبركة  �ة  بقدسي يم  الـكر القرآن 

وإعادة الشأن والحياة لمصطلح بيت المقدس ما هو 

إلا استمرار لعملية الإحياء والانبعاث المعرفي لبيت 

فمكانة  تحريره.  مسيرة  في  هامة  كخطوة  المقدس 

عليه  يسيطر  ومَن  عالمية  مكانة  هي  المقدس  بيت 

�ما هو رمز  يسيطر على العالم. كما أن بيت المقدس إن

لعزة العرب والمسلمين، وهو المحف�ز للأمة وهو وقود 

1. العويسي، عبد الفتاح )2013(: صناعة التاريخ المستقبلي، )الجزائر، دار الخلدونية(.

يونية على قناة رابعة الفضائية، الحلقة الأولى. 2. العويسي، عبد الفتاح )2017(: نحو بيت المقدس، سلسلة حلقات تلفز

youtube.com/watch?v=OXUPZ366n9M

حركتها. وهو المقياس الحقيقي لعز المسلمين أو ذلهم، فهو مرآة تعكس حال المسلمين، فواقع بيت المقدس 

يعتمد على واقع العرب والمسلمين ومستقبله مرتبط بمستقبلهم والعكس صحيح، ومتى كان بيت المقدس 

تحت الاحتلال كان المسلمون في أسوأ حالاتهم وأيضاً العكس صحيح2.

ومن هنا انطلق العويسي في تحديد مصطلح بيت المقدس، وهو يختلف عن مدينة القدس باعتبارها 

جزءاً من إقليم بيت المقدس، ويصف عبد الفتاح العويسي -مؤسس المشروع المعرفي لبيت المقدس- بيَت 

يعرفه بأنه: المقدس و

https://www.youtube.com/watch?v=OXUPZ366n9M
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خصبة،  تاريخية  بخلفية  غني  فريد  »إقليم 

وبادعاءات  ثقافية،  وارتباطات  دينية،  وبأهميات 

سياسية ودينية تنافسية، وباهتمامات دولية، تؤثر في 

بقية العالم في الإطارين التاريخي والمعاصر. وعليه لا 

في  وضعه  دون  المقدس  بيت  مصطلح  فهم  يمكن 

سياقه التاريخي والمعرفي والتاريخي والديني والثقافي«3.

بالتالي إن� مصطلح بيت المقدس لا يتعارض  و

مع الاسم المتداول للمنطقة الجغرافية -أي فلسطين- 

يد ذكر  بل يكاد الاسمان يتطابقان جغرافياً، وإنما يز

ومعارف  وجذوراً  أبعاداً  لفلسطين  المقدس  بيت 

نحن بأمس� الحاجة لها في فهم الصراع والاحتلال 

لبيت المقدس.

يونية على قناة رابعة الفضائية، الحلقة الثانية. 3. العويسي، عبد الفتاح )2017(: نحو بيت المقدس – سلسلة حلقات تلفز

�له محمد علي )2007(:بيت المقدس في الكتاب والسنة.دراسة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح  �له، محمد عبد ال� 4. عبد ال�

الوطنية. فلسطين.

ية على أن� بيت المقدس له مكانة عالية ومقدسة، ودعت  أك�دت آيات القرآن الـكريم والأحاديث النبو

�تها  المسلمين إلى الالتفات إلى هذه المكانة المقدسة وحمايتها وتعظيمها. وما تزال الأمة العربية والإسلامية قضي

تنبض بالحياة ما بقي قلبها بيت المقدس حاضراً يخفق في قلوب المسلمين إلى يوم الدين، وقد شاءت الأقدار 

أن تكون هذه البلاد مهوى أفئدة المؤمنين ومطمعاً للطامعين منذ بدء وجود البشر، وسيكون كذلك حتى 

�له وبارك هذه الأرض، وسماها الأرض المقدسة والمباركة، وسماها الرسول الـكريم ملسو هيلع هللا ىلص  نهايتهم؛ فقد قدس ال�

ببيت المقدس، وإليها ُأسرَي برسولنا الـكريم ملسو هيلع هللا ىلص، ومنه عُرج به إلى السموات العلا. فهي بوابة السماء وقِبلة 

المسلمين الأولَى وثاني المسجدين وثالثهما وأرض المحشر والمنشر4.
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ية  �له الاحتلال من وظيفة استعمار وقد تكون هذه الأيام على بيت المقدس هي الأشد� والأمر�؛ لما يمث

برعاية عالمية. وبالرغم من الاحتلال والألم في بيت المقدس فإن خلاصه وتحريره وعد رباني، وأولى خطوات 

يتها5. التحرير امتلاك المعرفة ووحدة المسلمين وإعلاء قيم ومفاهيم ورموز هذه الأمة التي ميزتها وأظهرت هو

ولا شك أن قضية تسمية الأماكن والمدن تُعد أحد أبعاد الصراع مع الاحتلال الصهيوني، والذي 

يوليها الأهمية الـكبرى. وهنا تظهر أهمية مصطلح بيت المقدس ودقة هذا  ينشط فيها الاحتلال أيما نشاط و

المصطلح، وضرورة إعادة المصطلح الصحيح؛ لأن فيه إعادة للبناء على أساس سليم، وعملية التعبير وقوتها 

تبدأ مع ثورة المصطلح وقوته6.

وقد ذهب معظم العلماء إلى أن بلاد الشام هي الأرض المباركة التي ذكرها القرآن الـكريم وأن بيت 

�َذِي  المقدس مركز هذه البركة، كما أن� أرض بيت المقدس هي الأرض المقدسة7. قال تعالى: ﴿ُسبْحَانَ ال

مِيُع  هُ هُوَ الس�َ َ� ِنَاۚ  ِإن يَهُ مِْن آيَات َا َحوْلَهُ لِنُرِ �َذِي بَارَكْن َأسْرَىل بِعَبْدِهِ لَيْلًا م�َِن الْمَْسِجدِ اْلحَرَاِم ِإلَى الْمَْسِجدِ اْلَأقْصَى ال

الْبَِصيرُ﴾ ]الإسراء: 1[. 

يونية على قناة رابعة الفضائية، الحلقة السابعة 6. العويسي، عبد الفتاح )2017(: نحو بيت المقدس – سلسلة حلقات تلفز

7. النتشة، جواد بحر، مكانة بيت المقدس بين نصوص الوحي وحركة الإنسان، مركز دراسات المستقبل، 2006.

8. الشريدة، محمد حافظ )2007(: إسلامية القدس، )فلسطين، مجمع اللغة العربية(. 

5. البيتاوي، جبر خضر )2007(: مستقبل بيت المقدس من منظور إسلامي، ص237-266، كتاب مؤتمر يوم القدس الثامن، بعنوان: »الحلول 

المقترحة لمستقبل مدينة القدس«، تحرير الدكتور خليل عوده، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، كلية الآداب، كانون أول 2007م.

يقول شمس الدين السيوطي )ت: 880هـ/1475م(: »لو لم يكن لبيت المقدس من الفضيلة غير هذه  و

الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية«.

وإن الأدلة على إسلامية بيت المقدس أكثر من أن تعد وتحصى8.

رة، وهي ليست بمعنى الأرض الطاهرة لأن الطاهرة هي التي  والأرض المقدسة تعني الأرض المطه�َ

لا يلابسها دنس، وأم�ا المطه�رة فقد يلابسها الدنس أحياناً لـكنها تعود وتتطهر، فكلما تكرر وجود الدنس تكرر 

https://www.youtube.com/watch?v=o8_EppqcdPY&list=PL-b8KUeDr_Zx0kQmdCOHUHdsgA0cvXBMQ&index=8
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ها  أيضاً التطهير. ونستنتج من هذا الفهم أن� لفلسطين وظيفةً مباركة للبشرية جمعاء، مصداقاً للقول المأثور إن�

أرض لا يعم�ر فيها ظالم9. 

ّله أرض بيت المقدس بأنها الأرض المباركة في آيات سوى آية الإسراء، والآيات هي: وقد ذكر ال�

�َِك  ْت كَلِمَُت رَب َ� َا فِيهَا ۖ وَتَم �َتِي بَارَكْن بَهَا ال �َذِيَن كَانُوا يُْستَْضعَفُونَ مَشَارَِق اْلَأْرِض وَمَغَارِ ﴿وََأْورَثْنَا الْقَوْمَ ال

ْرنَا مَا كَانَ يَْصنَُع فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُِشونَ﴾ ]الأعراف: 137[. ِيَل بِمَا َصبَرُوا ۖ وَدَم�َ  بَنِي ِإسْرَائ
ل
 عَلَى

ل
اْلحُْسنَى

ِينَ﴾  َم َا فِيهَا لِلْعَال �َتِي بَارَكْن يْنَاهُ وَلُوًطا ِإلَى اْلَأْرِض ال َ� ﴿وََنج

]الأنبياء: 71[

�َتِي  �ِيحَ عَاِصفَةً َتجْرِي بَِأْمرِهِ ِإلَى اْلَأْرِض ال ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الر

ِ شَْيءٍ عَالِمِينَ﴾ ]الأنبياء: 81[ �َا بِكُل� َا فِيهَا ۚ وَكُن بَارَكْن

َا فِيهَا قُرًى َظاهِرَةً  �َتِي بَارَكْن ﴿وََجعَلْنَا بَيْنَهُْم وَبَيْنَ الْقُرَى ال

امًا آمِنِينَ﴾ ]سبأ: 18[ َ� يْرَ ۖ ِسيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وََأي ْرنَا فِيهَا الس�َ وَقَد�َ

معان  تعطي  المقدس  لبيت  والقدسية  البركة  فهذه 

ية ملتحمة بالهيبة والوقار والجلال،كما أن مفهوم البركة  طهر

في الإسلام يدور حول الخير ودوامه والعطاء وثرائه10.

11. الخولي، كريم فاروق: الأثر البلاغي للحديث في ربط الصحابة ببيت المقدس، مجلة دراسات بيت المقدس ن صيف 2015، عدد 

15، ص1 – 36.

9. جرار، بسام )2013(: سياحة الفكر مقالات في التفسير، ط1 )فلسطين، مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنية(.

10. النتشة، جواد بحر، مكانة بيت المقدس بين نصوص الوحي وحركة الإنسان، مركز دراسات المستقبل، 2006.

ية الصحيحة التي ذكرت مصطلح »بيت المقدس« فهي كثيرة ومتعددة، وكلها تؤكد  وأما الأحاديث النبو

أن� مصطلح »بيت المقدس« لم يكن مجرد كلمة رد�دها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، بل هي مدلول ومصطلح في صميم العقيدة 

الإسلامية إلى يوم الدين، وعادة ما يكون الترميز والاصطلاح أحد مكونات المعرفة والوعي كل أم�ة11.
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ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  الملاحظ  ومن 

أحاديثه  في  للمسلمين  يتحدث  كان  عندما 

فإنه كان  المقدس،  بيت  عن  الـكثيرة 

يكن  ولم  لديهم  مألوف  أمر  عن  يتحدث 

المقدس  بيت  عن  ليسأل  لأحد  بحاجة 

ية  النبو الأحاديث  أن� كثرة  كما  ما هو12. 

إضافة إلى الخطوات الأخرى التي انتهجها 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نحو بيت المقدس، توحي أن� 

عز  �له  ال� من  وحي  النبوي  المصطلح  هذا 

وجل، وفيه من الأسرار التي تنتظر المزيد 

الجهود لاكتشاف كنهها وأبعادها.

12. النتشة، جواد بحر، مكانة بيت المقدس بين نصوص الوحي وحركة الإنسان، مركز دراسات المستقبل، 2006.

13. مسند الإمام أحمد، تحقيق الأستاذ أحمد شاكر )275/8، حديث 8298(.

�حه. 14. رواه الحاكم في المستدرك )509/4( وصح

وليس المقام هنا سرد أحاديث بيت المقدس إنما نورد نماذج:

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »إن� الشمس  �له عنه قال: قال رسول ال� فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي ال�

لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس«13.

�له  �له ملسو هيلع هللا ىلص أيهما أفضل، مسجد رسول ال� �له عنه أنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول ال� وعن أبي ذر رضي ال�

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه،  ملسو هيلع هللا ىلص أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول ال�

ولنعم المصلى هو، وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس 

خير له من الدنيا جميعاً«. أو قال: »خير من الدنيا وما فيها«14. 
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 وفي حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص سألته عليه السلام فقالت: أفتنا في بيت المقدس، فقال 

ملسو هيلع هللا ىلص: »أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه«. قالت: أرأيت من 

لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: »فليهدِ إليه زيتاً يُسرَج فيه، فإن مَن أهدى له كان كمن صلى فيه«15 .

يل الذي رواه النسائي في ُسننه وكذلك رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي   وفي الحديث الطو

�له ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »لا تُعمل المطي� إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي  �له عنه، أنه سمع رسول ال� ال�

هذا ومسجد بيت المقدس«16.

�له ملسو هيلع هللا ىلص يوم أن كسفت الشمس، وقد ذكر في هذه الخطبة   عن سمرة بن جندب من خطبة رسول ال�

الأعور الد�جال بقوله عليه السلام: »وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس..«17.

15. حمزة أحمد الزين في تتمة مسند الإمام أحمد، طبعة دار الحديث بالقاهرة )605/18 -606، حديث:27498(. 

16. مسند الإمام أحمد، طبعة دار الحديث بالقاهرة )440/9، ح: 10252(.

17. رواه الإمام أحمد في مسنده، طبعة دار الحديث بالقاهرة )145/15، ح: 200054( باسناد صحيح.  

بيت المقدس »مصطلح نبوي«

استُبدل  والذي  المقدس  بيت  مصطلح  إّن 

عن  كلياً  اختلافاً  يختلف  مصطلح  هو  له  وتنكّروا 

أنه  شك  ولا  والمسميات،  المصطلحات  من  غيره 

بالذي  أدنى  هو  الذي  استبدال  مظاهر  من  مظهر 

هو خير.

لبلادنا  النبوي  المصطلح  هو  المقدس  فبيت 

ية  فلسطين، وقد تردد هذا الاسم كثيراً في السنة النبو

والشواهد عليها من الأحاديث كثيرة وعديدة. وقد 

بشكل  الماضي  في  المقدس  بيت  مصطلح  استُخدم 

الى  للإشارة  المبكرة  الإسلامية  المصادر  في  البلدة القديمةكثير 
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التخلي عن مفاهيمها  أمة  الأخطار على أي  بـ»إيلياء«18. وإن من أشد�  الوقت  الذي عرف ذلك  الإقليم 

وقيمها والميوعة في ثبت مصطلحاتها.

وهنا تظهر أهمية تمس�كنا بمصطلح بيت المقدس فهذا المصطلح له معنى واحد متفرد لا اشتباه فيه ولا 

صلة له بمسميات أخرى مرتبطة بالمحتل� الصهيوني، على عكس المصطلحات الأخرى. وللمصطلحات أهمية 

في المـكنون التراثي المعرفي للأمة يستدعي التشبث به. بل إن قوة الحضارة تظهر في قوة مصطلحاتها؛ فقوة 

الاصطلاح لا تقل عن قوة السلاح19.

الإسلامية  والروايات  للمصادر  تحليلية  نقدية  دراسة  المقدس(:  )بيت  لإيلياء  الأول  الإسلامي  »الفتح   ،2002 عثمان،  الطل،   .18

المبكرة«، رسالة دكتوراه، جامعة أبرتيه دندي - دندي – اسكتلندا، 2002.

19. عمر، سيد )2014(: بناء المفاهيم ودورها في نهضة الأمة، ط1 )عمان، دار الثقافة للجميع ودار الهدى للنشر(.

20. جرار، بسام )2006(:دراسات في الفكر الإسلامي، ط2 )فلسطين، مركز نون للدراسات والأبحاث الإسلامية(.

يارة 2017/10/15. 21. صلاح، رائد، بيت المقدس في الخطاب النبوي.2013. تاريخ الز

أن  الإسلامية  الشريعة  مقاصد  ومن 

للبشرية،  القدوة  فهي  غيرها  عن  الأمة  تتميز 

�ز  التمي هذا  يظهر  و التأثير،  من  لتتمكن  وكذلك 

�ز والخصوصية  التمي للأمة في أمور كثيرة، ومنها 

المصطلحات  سادت  فقد  المصطلحات.  في 

�ة في مراحل تقدم الحضارة الإسلامية  الإسلامي

وتعد�ت حدود هذه الدولة، وبهذا من الواضح أن� 

الإسلام قد وضع مفاهيم كثيرة يجب أن تكون 

ية في الفكر الإسلامي ومصطلحاته20. لها المركز

التناغم  إلى  يعيدنا  و المباركة  البقعة  بهذه  يفنا  تعر يعيد  المقدس  بيت  مصطلح  أن  نرى  وهنا 

الـكثير  أضاعت  الصراع  من  حالة  نحيا  أننا  سيما  لا  الأرض،  هذه  مع  والعقائدي  الإيماني  والوصال 

السلف. وفهم  نقاء  من 
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ية التي تتحدث عن بيت المقدس تؤكد أنه سيظل مَعْلماً هاماً  يؤكد رائد صلاح21  أن الأحاديث النبو و

ية بعامة، وهذا يعني أن الأحداث التي وقعت أو ستقع  وبارزاً في الأحداث العظام التي ستمر على البشر

في بيت المقدس لها انعكاسها العالمي على كل أهل الأرض. وهذا يعني أن بيت المقدس سيبقى في مركز 

الأحداث العالمية حتى قيام الساعة، ولذلك فإن الطائفة المنصورة ستبقى في بيت المقدس مهما تقلبت 

الظروف وتغيرت الأحوال على بيت المقدس.

22. الخولي، كريم فاروق: الأثر البلاغي للحديث في ربط الصحابة ببيت المقدس، مجلة دراسات بيت المقدس ن صيف 2015، عدد 

15، ص1 – 36.

يه  يرو الذي  الحسن  الحديث  المعنى  هذا  يؤكد  و

ّله ملسو هيلع هللا ىلص: الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول ال�

»لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم 

قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، 

�له  ال� يا رسول  قالوا:  �له وهم كذلك«.  ال� أمر  يأتيهم  حتى 

وأين هم؟ قال: »ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس«.

لقد حازت بلاد الشام وبيت المقدس مكانة عالية 

في أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأشارت الأحاديث إلى ما حباها 

ّله من الخير والبركة، والخصائص التي تميزت بها، وكذلك  ال�

بيّنت هذه الأحاديث الدور والوظيفة التي أنيطت بهذه 

البقعة المقدسة والمباركة وخاصة في آخر الزمان. 

ّله  ية الأثر الـكبير على الصحابة رضوان ال� ية وما احتوته من البلاغة النبو ولقد كانت للأحاديث النبو

المقدس وتمكينها في نفوس الصحابة  ية دور في ثبوت دلالة منزلة بيت  النبو البلاغة  لهذه  عليهم، وكانت 

ية في ربطهم ببيت المقدس، وكان استخدام هذه الدلالات والألفاظ قد أسهمت في إنتاج  وهي وسيلة نبو

دلالات ومصطلحات معرفية مقصودة22. 
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23. بيود، محمد علي: الكتابة في فضائل بيت المقدس ودورها في الحركة المعرفية وصناعة الوعي في مواجهة الحروب الصليبية، مجلة 

دراسات بيت المقدس، صيف 2016 عدد 16، ص1 – 17. 

24. الشريدة، محمد حافظ )2007(: إسلامية القدس، )فلسطين، مجمع اللغة العربية(. 

25. النتشة، جواد بحر، مكانة بيت المقدس بين نصوص الوحي وحركة الإنسان، مركز دراسات المستقبل، 2006.

�صانيف مكانة عالية، وكثرت كتب الفضائل التي تتناول فضل  وقد أولى المحدثون وأصحاب الس�ير والت

هذه الأرض المقدسة والمباركة من خلال تصنيف خاص بها أو ضمن فصول في كتبهم، وقد حازت كتب 

فضائل بيت المقدس على الصدارة دائماً في كتب وتصنيفات فضائل البلدان23. وجاءت هذه التصنيفات 

تحت عنوان مباشر إلى بيت المقدس أو من خلال فضل بلاد الشام عموما24. 

و  المقدس  بيت  إقليم  حاز  وقد 

من  المقدس -القدس- جانباً  مدينة بيت 

مكة  تنلها  لم  الرفيعة،  والمكانة  القدسية 

ولا المدينة رغم سبقهما بالفضل إجمالاً، 

وتسمية بيت المقدس هي عَلَم لا يعرف إلا 

لهذه المدينة المقدسة، وإن احتكارها لهذه 

التسمية لا بد أنه آت من مخزون خاص 

ومكانة  غيره25.  دون  المدينة  هذه  تملـكه 

ية وعند  بيت المقدس في الديانات السماو

المسلمين بشكل خاص هي عظيمة جداً، 

حظي  المقدس  بيت  أن�  الملاحظ  ومن 

وقد  وبعده،  الفتح  قبل  المسلمين  باهتمام 

كبيراً  حيزاً  فضله  في  الأحاديث  أخذت 

في اهتمام العلماء وتصنيفاتهم.
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ورسالته  والأرض،  السماوات  دامت  ما  وسيبقى  ثابتة،  إسلامية  عقيدة  هو  المقدس  فبيت  ولهذا 

فستبقى خالدة في الدعوة للخير والأمن والأمان بين البشر، فلا بد من العمل الممنهج في نشر المعرفة حول 

بيت المقدس في مواجهة العمل المنظم لطمس قضيته26، ومن هنا فإن التذكير بأحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حول 

بيت المقدس يسهم في التنبيه على المخاطر التي تحيق بفلسطين والقدس وأهميتها ومكانتها، ولعل ذلك يكون 

دافعاً للمسلمين جميعاً للعمل على تحريرها، وأن يستشعر كل مسلم واجبه تجاه بيت المقدس27. 

26. المبحوح، وائل عبد الحميد، والدهشان، نائل أكرم: نحو إنشاء مجتمع المعرفة حول قضية بيت المقدس تصور مقترح، مجلة دراسات 

بيت المقدس، صيف 2016 عدد16، ص42-19. 

يع(. 27. عمارة، محمد )1998(: إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين، ط1 )القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز

مصطلح  إن  القول  وخلاصة 

القضية  يعيد  المقدس«  »بيت 

الإسلامي  بعدها  إلى  الفلسطينية 

القول  ونستطيع  يبرزه.  و العقدي 

إّن معركة الوعي والمعرفة هي البداية 

يق تحرير بيت المقدس،  الحقيقية لطر

وإّن العودة إلى مصطلحاتنا الإسلامية 

برسم  كفيلة  ية  الحضار ومفاهيمنا 

المسار الصحيح تجاه بيت المقدس.

ّله رب العالمين والحمد ل�



سياسات نهب وإفقار الشعوب
تجارة لن تبور )2/2(

ذكرت أن الفقر حالة إنسانية بقدٍَر رباني حتم، قد تكون ابتلاءً بسبب التقصير والـكسل، أو الفشل 

في إدارة الإمكانيات، أو لعوامل خارجية تسلب الجهد فاعليته، وتشل قدرته وإبداعه. وذكرت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

�له تعالى منه، وربطه بالـكفر! تعوذ بال�

لـكن الأخطر من الفقر: هو الإفقار المقصود؛ لشعوب يعيش أهلوها على بحار من الذهب الأصفر 

ومحيطات  وأنهار  ونبات،  معادن، وحيوان،  بأنواعها:  الثروات  من  تنفد  لا  والأخضر، وكنوز  والأسود 

وبحيرات، وبشر ذوي إمكانيات يمكن أن تغير الدنيا!

د. عبد السلام البسيوني

عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ملسو هيلع هللا ىلص
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بيين، التي تسمى العالم الثالث، عبر نوابهم  ولأن هذه الشعوب تمثل البقر الحلوب في مزارع الأور

الفقر وخط  يات  مستو يعيِّشونهم تحت  و وأعناقهم،  ألسنتهم  يقطعون  و الناس،  يقمعون  الذي  المحليين، 

فإنهم  الإنساني،  التاريخ  في  لها  مثيل  لا  بسفالة  ومستقبلهم،  وحاضرهم  ماضيهم  رون  يصِحّ و الآدمية، 

يتفننون في صناعة الفقر؛ رغم غنى بلادهم!

وحسبك أن تعلم أن مصر وحدها؛ كما لخص 

الاقتصادي الراحل د.صلاح جودة مصر ومواردها، 

فقال:

مساحة مصر تزيد عن مليون كيلو متر مربع، 

أي 238 مليون فدان.

ين  البحر على  سواحل،  وتمتلك3500كم 

النيل و450  نهر  والأحمر، و1100كم طول  الأبيض 

و11  السويس،  قناه  و162كم  النيل،  لنهر  فرعًا 

السد  بحيره طبيعية، وأكبر بحيرة صناعية )بحيره 

تستغل  لم  وكلها سواحل  فدان(  ألف   500 العالي 

للآن. بالكامل 

ية! وهي الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجر

وفي سيناء مسار خروج اليهود ومسار العائلة المقدسة التي لم تستغل سياحياً!

وفيها ثلث آثار العالم، وخاصة في الأقصر!

و60% من الحركة الملاحية لدول العالم، تمر على ميناء بورسعيد!

يات وسفن العالم تمر من قناة السويس! وأكثر من 22% من حاو
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في سن   %48 منها حوالي  مليون مواطن(   120 ية )قريب من  البشر الموارد  ولديها حجم كبير من 

والشباب! العمل 

يعة من الممكن أن يوفر 750 ألف فرصة عمل! وشرق التفر

وفي دراسة استقصائية على صفحة الصحفي القدير أ. حازم غراب، تستقصي الفرق بين مصر واليابان 

)والأرقام لا تكذب( جاء أن:

مساحة مصـر: 1.100.450 كم مربعًا/ ومساحة اليابان: 377.944 كم مربعًا!

تعداد سكان مصر: 104 ملايين نسمة/ وتعداد سكان اليابان: 125 مليون نسمة!

مصر تعاني من انفجار سكاني وأزمة سكن/ واليابان لا تعاني من ذلك؛ مع أن عدد سكانها أكثر من 

مصر، ومساحتها أقل من مصر بحوالى %69!

مصر واليابان كلتاهما بدأت الثورة الصناعية عام 1954!

ياً 1000 دولار/ وفي اليابان 36939 دولار! متوسط دخل الفرد في مصر سنو

وقناة  الأحمر،  والبحر  الأبيض،  والبحر  العالم،  أنهار  أطول  النيل  نهر  لمصر:  الطبيعية  الموارد 

السويس، بحيرات طبيعية وصناعية، شواطئ، ثلث آثار العالم دلتا وأراٍض خصبة صحارى وغاز طبيعى 

بترول/ والموارد الطبيعية لليابان: المحيط وتعتمد فيه على الثروة السمكية، وليس بها أية موارد طبيعية  و

غير الزلازل فقط!

في السرطان والـكبد الوبائى والبلهارسيا وشلل الأطفال وحوادث  مصر صاحبة المركز الأول عالمياً 

الطرق وتعاطي المخدرات واستيراد القمح! واليابان صاحبة المركز الأول في صناعة الإلـكترونيات والسيارات 

ية والروبوتات! والسفن وتقنية المعلومات والتكنولوجيا النوو
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مستوى  في  الأخير  المركز  مصر صاحبة 

التعليم الأساسي والحالة المعيشية/ واليابان المركز 

الأول في الحاله المعيشية والمزاجية في العالم!

يون منذ أن بدأت  مصر حكمها العسكر

حكمها  واليابان  اليابان/  مع  الصناعية  ثورتها 

مدنيون منذئذ!

وضُربت  عالمية،  حروبًا  دخلت  اليابان 

ولم  بأكملها/  مدن  ودُمرت  ية  النوو بالقنابل 

يحصل مثل ذلك لمصر!

مصر تستورد من الإبرة للصاروخ/ اليابان لا تستورد، وعندها اكتفاء ذاتي!

وقد لجأ المسيطرون على مقدرات الشعوب حول العالم لأساليب غاية في الخسة في إفقار الناس الذين 

ينبغي أن يكونوا أغنياء، والذين تكفي زكوات الأموال لتغيير حياتهم، ونواتج التعدين والتصنيع والزراعة 

والإبداع البشري لجعلهم أغنى العالمين، ومن هذه الأساليب:

العبث بقيم العملات، بمؤامرات يديرها سرطانات الداخل، والبنك الدولي من الخارج، حتى باتت 

بضعة الألوف من العملة المحلية أحياناً أقل من قيمة دولار واحد )ورقي بلا رصيد من الذهب(!

هذا  السوق  في  وهو  ية،  ليرة سور  45 يساوي  2011 كان  في  الأميركي  الدولار  أن  تعلم  أن  وحسبك 

الأسبوع بسبعة آلاف ليرة!

وهو في السوق اللبنانية هذا الأسبوع بـ: 46 ألف ليرة لبنانية!

وهو في السوق العراقية هذا الأسبوع بـ: 1.460.5000دينار عراقي!

وهو في السوق العراقية البترولية هذا الأسبوع بـ: 42.8204 دينار!
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وهو في السوق السودانية هذا الأسبوع بـ: 573 جنيها!

وهو في السوق المصرية هذا الأسبوع بـ: 35 جنيهًا!

ية )البترولية( هذا الأسبوع ب:137.3140 دينار جزائري! وهو في السوق الجزائر

ية )البترولية( هذا الأسبوع ب: 450.0504 نيرة! وهي التي يعيش 70 % من سكانها  وهو في السوق النيجير

على أقل من دولار واحد في اليوم!

وهو في السوق السوداء هذا الأسبوع ب:88.5040 أفغاني!

ا! ًّ ولا أجد داعياً للاستطراد في تقييم عملات الدول المستباحة عالمي

يملـكون،  تغييرها، لحصر من وما  على  الناس  بين حين وحين، لإجبار  العملات  تغيير  ويرفد ذلك 

وطباعة مليارات من ورق العملة الذي لا قيمة حقيقية له!

با الشرقية  صناعة الأزمات الاقتصادية التي دمرت اقتصاديات شعوب كاليونان، والبرتغال، وأور

تزال  لا  التي   ،2007 أزمة  وآخرها  العمل!  عن  عاطلين  الإسبان  من   %30 من  أكثر  وبات  وغيرها، 

الدول  ليشمل  العالم  إلى دول  امتدت  بأميركا، ثم  أولاً  الأزمة  انفجرت  اليوم! وقد  إلى  آثارها فاجعة 

ية والدول الخليجية، والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد  بية والدول الآسيو الأورو
العمال،  ألوف  سُرح  إثرها  )وعلى  الأمريكي، 

 19 وانهار  دول،  وأفلست  مؤسسات،  وأغلقت 

بنكًا في أميركا خلال 2008م(!

نظام  عبر  النامية،  الدول  يدير  الذي  الفساد 

)الكلِبتوقراطية( أو اللصوصية، والكلمة مشتقة من 

بمعنى  اللص، و»كراسي«  بمعنى  اللاتينية: »كلبتو« 

الحكم أو السلطة!
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يقيا/ البيان الإماراتية! 1. الغرب: 130 عامًا من مؤامرات نهب إفر

يقيا نقمة على أهلها، أميرة محمد عبدالحليم. 2. ثروة أفر

�راق الذين يحرمون شعوب القارة من عائدات ثروات  يقيا وتعاستها تتمثل جلية في حكم الس وإن آفة أفر

بلادهم، ومن حقهم أن تترجم عوائدها إلى مستوى معيشي أعلى، وإلى تعليم أفضل »أي إلى مستقبل 

معقول يليق بالإنسان«1.

يفها للخارج: إذ تقوم حياة الرفاهية، والترف، في دول أوربا الغربية من  نهب ثروات الشعوب وتجر

يمة  �فه من ثروات الشعوب، من الماس والذهب واليورانيوم والمعادن الثمينة، والأحجار الـكر قرون على ما تجرِ

يمة، والخامات المشعة، وخامات الطاقة،  وشبه الـكر

وأنواع الرمال، وغيرها!

وحسبك أن تعلم أن أفقر قارة، وأكثرها بؤًسا 

الإنتاج  في  الأولى  المراكز  تحتل  يقيا،  أفر وتعاسة: 

تمتلك  النفيسة، حيث  للمعادن  العالمي  والاحتياطي 

الماس،  احتياطي  95% من  العالم:  معادن  30% من 

من  و%70  العالمي،  الإنتاج  من   %50 وتستخرج 

النحاس،  من  و%33  الذهب،  من  العالمي  الإنتاج 

و76% من الـكوبالت! و 90% من الاحتياطي العالمي 

يتراوح احتياطها من  من البلاتين، وتنتج حوالي 75% من هذا المعدن، كما أنها تنتج 9% من الحديد، و

الحديد والمنغنيز والفوسفات واليورانيوم من 15-30% من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المعادن.

يقيا وحدها أكبر احتياطي عالمي للبلاتين والـكروم والذهب والفانديوم والمنجنيز،  وتمتلك جنوب إفر

وتليها بتسوانا في امتلاكها وإنتاجها للماس؛ حيث ارتفع إنتاجها من الماس إلى حوالي 25% من الإنتاج 

يقي من البوكسيت وتمتلك 34% من الاحتياطي  العالمي، وتنتج غينيا كوناكري نحو 7.95% من الإنتاج الإفر

يقيًا في إنتاج اليورانيوم2! العالمي، وتشغل النيجر المركز الأول إفر
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3. مدونات البنك الدولي، مختار ديوب.

يقيا المنهوبة. 4. نادية سعد الدين، ثروات أفر

كل هذه الثروات تذهب للغرب، 

ولم تُسهم في الحد من معدلات الفقر 

يقية، بل تحل  المرتفعة في الدول الإفر

يقيا الغنية بالنفط  بعض أكبر بلدان إفر

معدلات  بأعلى  تتمتع  والتي  والمعادن، 

الناتج المحلي للفرد على مستوى القارة، 

حيث  من  مرتبة  البلدان  أدنى  بين 

من  وغيرها  والأمن،  والصحة  التعليم 

المؤشرات الاجتماعية الرئيسة3!

وخلال عام 2010 أصبح مفروًضا على نصف السكان )430 مليون( في دول جنوب الصحراء أن يعيشوا 

ا4! ً� يقي لا يحققون دخلًا أكثر من دولارين يومي بـ 25.1دولار أمريكي في اليوم فقط! كما أن 596 مليون إفر

يبها: في ظل الكلِبتوقراطية أو حكم اللصوص، وبمعاونة رؤساء دول ومديري  سرقة أموال الشعب، وتهر

يبها وتوفير الملاذات الآمنة لها؛ قُدر حجم  شركات ورجال أعمال، وعبر عمليات غسل الأموال وتبييضها وتهر

يليون دولار، كما أشارت واشنطن بوست في مقالها5! الثروة المسروقة في العالم في 2012 بنحو 32 تر

وغالباً ما تنتهج الأنظمة الكلِبتوقراطية ثلاث طرق لفرض سلطتها:

أولاها: القانون، الذي تشر�ع به سرقاتها، وتحمي به فسادها، وتعاقب به منتقديها ومعارضيها.

لبسط  أفراده؛  بين  وهمية  استقطابات  أو  صراعات  وخلق  المجتمع،  داخل  الفرقة  زرع  وثانيتها: 

هيمنتها عليه، وتقديم نفسها حكماً وضامناً لاستقراره ووحدته.

.5 Natalie Duffy and Nate Sibley, Five myths about kleptocracy

https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-kleptocracy/2017/01/04/42b30d72-c78f-11e6-8bee-54e800ef2a63_story.html
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قدر  من  وتعلي  �د  تمج بية،  والمحسو والتواطؤ  الفساد  على  قائمة  ية  انتهاز وصولية  ثقافة  زرع  وثالثتها: 

الفرد الذي »ينجح« في تحقيق مكاسب شخصية، ومراكمة ثروة كبيرة لمصلحته الخاصة، وعلى حساب 

العامة. المصلحة 

وبفضل ثورات الشعوب العربية في 2011 اكتشفت 

عدة مجتمعات عربية أن حك�امها الذين أطاحت بهم كانوا 

مجرد لصوص كبار، نهبوا ثروات بلدانهم، وحولوها إلى 

فيها  عالقة  تزال  ما  أجنبية  بنوك  في  الخاصة  حساباتهم 

حتى اليوم، كنظام بن علي في تونس، والقذافي في ليبيا، 

ومبارك في مصر، وصالح في اليمن!

كما أن فضائح ما عرف بـ»أوراق بنـما« و»سويس 

ليكس« و»الملاذات الضريبية« كشفت حجم الأموال 

كلها  عرب،  وساسة  أعمال  ورجال  حكام  هربها  التي 

سرقات نهبوها من أوطانهم6!

6.كليبتوقراطيات عربية، علي أنوزلا.

rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/140320216 .7

قناة  مثل  عدم جدواها  يتضح  ثم  مليارات،  الظاهر(  )في  عليها  يُنفق  وهمية  بأنشطة  الناس  مخادعة 

يعة القناة، وأنظمة السلاح، والمفاعل النووي، وما شابه! )وقد كشفت رئيسة  توشكى، والنهر العظيم، وتفر

ا نسبة الإنجاز فيها صفر، و800 مشروع متلـكئ،  ً� الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار عن وجود 970 مشروعًا وهمي

نسب الإنجاز فيها متفاوتة7!

جعل المال دولة بين قلة قليلة: هذا على مستوى العالم كله في النخب الاقتصادية التي تدير الدول، 

يموتيين(.  يات المحلية، عبر وكلاء الاحتلال )الر وعلى المستو
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يف أموال بلادهم، هم ومحاسيبهم  ا عن ثروته! وسمعتهم في تجر ً� وهل يجرؤ أحد أن يسأل زعيمًا عربي

يين، الذين  سمعة شائنة، فكم تُقدر ثروات مليارديرات ملوك ورؤساء الدول والحكومات، والقادة العسكر

يضعون أموالهم في خزائن أولياء نعمتهم في الخارج؟ فإذا سقط أحدهم، أو  يتحكمون في الصادر والوارد، و

خرج عن الخط صودرت أمواله، كما حصل مع القذافي وبن علي ومبارك وماركوس والشاه وغيرهم! وهل 

تتخيل أيها الـكريم قيمة البترول الذين احتجنه القذافي خلال 42 سنة، من أجود أنواع النفط )خام برنت( 

وقد ترك شعبه فقيرًا، حتى أن المرضى الليبيين لم يكونوا يجدون مستشفى للعلاج فيخرجون إلى تونس؟

كما أن هناك من تطلق أيديهم لاحتجان ثروات البلد، وقد نشرت مجلة )فوربس( قائمة بمليارديرات 

يين وأهل النفوذ(! لتجد 21 مليارديرًا، منهم حافظ  العرب )دون الملوك والرؤساء والأمراء والقادة العسكر

ناصف ساويرس في الصدارة بـ7.7 مليار دولار، والملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته بنحو 5.1 مليار 

ية  دولار، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه بـ: 3.2 مليار دولار، ويبلغ صافي ثروة الملياردير

ونجيب  ناصف  والشقيقان  منصور،  ياسين  و يوسف  و محمد  الإخوة  دولار:  مليار   18.3 مجتمعة  يين  المصر

ساويرس، ومحمد الفايد المالك السابق لمتجر !)            ( 

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. ومن بينهم الشقيقان نجيب وطه ميقاتي، 

وبهاء وأيمن وفهد الحريري أبناء رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، بجانب 3 مليارديرات إماراتيين 

ّله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب  ّله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد ال� في قائمة 2022 وهم حسين سجواني، وعبد ال�

كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته8. 

8forbesmiddleeast.com/ar/lists/meet-2022s-arab-billionaires. الإحصائية من:

Harrods
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يا والعراق ولبنان ومصر وغيرها! هذا بينما جمهرة الشعوب لا تجد الحد الأدنى، واسأل اليمن وسور

ية لصالح فئة من البشر؛ ليكون المال والقوة بأيدي الموالين للنظم  احتكار الصناعات والأنشطة التجار

وشركات  لفلان،  الحديد  وصناعة  لفلان،  والثروات  الآثار  وتهريب  لفلان،  السلاح  فتجارة  وحدهم، 

الاتصال لفلان، والمواد الزراعية لفلان، وهلم نهبًا!

ويرفد ذلك: التضييق على أصحاب المشروعات 

المولات  في  جلي  وهذا  ومحاربتهم،  الصغيرة 

الصغيرة،  المحلات  على  قضت  التي  والهايبرمارتس 

فبدل أن يرتزق ألف عائلة، صارت شركة محدودة 

القائمة  القضاء على الصناعات  ترتزق بدلهم، وكذا 

مثلًا  مصر  في  كان  وقد  البلد،  بها  تشتهر  التي 

سيارات،  وإنتاج  وحديد وصلب،  بية،  حر مصانع 

وإلـكترونيات، ومصانع نسيج وغيرها فبيعت كلها، 

واستولي على أرضها، لصالح أناس من خارجها! 

ومن أساليب الإفقار: الغلو في فرض الضرائب على كل شيء، في دول لا تقدم أية خدمات لمواطنيها، 

وتحرمهم الماء والغذاء والدواء والـكساء، ولا تطعمهم غير شعارات وأغان وبطولات سينمائية وهمية، وكثير 

من الإرهاب الرسمي الـكنود.

يف الأرض، وتبويرها، وإقطاع مساحات هائلة لأشخاص على سبيل الهبة، أو بأسعار  ومن ذلك تجر

رمزية ووهمية، وإفساد مصادر الثروات، كالأنهار والغابات والأراضي الزراعية!

وإخراج أجيال غير منتجة، بإقامة تعليم زائف يخرج أميين بشهادات باطلة، ونشر المخدرات، والعنف، 

وتعميق البطالة! 

ولعل في هذا المقدار كفاية!
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بالمجتمع ومشاركة المجتمع في حل المشكلة تتعدد وجوهها، لـكن أهم  الثالث: ما يتعلق  المحور 

ذلك أمران:

الأول: التكافل الاجتماعي:

�ًا عظيمًا يمكن  �َصل بها حل ل النبي�ُ ملسو هيلع هللا ىلص هذه المشاركة حين وصل إلى المدينة، لتكون المؤاخاة وما ات وفع�َ

أن يقوم به أي بلد يعاني الحاجة واللأواء.

ومن وجوه التكافل الاجتماعي: الصدقة والهدية والهبة وكفالة اليتيم وإطعام الطعام والقرض والوصية، 

وهي عهدٌ بماٍل لمن يوصى له بعد موت المُوصي.

كيف حارب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الفقر؟ )2/2(

الشيخ محمد بن محمد الأسطل

باحث في العلوم الشرعية
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وهذا التدبير ركٌن في علاج مشكلة الفقر؛ لأن�َ المجتمع يتحرك بشكٍل سريع بحسب ما يراه في جنباته، 

. فما تقرر من أن�َ العمل هو التدبير الأول في علاج الظاهرة إنما هو الأصل العام كما مر�َ

ومن ثم يَرِدُ عليه أن�َ الإنسان قد لا يجد عملًا، أو لا يستطيع لعجٍز وغيره، ففي الناس مرضى وأرامل 

وِصبيَةٌ وشيوٌخ ومقعدون ومن لحقتهم الـكوارث والحروب.

1. سنن النسائي، رقم الحديث: )3605(.

ثانيًا: الوقف

بِي�ِ ملسو هيلع هللا ىلص: ِإن�َ  َ� روى النسائي عَْن ابِْن عُمَرَ قَاَل: قَاَل عُمَرُ لِلن

�َتِي لِي ِبخَيْبَرَ لَْم ُأِصْب مَالًا قَط�ُ َأْعجََب ِإلَي�َ مِْنهَا قَْد  ِائَةَ سَْهٍم ال الْم

�ِْل  بِي�ُ ملسو هيلع هللا ىلص: »احْبِْس َأْصلَهَا وََسب َ� َق بِهَا فَقَاَل الن َأرَْدُت َأْن َأتََصد�َ

حه الألباني. َ� ثَمَرَتَهَا«1. صح

فهنا نجد النبي�َ ملسو هيلع هللا ىلص يرشد عمر إلى ما هو خيرٌ من الصدقة 

الأصل  احبس  له:  فقال  ية،  جار وهو صدقةٌ  الوقف،  وهو 

�ِل الثمرة، فما يخرج من ثمرة يُعطى لأهل الحاجة، لـكن  وسب

الأرض نفسها تبقى وقفًا وسبيلًا يمتد من جيٍل إلى جيل.

التي  للأجيال، فينشأ الجيل قد وجد تركةً ضخمةً من الأجيال  أنه من تركة الأجيال  الوقف  وميزةُ 

يقة  سبقته، تخدمه في نوائبه، ثم إنه خارج نطاق السلطة الرسمية، فالمجتمع هو الذي يباشره ويحدد وجهه وطر

صرفه، بناءً على ما يرى بالناس من حوائج.

الشارع، وهذه   ِ الواقف كنص� الفقهاء أن شرط  الواقف؛ إذ قرر  الفقهي معززًا لرغبة  وأتى الحكم 

قدسيةٌ عظيمةٌ ليبقى الوقف حيث أراد صاحبه.

ها علاٌج لمشكلة الفقر نفسها، وهذا المعنى ظهر على لسان  وتأتي النصوص تترى تظهر فضل الصدقة، وأن�َ

قوا«. �له عنها بقولها: »إذا افتقرتم فتصد�َ عائشة رضي ال�
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من  الإنسان  يتعجب  أوقافًا  وجدنا  ثم  ومن 

مصرفها؛ لأنها أتت في حل مشاكل دقيقة قد لا 

يهتدي لها الساسة في العادة.

في غزة  الأوقاف  أخبرني وكيل وزارة  وقد 

أنه حين زار وزارة الأوقاف في تركيا أخبروه أن�َ 

عدد الأوقاف القائمة من أيام الدولة العثمانية تبلغ 

55 ألف وقفية!

الواقف  أهل  على  الوقف  يكون  أن  ويمكن 

والوقف  الأهلي  بالوقف  يعرف  ما  وهو  وقرابته، 

اجتماعي�ٍ  نطاٍق  في  مالي�ٌ  تأمين  وفيه  ر�ِي،  الذ�ُ

من  يستفيدون  بعدهم  ومن  فالأولاد  خاص، 

الموقوف دون أن يكون لهم قدرةٌ على بيعه.

وصفوة القول:

يل دائمة بيد المجتمع، يمكن أن  إن�َ الوقَف قوةٌ اقتصاديةٌ جبارة، ومن شأنه أن يجعل هناك مصادر تمو

ٍ عظيم في علاج مشكلة الفقر. تشارك بحظ�

الطغاة يحاربون الوقف ويسيطرون عليه، بل ويحاربون الوقف الأهلي ويمنعونه في  ولهذا فإن�َ أكثرَ 

كها المجتمع. َ� سياق مصادرة كل عوامل القوة التي يتملـ

المحور الرابع: ما يتعلق بالدولة

والكلام هنا إنما هو في تصرفات النبي�ِ ملسو هيلع هللا ىلص بوَْصفِهِ سلطانًا، ودونك أهم الخطوات والتصرفات التي 

سلـكها ملسو هيلع هللا ىلص في علاج مشكلة الفقر حتى شبع المسلمون بعد جوٍع في السنة السابعة من الهجرة:
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أولًا: الإدارة الجماعية للمشكلة

ية المجتمع إذ  �ِها، واستفاد من حيو يظهر هذا في أنه ملسو هيلع هللا ىلص كلما نزلت نازلةٌ بالمجتمع أشركَ الناس في حل و

يجعلهم جزءًا من أي قراٍر سياسي.

وهذه منهجيةٌ له في الحكم في الباب المالي وغيره، بل وفي الحرب وهي أخطر شيء؛ كما رأيناه يجمع 

يقول في غير موضع: »أشيروا علي�َ أيها الناس«. الناس و

وفي يوم الأحزاب أراد تفكيك جبهة الـكفار من خلال إعطاء غطفان جزءًا من ثمار المدينة، ولـكن 

جعل الأمر عند قادة المدينة فلما أبوا أبى.

وفي موضوع النوازل المادية وشدة الحاجة رأيناه يُشرك الناس في علاج مشكلة المجتمع الجديد المسمى 

�َل ذلك في عدة خطوات على رأسها المؤاخاة. بالمهاجرين، وتمث

بقاء ملف الفقراء مطروحًا على الطاولة ثانيًا: إ

ة في مسجده  ّفَ وتمثل ذلك في إسكان أهل الّصُ

ةِ هم فقراء المهاجرين الذين بدأوا  ّفَ ملسو هيلع هللا ىلص، وأهل الّصُ

طاقة  استنفذت  أن  بعد  المدينة،  إلى  يتوافدون 

التي وصلت  الأولى  الأعداد  استيعاب  في  الأنصار 

إلى المدينة عبر ما عُرِف بالمؤاخاة.

ولـكن استمر تدفق المهاجرين إلى المدينة، ولم 

في  وكانوا  المسجد،  مؤّخِر  فسكنوا  مأوى  لهم  يكن 

حدود السبعين، وصار يأوي إليهم من لا مأوى له 

ولا أهل، وربما شاطرهم بعض أهل المدينة فسكنوا 

معهم؛ تخفيفًا عنهم وتعاطفًا معهم.
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يعلمه، كما كان يدعو الناس إلى توجيه  وكان الرجل إذا قدم المدينة يدفعه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى من يكفله و

الصدقات إليهم، بل كان يحرص بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص على دعوتهم للطعام عنده كلما كانت به مُكنة، فكان يرسل 

إلى أبي هريرة الذي ُجعِل عريفًا عليهم فيدعوهم.

يُكثر مجالستهم  يعود مريضهم و ولم يكن يعتني بنفقتهم فحسب؛ بل كان يتعهدهم بنفسه ويزورهم و

يوجههم إلى تلاوة القرآن. ويذكرهم و

2. صحيح البخاري، رقم الحديث: )602(.

وإذا أتته صدقةٌ بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هديةٌ أرسل إليهم وأصاب منها.

ْحمَِن بِْن َأبِي بَكْرٍ َأن�َ  َ� ٌ بحسب سعته؛ ففي الصحيح عَْن عَبْدِ الر وأحيانًا كان الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص يتقاسمونهم كل�

بٌَع  ِثَالٍِث وَِإْن َأْر بِي�َ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »مَْن كَانَ عِنْدَهُ َطعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَْذهَْب ب َ� ةِ كَانُوا ُأنَاًسا فُقَرَاءَ وََأن�َ الن ف�َ َأْصحَاَب الص�ُ

بِي�ُ ملسو هيلع هللا ىلص بِعَشَرَةٍ..2. َ� ِثَلَاثَةٍ فَانْطَلََق الن َامٌِس َأْو َسادٌِس«. وََأن�َ َأبَا بَكْرٍ جَاءَ ب فَخ

بالتكسب  يشتغلون  كانوا  بل  الأبرار؛  صدقات  ينتظرون  المسجد  في  يبقوا  لم  ة  ف�َ الص�ُ أهل  أن�َ  على 

يظهر أنهم كانوا يرضخون النوى -يكسرونه-  المستطاع، فقد ذكر الزمخشري أنهم كانوا يرضخون النوى بالنهار، و

لعلف الماشية، وهم ليسوا أهل ماشية، فهم إذن يعملون لـكسب الرزق.

والمقصود: أن�َ الفئات التي تعاني لأواء العيش حين تكون على مرأى ومسمع من القائد العام.. فإن�َ 

�له تعالى. هذا أقرب إلى الشعور بهم وتفقدهم وحل مشكلتهم، وهذا ما كان في نهاية المطاف بفضل ال�

ثالثًا: رفض الحلول المؤقتة

ية لها؛ لارتباطها  لا يخفى أّنَ مشكلة الفقر مشكلة يشبه أن تكون دائمة إن لم يكن ثمة حلول جذر

بالحوائج اليومية التي لا تنتهي من طعاٍم وشراٍب وعلاٍج وما إلى ذلك.

ةٍ آنية. َ� وقد رأينا النبي ملسو هيلع هللا ىلص لا يقف عند حلوٍل جزئي
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3. صحيح البخاري، رقم الحديث: )2325(.

4. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )161/12(.

فنراه أول الأمر يرفض أن يقاسم 

المهاجرون ممتلكات إخوانهم الأنصار في 

من  لجملةٍ  بل وجههم  الهجرة،  أعقاب 

المسارات كالتجارة والعمل في الزراعة.

روى البخاري في الصحيح عَْن 

بِي�ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َ� َيْرَةَ قَاَل: قَالَْت اْلَأنَْصارُ لِلن َأبِي هُر

قَاَل:  ِخيَل  َ� الن ِنَا  ِإْخوَان وَبَيْنَ  بَيْنَنَا  اقْسِْم 

»لَا«، فَقَالُوا: »تَْكفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَْككُْم 

�َمَرَةِ« قَالُوا: سَمِعْنَا وََأَطعْنَا«3. فِي الث

فهنا طلب الأنصار من النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يقسم الأرض بينهم وبين إخوانهم المهاجرين فلم يفعل، وقال: 

»لا«، فاقترح الأنصار -وهم يرون عفة المهاجرين وحرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على العمل- إذن تكفوننا العمل ونشترك 

في الثمر، وظاهرٌ أن ذلك على المناصفة؛ لأن�َ الشركة إذا أبهمت ولم يكن لها حد�ٌ معلوم كانت على النصف4.

بِي�َ ملسو هيلع هللا ىلص يَْسَألُهُ فَقَاَل:  َ� وروى أبو داود وابن ماجه عَْن َأنَِس بِْن مَالٍِك ملسو هيلع هللا ىلص َأن�َ رَجُلاً مَِن الَأنَْصارِ َأتَى الن

َلْبَُس بَعَْضهُ وَنَبْسُُط بَعَْضهُ، وَقَعٌْب نَشْرَُب فِيهِ مَِن الْمَاءِ، قَاَل: »ائْتِنِي  َلَى؛ ِحلٌْس ن »َأمَا فِي بَيْتَِك شَيءٌ«؟ قَاَل: ب

ِيَدِهِ وَقَاَل: »مَْن يَْشتَرِى هَذَيِْن«؟ قَاَل رَجٌُل: َأنَا آخُذُهُمَا بِدِْرهٍَم.  هِ ملسو هيلع هللا ىلص ب َ� بِهِمَا«. فََأتَاهُ بِهِمَا فََأخَذَهُمَا رَُسوُل ال�

اهُ وََأخَذَ الد�ِْرهَمَيْنِ  َ� تَيْنِ َأْو ثَلاَثًا. قَاَل رَجٌُل: َأنَا آخُذُهُمَا بِدِْرهَمَيْنِ، فََأْعطَاهُمَا ِإي ِيدُ عَلَى دِْرهٍَم«؟ مَر�َ قَاَل: »مَْن يَز

وََأْعطَاهُمَا الَأنَْصارِي�َ وَقَاَل: »اْشتَرِ بَِأحَدِهِمَا َطعَامًا فَانْبِْذهُ ِإلَى َأهْلَِك وَاْشتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَْأتِنِي بِهِ«. فََأتَاهُ بِهِ 

َك خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا«. فَذَهََب  َ� َيَن �َ قَاَل لَهُ: »اذهَْب فَاْحتَطِْب وَبِْع وَلاَ َأر ِيَدِهِ ثُم هِ ملسو هيلع هللا ىلص عُودًا ب َ� فَشَد�َ فِيهِ رَُسوُل ال�

هِ  َ� ِبَعْضِهَا َطعَامًا، فَقَاَل رَُسوُل ال� بًا وَب ِبَعْضِهَا ثَوْ َاءَ وَقَْد َأَصاَب عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاْشتَرَى ب جُُل َيحْتَطُِب وَيَبِيُع فَج َ� الر
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5. سنن أبي داود، رقم الحديث: )1643(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )2198(. وضعفه الألباني.

6. معاني الكلمات الواردة في الحديث: الحلس: كساء رقيق يكون تحت البردعة، والقعب: قدح من خشب مقعر، والقدوم: آلة النجارة 

وهو معروف، فهو في معنى الفأس، والنكتة: الأثر في الشيء، والفقر المدقع: الشديد، والغرم المفظع: الدين الشديد الشنيع الذي جاوز 

المقدار، فيعطى من سهم الغارمين عندئٍذ، والدم الموجع: هو أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين حتى يؤديها فإن لم 

يؤدها قتل فيوجعه ذلك. انظر: شرح أبي داود للعيني )389-388/6(.

َثَةٍ: لِذِي  �َ لِثَلا ملسو هيلع هللا ىلص: »هَذَا خَيْرٌ لََك مِْن َأْن َتجِيءَ الْمَْسَألَةُ نُْكتَةً فِي وَْجهَِك يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِإن�َ الْمَْسَألَةَ لاَ تَْصلُُح ِإلا

فَْقٍر مُْدقٍِع َأْو لِذِي غُْرٍم مُْفظٍِع َأْو لِذِي دٍَم مُوِجٍع«6،5.

ر من المسألة لمن كان قادرًا على الـكسب، ولم  جَُل إلى الـكسب، ونّفَ َّ هَ الر فهنا نجد النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قد وَجَّ

يرَ له أن يأخذ من مال الزكاة ما دام قادرًا على ذلك. ثم نراه قد بدأ مع الرجل بعمٍل يمكن أن يُدِرَّ مالًا 

من غير أن يحتاج المشروع لرأس مال، فالمطلوب أن ينتظم الإنسان في عمل ثم يتطور بحسب الإمكانيات.

الأمر  يعالج  لم  أنه  ذلك  من  والأهم 

بصدقةٍ عاجلةٍ يمكن أن تقيت الرجل بضعة 

أيام، بل جعل له مصدرًا يمكن أن يتكفف 

فالدنيا  ذلك؛  في  بأس  ولا  ويتعفف،  به 

تقطع مرحلةً مرحلة، والغالب فيها أن�َ أولها 

عناء وقد يتخللها عداء وآخرها هناء.

ثم نراه أرشد ثم وعظ زاجرًا عن المسألة 

مبينًا حدودها ومن الذي يمكن أن يلجأ إليها؛ 

فلم يعِظ أولًا، بل لم يكتِف بالوعظ؛ بل نَظَمَ 

يقة  الطر له خطورة  �َن  بي ثم  عمٍل  في  الرجل 

التي كان يعتمدها في تحصيل المال.

ثم لم يكتِف بهذا النوع من العمل؛ بل أعطاه فرصةً تتمثل في خمسة عشر يومًا ليعرف فيها واقع العمل، 

رُ له عملًا آخر. َ� هُ عليه أو يتدب ُ� ومدى مناسبته له، ومن ثم يأتيه فيُقِر
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7. تهذيب اللغة للأزهري )330/6(، المصباح المنير للفيومي )583/2(.

8. الرحيق المختوم ص )478(.

رابعًا: تغيير الثقافة المقررة للبطالة

في ذهني فكرةٌ لا أهتدي الآن لمعرفة مصدرها لطول العهد بذلك، خلاصتها: أن�َ الرجل العربي كان 

الاسترزاق، فكانوا يفرقون بين العمل الشريف والعمل الذي  يرى في القتال والمعارك ثم التجارة فرصةَ 

فيه امتهاٌن لصاحبه وابتذال، ومن ثم كانوا يترددون بين العمل بالتجارة وبين الغارات التي يسترزقون من 

�ِر عن العمل بالمِهنة، والمهنة في معاجم  خلالها. أما نظرتهم للأعمال المهنية.. فلم َتخُْل من امتهان، ولهذا عُب

اللغة: الخدمة والابتذال7. إذن خلاصة ما يقوم بذهني: أن�َ العرب كانت تتحسس من العمل في أي مهنة، 

ويربطون ذلك بالمكانة الاجتماعية، ومن المهن الممتهنة عندهم: جمع الحطب.

فلو مضى هذا المعنى على ذلك.. 

فإّنَ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لما جاء بالإسلام جعل 

التي  الثقافية  الخلفيات  تغيير  من عمله 

الناس،  حياة  على  بالتشويش  تؤثر 

المنطلقات  الإسلام  يقر  لا  والتي 

الباعثة عليها. ومما يتعلق بالباب.. أن 

النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كان مرةً في بعض أسفاره 

للطعام، فقال رجٌل:  فأمر بتهيئة شاةٍ 

سلُخها،  عليَّ  آخر:  وقال  ذبحها،  عليَّ 

أّيُ  وقال آخر: عليَّ طبُخها، ولم يختر 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  واحدٍ جمَع الحطب، فقال 

»وعليَّ جمُع الحطب«8.
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في  م  يُعظ�َ لا  للذي  وإنما لجأ  المجموع؛  التمايز عن  التواضع وعدم  في  تنحصر دلالته  لا  هنا  والموضوع 

النفوس فَعَمِلَهُ، وهو بهذا يعيد برمجة النظر للأشياء في النفوس، فيصبح المستبعد مستقربًا، والمـكروه محبوبًا. 

يق الإصلاح يعلم أن�َ من أشق الأمور تغيير الموروثات الثقافية والاجتماعية في الناس، لـكن  ومن سلك طر

النبي ملسو هيلع هللا ىلص استطاع أن يعيد تركيبة العقل العربي في عشرات الملفات كما لا يخفى على خبيرٍ بالسيرة. وعلى هذا 

فيصبح من السهل أن يدل الناس على ما يُتاح في سوق العمل من مهن؛ كما رأينا ذلك في خبر الأنصاري 

في الحديث المذكور قريبًا إذا أرشده إلى الاحتطاب.

ا ًّ خامسًا: العمل على استقلال الأمة اقتصادي

�َة، لـكن الحل الجذري  م لن تخرج عن نطاق تدبير التعامل مع أزمةٍ حال ُمكن أن تُقد�َ كافة الحلول التي ي

ا؛ إذ  ً� اقتصادي الأمة  يتمثل في استقلال  الـكبير  تِها. والمشروع  برُم�َ للبلد  الاقتصادية  المنظومة  بعلاج  إنما هو 

الاقتصاد أحد ركني القوة الصلبة إلى جانب الجيش، فهذه مساحةٌ لا يمكن العبث بها أو تأخير العمل فيها.

والنبي�ُ ملسو هيلع هللا ىلص من اليوم الأول الذي دخل فيه 

ا، وأكتفي  ً� المدينة عمل على استقلال الأمة اقتصادي

هنا بمثاٍل وحيد يتمثل في أنه لما وصل المدينة وجد 

أن�َ الماء العذب بيد اليهود. وهذا يعني أن�َ اليهودي�َ 

لو مكث أيامًا في سخٍط علينا أنه يمكن أن يتحكم بالماء 

ةً  َ� ي الذي نشربه، وحينئٍذ أعطى النبي�ُ ملسو هيلع هللا ىلص صفقةً فور

مدهشة تنص على أن�َ من يشتري البئر له الجنة! نعم 

الجنة التي عرضها السماوات والأرض مقابل بئر! 

لماذا؟ لأّنَ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بعقليته وعبقريته لا يريد 

أن تبقى أساسيات الناس وحاجياتهم بيد عدونا، 

يتحكم فينا كما يشاء.
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هِ ملسو هيلع هللا ىلص قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيَْس بِهَا مَاءٌ يُْستَعْذَُب غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَاَل:  َ� روى الترمذي والنسائي أن رَُسوَل ال�

ةِ«9، فاشتراها عثمان بن عفان  َ� َن »مَْن يَْشتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَْجعَُل فِيهَا دَلْوَهُ مََع دِلَاءِ الْمُْسلِمِينَ ِبخَيْرٍ لَهُ مِْنهَا فِي اْلج

ملسو هيلع هللا ىلص من صلب ماله.

ولعلك لاحظت أنه ملسو هيلع هللا ىلص اشترط أن يكون دلو المشتري واحدًا مع دلاء المسلمين؛ وذلك لئلا يتحكم 

بأساسيات حياتنا أحدٌ من الناس، حتى لو كان مسلمًا.

سادًسا: بقاء الجبهة القتالية ساخنة مع العدو في المنحى الاقتصادي

يل، وهنا ُأثبُِت فكرته موجزة، فأقول: وبيان هذا الأمر يحتاج لبسٍط طو

لقد كان لقريش عاملا قوةٍ تسيدت بهما على العرب: الـكعبة وكونهم سدنتها، والتجارة، وزعامتهم 

الاقتصادية فرعٌ عن زعامتهم الدينية. وجاءت الإشارة لهذين الأمرين في سورة واحدة هي سورة قريش إذ 

�َذِي َأْطعَمَهُْم مِْن  يِْف فَلْيَعْبُدُوا رَب�َ هَذَا الْبَيِْت ال تَاءِ وَالص�َ َيٍْش ِإيلَافِهِْم رِحْلَةَ الش�ِ قال سبحانه: ﴿لِِإيلَاِف قُر

ُجوٍع وَآمَنَهُْم مِْن َخوٍْف﴾ ]قريش[.

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص لما هاجر إلى المدينة بدأ بتهديد الاقتصاد المـكي، عبر تعطيل طرق التجارة الأربع التي يمكن 

يق التجاري الخاص الذي بينهم  �َه استطاع أن يهددهم في الطر من خلالها خروج قريش في التجارة، حتى إن

�له بن جحش في السنة الثانية من الهجرة. وبين الطائف، من خلال سرية عبد ال�

واتسعت عيونه الأمنية حتى كانت تباغت رجال قريش وهم بعيدون عن المدينة لمسافات تزيد عن 

250 كم، ومن ثم رأت قريش أن�َ التهديد الإسلامي لتجارتهم يمكن أن يقضي على زعامتهم عن آخرها. ومن 

ثم كانت معركة بدر ثم ُأحد ثم الأحزاب، وهذا هو السبب المركزي في هذه الغزوات الـكبرى.

وفي السنة السادسة بدأ يشتغل النبي ملسو هيلع هللا ىلص على عامل القوة الثاني متمثلًا في الـكعبة، فأعلن أنه سيخرج 

لعمل عمرة، والمستقرئ للحالة القرشية في السنوات الماضية والتي ُختِمت بمشهد الهزيمة في معركة الأحزاب.. 

9.سنن الترمذي، رقم الحديث: )3703(، سنن النسائي، رقم الحديث: )3601(. وقد صححه الألباني.
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المدينة،  لـكن المخرج أنهم اعترفوا بقوة الإسلام في 

بعض  وضعوا  ولـكنهم  معه،  الصلح  على  ووقعوا 

الشروط الاحتفالية التي تسمح لهم بمادةٍ إعلامية في 

وسط الجزيرة العربية تظهر زعامتهم، لـكن الشروط 

يةٌ من الداخل. خاو

وتسلسلت الأحداث حتى كان الفتح.

�ًا. هذا مجمل السياق بطرٍح لا يبعد أن يكون ُمخِل

يعلم أنهم قد وصلوا إلى حالة من العجز لا يستطيعون معها تدبيرًا، لـكنهم يكابرون على عادة العرب 

من عدم الرضا بالخنوع والذل.

ٌ لمشكلة  المـكي، وهذا فيه علاٌج جذري� أنه ملسو هيلع هللا ىلص استطاع أن يهدد الاقتصاد  يعنينا منه  لـكن الذي 

ية نظٍر استراتيجي، إذا استطاع أن يوجد دولةً ذات كياٍن سياسي�ٍ مهاِب الجانب، ومن ثم صار  الفقر من زاو

يغزو ويتحصل على المال، حتى شبع المسلمون بعد خيبر. ولولا السياق السياسي والتهديد  يعمل ويسترزق و

ر لهم علاج مشكلة الفقر التي كانت ضاربةً بضع سنين في أرجاء المدينة المنورة. َ� الاقتصادي لما تيس

سابعًا: الدعاء

هناك مساحات لا يمكن تدبير الأمر فيها، كالأمراض والأوبئة العامة، ولـكن يمكن أن تلقي بظلالها 

على الحالة الاقتصادية والاجتماعية. فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص هنا الذي وجدناه بارعًا في علاج مشكلة الفقر يقف عند 

�له تعالى أن يصرف  �له في الناس، فيتصرف معها في محراب التعبد وسؤال ال� أشياء من الأقدار التي جعلها ال�

السوء، ويحقق ما فيه صلاح الناس وتدبير أمرهم.

ومن ذلك: ما وجده المهاجرون حين وصلوا المدينة من اختلاف الجو، ووجود الأوبئة، والمعاناة في 

أكثر من اتجاه، وأحيُل على كتب السيرة لمعرفة التفاصيل في ذلك. وأكتفي هنا بالشاهد الذي سيق الكلام 

لأجله؛ وهو لجوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى ربه ملسو هيلع هللا ىلص في النوائب:
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ا  َ� روى مسلم في صحيحه عَْن عَائِشَةَ قَالَْت: قَدِْمنَا الْمَدِينَةَ وَْهىَ وَبِيئَةٌ فَاْشتَكَى َأبُو بَكْرٍ وَاْشتَكَى بِلاٌَل فَلَم

�ِْحهَا، وَبَارِْك  ةَ َأْو َأَشد�َ وََصح بَْت مَك�َ َ� �ِْب ِإلَيْنَا الْمَدِينَةَ َكمَا َحب هُم�َ َحب َ� هِ ملسو هيلع هللا ىلص َشْكوَى َأْصحَابِهِ قَاَل: »الل َ� رََأى رَُسوُل ال�

ُحْفَةِ«10. اهَا ِإلَى اْلج َ� لَنَا فِي َصاعِهَا وَمُد�ِهَا، وََحو�ِْل حُم

 . ومن ذلك: كثرة استعاذته ملسو هيلع هللا ىلص من الفقر والـكفر والذلة والقلة كما مّرَ

كلمة أخيرة

َين، ترى الجمع العجيب بين هدايات الوحي وموجبات العقل، والجمع بين  ر في هذين المقال وبما تسط�َ

�له تعالى والأخذ بالأسباب. فالنبي�ُ ملسو هيلع هللا ىلص يعالج المشكلة بسكينةٍ ووقاٍر وحكمة، إلى جانب ضخ  التوكل على ال�

�له، وإذا استعنت فاستعن  �له هو الرزاق، وأن الأمر بيده، وأنك إذا سألت فاسأل ال� النصوص التي تقرر أن�َ ال�

�له، لـكنه يقوم برزمة التدابير التي تفرقت في ثنايا هذه الرسالة. بال�

ٌ مِثَْل  هُ لَحَق� َ� مَاءِ وَاْلَأْرِض ِإن مَاءِ رِْزقُكُْم وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَب�ِ الس�َ �له: ﴿وَفِي الس�َ يقرأ قول ال� والذي يعمل و

�له أقام الدنيا على قاعدة الأسباب.  يات: 22، 23[ يكون أكثر راحةً وإقبالًا، لأن�َ ال� �َكُْم تَنْطِقُونَ﴾ ]الذار مَا َأن

وأنبه إلى أن�َ الموضوع أوعب من أن تناله مقالة أو رسالة، ويحتاج مَن يريد أن يقف على كافة أطرافه أن 

بعها ملسو هيلع هللا ىلص  َ� نة والسيرة، ويرصد أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسلوكه ليقف على كافة السياسات التي ات يعود إلى كتب الس�ُ

في علاج مشكلة الفقر، لا سيما أننا أمام مثال ناجح: أن الصحابة  كانوا جائعين ثم شبعوا.

فليس الخطاب منحصرًا في الصبر على الابتلاء ثم البقاء على ذلك حتى الممات، بل هي من المشاكل 

التي يمكن أن تتخذ إزاءها الحلول المناسبة، من مثل وجوب العمل والإنتاج، والتكافل الاجتماعي والقيام 

يع الدائمة، وتغيير الثقافة التي من شأنها  بحق المال متمثلًا في الزكاة، وترويج ثقافة الوقف والصدقة والمشار

َين. أن تقعد ببعض الناس إلى غير ذلك مما رأيته مسطورًا في تضاعيف هذين المقال

ّله رب العالمين. هذا وصّلِ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد ل�

10.صحيح مسلم، رقم الحديث: )3408(.
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https://www.youtube.com/watch?v=tNJxLH3odmQ&list=PLD7fxMANQnom_8HrcR_2SWswI35M4VlYz
https://www.youtube.com/watch?v=tNJxLH3odmQ&list=PLD7fxMANQnom_8HrcR_2SWswI35M4VlYz
https://www.youtube.com/watch?v=zPq54VV2Qjk&list=PLD7fxMANQnonBcG9d4VLPExqfEqBbwmBY
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على أمته نحوه.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLqu9_YNKFaC_KToDjtTzq8z6TxRXMCx9X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqu9_YNKFaC_KToDjtTzq8z6TxRXMCx9X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqu9_YNKFaC_KToDjtTzq8z6TxRXMCx9X
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http://alsallabi.com/uploads/books/16096895490.pdf
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/sirat-nabavi-sallaby-1-PDF.pdf
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/sirat-nabavi-sallaby-1-PDF.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16026955170.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16026955170.pdf
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/02_siranabawya.pdf
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/02_siranabawya.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16096899510.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16096899510.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16096900540.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16096900540.pdf
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/sirat-nabavi-sallaby-2-PDF.pdf
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/sirat-nabavi-sallaby-2-PDF.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16026956840.pdf
http://alsallabi.com/uploads/books/16026956840.pdf
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مساحة إعالنية

كتاب رياض الصالحين 
لإلمام النووي )صوتيا(

زبدة أحاديث السنة النبوية كما جمعها 
اإلمام الكبير محيي الدين شرف النووي

عضو مجلس األمناء
للهيئة العالمية لنصرة نبي اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص

بصوت الدكتور: بسام صهيوني

رابط الكتاب المسموع

يمكنك تحميله كتطبيق على الهاتف من هنا

األرجوزة الميئية
في ذكر حال أشرف البرية

التعليق على األرجوزة الميئية في ذكر 
حال أشرف البرية البن أبي العز الحنفي

مؤمن الجزائري الشنقيطي 
تعليق الشيخ: مختار بن العربي 

 األرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية

عضو مجلس األمناء
للهيئة العالمية لنصرة نبي اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص

https://drive.google.com/drive/folders/1DsZYdexEyoaGShdtaFo1I3mWb99e4iSr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zad.riyadhsalheen&pli=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6vmXK4jGiUYn5C_WK4v7lLW2Wl_nug4X
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المؤتمر الأول )القدس 1935(: هو المؤتمر الذي دعا إليه الحاج محمد أمين الحسيني، مفتي 

القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وانعقد في كلية روضة المعارف الوطنية، بجوار 

المسجد الأقصى، يوم 1935/1/25.

حضر هذا المؤتمر زهاء أربعمائة عالم من علماء الدين الإسلامي الشرعيين والمفتين وأئمة 

المساجد والوعاظ والخطباء العرب الفلسطينيين. وانتخب المؤتمر، بالإجماع، الحاج محمد أمين 

الحسيني رئيساً له.

* موقع رابطة علماء فلسطين، )رابط الفتوى(.

فتوى 400 عالم
حول القضية الفلسطينية

https://www.palestinapedia.net/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/
https://www.palestinapedia.net/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/
https://www.rapeta.net/Rapta/ar/?page=news&portal=mn&id=105
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كان الهدف من المؤتمر مقاومة الأخطار المحدقة بفلسطين. وقد صدرت عنه عدة مقررات، أهمها:

1   أفتى المؤتمرون بتحريم بيع أي شبر من أراضي فلسطين للصهيونيين، واعتبار البائع والسمسار والوسيط 

المستحل للبيع مارقين من الدين وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين.

يعات  التشر للصهيونيين، وسن  الأراضي  بيوع  ومنع  الصهيونية،  الهجرة  بوقف  الحكومة  2  مطالبة 

الأراضي  يل  تحو بتسهيل  فلسطين  في  يطاني  البر السامي  المندوب  ومطالبة  الفلاحين،  صغار  لحماية 

العودة  في  البلاد  أبناء  من  يرغب  من  عودة  بتسهيل  الانتداب  ومطالبة حكومة  وقف،  إلى  ية  الأمير

إليها ممن كانوا قد غادورها.

3  طلب مساعدة ملوك العرب والمسلمين 

وأمرائهم وزعمائهم.

الاقتصادية،  يع  المشار مساعدة   4

وتأسيس الشركات الوطنية، وحض الأهالي 

على شراء المصنوعات الوطنية.

5  تأليف جمعية الأمر بالمعروف والنهي 

الحاج  برئاسة  القدس  في  ية  المركز المنكر  عن 

أمين الحسيني، وإنشاء فروع لها في جميع مدن 

فلسطين للعمل على تنفيذ مقررات هذا المؤتمر.

ب- المؤتمر الثاني )القدس 1936(: عقد علماء الدين الإسلامي من الفلسطينيين مؤتمرهم الثاني يوم 

1936/2/14 في مكان انعقاد المؤتمر الأول، وترأس المؤتمر محمد أمين الحسيني، وحضره رؤساء جمعيات الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وأعضاؤها، وقرر المؤتمر:

الحاج أمين الحسيني
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1  إعادة المطالبة بإيقاف الهجرة الصهيونية ومنع بيوع الأراضي للصهيونيين.

2  مطالبة  الحكومة بإلغاء الاستثناء الواقع على أراضي بئر السبع وأراضي المدن والمناطق الحمضية من 

مشروع قانون بيع الأراضي.

3  مطالبة المجلس الإسلامي الأعلى بإجراء ما يلزم لإصلاح نظام الأحوال الشخصية للمسلمين.

4   مطالبة الحكومة بأن تكون إدارة المعارف العامة بأيدي الوطنيين.

5  مضاعفة الجهود في سبيل حفظ الأراضي العربية.

6  مطالبة الحكومة بوضع رقابة حازمة على دور السينما وأشرطتها، وعلى دور التمثيل، وجميع أماكن 

اللهو ”بحيث لا يعرض فيها ما يتنافى مع دين  أهل البلاد، وتقاليدهم، وعاداتهم“.

7   استنكار حوادث الإرهاب الفرنسي ضد الوطنيين 

ية. يين وتوجيه التحية إلى الحركة الوطنية السور السور

نص الفتوى

العالمين والصلاة والسلام على رسوله  ّله رب  ل� الحمد 

الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى 

يوم الدين.

والمدرسين  والقضاة  المفتين  نحن  فإننا  بعد،  أما 

ورجال  المسلمين  علماء  وسائر  والوعاظ  والأئمة  والخطباء 

الديني  الاجتماع  في  اليوم  المجتمعين  فلسطين،  في  الدين 

المنعقد في بيت المقدس بالمسجد الأقصى المبارك حوله..
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بعد البحث والنظر فيما ينشأ عن بيع الأراضي في فلسطين لليهود من تحقيق المقاصد الصهيونية في تهويد 

هذه البلاد الإسلامية المقدسة وإخراجها من أيدي أهلها وإجلائهم عنها، وتعفية أثر الإسلام منها بخراب 

المساجد والمعابد والمقدسات الإسلامية، كما وقع في القرى التي تم بيعها لليهود وأخرج أهلها متشردين في 

�له في أولـى القبلتين وثالث المسجدين المسجد الأقصى المبارك. الأرض، وكما يخشى أن يقع لا سمح ال�

والمغرب  والهند  ومصر  العراق  في  المسلمين  وعلماء  المفتون  أصدرها  التي  الفتاوى  في  النظر  وبعد 

يا وفلسطين والأقطار الإسلامية الأخرى، والتي أجمعت على تحريم بيع الأرض في فلسطين لليهود،  وسور

وتحريم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيل أمره بأي شكل وصورة، وتحريم الرضا بذلك كله 

والسكوت عنه، وأن ذلك كله أصبح بالنسبة لكل فلسطيني صادراً من عالم بنتيجته راٍض بها، ولذلك 

فهو يستلزم الـكفر والارتداد عن دين الإسلام باعتقاد حله، كما جاء في فتوى سماحة السيد أمين الحسيني 

مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

بعد النظر والبحث في ذلك كله وتأييد ما جاء في 

تلك الفتاوى الشريفة، والاتفاق على أن البائع والسمسار 

والمتوسط في الأراضي بفلسطين لليهود والمسهل له هو:

من  المسلمين  إخراج  على  ومظاهر  عامل  أولاً: 

ديارهم.

�له أن يُذكر فيها اسمه، وساٍع  ال� ثانياً: مانع لمساجد 

في خرابها.

اليهود أولياء، لأن عمله يُعد مساعدة  ثالثاً: متخذ 

ونصراً لهم على المسلمين.

�له ولرسوله وللمؤمنين. رابعاً: مؤٍذ ل�

�له ولرسوله وللأمانة. خامساً: خائن ل�
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كقوله  تعالى  �له  ال� كتاب  آيات  من  الحالات  هذه  مثل  في  للأحكام  المبينة  الأدلة  إلى  بالرجوع  و

َأْموَالـُكُْم  مَا  َ� َأن تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا  وََأنتُمْ  َأمَانَاتِكُْم  وََتخُونُوا  ُسوَل  َ� وَالر هَ  َ� ال� َتخُونُوا  لَا  آمَنُوا  �َذِيَن  ال هَا  َأي�ُ تعالى: ﴿يَا 

�َذِيَن يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت  هَ عِندَهُ َأْجرٌ عَظِيمٌ﴾ ]الأنفال[ وقوله تعالى: ﴿وَال َ� وََأْولَادُكُْم فِتْنَةٌ وََأن�َ ال�

نََع  م�َ ن  َ� مِم َأْظلَمُ  تعالى: ﴿وَمَْن  وقوله   ]58 ]الأحزاب:  بِينًا﴾  م�ُ وَِإثْمًا  بُهْتَانًا  اْحتَمَلُوا  فَقَدِ  اْكتَسَبُوا  مَا  بِغَيْرِ 

ا خَائِفِينَ ۚ لَهُْم فِي  ِإل�َ وََسعَىل فِي خَرَابِهَا ۚ ُأولَٰـئَِك مَا كَانَ لَهُْم َأن يَْدخُلُوهَا  فِيهَا اْسمُهُ  َأن يُذْكَرَ  هِ  َ� ال� مَسَاِجدَ 

لَْم  �َذِيَن  ال عَِن  هُ  َ� ال� يَْنهَاكُمُ  ا  ل�َ تعالى:  وقوله   ]114 ]البقرة:  عَظِيمٌ﴾  عَذَاٌب  اْلآِخرَةِ  فِي  وَلَهُْم  ِخْزٌي  نْيَا  الد�ُ

مَا  َ� ِإن الْمُْقِسطِينَ  ُيحِب�ُ  هَ  َ� ال� ِإن�َ   ۚ ِإلَْيهِْم  وَتُْقِسطُوا  وهُْم  ُ� تَبَر َأن  دِيَارِكُْم  م�ِن  ُيخْرُِجوكُم  وَلَْم  الد�ِيِن  فِي  يُقَاتِلُوكُْم 

�َوْهُْم ۚ وَمَن   ِإْخرَاِجكُْم َأن تَوَل
ل
�َذِيَن قَاتَلُوكُْم فِي الد�ِيِن وََأْخرَُجوكُم م�ِن دِيَارِكُْم وََظاهَرُوا عَلَى هُ عَِن ال َ� يَْنهَاكُمُ ال�

خِذُوا عَدُو�ِي وَعَدُو�َكُْم  �َذِيَن آمَنُوا لَا تَت�َ هَا ال ِمُونَ﴾ ]الممتحنة[، وقوله تعالى: ﴿يَا َأي�ُ ال هُْم فَُأولَٰـئَِك هُمُ الظ�َ َ� يَتَوَل

ّهُ مِْنهُْم...﴾، وقد ذكر  َ� �َّهُْم مِنْكُْم فَِإن َأْولِيَاءَ... ﴾ ]الممتحنة: 1[، وقوله تعالى من آية آخرى: ﴿وَمَْن يَتَوَل

الأئمة المفسرون أن معنى قوله تعالى: ﴿فإنه منهم﴾ أي من جملتهم، وحُكمه حُكمهم.

من  قدمناه  ما  جميع  من  فيُعلَم 

والأحكام  والأقوال  والنتائج  الأسباب 

في  لليهود  الأرض  بائع  أن  والفتاوى، 

أو  مباشرة  ذلك  كان  سواء  فلسطين، 

في  والمتوسط  السمسار  وأن  بالواسطة، 

عليه  والمساعد  له  والمسهل  البيع  هذا 

بأي شكل من علمهم بالنتائج المذكورة، 

عليهم،  �َى  يُصل لا  أن  ينبغي  أولئك  كل 

ويجب  المسلمين،  مقابر  في  يدفنوا  ولا 

شأنهم،  واحتقار  ومقاطعتهم،  نبذهم، 

وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو 
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وا  ُ� خِذُوا آبَاءَكُْم وَِإْخوَانَكُْم َأْولِيَاءَ ِإِن اْستََحب �َذِيَن آمَنُوا لَا تَت�َ هَا ال كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو أزواجاً: ﴿يَا َأي�ُ

ِمُونَ قُْل ِإْن كَانَ آبَاؤُكُْم وََأبْنَاؤُكُْم وَِإْخوَانُكُْم وََأْزوَاجُكُْم  ال هُْم مِنْكُْم فَُأولَئَِك هُمُ الظ�َ َ� الـْكُْفرَ عَلَى اْلِإيمَاِن وَمَْن يَتَوَل

وَرَُسولِهِ  هِ  َ� ال� مَِن  ِإلَيْكُْم  َأَحب�َ  تَرَْضوْنَهَا  وَمَسَاِكُن  َكسَادَهَا  َتخْشَوْنَ  وَِتجَارَةٌ  اقْتَرَفْتُمُوهَا  وََأْموَاٌل  وَعَِشيرَتُكُْم 

هُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاِسقِينَ﴾ ]التوبة: 23، 24[. َ� هُ بَِأْمرِهِ وَال� َ� ى يَْأتِيَ ال� َ� ُصوا َحت َ� َب وَِجهَادٍ فِي َسبِيلِهِ فَتَر

هِ  َ� لِ� اْستَِجيبُوا  آمَنُوا  �َذِيَن  ال هَا  َأي�ُ مما يحرم قطعاً: ﴿يَا  به  والرضا  أعمال هؤلاء  السكوت عن  هذا وإن 

ا تُِصيبَن�َ  قُوا فِتْنَةً ل�َ َ� هُ ِإلَيْهِ ُتحْشَرُونَ وَات َ� هَ َيحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وََأن َ� ِمَا ُيحْيِيكُْمۖ  وَاعْلَمُوا َأن�َ ال� ُسوِل ِإذَا دَعَاكُْم ل َ� وَلِلر

هَ َشدِيدُ الْعِقَاِب﴾ ]الأنفال: 25،24[ َ� ةً ۖ وَاعْلَمُوا َأن�َ ال� �َذِيَن َظلَمُوا مِنكُْم خَاص�َ ال

ّله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه مولانا وهو نعم المولى ونعم النصير. وجعلنا ال�

تحريراً في:

20 شوال سنة 1353هــ

26 كانون الثاني 1935م
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� أخيراً كانت  �له، ثم �له وما حولها، حيث كانت موئل الـكثير من أنبياء ال� إن القدس تلك المدينة التي باركها ال�

غاية إسراء النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من مكة المـكرمة في الحجاز من شبه الجزيرة العربية، حيث كان مولده ومقر بعثته ورسالته 

يه من آيات ربه الـكبرى. إلى الناس جميعاً، وكانت القدس موطئ قدمه في معراجه ملسو هيلع هللا ىلص بدعوة من ربه لير

* فتاوي كبار علماء الأزهر الشريف حول تحرير فلسطين والأقصى الشريف، لمجموعة من علماء الأزهر، ط: دار اليُسر، القاهرة، 2011م، ص78  

وما بعدها، نقلاً عن: مجلة الأزهر، ج6، السنة 68، جمادى الآخرة 1416.

بيان من األزهر الشريف
في شأن القدس

الإمام الأكبر الشيخ: جاد الحق علي جاد الحق

�له* شيخ الأزهر رحمه ال�
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الصلاة  جميعاً  عليهم  بالأنبياء،  إماماً  ومعراجه  إسرائه  ليلة  فيه  صلى  الذي  الأقصى  المسجد  وفيها 

ّله أجر الصلاة  ال� إليه الرحال للصلاة، حيث ضاعف  التي تُشد  الثلاثة  والسلام، وهو بهذا من المساجد 

فيها، فهو ثالث الحرمين بعد مكة والمدينة.

عظمى  منزلة  فيها  والمقدسات  فللقدس  ولهذا 

المسلمين جميعاً، تهفو نفوسهم إلى تحريرها ممن  لدى 

واستلبوا  الأنفس  فقتلوا  وغيله،  غدراً  عليها  تسلطوا 

فيها  وأكثروا  وبغوا،  والعِرض،  والأرض  الأموال 

بآثامهم  الشريف  المبارك  حرمها  ودنسوا  الفساد 

وهم  وحرمه  المسجد  أرض  واخترقوا  وآثارهم، 

يبه وإزالته. مصرون على تخر

عدوان الإسرائيليين على العرب والمسلمين

القدس  على  الإسرائيليين  عدوان  تعاقب  وقد 

دعماً  السلاح  وامتشقوا  شوكة،  لهم  كانت  أن  منذ 

هذا  على  وظاهرَهم  فلسطين،  أرض  على  لوجودهم 

تدخُل الجيوش التي احتلت أرض العرب جميعاً بعد الحرب العالمية الأولى في هذه القرن العشرين، وما 

يزالون مصرين على عدوانهم وعداوتهم للعرب والمسلمين مجاهرين بها، بالرغم من مساعي )السلام( التي 

تجري منذ كانت حرب رمضان 1393هـ - أكتوبر 1973م.

في أرضهم  والمسلمين  العرب  ياً- حق  التي آزرت -نظر المتحدة  الأمم  قرارات منظمة  وبالرغم من 

فلسطين وفي القدس بوجه خاص وبحدودها ومقدساتهم قبل العدوان عليها. ما تزال مساعي )السلام( 

تترنح وتصطدم بعراقيل تقيمها )إسرائيل(، وما يزال الوسطاء يأملون أن يتم هذا السلام بين )إسرائيل( 

يعيش الجميع في سلام نافع للإنسانية بوجه عام. وجيرانها، حتى تصبح جاراً يعرف حقوق الجوار و

باب الأسباط
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أمريكا ودعم صديقتها )إسرائيل(

لإنجاح  والمتابعة  الترقب  فترة  وفي 

الـكونجرس  فجأة  يتدخل  السلام(  )عملية 

الأمريكية  السفارة  بنقل  بقراره  الأمريكي 

من تل أبيب إلى القدس. يحدث هذا مع أن 

أمريكا تزعم أنها صديقة كل العرب، وهي 

وبمبادرة  بـ)إسرائيل(،  صداقتها  في  أصدق 

العدوان على  لمزيد من  وتدفعها  تؤيدها  منها 

العرب وحقوقهم، وتناصرها بهذا في وضع العراقيل نحو إتمام عملية السلام التي تتظاهر بدعمها، لـكنه دعم 

التي ضمنت استمرار  المتحدة  الأمم  لقرارات منظمة  الظالم، واستهانة وهدم  للمعتدي  إنه دعم  غير عادل، 

الوضع في القدس على ما كان عليه قبل عدوان 1967؛ فهل تخلت أمريكا بهذا عن دعم )عملية السلام(؟ 

وهل أقبلت أمريكا بقوتها وقدرتها في العالم على الاستهانة بقرارات المنظمة الدولية التي تقيم على أرضها؟

ألا ترى أمريكا والـكونجرس خاصة أن قرارها هذا يوهن من هيبة أمريكا في العالم كله؟ أليس هذا 

القرار دعوة مباشرة إلى دول أخرى إلى الاقتداء بها في نقل سفاراتها إلى القدس وبذلك يكون اعترافاً ظالماً 

متعسفاً تحمل وزره أمريكا؟

اِس﴾  َ� ٱلن نُدَاوِلُهَا بَیۡنَ  امُ  َ� يم: ﴿وَتِلَۡك ٱۡلَأی �له سبحانه في القرآن الـكر إننا -نحن المسلمين- نؤمن بقول ال�

]آل عمران 140[ إن العرب والمسلمين قد تواصلت صداقتهم بأمريكا وبالغرب عموماً نحو ثلاثة أرباع هذا 

القرن العشرين، وهم -أي العرب والمسلمون- على مستوى مسئوليتها في هذه القيادة تعدل ولا تظلم ولا 

تحيد عن الحق.

ية الإسرائيلية معاهدة السلام المصر
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إنها  والخسارة.  الـكسب  تحتمل  وقضية  مزجاة  بضاعة  ليست  الفلسطينيين  وحقوق  القدس  إن 

قضية الأمة التي يبلغ تعدادها خمس سكان العالم، والتي تملك تحت يدها ثروات تهم الإنسانية في علومها 

ياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً. هذه الأمة لا تتوانى  ومعايشها واحتياجاتها، فهي قوة مؤثرة عسكر

عن أن تجمع كلمتها وتصف أقدامها في كل هذه الميادين، كما تصطف في صلواتها خمس مرات في اليوم، 

لتدافع عن نفسها، وهي في وقفتها ضد قرار وسياسة أمريكا نحو القدس ونحو فلسطين لا تطلب حق أحد، 

ولا تعتدي على غيرها.

وها هي هذه الأمة -بقدراتها هذه- تدعو 

الشعب  مع  يكون  أن  الأمريكي  الـكونجرس 

العدوان  دفع  مسئولية  �ل  تحم الذي  الأمريكي 

فعل  وما  القرن،  هذا  في  عالميتين  بين  حر في 

ذلك ليكون معتدياً ولا ظالماً. ألم يكن الأولى 

يصد�ق  أن  قبل  الأمريكي  الشعب  يُستفتى  أن 

تأكيد  في  إسرائيل  بتأييد  قراره  الـكونجرس 

احتلالها للقدس واغتصاب الأرض والعرض 

من أهلها، وإحاطتها بالمستوطنات والمعسكرات 

التي هددت أمنهم ومقدساتهم؟

دعاة غدر لا دعاة سلام

إن الأزهر الشريف وقد فوجئ بهذا القرار الظالم الذي لم يكن منتظراً من )الصديقة( أمريكا التي 

تسعى -وربما تشقى- في عملية السلام. هذا القرار الذي استظهر أن دعاة السلام صاروا دعاة للغدر والاغتيال 

للأرض والعرض وللمقدسات، لا يرعون حقاً للغير، ولا يدعون إلى خير، وإنما يسعون في الأرض فساداً، 

�له من ورائهم محيط. بعداوتهم، وبما أتيح لهم من أموال وتقنيات، وال�
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وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

يا أصحاب القضية، أين أنتم؟

القدس.  قضية  القضية،  أصحاب  يا  أنتم   � ثم

وأسكتت  الـكونجرس؟  مفاجأة  أذهلتكم  هل 

 � فيما بينها إلا أو فعلاً  الألسنة التي لا تترك قولاً 

والبهتان،  بالزور  الحداد  الألسنة  وأطلقت  عقبت 

ولا  غيبة،  تدفع  ولا  يقاً  طر تنير  ولا  الفتن  تثير 

تترافع في ملمة بالأمة؟

كان  إن  وتقديراً-  -تفكيراً  صمتم  قد  لعلـكم 

ذلك فأين منظمة المؤتمر الإسلامي بقمتها ووزرائها 

بية بقمّتَيها  وأمينها العام؟ وأين جامعة الدول العر

المتعددة؟   وهيئاتها 

أليس من   ،]38 بَیۡنَهُۡم﴾ ]الشورى:  يم: ﴿وََأۡمرُهُۡم ُشورَىل  الـكر القرآن  في  �له جل� جلاله  ال� يقل  ألم 

اَس  َ� هِ ٱلن َ� �له سبحانه: ﴿وَلَوۡلَا دَفُۡع ٱل� أمور الإسلام وقواعده الاهتمام بأمور المسلمين؟ هل غاب عنكم قول ال�

ِبَعۡضࣲ  اَس بَعۡضَهُم ب َ� هِ ٱلن َ� �له سبحانه: ﴿وَلَوۡلَا دَفُۡع ٱل� �َفَسَدَِت ٱۡلَأۡرُض﴾ ]البقرة: 251[ وقول ال� ِبَعۡضࣲ ل بَعۡضَهُم ب

 ٌ هَ لَقَوِی� َ� هُ مَن یَنصُرُهُۥۤ ِإن�َ ٱل� َ� هِ َكثِیرࣰاۗ وَلَیَنصُرَن�َ ٱل� َ� ِیَعࣱ وََصلَوَاتࣱ وَمَسَٰـِجدُ یُذۡكَرُ فِیهَا ٱسۡمُ ٱل� ب هُد�ِمَۡت َصوَامُِع وَ َ� ل

عَزِیزٌ﴾ ]الحج: 40[؟

�له.. فها  إذا كان قد غاب عنا -نحن أمة المسلمين- بكافة شعوبها وألوانها ولغاتها ومواقعها على أرض ال�

�له بأيدينا يتلو الأزهر عليكم منه هذا الهدى، فكونوا على قدر المسئولية، واخرجوا عن هذا الصمت  هو كتاب ال�

الذي قد يُفسر بالرضا عما يحدث من قول أو فعل موجه إليكم يمس أرضكم وعرضكم ومقدساتكم.

يون دافيد بن غور
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�له -حي على صلاة- ولتقبلوا للتشاور في هذه القضية التي قد تكون  فليقل مؤذنوكم في كل مساجد ال�

�له عليها صلة بين الأرض والسماء كما كانت، يُذكر  هي القاضية على وجود القدس في يد الأمة التي ائتمنها ال�

�له  باً لحرم ال� �له أكبر« عالياً صادراً من مسجدها الأقصى، مجاو يظل النداء »ال� �له ويُتلى قرآنه، و فيها اسم ال�

�له ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة. في مكة، وحرم رسول ال�

أيها المسلمون! يا أهل هذا الشرق من أقصاه في مطلع الشمس إلى أقصى المغرب:

إلى  الوقت  هذا  في  الأزهر  دعاكم  فما  قوة،  ترهبكم  ولا  القضية،  هذه  في  المسئولية  قدر  على  كونوا 

ية بكلمة واحدة تقولونها وتُسمعونها للآخرين  امتشاق سلاح وإنما يدعوكم إلى أن تدفعوا عن قضاياكم المصير

في مواقعهم، ليعلموا أن لـكم وجوداً حاضراً وأنكم لا ترهبون المواجهة، دفعاً ونصرة لأجيالـكم التي يُغتال 

مستقبلها وأنتم تبصرون.

اجمعوا مؤسساتكم في أوطانكم واصطفوا من يدرس ويحاجج عن قضاياكم في كل الأماكن والمواقع التي 

هيأتها المنظمات المحلية والدولية، ولن تفقدوا من يظاهركم في الدفاع عن حقكم ووقف العدوان على أرضكم 

وقدسكم وعرضكم.
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إن الأزهر الشريف -وقد تداول مجلس مجمع البحوث الإسلامية فيه في هذه القضية، قضية القرار 

الصادر من الـكونجرس الأمريكي لاغتصاب القدس وتأكيد احتلالها من إسرائيل- بينما مساعي الصلح 

تشغل حيزاً كبيراً في هذا الوقت وتجري الوفود هنا وهناك ويشارك الرؤساء ومنظمات دولية أخرى لإنجاح 

يكاً لما استكن واستتر  هذه المساعي، يأتي هذا القرار من الـكونجرس نقمة على السلم العام في المنطقة، وتحر

في النفوس من كره للظلم وللظالمين، ومن نقمة توشك أن تفسد كل تلك المساعي.

إن الصداقة الأمريكية واجبها أن تحمل المسئولية نحو هذا القرار الذي سينهدم به كل سلام قام أو 

ياسة الأمريكية، عليها أن تواجه هذا بما في يدها من سلطان إذا كانت حقاً تسعى لإقرار  سيقوم، وإن الر

السلم والسلام، في هذه المنطقة الهامة من العالم، التي تتواكب فيها المصالح الأمريكية مع المصالح المحلية 

للأمة الإسلامية بكافة شعوبها.

وإن الأزهر الشريف بهذا البيان يدعو 

كافة المنظمات الدولية أن تأخذ دورها في 

في  تقف  وأن  العالم،  في  العام  السلم  إقرار 

وجه هذه المعوقات، ومنها هذا القرار الذي 

صدر في وقت يتطلع فيه إلى السلام.

إن الأزهر الشريف يثق في أن شعوب 

الأرض كافة تؤمن بالسلام وبضرورة توفر 

تحث  أن  عليها  وأن  الناس،  لكل  الأمن 

لتأخذ  والبرلمانات  والحكومات  الرؤساء 

دورها نحو الوقوف ضد قرار نقل السفارات 

إلى القدس، وترتيب هذه القضية إلى موقعها 

ية. أحد أحياء القدس قبل الاحتلالووقتها في محادثات السلام الجار
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وبكل التقدير والاحترام يدعو الأزهر الشريف كافة الهيئات في العالم الإسلامي لتقف وقفة شجاعة 

تتناسب مع قدر هذه القضية، وخطورتها على مستقبل الأمة الإسلامية وأجيالها. ويدعو الأزهر الشريف 

وتخرج عن  وتتآزر  تتشاور  أن  والحكومات  والأمراء  والرؤساء  الملوك  والسمو  والفخامة  الجلالة  أصحاب 

نبذ  إلى  الشريف  الأزهر  ويدعو  العصر.  هذا  في  لها  تتعرض  التي  المخارج  على  شعوبها  وتطلع  الصمت، 

الخلافات فالقضية الماثلة أخطر من أي خلاف قائم.

الناضجة  التاريخ وقفتكم هذه  وسيسجل 

المدافعة التي تذود عن الأمة الشرور، وتكافح 

من  البغضاء  بدت  قد  الذين  من  الغرور 

أفواههم، وتلبست بها أعمالهم.

أعيدوا للأمة وصفها في الإسلام أنها 

بعضاً«،  بعضه  يشد  المرصوص  »كالبنيان 

وهي »كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

والحمى«،  بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى 

حذرنا  فقد  بِمَعۡرُوفࣲۖ﴾،  بَیۡنَكُم  ﴿وَأۡتَمِرُوا۟ 

النزاع والشقاق، وأمرنا  القرآن من  في  �له  ال�

�له، وهيأ لنا وحدة الكلمة  بالاعتصام بحب ال�

والصف والتعاون على البر والتقوى.

� اقضوا إلى  فأجمعوا أمركم وشركاءكم ومناصريكم من صداقاتكم في العالم، ولا يكن أمركم عليكم غمة، ثم

�له في قوله تعالى:  حججكم فأقيموها وأعلنوها، ودافعوا بعزم وحزم عن قدسكم؛ فهي عِرضكم، وثِقوا بوعد ال�

�ِۡت َأقۡدَامَكُۡم﴾ ]محمد: 7[ هَ یَنصُرۡكُۡم وَیُثَب َ� �َذِیَن ءَامَنُۤوا۟ ِإن تَنصُرُوا۟ ٱل� هَا ٱل ﴿یَٰۤـَأی�ُ



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*
»المملـكة العربية السعودية«

ُحكم تكذيب
معجزة اإلسراء والمعراج

ّله فقد كفر، فيستتاب ثلاثًا  ّله أن من أنكر حرفاً من كتاب ال� س1: قرأت في )فتاوى شيخ الإسلام( رحمه ال�

فإن تاب وإلا قُتل، فماذا عن رجل قد أنكر حادثة الإسراء والمعراج، وتبجح أمام الناس بقوله: هذا لا يمكن أبداً، 

هِ وَءَایَٰـتِهِۦ وَرَُسولِهِۦ ُكنتُمۡ تَۡستَهۡزِءُونَ﴾ ]التوبة: 65[ َّ لاسيما والحق يقول: ﴿قُۡل َأبِٱل�

�َذِۤی َأسۡرَىل بِعَبۡدِهِۦ لَیۡلࣰا م�َِن  ج1: حديث الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ُسبَۡحٰـَن ٱل

مِیُع ٱلۡبَِصیرُ﴾ ]الإسراء: 1[. هُۥ هُوَ ٱلس�َ َ� یَهُۥ مِۡن ءَایَٰـتِنَۤا ِإن َا َحوۡلَهُۥ لِنُرِ �َذِی بَٰـرَكۡن ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلحَرَاِم ِإلَى ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلَأقَۡصا ٱل

* السؤال الأول من الفتوى رقم )19048(.
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فمن أنكر الإسراء والمعراج فقد كفر بما أنزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وكذبه فيما جاء به؛ لأنه يستلزم من ذلك 

�َذِۤی َأسۡرَىل بِعَبۡدِهِۦ لَیۡلًا م�َِن ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلحَرَاِم  إنكار الآيات الواردة في إثباته وتكذيبها، كقوله تعالى: ﴿ُسبَۡحٰـَن ٱل

مِیُع ٱلۡبَِصیرُ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَۡد  هُۥ هُوَ ٱلس�َ َ� یَهُۥ مِۡن ءَایَٰـتِنَۤا ِإن َا َحوۡلَهُۥ لِنُرِ �َذِی بَٰـرَكۡن ِإلَى ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلَأقَۡصا ٱل

﴾  ]النجم: 15-13[ ةُ ٱلۡمَأۡوَىلۤ َ�  * عِندَهَا َجن
ل
رَءَاهُ نَزۡلَةً ُأۡخرَىل * عِندَ ِسۡدرَةِ ٱلۡمُنتََهى

�له، فإن منكر قصة الإسراء والمعراج كافر  �له يكفر بال� فإذا كان مَن أنكر آية أو كلمة أو حرفاً من كتاب ال�

من باب أولى، ولأن إنكار الإسراء والمعراج يستلزم منه أيضاً إنكار وجوب الصلوات الخمس وعدم الإيمان 

بها، وذلك كفر مخرج من الملة، لأن الصلاة فُرضت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعلى أمته عندما أسري به وعرج به 

�له عز وجل، فُرضت على أمة محمد من لدن رب العالمين من  يل فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا ال� جبر

غير واسطة، كما جاء في قصة الإسراء والمعراج، وتواترت بها الأحاديث الصحيحة.

ّله تعالى: ّله، قال ال� فمن أنكر ذلك فلا شك في كفره كفراً يخرج من الملة والعياذ بال�

فِی  ِخۡزیࣱ  ا  ِإل�َ مِنكُۡم  ذَلَِك  یَۡفعَُل  مَن  جَزَۤاءُ  فَمَا  ِبَعۡضࣲۚ  ب وَتَۡكفُرُونَ  ٱلـِۡكتَٰـِب  ِبَعِۡض  ب ﴿...َأفَتُؤۡمِنُونَ 

ِ ٱلۡعَذَاِبۗ...﴾ ]البقرة: 85[ لۤ َأَشد� ونَ ِإلَى یُرَد�ُ ٱلۡقِیَٰـمَةِ  یَوۡمَ  نۡیَاۖ وَ ٱلد�ُ ةِ  َیَول ٱۡلح

�له على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. �له التوفيق، وصلى ال� وبال�

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )بالمملـكة العربية السعودية(

ّله بن باز )الرئيس( عبد العزيز بن عبد ال�

ّله بن غديان )عضو( بكر أبو زيد )عضو(صالح الفوزان )عضو(عبد ال�

عبد العزيز آل الشيخ )نائب الرئيس(

�له ملسو هيلع هللا ىلص أنه أسري بروحه وبدنه، يقظة لا مناماً، وقد ظهرت  وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن رسول ال�

للشك؛ ولذلك أجمع المسلمون أهل السنة والجماعة على الإيمان به  دلائل ذلك وعلامات صدقه مما لا يدع مجالاً 

تعالى:  �له  ال� قال  وعناداً،  مكابرة  قريش؛  وأنكره كفار  والملحدون،  الزنادقة  عنه  وأعرض  فيه،  ورد  ما  وتصديق 

�ُ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلـَۡكٰـفِرُونَ﴾ ]الصف: 8[ هُ مُتِم َ� هِ بَِأفۡوَاهِهِۡم وَٱل� َ� ُوا۟ نُورَ ٱل� ِـٔ ِیدُونَ لِیُۡطف ﴿یُر



الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني

ّله رحمه ال�

المعراج
أعظم حدث عرفته الدنيا

�له الدنيا وبعث النبيئين والمرسلين إلى خلقه ليهدوهم إلى الصراط المستقيم، لئلا  منذ خلق ال�

ية الاستدعاء إليه بروحه وجسده  �له حجة بعد الرسل؛ لم يخص واحداً منهم بمز تكون للناس على ال�

�له بن عبد المطلب ملسو هيلع هللا ىلص،  إلا خاتم الأنبياء والمرسلين، وإمام الهداة المهديين سيدنا محمد بن عبد ال�

ِيهِ مَن يَشَٓاءُ﴾ ]الجمعة: 4[، ﴿َيخْتَص�ُ بِرَْحمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ ]آل عمران: 74[. هِ يُؤْت َ� ﴿ذَٰلَِك فَْضُل ٱل�
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فهو الذي استدعاه في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب -في أحد أقوال خمسة أثبتها العلماء، وحظي 

ية الشهرة في العالم الإسلامي- وكان ملسو هيلع هللا ىلص نائماً في بيت أم هانئ في ِشعَب أبي طالب قبل  منها هذا القول بمز

يل وسيدنا ميكائيل عليهما السلام، وصحباه إلى البيت الحرام، وشقا صدره  الهجرة، حيث زاره سيدنا جبر

وملآه إيماناً وحكمة، وأخذاه إلى باب المسجد.

فاستقل طائرة خاصة به، منحها رب العالمين 

وممدهم، لم يمتِط متنها مثله، لا تحتاج إلى بترول ولا 

ربان ماهر من نوع البشر، وتشبه الدواب البيضاء 

البغل وفوق الحمار، وشبهها مقتصر  التي هي دون 

فهي  المعنى؛  في  وأما  فقط،  الظاهرة  الصورة  على 

فريدة في بابها، لا يقدر على صنعها وتزويدها بقوة 

السير مدى الحياة إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، 

وتسمى هذه الطائرة في جميع المصادر الإسلامية 

ية بـ)البُرَاق(. التي تتحدث عن السيرة النبو

فطار به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والملكان المذكوران بجانبيه، حيث رأى من آيات 

يلة إلى عالم الملـكوت، ودخل على بركة  ربه الـكبرى، وبالمسجد الأقصى أنهى الجزء الأول من رحلته الطو

�له إلى المسجد فصلى بالأنبياء والمرسلين، وجاء دور الخطابة، وانتهى بخطابه عليه وعليهم الصلاة والسلام. ال�

وبعد أن ودع المسجد الذي يزوره لأول مرة وآخرها في حياته، امتطى متن طائرة ثانية شبيهة بالأولى، 

غير أن سرعتها تفوق الأولى بكثير وتمتاز عنها بمميزات. تسمى بـ)المعراج(، فاجتاز السماوات العلى، وِسْدرة 

المنتهى، وواصل السير حتى كان من ربه عز� وجل� كقاب قوسين أو أدنى، وتلقى منه ما أوحى، فتعرف إلى 

العلوم التي يستطيع بها تدبير أمور الدنيا، وتقبل بسرور ما عليه من مزيد فرض الصلاة عليه وعلى المسلمين، 

تلك الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتكون صلة بين العبد وربه، تسبب له حياة برزخية سعيدة بعد 

التحاقه بعالم البرزخ، وتصحبه إلى عالم الآخرة حتى تنجيه من النار وتدخله إلى الجنة.

حائط البراق



152

العدد 9 | رجب 1444هـ | فبراير 2023م

ورجع إلى مكة بعد أن استغرقت رحلته في 

الذهاب والإياب ثلثاً من الليل، عبر فيه ملايين 

آلاف من  إلى  التي يحتاج عبورها  الكيلومترات 

السنين من المستحيل أن يجتازها غيره.

وقد تحدث القرآن عن الجزء الأول من 

الإسراء،  طالعة سورة  في  المباركة  الرحلة  هذه 

لَيْلًا  بِعَبْدِهِ  َأسْرَىل  �َذِي  ال قال: ﴿ُسبْحَانَ  حيث 

�َذِي  ال اْلَأقْصَى  الْمَْسِجدِ  ِإلَى  اْلحَرَاِم  الْمَْسِجدِ  م�َِن 

مِيُع  الس�َ هُوَ  هُ  َ� ِإن  ۚ ِنَا  آيَات مِْن  يَهُ  لِنُرِ َحوْلَهُ  َا  بَارَكْن

الْبَِصيرُ﴾ ]الإسراء: 1[

ۡجِم ِإذَا هَوَىل مَا َضل�َ َصاِحبُكُۡم وَمَا  َ� وعن بقية أجزائها في طالعة ]سورة النجم[، حيث قال: ﴿وَٱلن

 
ل
ةٍ فَٱۡستَوَىل وَهُوَ بِٱۡلُأفُِق ٱۡلَأعۡلَى مَهُۥ َشدِيدُ ٱلۡقُوَىل ذُو مِر�َ َ� ل عَل ا وَۡحيٌ يُوحَى غَوَىل وَمَا يَنطُِق عَِن ٱلۡهَوَىلٓ ِإۡن هُوَ ِإل�َ

ل مَا كَذََب ٱلۡفُؤَادُ مَا رََأىلٓ َأفَتُمَٰـرُونَهُۥ  ل عَبۡدِهِۦ مَٓا َأۡوحَى لٓ ِإلَى ل فََأۡوحَى ل فَكَانَ قَاَب قَوَۡسيۡنِ َأۡو َأۡدنَى �َى �َ دَنَا فَتَدَل ثُم

﴾ ]النجم: 12-1[  مَا يَرَىل
ل
عَلَى

بانية الحِكم الر

�له تعالى أراد أن يظهر لعبيده مظهراً من مظاهر قدرته  بانية في الإسراء والمعراج أن ال� ومن الحِكم الر

على فعل الأشياء التي تعجز عقول البشر عن تحملها، وخصوصاً في ذلك العصر، وتعطي لخلقه نموذجاً من 

نماذج الرفعة التي كان ينالها النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنده.

وكم كان سروري عظيماً بحديث أدلى به في موضوع الإسراء والمعراج الإمامُ فخر الدين الرازي رحمه 

ّله- في معراجه، ونصه: ّله في تفسيره، ونقله عنه سيدي الوالد -رحمه ال� ال�
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»إن الحركة الواقعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسها، ويدل عليه وجوه: 

الوجه الأول: أن الفلَك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور. وقد 

ثلاثة وسبُع، فيلزم أن تكون نسبة  إلى  الواحد  الدور نسبة  القطر إلى نصف  الهندسة أن نسبة  ثبت في 

�له ملسو هيلع هللا ىلص ارتفع  بتقدير أن يقال إن رسول ال� نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع. و

يتحرك إلا بمقدار نصف القطر، فلما حمل في ذلك القدر  لم  من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم؛ فهو 

من الزمان حركة نصف الدور، فكان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى بالإمكان. فهذا برهان 

قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى ما فوق العرش في مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه، وإذا 

�له أعلم. كان كذلك؛ كان حصوله في كل الليل بالإمكان. وال�

الوجه الثاني: أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وستين وكذا مرة، 

يع، وذلك يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة  ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص حصل في زمان لطيف سر

إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه.

القرآن  في  أنه جاء  الثالث:  الوجه 

-عليه  بسليمان  تسير  كانت  ياح  الر أن 

الصلاة والسلام- إلى المواضع البعيدة في 

الأوقات القليلة. قال تعالى في صفة مسير 

هَا  سليمان عليه الصلاة والسلام: ﴿غُدُو�ُ

بل   ،]12 ]سبأ:   ﴾ۖ شَْهرٌ  وَرَوَاُحهَا  شَْهرٌ 

ياح تنتقل  نقول: الحس يدل على أن الر

مكان  إلى  مكان  من  هبوبها  شدة  عند 

في غاية البعد في اللحظة الواحدة، وذلك 

الحركة  هذه  مثل  أن  على  يدل  -أيضاً- 

يعة في نفسها ممكنة. السر
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1. تفسير الرازي، )148/20(.

الوجه الرابع: أن القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من أقصى اليمن 

ِيَك بِهِ قَبَْل  َاِب َأنَا آت �َذِي عِندَهُ عِلْمٌ م�َِن الْكِت إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر، بدليل قوله تعالى: ﴿قَاَل ال

َأن يَرْتَد�َ ِإلَيَْك َطرْفَُك﴾ ]النمل: 40[، وإذا كان ممكناً في حق بعض الناس؛ علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود.

الشعاع يخرج  المبصرات لأجل أن  يبصر  إنما  الحيوان  يقول:  الناس من  الخامس: أن من  الوجه 

انتقل  هؤلاء  قول  فعلى  رأيناه.  إلى رجل؛  ونظرت  العين  فتحنا  إذا  إنا  ثم  بالبصر،  ويتصل  عينيه  من 

شعاع العين من أبصارنا إلى رجل في تلك اللحظة اللطيفة، وذلك يدل على أن الحركة الواقعة على هذا 

في  المنتهية  الحركة  أن حصول  الوجوه  بهذه  فثبت  الممتنعات.  من  لا  الممكنات  من  السرعة  من  الحد 

السرعة إلى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه«. انتَهى1 .

المتقدمة  الدول  أدركته  الذي  العلمي  التقدم  زال  ولا 

من  تبعهم  ومن  مكة  مشركي  آراء  يسف�ه  الطيران  ميدان  في 

على  الباحثين  يوقف  و اليوم،  إلى  والملاحدة  المستشرقين 

البشري  العقل  عليه  يتوفر  الذي  المدهش  الثراء  على  الحقيقة 

يد المؤمنين إيماناً وتسليماً.  �له به على العبد، ويز الذي أنعم ال�

في  التقدم  إليه هذا  الذي يصل  البعيد  المدى  يعلم  ولا 

يصل  بما  فر والعشرين،  الواحد  والقرن  العشرين  القرن  متم 

يباً الوقت الذي يقطع فيه المسافر في بضع دقائق نفس المسافات التي كان يقطعها في بضع ساعات،  قر

من ذي  التاسع  اليوم  نفس  في  الكيلومترات  من  آلافاً  يقطع  و إلى عرفات  يسافر  أن  الحاج  ويستطيع 

الحجة، بحيث يقضي جميع مناسك الحج في ظرف ثلاثة أيام.

القديم  تاريخها  طيلة  الدنيا  شاهدته  حدث  أعظم  وسيظل  المعراج  ظل  فقد  الحال؛  كان  وكيفما 

ّله به  ال� أبداً، وهو خصوصية خص  النفخ في الصور، ولا يمكن أن يتكرر مثله  يوم  إلى  والحديث والآتي 

ّله على كل شيء قدير. الواسطة العظمى بينه وبين خلقه، وأنعِْم بها من خصوصية! وال�



ّله الهندي الشيخ رحمت ال�

�له رحمه ال�

الرد على إنكار أهل الكتاب
معراج النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

�َذِۤی َأسۡرَىل بِعَبۡدِهِۦ لَیۡلًا م�َِن ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلحَرَاِم ِإلَى ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلَأقَۡصا  �له تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿ُسبَۡحٰـَن ٱل قال ال�

مِیُع ٱلۡبَِصیرُ﴾ ]الإسراء: 1[ هُۥ هُوَ ٱلس�َ َ� یَهُۥ مِۡن ءَایَٰـتِنَۤاۚ ِإن َا َحوۡلَهُۥ لِنُرِ �َذِی بَٰـرَكۡن ٱل

فهذه الآية والأحاديث الصحيحة تدل على أن المعراج كان في اليقظة بالجسد، أما دلالة الأحاديث ففي غاية 

 عَبۡدًا ِإذَا 
ل
�َذِی یَۡنَهى �له تعالى: ﴿َأرَءَیَۡت ٱل الظهور، وأما دلالة الآية فلأن لفظ العبد يُطلق على مجموع الجسد والروح. قال ال�

هِ یَۡدعُوهُ كَادُوا۟ یَكُونُونَ عَلَیۡهِ لِبَدࣰا﴾ ]الجن: 19[. َ� ا قَامَ عَبۡدُ ٱل� َ� هُۥ لَم َ� ﴾ ]العَلَق: 9-10[، وقال أيضاً في سورة الجن: ﴿وََأن لۤ
�َى َصل
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ولا شك أن المُراد في الموضعين من العبد مجموع الروح والجسد، فكذا المراد بالعبد ههنا.

ولأن الـكفار استبعدوا هذا المعراج وأنكروه وارتد بسماعه ضعفاء المسلمين وافتتنوا به، فلو لم يكن 

المعراج بالجسد وفي اليقظة لما كان سبباً لاستبعاد الـكفار وإنكارهم وارتداد ضعفاء المسلمين وافتتانهم.

ولا  المحال  من  يُعد  لا  المنامات  في  هذا  مثل  إذ 

يُستبعد ولا يُنكر. ألا ترى أن أحداً لو ادّعى أنه سار في 

يتحول عن  لم  نومه مرة في الشرق ومرة في الغرب وهو 

مكانه ولم تتبدل حاله الأولى، لم ينكره أحد ولم يُستبعد؟

المعراج غير مستحيل بالعقل والنْقل

ولا استحالة فيه عقلاً ونقلاً، أما عقلا فلأن خالق 

البالغة  الحركة  الممكنات، وحصول  على كل  قادر  العالم 

ّله محمد ملسو هيلع هللا ىلص  ال� في السرعة إلى هذا الحد في جسد رسول 

ممكن، فوجب كونه تعالى قادراً عليه. وغاية ما في الباب 

أنه خلاف العادة، والمعجزات كلها تكون كذلك.

وأما نقلاً؛ فلأن صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس بممتنع عند أهل الكتاب.

يق الأولياء في بيان حال أخنوخ الرسول1، الذي كان  1. قال القسيس وليم اسمت في كتابه المسمى بطر

قبل ميلاد المسيح بثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة واثنين وثمانين سنة:

�له نقله فترك الدنيا من  �له نقله حياً إلى السماء لئلا يرى الموت، كما هو مرقوم أنه لم يوجد لأن ال� »إن ال�

غير أن يحمل المرض والوجع والألم والموت، ودخل بجسده في ملـكوت السماء«. انتهى.

1. هو إدريس عليه السلام.
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وقوله: »كما هو مرقوم«، إشارة إلى الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من ِسفر التكوين.

2. وفي الباب الثاني من ِسفر الملوك الثاني هكذا: »وكان لما أراد الرب أن يصعد إيليا بالعجاج إلى 

السماء، انطلق إيليا واليسع من الجلجال2، وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا بعجلة من نار وخيل من نار، 

فاقتربت فيما بينهما، وصعد إيليا بالعجاج إلى السماء«.

وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام: »لا شك أن إيليا3 رُفع إلى السماء حياً«. انتهى كلامه.

الباب السادس عشر من إنجيل مرقس، هكذا: »ثم إن الرب بعدما  التاسعة عشرة من  3. والآية 

�له«. كلمهم ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين ال�

ية بفلسطين. 2. قر

3. هو النبي إلياس عليه السلام.

4. أي: معراج بولس.

5. يقصد نفسه.

الباب  في  معراجه4  حال  في  بولس  وقال   .4

كورنثوس  أهل  إلى  الثانية  رسالته  من  عشر  الثاني 

أربع عشرة  قبل  المسيح  في   5 إنساناً  »أعرف  هكذا: 

أعلم أم خارج الجسد لست  أفي الجسد لست  سنة، 

الثالثة،  السماء  إلى  هذا  اختطف  يعلم،  �له  ال� أعلم، 

الجسد  خارج  أم  الجسد  أفي  الإنسان  هذا  وأعرف 

�له يعلم أنه اختطف إلى الفردوس، وسمع  لست أعلم ال�

كلمات لا يُنطَق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها«.

وإلى  الثالثة  السماء  إلى  معراجه  فادعى 

وليس  بها،  ينطق  لا  كلمات  وبسماع  الفردوس 

لإنسان أن يتكلم بها.
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السماء،  في  مفتوح  باب  وإذا  نظرت  هذا  »بعد  المكاشفات:  من  الرابع  الباب  في  يوحنا  وقال   .5

يك ما لا بد أن يصير بعد هذا،  والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلاً: اصعد إلى هنا فأر

وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس«.

لا مجال للمسيحيين للاعتراض على المعراج

�مة عند المسيحيين؛ فلا مجال للقسيسين أن يعترضوا على معراج النبي ملسو هيلع هللا ىلص عقلاً أو نقلاً. فهذه الأمور مسل

أن  عندهم  يصدق  فكيف  الجديد،  الهيئة  علم  حكم  على  للسماوات  وجود  لا  أنه  عليهم  يَرِد  نعم 

واختُطف  ّله،  ال� يمين  على  المسيح  وجلس  السماء،  إلى  رُفعوا  السلام  عليهم  والمسيح  وإيليّا  أخنوخ 

الثالثة وإلى الفردوس؟ مقدسهم إلى السماء 

الباب الخامس- لكنا ما عرفنا  الثاني من  يين وجهنمهم -كما مر في الفصل  البابو وقد عرفنا مطهر 

فردوس المسيحيين، أهو على السماء الثالثة الموهومة كأنياب الأغوال عندهم، أو فوقها؟ أو هو عبارة عن 

جهنم كما يُفهم بملاحظة الإنجيل وكتاب عقائدهم، لأن المسيح قال للسارق المصلوب معه وقت الصلب: 

إنك اليوم تكون معي في الفردوس؟
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أن  يعلم  الأمرين  لاحظنا  فإذا  إلى جهنم،  نزل  أنه  عقائدهم  الثالثة من  العقيدة  في  يصرخون  وهم 

الفردوس عندهم جهنم.

قال جواد بن ساباط6 في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من كتابه: إن القسيس كياروس 

سألني في حضور المترجمين: ماذا يعتقد المسلمون في معراج محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

قلت: إنهم يعتقدون أنه من مكة إلى أورشليم ومنه إلى السماء. 

قال: لا يمكن صعود الجسم إلى السماء.

قلت: سألت بعض المسلمين عنه فأجاب أنه يمكن كما أمكن لجسم عيسى عليه السلام.

قال القسيس: لمَ لمْ تستدل بامتناع الخرق والالتئام على الأفلاك؟

قلت: استدللت به لـكنه أجاب أنهما ممكنان لمحمد ملسو هيلع هللا ىلص كما كانا ممكنين لعيسى عليه السلام.

قال القسيس: لمَ لمْ تقل إن عيسى إله له أن يتصرف ما يشاء في مخلوقاته؟

�له علامات العجز  قلت: قد قلت ذلك لـكنه قال إن ألوهية عيسى باطلة؛ لأنه يستحيل أن يطرأ على ال�

كالمضروبية والمصلوبية والموت والدفن. )انتهى(.

ونقل بعض الأحياء أن قسيساً في بلد بنارس من بلاد الهند كان يقول في بعض المجامع تغليطاً لجهال 

يين كيف تعتقدون المعراج وهو أمر مستبعد؟ المسلمين البدو

فأجابه مجوسي من مجوس الهند أن المعراج ليس بأشد استبعاداً من كون العذراء ُحبلى من غير زوج، 

فلو كان مطلق الأمر المستبعد كاذباً فهذا أيضاً يكون كاذباً فكيف تعتقدونه؟ 

فبُهت القسيس.

6. رجل من أهل اليمن ارتد، ثم أسلم ورد� على أهل الكتاب.
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�له أسره* فك ال�

هدف الصهاينة بعد األقصى
مكة والمدينة

�له أسره( عن الاعتداءات الصهيونية بالمسجد الأقصى، قناة سهيل الفضائية، بتاريخ:  * مداخلة د. عوض القرني )فك� ال�
24bit.ly/3ZZ33M5-7-2017م. )رابط إلـكتروني:                       (.

https://www.youtube.com/watch?v=fjE6xTmQe-I
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كما أنه مشروع استيطاني إحلالي، يقوم حسب رؤاهم، على الأرض الممتدة من الفرات إلى النيل، 

ويبتلعون تقريباً كل بلاد الشام، والجزء الأكبر من الجزيرة العربية، وكذلك تدمير المسجد الأقصى، وليس 

فقط إغلاق أبوابه، هو مشروع صهيوني، وحين يستطيعون ذلك فلن يترددوا أبداً.

كل  في  المسلمين  على  ويجب 

هؤلاء  بالأوهام،  ينخدعوا  ألا  مكان 

لا يُنادي بالسلام معهم أو إمكانية 

متربص،  عدو  إلا  معهم  السلام 

المشروع  حقيقة  يعلم  لا  جاهل  أو 

فكرة  أن  إلى  بالإضافة  الصهيوني، 

السلام مع الصهاينة لا تجوز شرعاً، 

فقد احتلوا الأرض وطردوا المسلمين 

والعرب من غير المسلمين من أرضهم 

وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء ودمروا المقدسات، ولو لم يكن إلا هذا وحده لما جاز لنا أن نفكر في 

السلام مع هؤلاء القوم من الناحية الشرعية، وكذلك من الناحية العقلية، ومن الناحية التاريخية لجميع أمم 

ية، وشعب مضطهد مطرود. والمسجد الأقصى هو أيقونة  الأرض، فهذه قوة احتلالية استيطانية استعمار

الصراع بيننا وبين الصهاينة، هذا اعتقادهم، ويجب أن يكون اعتقادنا.

لو تأملتم: صحيح أنهم لم يغلقوا الأبواب سابقاً، لـكنهم كل يوم يخطون خطوة، أحرقوا المسجد في 

المبكى(،  )حائط  يقولون  و البراق،  حائط  إلى  لهم  يد  المؤ العالم  برؤساء  يأتون  أصبحوا  الأيام،  من  يوم 

حفروا كل ما تحت المسجد الأقصى، أصبح جنود الاحتلال في كل ساحات الأقصى، يُدخلِون اليهود 

واليهوديات، ويدخلِون أيضاً السياح الذين يأتونهم من كل مكان، وهدفهم في النهاية هدم المسجد الأقصى 

يعلنون أنه لابد من هدم المسجد الأقصى  وتدميره، ولم يعتقلوا يوماً واحداً أو يمنعوا أحد الذين ينادون و

وإزالته وبناء الهيكل مكانه.
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وهذا الأمر ليس بمستغرب ولـكنه غريب وفريد من جرأة الصهاينة بمنع الصلاة في المسجد الأقصى 

منذ نهاية الستينات، ولـكنهم يجرؤون في هذه الظروف، لأنهم رأوا الأمة قد بلغت من الضعف أشده، 

الصهاينة، سواءً  الأمة عملاء  التشتت والتفرق والصراعات، ونخر في هذه  الانشغال، ومن  وكذلك من 

كانوا ساسة أو مثقفين أو إعلاميين، حتى وهنت هذه الأمة، وحتى ُشغلت بنفسها، فعلموا أن الأمة لن 

تقف في وجوههم، هذا عن سبب تجرؤهم هذه الفترة.

وأما المغزى والهدف من إثارة هذه القضية اليوم فهو أمر تدرجي، كل خطوة يخطونها تُنسينا ما قبلها، 

ومن الممكن أن يخطوا خطوة ثم يتراجعوا قليلاً فترة من الزمن، حين يرون أن ردة الفعل غير مناسبة، أو 

غير محتملة بالنسبة لهم، ثم يعاودوها مرة أخرى أو ما هو أقوى منها.

على  هم  العظيم،  المجاهد  الفلسطيني  الشعب  قضية  ليست  القضية  واعية،  الأمة  تكون  أن  يجب 

باط، هم يمثلوننا، هم يدافعون عن مقدساتنا، هم يدافعون عن مستقبلنا، وعن وجودنا، لـكن القضية  الر

قضية الأمة كلها.

المسجد الأقصى ثالث المسجدين، وأولى القبلتين، الأرض المقدسة بالنسبة لنا، الأرض المباركة بالنسبة 

لنا، مسرى نبينا ملسو هيلع هللا ىلص بالنسبة لنا، الأرض التي خاضت أمتنا عبر مئات السنين معارك أحياناً استمرت لقرن 

وقرنين من أجلها، وبالتالي القضية قضيتنا كلنا.
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وهيئات  والجمعيات  الروابط  وكل  والأفراد  والشعوب  الحكومات  مستوى  على  اليوم  والمطلوب 

العلماء وغيرها لنصرة الأقصى المبارك، العلم بأن هذه القضية قضية كل مسلم، فمن يعتقد أنه مسلم فلا 

يُعذر في أن يبذل الجهد من موقعه، وحسب إمكاناته وقدراته لنصرة هذه القضية، غيرها من القضايا 

قد نغض طرفنا، قد نخفي رؤوسنا، وما أكثر القضايا والجراح والآلام، قد نغضي الجفون على القذى 

رغبة أو رهبة، أما هذه القضية فلا عذر لأحد فيها على الإطلاق.

تأكدوا أيها المسلمون أن هدف 

الأقصى،  بعد  المجرمين  الصهاينة 

القضية  هذه  ومكة،  المدينة  هو 

أدبياتهم،  خرائطهم،  يخفونها،  لا 

عقيدتهم، عملتهم، مفكروهم، يعلنون 

هذه القضية، فإن سمحتم لهم بخطوة، 

رغباً أو رهباً، أو خديعةً أو جهلاً أو 

خوفاً منهم، أو من القوى المتصهينة 

أن  يجب  أنكم  فاعلموا  الغرب،  في 

تنتظروهم في الخطوة التي بعدها.

قضية  في  أحد  يعذر  لا  القيامة:  يوم  عنها  ّله  ال� سيسألني  وتعالى،  سبحانه  ّله  ل� ديانة  أقول  أنا  ولذلك 

الأقصى، وفي قضية فلسطين، وفي دعم المرابطين في فلسطين، حتى لو بكلمة، كٌل من موقعه، وبما يستطيع، 

هذا واجب شرعي لا عذر لأحد فيه.



يمًا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة عمه وزوجته، وبعد ما أصابه في الطائف؛  تأتي هذه المعجزة تكر

فهي بعد العام العاشر من البعثة، وقد اختُلف في تحديد وقتها.

بيت  في  الأقصى  المسجد  إلى  مكة  في  الحرام  المسجد  من  الانتقال  بالإسراء  يُقصد  و

�َذِۤی َأسۡرَىل بِع َ ب ۡ دِهِۦ لَیۡلًا م �ِ َن ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلحَرَاِم  يمة: ﴿س ُ ب ۡ َحٰـَن ٱل المقدس. وإليه أشارْت الآية الـكر

مِیُع ٱلۡبَص ِ ی  رُ﴾ ]الإسراء: 1[.  یَهُۥ مِۡن ءَایَٰـتِنَۤا ِإن �َ هُۥ هُوَ ٱل  س�َ َا َحوۡلَهُۥ لِنُرِ �َذِی بَٰـرَكۡن ِإلَى ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلَأق ۡ َصا ٱل

الشيخ صالح بن أحمد الشامي

�له أسره* فك ال�

یَهُۥ مِۡن ءَایَٰـتِنَۤا﴾ ﴿لِنُرِ

* صالح الشامي، من معين السيرة، ط٣ )عمان: المـكتب الإسلامي، 2001م(
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وليس هناك حديث واحد يجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة المباركة، وإنما هناك أحاديث 

كل منها أشار إلى جزء أو جانب، على أنه ربما تساءل بعضهم هل هي حادثة واحدة أم هما حادثتان؟ وبتعبير 

آخر هل كانا في ليلة واحدة أم في ليلتين مختلفتين؟

رحمه  كثير  ابن  تفسير  إلى  رجع  إذا  المرء  ويستطيع 

�له -وقد جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع- أن يلاحظ أن  ال�

متتاليين،  واحدة  ليلة  في  وقعا  والمعراج-  -الإسراء  الحدثين 

�له عنه،  وذلك واضح في رواية الإمام أحمد عن أنس رضي ال�

إذ قال ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن ذكر الوصول إلى بيت المقدس: »ثم عُرج 

يؤيدها أيًضا رواية أبي هريرة قال: قال  بي إلى السماء...«. و

ملسو هيلع هللا ىلص: »رأيت ليلة ُأسري بي لما انتهيت إلى السماء السابعة...«1. 

وهكذا ورد التصريح بأن المعراج كان ليلة الإسراء.

1. رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

2. متفق عليه، خ349، م163.

وسنحاول تلخيص معالم الحادثة اعتمادًا على مجموع الروايات.

شق الصدر

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »فُرج عن سقف بيتي وأنا  وكان ذلك بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة، قال رسول ال�

يل، ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا، فأفرغه  بمكة فنزل جبر

في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي...«2. 

كما يقصد بالمعراج الصعود إلى السماوات العُلا وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلَق َ ۡد رَءَاهُ نَزۡلَةً ُأۡخرَىل * ع ِ ن  دَ 

 * مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا َطغَىل * لَق َ ۡد رََأىل مِۡن 
ل
 * ع ِ ن  دَهَا ج َ ن �َ ةُ ٱلۡمَأۡوَىلۤ * ِإۡذ یَغۡشَى ٱل  س �ِ ۡدرَةَ مَا یَغۡشَى

ل
س ِ ۡدرَةِ ٱلۡم ُ ن  تََهى

�ِهِ ٱلـۡك ُ ب ۡ رَىلۤ ﴾ ]النجم: 18-13[. َب ءَایَٰـِت ر
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الإسراء

�له ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُأتيُت بالبُراق وهو دابة أبيُض، فوق الحمار ودون البغل، يضع  عن أنس أن رسول ال�

حافره عند منتهى طرفه، فركبته، فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها 

يل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت  الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فأتاني جبر

يل: أصبت الفطرة«. قال: »ثم عرج بي...«3. اللبن، فقال جبر

�نت رواية أخرى أن الصلاة كانت بالأنبياء: »ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فَأمهم رسول  وبي

�له ملسو هيلع هللا ىلص تلك الليلة«4. ال�

3. رواه أحمد ومسلم برقم )259/162(.

4. ابن جرير، ورواه الحافظ البيهقي في )دلائل النبوة(.

5. متفق عليه )خ349، م163(.

المعراج

ب به. فرأى في  يل ثم يُسأل ومن معك؟ فيقول »محمد« فيُرح�َ ثم عرج به ملسو هيلع هللا ىلص إلى السماء يستفتح جبر

السماء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، 

وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم وهو مستنِد إلى البيت المعمور، ثم ذهب به ملسو هيلع هللا ىلص إلى سدرة المنتهى 

�له عليه خمسين صلاة. فلما نزل انتهى إلى موسى حيث سأله: »ما فرض ربك على أم�تك؟« فأخبَره.  وفرض ال�

�له عنه خمسًا. ثم ما زال بين موسى راجعًا إلى ربه حتى  قال: »ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف«. وخفف ال�

كانت خمس صلوات وطلب موسى منه الرجوع فقال: »قد سألت ربي حتى استحييت«. فنادى مناٍد: »قد 

يضتي وخففت عن عبادي«. أمضيت فر

وفي رواية أنس عن أبي ذر بعد ذكر السماوات: »ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 

الأقلام«. ثم ذكر فرض الصلاة »ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيْتها ألوان لا أدري ما 

هي، ثم ُأدخلُت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك«5.
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العودة

العودة  يق  طر أن  الروايات  من  يظهر  الذي 

في  ورد  فقد  مكة؛  إلى  ثم  المقدس  بيت  إلى  كان 

رواية الترمذي عن شداد بن أوس: »... ثم انصرف 

أضلوا  قد  وكذا  كذا  بمكان  لقريش  بِعير  فمررنا  بي 

بعيرًا لهم قد جمعه فلان، فسلمت عليهم فقال بعضهم: 

هذا صوت محمد! ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة«.

كانت وسيلة الإسراء البُراق،. بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل المبني للمجهول )عُرج( فلم 

تبين الوسيلة، وفي بعضها: نُصب لي المعراج. قال ابن كثير: »وهو السلم فصعد فيه إلى السماء«6. وقال ابن 

إسحاق في روايته: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لما فرغت مما كان في بيت المقدس ُأتي بالمعراج ولم أرَ شيئًا قط أحسن منه«. 

ولم يكن الصعود على البُراق كما توهمه بعضهم.

موقف قريش

إن موقف قريش كان واضحًا، فقد كذبوه وهو يتحدث عن البديهيات التي لا ينكرها ذو عقل؛ فماذا 

نتوقع أن يكون موقفهم تجاه هذه المعجزة؟

� به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال  ينًا معتزلًا، فمر عرف ملسو هيلع هللا ىلص أن الناس سوف يكذبونه فجلس حز

له مستهزئًا: »هل كان من شي؟« فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم«. قال: »وما هو؟« قال: »إني ُأسري بي الليلة«. قال: »إلى 

أين؟« قال: »إلى بيت المقدس«. قال: »ثم أصبحت بين ظهرانينا؟« قال: »نعم«.

فلم يُرِد أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه، فقال: »أرأيَت إن دعوت قومك أُتحدثهم 

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم«. فقال: »يا معشر بني كعب بن لؤي!« فانفضت إليه المجالس  بما حدثتني؟« فقال رسول ال�

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »إني ُأسري بي الليلة إلى  وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: »حد�ث قومك بما حدثتني«. فقال رسول ال�

6. البداية والنهاية.
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بيت المقدس«. قالوا: »ثم أصبحت بين ظهرانينا؟« قال: »نعم«. »فمن مصفق، وممن واضع يده على رأسه 

متعجبًا للـكذب«. قالوا: »وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟« وفيهم من قد سافر إليه. فجعل ينعته لهم وقد رُفع 

له وهو ينظر إليه، فقال القوم: »أم�ا النعت فقد أصاب!«7.

�له إن العير لتطرد  �ن، وال� �له الِإمر البي وفي رواية أخرى: فقال القوم بعد أن سمعوا مقالته: »هذا وال�

شهرًا من مكة إلى الشام مدبرة، وشهرًا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة، ويرجع إلى مكة؟!«. 

فارتد كثير ممن كان أسلم8. 

�له  »وال� فقال:  بكر  أبي  إلى  الناس  وذهب 

لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ 

فوالله إنه ليخبرني أن الخبر لَيأتيه من السماء إلى 

الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا 

�له ملسو هيلع هللا ىلص  أبعد مما تعجبون منه«. ثم أقبل على رسول ال�

يسأله عن وصفه وكلما ذكر شيئًا قال: »صدقت. 

�له«. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »وأنت يا أبا  أشهد أنك رسول ال�

بكر الصديق«. فيومئٍذ سماه الصديق9.

الآراء في الإسراء والمعراج

هل كان الإسراء والمعراج في اليقظة أم في المنام؟ وهل كان بجسمه ملسو هيلع هللا ىلص وروحه، أم بروحه فقط؟

ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن الإسراء والمعراج كانا ببدنه وروحه، يقظةً لا منامًا، في 

ليلة واحدة10. 

7. أخرجه أحمد والبيهقي والنسائي.

8. سيرة ابن هشام، 398/1.

9. المصدر السابق 399/1. والحاكم في المستدرك 62/3، من حديث عائشة في كتاب معرفة الصحابة.
10. نقل هذا صاحب فتح الباري، وقال: وتواترت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما 

يل. ]الفتح: كتاب مناقب الأنصار، باب حديث الإسراء[. يحيله حتى يحتاج إلى تأو
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�له أسرى بروحه«11.  �له ملسو هيلع هللا ىلص، ولـكن ال� �له عنها: »ما فقدت جسد رسول ال�  وقالت عائشة رضي ال�

 ورأى بعض المتأخرين أنها نوع من الإشراق الروحي.

يقيسها على بعض منتجات التقدم العلمي، ولذا فهو يرى إمكانيتها.  وحاول بعضهم أن يقرب الحادثة و

مناقشة

المفسرين، منهم الطبري والنسفي،  إن رأي عائشة مخالف لقول الجمهور، كما نقل ذلك كثير من 

�له: »وأما قول عائشة )ما فقدت  ال� للقاضي عياض رحمه  بنقل ما جاء في كتاب )الشفا(  ونكتفي هنا 

فليس  يضبط..  مَْن  سن  في  ولا  زوجه  حينئٍذ  تكن  لم  لأنها  مشاهدة  عن  تحد�ث  لم  فعائشة  جسده( 

بالثابت والأحاديث الأخر أثبت«12. �له عنها  ال� حديث عائشة رضي 

11. ابن هشام 399/1.

12. الشفا 372/1.

13. تفسير الطبري، وابن كثير.

ّله هذه الآراء وردوها: وقد ناقش علماؤنا رحمهم ال�

صريح  يخالف  فهذا  منامًا  الحادثة  كانت  فلو 

َأسۡرَىل  �َذِۤی  ٱل ﴿س ُ ب ۡ َحٰـَن  تعالى:  قال  يمة  الـكر الآيات 

�َذِی  بِع َ ب ۡ دِهِۦ لَیۡل ࣰ ا م �ِ َن ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلحَرَاِم ِإلَى ٱلۡمَۡسِجدِ ٱۡلَأق ۡ َصا ٱل

مِیُع ٱلۡبَص ِ ی  رُ﴾  یَهُۥ مِۡن ءَایَٰـتِنَۤا ِإن �َ هُۥ هُوَ ٱل  س�َ َا َحوۡلَهُۥ لِنُرِ بَٰـرَكۡن

لأمر  نظٍر  لفُت  بالتسبيح  الآية  فابتداء  ]الإسراء:1[. 

هام، ولفظ »بِعَبْدِهِ« معناه الروح والجسد معًا.

أما الذين قالوا بروحه فقط، فمتى كانت الروح 

تقوم بذاتها دون الجسد؟ ثم هل كانت الروح بحاجة 

إلى البراق وإلى المعراج؟13.
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ثم ألا يحسن بنا أن نعود إلى آيات النجم نقرؤها ثانية:

 * مَا 
ل
 * ع ِ ن  دَهَا ج َ ن �َ ةُ ٱلۡمَأۡوَىلۤ * ِإۡذ یَغۡشَى ٱل  س �ِ ۡدرَةَ مَا یَغۡشَى

ل
﴿وَلَق َ ۡد رَءَاهُ نَزۡلَةً ُأۡخرَىل * ع ِ ن  دَ س ِ ۡدرَةِ ٱلۡم ُ ن  تََهى

﴾ ]النجم: 18-13[. �ِهِ ٱلـۡك ُ ب ۡ رَىلۤ َب زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا َطغَىل * لَق َ ۡد رََأىل مِۡن ءَایَٰـِت ر

ّةُ  َ� يل على صورته الأصلية مرة أخرى »عِنْدَ ِسْدرَةِ الْمُنْتََهى عِنْدَهَا َجن تقول الآيات إنه ملسو هيلع هللا ىلص رأى جبر

الْمَْأوَى...«، »مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا َطغَى«.. فهل يكون تعبير مثل هذا للنوم أو للحالة الروحية؟ ومتى كان البصر 

يغ ولا يطغى وهو فى حالة النوم؟ من حواس الروح؟ وكيف يمكن ضبطه حتى لا يز

أما الذين اعتبروا الحادثة نوعًا من الإشراق 

تعالى  �له  ال� قدرة  وجدوا  كأنهم  فهؤلاء  الروحي، 

وكأنها لا تستطيع إنتاج مثل هذه الحادثة في عالم 

المادة! أي عالم الجسم والروح معًا.

وقعت  الحادثة  بأن  قانع  أخير  يق  فر بقي 

على  يبرهن  أن  ويحاول  وجسدًا،  روحًا  يقظة: 

إمكانية ذلك مستشهدًا بما أنتجه العلم الحديث من 

الصعود إلى القمر ومحاولة الوصول إلى الـكواكب 

الأخرى، حتى وصل في حديثه إلى درجة يشعر 

تصبح  حتى  الوقت  يطول  لن  أنه  معها  القارئ 

إمكانية الإسراء والمعراج ممهدة لمن يريدها.

وهنا لا بد من وقفة يسيرة: إن العلم استطاع تقريب مفهوم الحادثة ولـكنه في الوقت نفسه أعطاها 

�له ليست قائمة على التصور فحسب وإنما على  بُعدها في العظمة والرفعة؛ إذ جعل استحالتها على غير قدرة ال�

الأرقام والحسابات. أذكر أني استمعت إلى ندوة إذاعية لبعض علماء الفضاء إثر النجاح العلمي الباهر الذي 

صعد فيه الإنسان إلى القمر.. وطرح عليهم السؤال الآتي: هل يتوقع أن يصل الإنسان إلى المجرات الأخرى؟ 

وكان الجواب: إن هذا الأمر مستحيل بناءً على المعطيات العلمية. ذلك: لو أنا افترضنا وجود إنسان مصنع 

صخرة المعراج
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ومهيأ ليستطيع جسمه تحمل السرعات الهائلة -وهذا غير ممكن- وانطلق هذا الإنسان في صاروخ سرعته سرعة 

الضوء -وهذه غير ممكنة- لاحتاج إلى عمر يساوي 200.000 سنة ضوئية، وهي المدة الكافية للذهاب إلى أقرب 

مجرة والعودة منها.. أرأيت إلى هذه الاستحالات المتتابعة:

استحالة وجود إنسان يستطيع جسمه تحمل سرعة الضوء.

استحالة –مبدئيًا- وجود صاروخ ينطلق بهذه السرعة؛ فالسرعات المستعملة حتى الآن مقياسها سرعة 

الصوت )سرعة الصوت هي 330م في الثانية بينما سرعة الضوء هي 300.000 كلم في الثانية(.

استحالة وجود إنسان يعيش مائتي ألف سنة.

نۡیَا  ٱلد�ُ مَۤاءَ  ٱلس�َ ا  َ� ن َ� َی ز ﴿وَلَقَۡد  الدنيا  السماء  دون  هو  والمجرات  الـكواكب  عالم  أن  هذا  إلى  ونضيف 

ِینَةٍ ٱلـَۡكوَاِكِب﴾ ]الصافات: 6[ فأين منها السماء السابعة  نۡیَا بِز مَۤاءَ ٱلد�ُ ا ٱلس�َ َ� ن َ� َی ا ز َ� بِمََصٰـبِیَح﴾ ]الملك: 5[ ﴿ِإن

�له تعالى. وما فوقها؟ إذًا فالعلم كما قلنا يقرر استحالة الحادثة. ويبقى الحديث عنها حديثًا عن قدرة ال�

كلمة أخيرة في المناقشة

وكلمة أخيرة: إن الذين أنكروا وجود الحادثة يقظةً، روحًا وجسدًا، إن إنكارهم ناشئ عن استغراب 

الحادثة -كما فعلت قريش- يشبههم في هذا أولئك الذين حاولوا تقريب الحادثة، فلولا استغرابهم لها لم يفعلوا 

ذلك. ونتساءل ما غرابة أمر من صفاته الأولية أنه خارق للعادة؟ ولو لم يكن كذلك لم يكن معجزة ولم 

يكن مستغربًا. فلو كان منامًا أو ارتقاءً روحيًا أو ذهنيًا لم تكن له أية قيمة.

إن الحادثة لم تقُم على أساس من القوانين الخاضعة لمعرفة البشر، ولئن كانت الحادثة طيًا للبعد الأول 

-بُعد المكان- فهي طي أيًضا للبعد الثاني -بُعد الزمن- حيث أمكن القيام بأعمال كثيرة في وقت يسير، أي 

�له تعالى، التي حينما نُرجع الأمر إليها  ُطويت مدة الزمن اللازم لإنجاز عمل ما، وهذا إنما كان بقدرة ال�

تنتهي جميع الإشكالات.

1

2

3
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يه من آياتنا لنر

حكمة  من  جانب  على  نتعرف  أن  أردنا  وإذا 

يميْن  �َصين الـكر الإسراء والمعراج علينا أن نرجع إلى الن

الذَين تحدثا عن الموضوع. ففي آية الإسراء قال تعالى: 

وفي  ٱلۡبَِصیرُ﴾،  مِیُع  ٱلس�َ هُوَ  هُۥ  َ� ِإن ءَایَٰـتِنَۤا  مِۡن  یَهُۥ  ﴿لِنُرِ

لَقَْد   * َطغَى  وَمَا  الْبَصَرُ  زَاغَ  ﴿مَا  قال:  النجم  سورة 

واضح،  التعليل  إن  الـْكُبْرَى﴾.  ِ�هِ  َب ر آيَاِت  مِْن  رََأى 

عز�  �له  ال� آيات  بعض  على  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  إْطلاع  وهو 

�له بأنها كبرى. وهذا فيما يبدو  ، وقد وصفها ال� وجل�

14. من حديث الإمام أحمد عن أنس عن مالك بن صعصعة. وفي حديث البخاري: فقال موسى: »رب لم أظن أن ترفع علي� أحدًا«. 

كما يؤيده إمامته ملسو هيلع هللا ىلص في الصلاة وقد ائتم به المرسلون. )رواه مسلم عن أبي هريرة بقوله: »فحانت الصلاة فأممتهم«(.

�له عز وجل لخاتم الرسل ورفع لمنزلته على غيره، ولا غرو فهو كمال البناء، وقد أكد موسى  يم من ال� تكر

�له ملسو هيلع هللا ىلص- فقيل له: ما يبكيك؟ قال: »أبكي أن  عليه السلام هذا المعنى حينما بكى -بعد أن تجاوزه رسول ال�

غلامًا بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي«14. 

نقول إنه غاية التكريم؛ إذ لم يكن تلبيةً لطلب منه مسبق كما حصل ذلك من قبل لسيدنا إبراهيم عليه 

�ِیَۡطمَٕىِن�َ قَلۡبِیۖ﴾ ]البقرة:   وَلَٰـِكن ل
ل
َلَى لۖ قَاَل َأوَلَۡم تُؤۡمِنۖ قَاَل ب السلام حيث قال: ﴿رَب�ِ َأرِنِی َكیَۡف ُتحِۡی ٱلۡمَوۡتَى

260[ وكما حصل لموسى عليه السلام حيث قال: ﴿رَب�ِ َأرِنِۤی َأنظُرۡ ِإلَیَۡكۚ﴾ ]الأعراف: 143[ ونقول إنها تكريم 

لأن هذه المعجزة ليس فيها مواصفات المعجزات الأخرى كما أنها لا تهدف إلى ما تهدف إليه.

فليس المراد منها التصديق. فقد رأينا حزنه ملسو هيلع هللا ىلص لما كان يتوقعه من تكذيب قريش وهذا ما حصل 

�له في تحدي الأنبياء لأقوامهم  بالفعل. وليس المراد التحدي، فهم أقل من ذلك شأنًا، وقد جرت ُسنة ال�

ل  أن يكون في إطار ما يتقن أقوامهم، حتى تكون الحجة دامغة. وليس المراد تلبية طلبهم حينما قالوا ﴿َأۡو تَرۡقَى

مَۤاءِ﴾ ]الإسراء: 39[ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يد�ِع ذلك، وقد رأينا كيف كان جوابه حينئذ ﴿قُۡل ُسبۡحَانَ  فِی ٱلس�َ
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ُسولًا﴾ ]الإسراء:  ا بَشَرࣰا ر�َ �ِی هَۡل ُكنُت ِإل�َ َب ر

39[ قطعت الدعوة من عمرها أكثر من عشر 

منقطع  غير  وعمل  دائم  جهاد  في  سنوات 

يق ما زال في  وكفاح لا يعرف الملل.. والطر

بدايته وما زال شاقًا وصعبًا.. فكانت رحلة 

فيها  ُلتقط  ت تعالى  �له  ال� رحاب  في  استجمام 

يق. الأنفاس وتستجمع القوى لمتابعة الطر

على قدر عقولهم

الإسراء  حديث  روايات  جميع  في 

والمعراج اتفاق على أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يحد�ث 

قريشًا حينما خرج إليها إلا حديث الإسراء، 

ولم يذكر لهم شيئًا عن المعراج. فما هي الحكمة؟

إن الإسراء حدث أرضي، انتقال من مكان إلى آخر، والمكان الآخر يعرفه كثير منهم ممن زاروا بيت 

يعرفون حياته ملسو هيلع هللا ىلص  الذين  البيت، وهم  لذلك  الوصف  يق  لهؤلاء عن طر البرهنة  إمكانية  فهناك  المقدس. 

يارة ذلك البيت. يعرفون أنه لم يسبق له ز تفصيلًا و

لقد انتهى الضحك والتصفير والتمايل ووضع الأيدي على الرؤوس حينما قال له أحدهم: »ِصف لنا 

بيت المقدس«. وأخذ ملسو هيلع هللا ىلص يصف ويصف حتى قال قائلهم: »أما الوصف فصدق«.

يق حينما سألوه فقالوا: ما آية ذلك؟ فقال: »آية  ولم يكتِف ملسو هيلع هللا ىلص بذلك بل ذكر لهم مشاهداته في الطر

ذلك أني مررت بِعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم ِحّسُ الدابةِ فنّدَ لهم بعيرٌ فدللتُهم عليه وأنا مُتوجِّه 

إلى الشاِم، ثم أقبلُت حتى إذا كنُت بصحنانَ مررُت بعِيرِ بني فلاٍن فوجدت القومَ نيامًا ولهم إناءٌ فيه ماءٌ 
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يُت عليه كما كان، وآيةُ ذلك أّنَ عِيرَهم تصوُب  قد غطُّوا عليه بشيءٍ، فكشفُت غطاءَه وشربُت ما فيه ثم غّطَ

ةِ التنعيِم البيضاءَ يقدمُها جمٌل أْورٌَق عليه غِرارتان إحداهما سوداءُ والأخرى برقاءُ«15. َّ الآنَ من ثني

ةَ فلم يلقَهم أوُل من الجمِل الذي وُِصف لهم وسألوهم عن الإناءِ وعن البعيرِ فأخبروهم  َ� ني َ� فابتدر القومُ الث

�لهِ وسلامُه عليه. كما ذكر صلواُت ال�

15. البداية 110/3، من رواية ابن إسحاق.

البعير  عن  الآخرين  وسألوا 

نعم وسمعنا صوت  فقالوا:  ند  الذي 

رجل يدعونا إليه حتى أخذناه. 

وهكذا تحول الهرج والضحك 

والصفير إلى تعجب. ولـكن ذلك لم 

كانت  وهكذا  الإيمان.  إلى  يدفعهم 

براهين عقلية حسية. كما كان لأبي 

الآخر:  برهانه  عنه  �له  ال� رضي  بكر 

يقيس  »إن كان قاله فقد صدق«. و

ذلك على نزول الوحي.

أما المعراج فإن الأدلة العقلية والحسية غير متوفرة له، ذلك أنه يحتاج إلى دليل من نوع آخر، يحتاج 

إلى التسليم الذي يسبقه الإيمان. ولذا لم يحد�ث به ملسو هيلع هللا ىلص قريشًا. فهو جزئية لا بد أن يسبقها الإيمان. فكما أنه 

ملسو هيلع هللا ىلص ما كان ليحد�ث قريشًا عن الصلاة -وهي لم تؤمن بعد- كذلك لا حاجة لها في حديث المعراج والإيمان 

ۡجِم ِإذَا هَوَىل مَا َضل�َ َصاِحبُكُۡم  َ� غير متوفر لديها. وقد ألمحت آيات سورة النجم إلى ذلك. قال تعالى: ﴿وَٱلن

ا وَۡحیࣱ یُوحَىل﴾ ]النجم: 4-1[  وَمَا غَوَىل وَمَا یَنطُِق عَِن ٱلۡهَوَىلۤ  ِإۡن هُوَ ِإل�َ

ّله عنه: »إن كان قاله فقد صدق«. إنه التسليم والتصديق. إنه الدرس الذي وعاه أبو بكر رضي ال�

قبة الصخرة من الداخل



ّله وبعد.. الحمد ل�

تخيل معي أنه قد اجتمع اليوم أهم رمزين من رموز الفكر العربي.. أو أهم رجلين من رجال السياسة في 

العالم  في  يضم أهم شخصيتين  اليوم  انعقد  ولنتخيل اجتماعاً  المقترح يكون أكثر مرونة  أو دع  العربي..  عالمنا  في 

الإسلامي.. برأيك وفي تقديرك: ما هو الموضوع الذي تتوقع أن يُفتح على طاولة الاجتماع؟

والحضارة  النهضة  عن  الاجتماع  موضوع  يكون  ربما  أو  ية؟  الحر عن  الموضوع  يكون  أن  مثلاً  تتوقع  هل 

والتنمية؟ أم عن البطالة والإسكان؟ أم عن تطورات الإعلام؟ أم أزمة الاقتصاد؟ أم عن ماذا يا ترى؟ ما هو أعظم 

يتين.. أو أهم شخصيتين سياسيتين في العالم العربي أو الإسلامي؟ ملف يمكن أن يليق باجتماع أهم شخصيتين فكر

براهيم السكران  الشيخ إ

�له أسره* فك� ال�

لقاء العظيَمين

يق الإسلام، منشور بتاريخ: 2016، رابط إلـكتروني: iswy.co/e16llh. * مقال: لقاء العظيمين، موقع: طر

https://ar.islamway.net/article/57519/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86?__ref=iswy
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1. ابن تيمية، الاقتضاء 833/2، طبعة الرشد.

2. ابن تيمية، الفتاوى 317/4.

�ل بينما كنت أقرأ خبراً موثوقاً عن اجتماع أهم شخصيتين في تاريخ  حملق في ذهني هذا السؤال المتخي

العالم.. وأدهشني جداً الموضوع الذي دار الحوار بينهما على أساسه.. ربما يعود السبب إلى أننا تعودنا على نمط 

معين من الأجندات والقضايا في الاجتماعات الهامة، ولذلك اندهشت من موضوع هذا اللقاء بين أعظم 

ية. أو ربما يعود الأمر إلى ذوق فكري معين تعودنا عليه في ترتيب القضايا ذات  شخصيتين في تاريخ البشر

ية الخفية في أذهاننا تتحكم في مفكرة اجتماعاتنا رفيعة المستوى. يات الفكر الشأن العام؛ فصارت هرمية الأولو

المهم أنني متأكد أن مزاج القارئ المعاصر يتحرك في مسار غير المسار الذي وصل إلى مستواه هذان 

التي  ية والحاسمة  المصير للقضايا  العظيمين  الإنساني.. وبشكل خاص فهم هذين  النوع  تاريخ  في  العظيمان 

تستحق أن تنفق فيها الاجتماعات وتبذل فيها الأوقات. على أية حال.. أشعر أن صديقي القارئ الآن 

متشوف للاطلاع على قصة هذا الاجتماع لأهم رجلين مشيا على هذا الـكوكب.

لا بأس.. دعني أنقل لك الآن هذا الخبر التاريخي عن اللقاء عالي الطبقة الذي ضم أهم شخصيتين 

إطلاقاً في أرشيف بني آدم.. عفواً أحببت أيضاً أن أؤكد أن مكان اللقاء هو أيضاً مكان متفرد.. موقع 

استثنائي.. يليق بعظمة هاتين الشخصيتين؛ فقد حُدد مكان الاجتماع في منزل لا يصله أكثر الناس؛ بل 

ين. هو موقع خاص لفئة معينة من القادة والمؤثر

أهم  أن  طبعاً  فبدهي  اللقاء..  محل  الشخصيتين  أما 

هما:  كله  الإنساني  النوع  تاريخ  في  شخصيتين  وأجل�  وأعظم 

�له بن عبد المطلب.  إبراهيم بن آزر بن ناحور، ومحمد بن عبد ال�

�له عليهما وآلهما وسلم. وكون هذين هما أفضل رجلين  صلى ال�

مثلاً  المسلمين.. خذ  عند  معروفة  هذه حقيقة  �له  ال� خلقهما 

�له  قول ابن تيمية: »وأفضل الخلق: محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إبراهيم، صلى ال�

عليهما وسلم«1. وقال ابن تيمية أيضاً: »فصٌل: وأفضل الأنبياء 

بعد محمد ملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم الخليل«2.
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3. البخاري:3342.

4. الترمذي 3462، وأحمد 23552، وغيرهما. والحديث حسنه الترمذي وابن حجر في )نتائج الأفكار(، 101/1، واستشهد بهذا الحديث 

ابن رجب وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم كما سيأتي. ولبعض الأئمة المتقدمين كلام عن بعض طرقه كما في )العلل( 

لابن أبي حاتم، 309/5.

�له عليهما وآلهما وسلم هما أعظم شخصين في تاريخ  حسناً.. لا شك أن محمد وإبراهيم الخليلين صلى ال�

ية.. فلننتقل الآن إلى جوهر الموضوع: متى التقيا؟ وأين كان موقع الاجتماع؟ وما موضوع الاجتماع  البشر

الذي دار الحوار بينهما على أساسه؟

�له ثم عُرج به إلى السماء السابعة؛ إذ  �له عليهما وسلم لما ُأسري برسول ال� التقى محمد بإبراهيم صلى ال�

جاء في صحيح البخاري في قصة الإسراء والمعراج: »ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 

الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم«3.

وجاء في بعض الروايات أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

التقى بإبراهيم، وإبراهيم مسند ظهره إلى البيت 

�له أعلم. المعمور، وال�

وأما الموضوع الذي دار بينهما والقضية 

التي فُتحت في الاجتماع والرسالة الهامة التي 

رواها  فقد  محمد..  لأمة  إيصالها  إبراهيم  أراد 

ابن  منهم  الصحابة  من  أربعة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن 

بن  �له  ال� وعبد  الأنصاري  أيوب  وأبو  مسعود 

عمر وابن عباس. واستمع إلى هذه الرواية التي 

رواها هؤلاء الصحابة عن قصة اجتماع أهم شخصيتين في العالم.. والموضوع الذي ترك�ز الاجتماع عليه: قال 

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »لقيت إبراهيم ليلة ُأسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة  رسول ال�

�له أكبر«4. �له وال� �له ولا إله إلا ال� �له والحمد ل� بة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان ال� طيبة التر
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ّله عليهما وسلم  حسناً.. لا يمكن أن يمر القارئ بهذا الحادثة في اجتماع محمد وإبراهيم الخليلين صلى ال�

براهيم الخليل وطلب من  في السماء ليلة الإسراء إلا وتستولي عليه الدهشة من هذا الأمر، الذي اهتم به إ

براهيم: »يا محمد أقرِئ ُأمتك  ّله عليهما وسلم أن يوصله لنا.. بمجرد أن يقرأ المسلم قول أبينا إ نبينا محمد صلى ال�

يوصل سلامه لنا عبر محمد  براهيم مهتم بنا و مني السلام« فإنه يشعر بشيء من حنين الانتماء والصلة، إنه أبونا إ

ّله عليهما وسلم.  صلى ال�

َۚ ﴾ ]الحج: 78[ وفي معنى  ِإبۡرَ لهِیم ِیكُۡم  َأب �َةَ  إنه أبونا إبراهيم يسلم علينا، وهو أبونا بنص القرآن: ﴿م�ِل

الأبوة هاهنا أقوال ذكرها أهل التفسير..

ّله مهتم بالسلام عليه؟! براهيم خليل ال� أي إحساس بالأهمية والمكانة يشعر به المسلم وهو يقرأ أن إ

�له عليه وآله وسلم رجٌل ارتحل الآن  وثمة بُعد آخر في منزلة هذه الوصية، وهي أن إبراهيم الخليل صلى ال�

�له عز وجل،  إلى ربه، وهو الآن أخبر ما يكون بأنفع شيء لمن لم يمُْت بعد.. فتخيل أن رجلاً ذهب إلى ال�

�له  ثم يرسل لك وصية بعد أن انتقل عن الدنيا؟ فكيف ستكون أهمية وصيته؟ فهذا إبراهيم أعلم الناس بال�

بعد نبينا يرسل لنا وصيةً بعد موته وارتحاله عن هذه الدنيا.. إنها وصية قادمة من رجل سبقنا في الرحلة 

إلى المستقبل الأبدي.. فكأنها وصية قادمة من المستقبل الذي سنؤول إليه. وماذا كانت هذه الوصية؟ إنها 

الوصية بأمور تبني لك موقعاً في الجنة:



180

العدد 9 | رجب 1444هـ | فبراير 2023م

5. مسلم، 189.

قيعان، وأن  الماء، وأنها  التربة، عذبة  الجنة طيبة  السلام، وأخبرهم أن  ُأمتك مني  أقرِئ  محمد،  »يا 

ّله أكبر«. ّله، وال� ّله، ولا إله إلا ال� ّله، والحمد ل� غراسها: سبحان ال�

فإبراهيم الآن يتحدث عن الجنة حديث من غادر الدنيا، ويخبر أن الجنة أرضها طيبة مباركة، ومياهها 

ية لا نبات فيها، فهي قيعان، لـكي يغرس المؤمن فيها أشجاره  �له خلق فيها مساحات مستو عذبة حلوة، وأن ال�

�له أكبر«. �له، وال� �له، ولا إله إلا ال� �له، والحمد ل� بقوله: »سبحان ال�

ربه  إلى  آل  الذي  الخليل  إبراهيم  هذا 

�له عليهما وسلم أن يخبرنا  يريد من محمد صلى ال�

نحن بهذه المعلومة.. إبراهيم يريد منا أن نستثمر 

الفرصة طالما أننا مازلنا في هذه الدنيا فنستكثر 

�له! من الغرس في الجنة قبل أن نقدم على ال�

ّله..  ال� سبحان  الآن  تقول  أنك  تخيل 

فتغرس لك شجرة في جنات عدن؟!

على  قريباً  أو  صديقاً  تدّل  أنك  وتخيل 

ّله،  ّله، ولا إله إلا ال� ّله، والحمد ل� فضل سبحان ال�

ّله أكبر..  وال�

فكلما قالها هذا الصديق أو القريب، غُرِست له شجرة في الجنة، وغُرست لك مثلها، كما في صحيح مسلم: 

»من دل� على خير فله مثل أجر فاعله«5. 

�له سبحانه وتعالى يغرس لك في الجنة بسبب  فربما كنت نائماً أو تتناول طعامك أو منهمكاً في عمل، وال�

أقواٍم دللتهم وذك�رتهم فتفطنوا للذكر..
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6. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، ص395، طبعة ابن خزيمة، تحقيق العمير.

ية. 7. تهذيب الأسماء واللغات، 100/1، الطبعة المنير

وقد بو�ب على هذا الحديث العظيم الإمامُ ابن القيم في منظومته المتلاطمة )الكافية الشافية( المشهورة 

بالنونية فقال: »فصٌل في أن الجنة قيعان، وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح«.

ونظم فيها ابن القيم تحت هذا الفصل أبياتاً مستمدة من هذا الحديث فقال:

         أوَ ماـ سمـعت بأنها القيعان فاْغـ      ـرِس ما تشاء بذا الزمان الفاني

حمـيد والتــوحيــدُ للــرحــمِن            وغراسـها التسبيح والتكبير والـتـ        ـ 

           تـباً لتارِك غــرِْسـه ماـذا الـذي         قــد فاتـه مـن مـدة الإمـكاـن

�له قــل لـي كيف يجتمعان؟           يا مــن يقـر بـذا ولا يسـعـى لـه        بال�

           أرأيت لو عطلت أرضك من غرا        ٍس ما الذي تجني من البستان؟6

وجعل ابن القيم هذا الحديث دليلاً لأحد فوائد الذكر.. كما يقول في كتابه )الوابل الصيب( في فوائد 

الذكر: »الفائدة الثانية والثلاثون: أن الذكر غراس الجنة«.

إنه  قال  النووي )676هـ(  الإمام  أن  العجيب  الحديث  في هذا  والتأملات  النظرات  أطرف  ومن 

صارت لأهل الحديث رواية متصلة السند إلى النبي إبراهيم.. فإن أهل الحديث يروون هذا الحديث عن 

يه عن إبراهيم الخليل! الصحابة، والصحابة يروونه عن نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومحمد يرو

ّله الـكريم علينا وجعل لنا رواية متصلة، وسبباً متعلقاً  كما يعبّر النووي عن هذه النظرة بقوله: »وقد مّن ال�

براهيم عليه السلام، كما مّن علينا بذلك فى حبيبه وخليله وصفيّه محمد ملسو هيلع هللا ىلص«7. بخليله إ

ثم ساق النووي بإسناده هذا الحديث السابق مروراً بالترمذي.
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�له إبراهيم لم يكن  والحقيقة أن التركيز في النظر إلى هذا المعطى، أي كون هذه الوصية من خليل ال�

غائباً عن كثير من أهل العلم.. حتى أن الإمام ابن رجب يقول: »وصلْت إليكم معشر الأمة رسالةٌ من 

�له ملسو هيلع هللا ىلص: »رأيت ليلة ُأسري بي إبراهيم فقال: يا  أبيكم إبراهيم، مع نبيكم محمد عليهما السلام، قال رسول ال�

بة، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان  محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء، طيبة التر

�له أكبر«8. �له، وال� �له، ولا إله إلا ال� �له، والحمد ل� ال�

النووي  أن  لاحظت  قد  فلعلك 

كون  على  الانتباه  سلطا  رجب  وابن 

هذه الرسالة والوصية قادمةٌ إلينا من أبينا 

صلى  محمد  عنه  وينقلها  الخليل،  إبراهيم 

هذه  في  والمستهدف  وسلم،  عليهما  �له  ال�

الوصية والمرسل إليه في هذه الرسالة هو 

نحن.. أي� اهتمام بنا بذَله هذان النبيان 

�له عز وجل؟ يمان على ال� الـكر

على أية حال هل تتوقع لو اجتمع 

اليوم اثنان من المفكرين العرب أن يكون 

ّله(، كما  اجتماعهما معنيّاً بقضية )ذكر ال�

اهتم بها أعظم رجلين في تاريخ البشرية 

في اجتماعهما في السماء السابعة؟! 

يبهجني أن أكون مخطئاً. النهضة والتقدم والتطور والرقي في ميزان الأنبياء يختلف  لا أظن ذلك.. و

�له وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. كثيراً عن الموازين المادية المعاصرة.. وصلى ال�

8. ابن رجب، لطائف المعارف، 120، تحقيق السواس، دار ابن كثير.



لا  لماذا  أفكر  المواصلات  وسيلة  في  كنت 

يهتم الناس بما يحدث بالأقصى؟! ولماذا لا يهتمون 

والدماء  المقدسات  طالت  التي  الأمة  بمصابات 

والأعراض؟ كنت أرمق الناس تسير وأتساءل: ما 

الذي يشغلهم عن عظائم الأمور؟ وبينما أنا كذلك 

إذ احتدم النقاش فجأة بين بعض الشباب:

الأول: ”ُشفت الماتش؟ الزمالك البارح كان 

مسيطر على الملعب!“.

* سعد فياض، رسائل نصرة الأقصى، موقع: صيد الفوائد، )رابط إلـكتروني(.

د. سعد فياض

�له أسره* فك ال�

من يحمل هم األقصى؟

http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/277.htm?fbclid=IwAR3eXo30JrmqVG56EcRnexpEqQ-mSh4nQjN_jOeoEz8TNZ-tlVX_AgQafnw
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وجال في خاطري: ألم تكن قضية الأقصى مسيطرة على الجماهير؟ ألم تكن هذه الأمة مسيطرة على 

التاريخ والجغرافيا وحازت من قَبل المجد والشرف والقوة؟ ألم تكن الصحوة الإسلامية هي المسيطرة على 

عقول وقلوب الجماهير؟ فلماذا لم تتوج هذه السيطرة إلى نصر وتمكين؟

فردّ الثاني: “الأهلي انتهز الفرص.. ثلاث فرص بثلاثة أهداف”.

فقلت في نفسي: انتهاز الفرصة؟ أليس ذلك 

خطير  بدور  الآن  يقوم  الذي  )كارتر(  كتاب 

في السياسة الأمريكية والذي كان يدعو للتقدم 

ية الأمريكية؟  وانتهاز الفرصة وتكوين الإمبراطور

أليس انتهاز الفرص هو ما فعله اليهود ليُخرجوا 

يعهم؟ المسلمين من أراضيهم ويتقدموا في مشار

هكذا انتصر العدو في المعركة مع أنها لم تكن 

في صالحه.. لقد انتهز فرص التفرق والاختلاف 

والذنوب وحب التصدر فتغلب على صحوة هذه 

الأمة وضرب مكامن قوتها.

ّله عليهم ليذكروا الشباب  ية السانحة والقنوات التي فتحها ال� وتساءلت لماذا لا ينتهز الدعاة الفرص الدعو

يعيدوا الصحوة إلى تأثيرها المطلوب؟! بقضاياهم الحقيقية وبالواجب عليهم تجاه أمتهم و

تداخلت الأفكار مع حوارهم حيث قال الأول:

”بصراحة.. الزمالك كان ضاغط طول الماتش وهدد شباك الأهلي أكثر من مرة.. دا الماتش ده كان 

جامد جامد جامد!“.

فتذكرت كيف كانت هذه الأمة ضاغطة دائماً على عدوها بالفتوحات والجهاد وبالدعوة والمعاملات، 

وكيف جعلته في موضع الدفاع عن نفسه دائماً! تذكرت كيف كان المجاهدون في بيت المقدس ضاغطين على 
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المهندس  المتتالية وعمليات  المباركة  بثوراتهم  اليهود 

الفذة والنوعية! تذكرت كيف كان الدعاة وشباب 

ية ضاغطين إعلامياً على  الصحوة بأنشطتهم الجماهير

أقارن  وأخذت  الزائف!  والتطبيع  السلام  دعاة 

بين أسلوب الضغط المستمر مع انتهاز الفرص في 

وجماهيري  عملي  وبينه كأسلوب  الأخضر  الملعب 

فعال وقوي لمناصرة الأقصى، وأنا أتذكر تكتيكات 

غزوة بدر وثغرة الجبل في ُأحد.

فلما رد� الآخر: ”عندك حق، الزمالك لو صبر 

بقية الماتش..كان ممكن يفوز“.

وتذكرت  حقيقية..  معركة  إلى  الشباب  كلام  في  تحولت  وقد  التافهة  المباراة  أرى  وأنا  تبسمت 

المؤمنين في كتابه على صبرهم  ّله  ال� وواقعاً.. وكيف مدح  غزوة الأحزاب وارتباط النصر بالصبر شرعاً 

النصر  بهذا  ليستأهلوا  ين..  الصابر وامتحان  المؤمنين  بتمحيص  الجهاد  وتعالى  سبحانه  وربطه  وثباتهم، 

والتمكين. وأخذت أتساءل: لماذا نرى صبر كثير من شباب الصحوة يضعف فضلاً عن بعض مقدميها؟ 

لماذا لا نصبر في ميادين الدعوة والمقاطعة والمبادئ والثوابت؟

وعندما أكمل الأول:

”الأهلي تفاجأ من أسلوب الزمالك، كان فاكر الماتش سهل، بس الزمالك لو استغل عامل المفاجأة 

كويس كان ممكن يفوز“.

�غ طاقاتهم وميولهم لطلب النصر وتحقيقه.. فعامل المفاجأة  عرفت بماذا ينشغل الشباب وكيف تُفر

يظة عندما أمر ألا يُصلى العصر إلا  الذي استخدمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  في عدد من الغزوات مثل غزوة يهود بني قر

ية البطولية. هذا العامل الذي  في مرابعهم فباغتهم قبل أن يتجهزوا -لا يفهمه الشباب إلا في المعارك الـكرو
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تدور حوله خطط العدو في صرف الأمة وإلهائها حتى يتسنى له استغلاله ضد مقدساتنا وإخواننا. وقلت: لو 

يات المعركة الحقيقية مع اليهود والأمريكان لرأوا الـكثير، كما  انصرفت اهتمامات المسلمين قليلاً لتحليل مجر

ية. يات الـكرو يات المبار استطاعوا أن يروا هذه التكتيكات غير المرئية من مجر

النيل  من  الوهمية  حدودهم  وعن  طموحاتهم  عن  اليهود  تراجع  كيف  للاحظوا  بذلك  اهتموا  لو 

للفرات! وللاحظوا التراجع الاقتصادي اليهودي والأمريكي بل وتغير السياسة الأمريكية حتى يأتي رئيسهم 

يضعفون! يتمسح في هذه الأمة كيف تتركه يسفك دماءها، ولَعلم عندها أنهم يألمون بل و

ية لنصرة الأقصى.. لَنصروه. لو اهتم المسلمون واستخدموا هذه التحليلات الـكرو

القضية  هذه  لَأحيوا  المناسبة..  الفرص  وانتهزوا  واستمروا  القضية  هذه  في  وضغطوا  صبروا  لو 

ينتهي  حتى  ينتظر  أن  يحتاج  الأقصى  ولـكن  اهتماماتهم.  عن  وغُيبت  الأمة  نفوس  في  ماتت  التي 

العالم  كأس  لبعد  ينتظر  ليته  يا  و الآن..  الاهتمامات  قمة  هي  ية  الـكرو القمة  لأن  والقمّة  الدوري 

وكذلك  الامتحانات  أوقات  يتجنبوا  أن  الأقصى  هدم  حاولوا  إذا  اليهود  ليت  يا  و والبطولات.. 

للأقصى! يحدث  بما  المسلمون  يهتم  أن  عسى  الإجازات.. 

وقد  الشباب  اهتمامات  على  أتحسر  ورجعت 

إن  الأقصى..  قضية  مع  تفاعله  عدم  سبب  عرفت 

اهتمامات المسلمين قد صُرفت، وساعدت الفضائيات 

من  كثير  اهتمامات  صارت  لقد  ذلك..  على  والنت 

تملـكت  وقد  تافهة..  أمور  تدور حول  اليوم  المسلمين  

مقدسات  حسهم  في  صارت  حتى  الأمور  هذه  منهم 

لا يقبلون توجيه النقد لها أو الصدام معها.. اهتمامات 

نفوسهم  تشتهيه  ما  اليوم حول  تدور  المسلمين  كثير من 

وتطلبه أجسادهم من متع زائلة، أما أرواحهم وما يزكيها 

وأمتهم وما ينصرها ويرفع شأنها فليس من شأنهم!
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يضللوهم ويشغلوهم عما فيه منفعتهم ومنفعة  اهتمامات كثير من المسلمين بيد أعدائهم؛ فيستغفلوهم و

يين..  أمتهم، إلى أن وصل الحال أن استبدلنا العداء مع اليهود والأمريكان بالعداء مع الفلسطينيين والجزائر

فأي تضليل بعد هذا التضليل؟

اهتمامات كثير من المسلمين اليوم تدور مع الـكرة بين أرجل اللاعبين.. وتتنقل بين الدوري والقمة 

والكأس والأولمبياد.. وتنتهي عند دهان الشعر وموضة اللبس ونوع الموبايل والسيارة.. والعجب فوق ذلك 

من بعض المنتسبين للصحوة وقد صارت اهتمامات بعضهم تدور حول الجلوس أمام القنوات للبحث عن 

بعض الأسماء، والبعض الآخر منهم اهتمامه نبش أخطاء الدعاة والعاملين الصادقين وتصيدها، وقد جعل 

هَم حياته تثبيط كل عامل للإسلام غيره وصرف الناس عن أي دعوة صادقة غير ما ينتمي لها، ويحقق 

منتهى آماله أن يدعوه من حوله ب)الشيخ(، والآخر صارت قضيته محاربة الإدمان!

اهتمامات صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

الأقصى؟  هَم  يحمل  مَن  أمتي..  يا  لك!  يحصل  بما  تهتم  أمتي  عادت  فما  أقصى  يا  �له  ال� لك  فقلت: 

من يحمل هم الإسلام؟ أمثل هذه الاهتمامات ستحرر الأقصى وتعيد المجد وتنصر الإسلام؟ أين هذه 

�له عنه وهمه واهتمامه  �له ملسو هيلع هللا ىلص؟ انظر إلى أبي بكر الصديق رضي ال� الاهتمامات من اهتمامات صحابة رسول ال�

بنشر الإسلام ودعوة النجباء إليه والانشغال بما يصيب المسلمين، فلا يسمع عن مسلم يُعذب إلا يفتديه 

بماله حتى يقولوا له لو أعطيتنا أقل من ذلك لقبلنا، فيقول لو طلبتم وزنهم ذهباً لدفعت.. فأين من المسلمين 

اليوم من يقتدي بأبي بكر؟

وانظر إليه يسير في الهجرة أمام النبي وخلفه وعن يمينه وشماله خوفاً أن يصيبه أذى لتعرف ما يشغل 

يلدغه الثعبان فلا يتحرك خوفاً أن يقلق منام رسول  �له، و ذهنه.. ثم يضع قدمه في جحر الثعبان حمايةً لرسول ال�

�له كل شيء؟ �له ملسو هيلع هللا ىلص.. فأين المسلمون اليوم من مثل هذا الهم الذي ملك عليه كل شيء فبذل ل� ال�

 أين المسلمون اليوم من همة عمر واهتمامه بعزة المسلمين وإذلال أعدائهم من أول يوٍم أسلم فيه.. وفي 

يوم هجرته ينشغل بمعنى العزة وتقريره فينادي: “مَن أراد أن تثكله أمه فليأتيني خلف هذا الجبل”. وبعد بدر 

ينشغل بمعاني الولاء والبراء وإذلال المشركين، فيشير على الرسول بقتل أسرى بدر فينزل القرآن موافقاً له.. 
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فيصير لو سار في وادٍ لسلك الشيطان واٍد آخر.. فأين عمر اليوم من تدنيس اليهود لباحات الأقصى وخوضهم 

ية؟ يين والعكس من هذه الاهتمامات العمر في الدماء؟ وأين همة الشباب في الاستعلاء على الجزائر

ُلم.. وكل ما يهمهم قتل أبي جهل   أين شباب الأمة من معاذ ومعوذ ابني عفراء وهما في بدايات سن الح

ّله ملسو هيلع هللا ىلص”. ثم تصاب يد أحدهم فتمنعه من إكمال الجهاد  “لا نجونا إن نجى”. لماذا؟ لأنه “كان يؤذي رسول ال�

فيقف عليه فيخلعها حتى يكمل تسطير المجد في بدر.. هؤلاء هم شباب الصحابة فأين شباب اليوم منهم؟ أين 

حرص كٍل منهما على المشاركة في قتل أبي جهل من حرص شباب اليوم على المشاركة في نقاط المباراة؟

عباس  ابن  من  الشباب  اهتمامات  أين   

ّله  ال� علماء وصحابة رسول  رأى  عندما  غلام؟  وهو 

علم من  ما معهم من  يستشهدون فحمل هّم جمع 

ّله فجمعه وصار حبر هذه الأمة. حديث رسول ال�

هذه كانت هموم من بنوا للأمة مجدها وفتحوا 

قدسها ونشروا في كل البقاع دينها.. فيا حسرة على 

اهتمامات  تبدلت  ولما  اليوم!  المسلمين  اهتمامات 

على  والصراعات  القصور  ببناء  وانشغلوا  المسلمين 

واستُبيحت  الأقصى  ودُنس  الذل  نزل  النفوذ 

يلات الصليبيين  الحرمات، وظلت الأمة تعاني من و

حتى جاء أمثال نور الدين وصلاح الدين.. فتجدد 

الهم� وتكاتفت الجهود فتنزل عليهم النصر.

 فيروى في مجلس نور الدين محمود حديث متسلسل بالتبسم فطلبوا منه التبسم ليحفظ التسلسل.. فما 

�له تعالى أن يراني مبتسماً والمسلمون محاصرون بالفرنج“. استطاع وقال: ”إني لأستحي من ال�

يقول:  يقسم و ومن همه بتحرير الأقصى يبني المنبر ويحمله معه في الحروب ليزين الأقصى به متى حرره، و

يلقي نفسه في المعارك فيحاولون منعه خوفاً عليه  ّله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام”. و “وال�
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يات الجنود فيقول: “من كان يحفظ  وعلى معنو

هو؟  إلا  إله  لا  الذي  غير  قبلي  والبلاد  الدين 

ومن هو محمود؟”. فيبكي من حوله.

وبمثل هذا الهم خرج جيل صلاح الدين 

الذي حرر القدس وأعاد الأقصى، واليوم تغيرت 

الهموم فلا صارت تدور حول جاهٍ وقصر ولا 

هي تسعى إلى عزٍ ونصر، بل صارت تدور على 

تصلح  ولا  دنيا  تبني  لا  التي  الأمور  سفاسف 

واستحوذت  الشباب  عقول  وتملـكت  ديناً. 

عليه دعاوى أعدائه حتى صار الـكثير منهم ينظر 

لكل من ينصحه على أنه رجعي إرهابي متشدد.

يصول اليهود في باحاته ويخططون لهدمه ويحفرون الأنفاق  فلا عجب إذن أن ُيحرق منبر الأقصى و

تحت أساساته.. فما عاد شباب الأمة يحملون همه ولا ينشغلون بنصرته. وكيف ينشغلون بذلك وهناك مشكلة 

التعادل في المباراة التي أفقدتهم نقطتين، فالتركيز الآن كيف نعوضهما. وهناك مشكلة الجزائر التي صعدت 

ُمنَى بشر هزيمة لتكون لمن بعدها آية وعبرة.. فضلاً عن مصيبة اللاعب الخائن  لكأس العالم فالدعاء الآن أن ت

يق من أجل الاحترافية المنشودة.. )الموسم  يق الذي رباه صغيراً.. كيف تنكر لهذا الفر لجماهيره ولانتمائه وللفر

بين كل هذه  الجمع  الامتحانات.. و.. و.. و.. لا نستطيع  الـكروي )بقى سخن( وللأسف هيكون وقت 

ّله لا يُكلف نفساً إلا وسعها!(. الاهتمامات والأقصى.. وال�

يا إخوة الإسلام:

ينهمر المحراب  في  المصلين  دَمُ 

ُسلبت قيدها حسناء قد  في  والقدس 

ُ أثر ولا  رجٌع  لا  والمستغيثون 

تنتظر الصمت  عذاب  في  عيونها 
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فعلت ما  والأفلاك  الليل  تُسائل 

يةٌ  هل ُجهزت في حياض النيل ألو

حائرة  الليل  هذا  القدس  تُسائل 

يا ليت شعري أضاعت كل عزتنا 

متسع الجرح  إن  الحق  أمة  يا 

مدائننا  كانت  الهدى  أساس  على 

أبنية  بالطين  أبداً  نفتخر  لم 

منهزم بالأهرام  تطاول  إذا 

دعائمها  طه  شادها  أهرامنا 

شامخة الأخلاق  في ذرى  أهرامنا 

راسخة التوحيد  رُبى  في  أهرامنا 

قُتلت هل  بعدُ  ماذا  الحق  أمة  يا 

معتصمٌ  الذل  هذا  بعد  لنا  أما 

يُعتقنا الدين  صلاح  من  لنا  أما 

محنتنا رغم  إنا  الحق  أمة  يا 

الخبر جاءها  لما  الحق  جحافل 

الغير جلجل  ونجد  العراق  في  هل 

نعتذر النكراء  بالقولة  ونحن 

قذر جهرة  حمانا  استباح  حتى 

يف الجرح نعتبر فهل تُرى من نز

سفر يُثننا  لم  العلا  سبيل  وفي 

نفتخر بالعدل  ولـكننا  كلا 

عمر أو  سلمان  أهرامنا  فنحن 

حجر ولا  طين  لا  �له  ال� من  وحي 

والظفر المجد  وهي  السماحة  هي 

فتزدهر يسقيها  النبوة  غيث 

فينا المروءات واستشرى بنا الخور

وينتصر مظلوم  صرخة  يجيب 

الغجر استعبادنا  في  تكالب  فقد 

نصطبر �له  بال� ثابت  إيماننا 
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يا إخوة الإسلام.. ألا تهتمون بهذه المصائب؟ 

ألا تنشغلون بمجد أمتكم وما يهددها من أخطار؟ يا 

�له تعالى صفات المنافقين فقال:  أخوتي لقد ذكر ال�

 ِ هِ غَيْرَ اْلحَق� َ� ونَ بِال� ُ� ْتهُْم َأنْفُسُهُْم يَظُن َ� ﴿وََطائِفَةٌ قَْد َأهَم

ةِ يَقُولُونَ هَْل لَنَا مَِن اْلَأْمرِ مِْن شَْيءٍ﴾  َ� َاهِلِي َظن�َ اْلج

]آل عمران: 154[

يقول السعدي: »]قد أهمتهم أنفسهم[ فليس 

لهم هَم في غيرها، لنفاقهم أو ضعف إيمانهم«. وفي 

تفسير ابن كثير: »والطائفة الأخرى المنافقون ليس 

أنفسهُم، أجبن قوم وأرعنه، وأخْذَله  إلا  لهم هَم�ٌ 

ةِ﴾ كَذَبَة،  َ� َاهِلِي ِ َظن�َ اْلج هِ غَيْرَ اْلحَق� َ� ونَ بِال� ُ� للحق ﴿يَظُن

�له عز وجل«. أهل شك وريب في ال�

أمتهم وكيفية نصرها والانتقام من أعدائها  الاهتمام بإخوانهم وبقضايا  الإيمان  فمن علامات أهل 

وتحرير مقدساتها، ومن أخلاق المنافقين عدم الاهتمام إلا بأنفسهم وفوق ذلك هم أجبن الناس وأخذلهم 

يقين نقتدي؟ وتحت أي لواءٍ نحب أن ننتمي؟ للحق.. فبأي الفر

ّله شمله وجعل غناه في قلبه  ّله ملسو هيلع هللا ىلص: »مَن كان همه الآخرة جمع ال� يا إخوة الإسلام.. لقد قال رسول ال�

ّله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا  وأتته الدنيا وهي راغمة، ومَن كانت نيته الدنيا فرّق ال�

إلا ما كتب له«.

فمن يحمل هم الآخرة؟ من يحمل هم الإسلام؟ من يحمل هم الأقصى؟

لقد جالت هذه المعاني في خاطري فأحببت أن أسطرها وأنا أتساءل: هل سأجد من شباب الأمة 

من يقول: أنا أحمل هم الأقصى أنا أحمل هم الإسلام؟!



�له وسلم وبارك  �له رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى ال� الحمد ل�

على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغُر الميامين، وعلى أمهات المؤمنين وعلى من استن�َ بسنته 

واهتدى بهديه إلى يوم الدين..

ّله لا يتقبل إلا من المتقين. ّله، فإن ال� ّله بتقوى ال� أوصيكم ونفسي عباد ال�

يق الإسلام، 12-3-2006م. رابط  �له ملسو هيلع هللا ىلص. منشورة على موقع طر * الجزء قبل الأخير من خطبة الشيخ الأسير المظلوم خالد الراشد، دفاعاً عن رسول ال�

إلـكتروني:                     . وقد نُشر الجزء الأول والثاني في العددين السابقين )7 و8( من المجلة. وهي الخطبة التي ُسجن بسببها منذ 2006، ثم زيد 

الحكم عليه حتى بلغ السجن لأربعين عاما!«

iswy.co/e2326

يا أمة محمد )4/3(

الشيخ خالد الراشد

�له أسره* فك ال�

https://ar.islamway.net/lesson/51081/%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF?__ref=iswy
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�له! بلد هناك في أوربا يسمى بالدانماـرك، بيننا وبينهم سفارات وتجارة ومبادلات، وبيننا  عباد ال�

وبينهم عهود ومواثيق، لا آذيناهم ولا استعديناهم لا من قريب ولا من بعيد، لـكن ملة الـكفر واحدة، 

مُلئت قلوبهم حسداً وغلاً على المسلمين، وربنا أعلم بذلك، وقد أخبرنا عنهم وكشف خباياهم وأسرارهم 

ارًا َحسَدًا م�ِْن عِندِ َأنفُسِهِم  ونَكُم م�ِۢن بَعْدِ ِإيمَٰـنِكُْم ُكف�َ �له تعالَى: ﴿وَد�َ َكثِيرٌ م�ِْن َأهِْل ٱلـِْكتَٰـِب لَوْ يَرُد�ُ قال ال�

واْ لَوْ تَْكفُرُونَ َكمَا َكفَرُواْ فَتَكُونُونَ  �له عنهم: ﴿وَد�ُ ۖ﴾ ]سورة البقرة: 109[، وقال ال� �َنَ لَهُمُ ٱْلحَق�ُ م�ِۢن بَعْدِ مَا تَبَي

َسوَٓاءً﴾ ]النساء: 89[. 

الإهانات  العالم كله عن  سمعوا هم كما سمع 

تليق  لا  الفعل  ردود  ورأوا  للمسلمين،  تقدم  التي 

فلسطيننا  عن  سمعوا  وكرامة،  عزة  عندهم  بمن 

أننا  سمعوا  الحجارة،  أطفال  وأقصانا، وكيف خذلْنا 

خذلنا العفيفات في البوسنة والشيشان، سمعوا عن 

تطاول الصليبيين الأمريكان على ثرواتنا وأعراضنا 

في العراق؛ بل داسوا قرآننا وأهانوه، وما سمعوا منا 

إلا الشجب والاستنكار كما هي عادتنا.

�َف بنات! فأرداوا أن يأخذوا نصيبهم من القصعه  يقولون عنا: محمد مات وخل سمعوا اليهود يرددون و

التي تداعت عليها الأمم لما قُذف الوهن في قلوبنا، فطعنونا طعنه أخرى في الصميم، وفي من؟! في سيد ولد 

�له به،  �َالاً فهدانا ال� �له ثم لولاه ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا.. طعنونا بالذي وجدَنا ضل آدم! بالذي لولا ال�

بنا به، طعنونا  �له بين قلو �َف ال� �له به، طعنونا بالذي وجدنا متناحرين فأل طعنونا بالذي وجدَنا عائلين فأغنانا ال�

بالذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. 

�ِذ ومعاذ ابني  وليسوا هم بأول من فعل ذلك، فلقد سبقهم مَن سبقهم ولم يجدوا من يرد عليهم كرد مُعَو

عفراء، أبناء السادسة عشر الذين خرجا يوم بدر بحثاً عن أبي جهل، فما صفت الصفوف -يقول عبد الرحمن 

بن عوف- فإذا أنا بين صبية صغار فضاق صدري لأني أردت رجالاً يحمون ظهري، فلما تكلما علمت أنهما 

من أرجل الرجال، قالا: يا عم أين أبي جهل؟ قال: وماذا تريدان منه؟! قالا: سمعنا أنه كان يسب�ُ النبيملسو هيلع هللا ىلص. 
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قلت: فماذا تفعلان إن عرفتماه؟! قالا بنبرة المحب 

�له إن رأيناه لا يفارق سوادنا  الصادق الشجاع: وال�

أنهما  له  ظهر  فلما  نجا.  إن  نجونا  لا  �له  وال� سواده 

صادقين أخبرهما بمكانه فانطلقا إليه كالسهم، وخرقوا 

قتيلاً،  أردوه  حتى  بأسيافهما  وابتدروه  الصفوف 

أنا  يقول:  كٌل  البشرى  يزفان  للحبيب ملسو هيلع هللا ىلص  ورجعا 

�له اليوم؟! من لهم؟! �له. فمن لأعداء ال� قتلت عدو ال�

ما الذي أغاظهم ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب؟! يقولون: نحن والآخر.. لا 

تستعدوهم.. لا تطلبوا عدواتهم. فما الذي فعلناه أغاظهم؟! 

يادة أتباع محمد ملسو هيلع هللا ىلص يوماً بعد يوم رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا بها الإسلام والمسلمين هم  ز

يكتبون -للأسف- في صحفنا وجرائدنا ويخدمون مصالح الـكفار،  ومنافقو هذا الزمان، الذين يقيمون بيننا و

لا عجب فلقد ُطعن في ديننا وفي ربنا وفي ثوابتنا في هذه الأوهان التي تصدر عندنا، واستهزأ أهل )طاش ما 

�له عقولهم- استهزؤوا من قَبل بالدين وأهله، أغاظهم أن أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص لا زالت قادرة على  طاش( -أطاش ال�

رد اعتداءاتهم، وإفساد مخططاتهم، رغم مكر الليل والنهار من الداخل والخارج، رغم الخيانات ورغم كثرة 

العملاء الذين يعملون من أجلهم، أغاظهم المقاومة الجهادية الشرسة التي تفاجؤوا بها في عِراقنا، تناسوا أن 

�له أغلى أمنية أتباع محمد ملسو هيلع هللا ىلص، يقول علي: محمداً ملسو هيلع هللا ىلص كان سيد المجاهدين وأن�َ الشهادة في سبيل ال�

»إذا حمي الوطيس لُذنا بظهره ملسو هيلع هللا ىلص يدفع عنا الرجال«.

�له أغلى أمنيات الصادقين، يقول -بأبي هو وأمي-: »وددت أن أغزو في  منا أن الشهادة في سبيل ال� َ� عل

�له ثم ُأقتل، ثم أغزو، ثم أقتل«. سبيل ال�

             وذاك في ذات الإله وإن يشأ          يبارك على أوصال شلو ممزع
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     ومحمد كان أمير الركب               يقـود الفوج لنصـرتنا

      إن�َ اسـم محـمدٍ الهادي               روح الآماـل لأمتنا

أغاظهم رجوع آلاف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر شاشاتهم، 

وقنواتهم التي أوجدوها لإفساد أخلاق الشباب، وتدمير روح الفضيلة في المجتمعات المسلمة، يا ويحهم! 

نْيَا  �َذِيَن آمَنُوا لَهُْم عَذَاٌب َألِيمٌ فِي الد�ُ ونَ َأن تَِشيَع الْفَاِحشَةُ فِي ال ُ� �َذِيَن ُيحِب : ﴿إن�َ ال �له عز� وجل� ما سمعوا قول ال�

وَاْلآِخرَةِ﴾ ]النور: 19[

الشم�  الزكية،  والنفوس  الطاهرة  القلوب  وأصحاب  القصيرة،  والثياب  اللحى  أصحاب  �له  وال� أغاظهم 

الأباه الذين يسيرون على خطى سيد المرسلين، أغاظهم أن كثيراً من الدانماركيين أعلنوا إسلامهم، واتخذوا 

محمداً ملسو هيلع هللا ىلص نبياً لهم، فباعتراف كل العالم الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض، ولا عجب فهو ﴿فِْطرَةَ 

اَس عَلَْيهَا﴾ ]الروم: 30[. َ� �َتِي فَطَرَ الن هِ ال َ� ال�

نساء  على  الشرسة  حملتهم  رغم  أنه  أغاظهم 

المسلمين -ونساء هذا البلد خاصة- أّنَ نساءنا وفتياتنا 

أن  أغاظهم  والضياع،  والفساد  الانحلال  يأبين 

الحجاب لُبس حتى في بلادهم، فأعلنت فرنسا حربها 

ضد الحجاب، أما علم أولئك وعملائهم أّنَ نساءنا هّنَ 

وأّنَ  عمارة؟  وأم  وسمية  وعائشة  خديجة  حفيدات 

نساءنا يفدين رسولهّنَ بأرواحهّنَ قبل الرجال؟

انقلبت  أن  يوم  ُأحد  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يقول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مع  ثبتت كوكبة  فر،  مَن   َ� وفر الموازين 

رجال!  يا  امرأة  ثبتت  ضعيفة،  امرأة  بينهم  من 

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
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»التفت�ُ يمنةً أم عمارة تذود عني، التفت�ُ يسرةً أم عمارة تذود عني«. 

يقول لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أم عمارة يا أم عمارة مَن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة! سليني تمني يا أم عمارة«.

ّله«. قالت: »نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول ال�

قال لها: »أنتم رفقائي في الجنة«

�له أوٌس قادمون وخزرج             لئن عرف التاريخ أوساً وخزرجاً              فل�

            وإن كنـوز الغيب تخفي طلائعاً               صابـرة رغم المكائد تـخرج

جريدة دانماركية تستهزئ بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ية تصور فيها سيد ولد آدم  يكاتير منذ أربعة أشهر وجريدة دانماركية خبيثة حكومية تعرض صوراً كار

بأبشع الصور، فتارة تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة، وتارة تصوره وهو يحمل خنجراً بين النساء، 

ر، وفي أخرى يقول لأتباعه ليس عندنا من الحور مزيد، وزادوا في  َّ وتارة تصوره وهو يطارد النساء القُص

وقاحتهم وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره، لم تسلم حتى أمعاؤه من سخريتهم واستهزائهم فصوروا 

بطنه مرسوماً وهو مفتوح ورسومات قبيحة في بطنه، وتمادوا يوم أن احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار 

ية. يكاتير واعتذار فجعلوها مسابقه مفتوحة لأحسن رسمة كار

اء  �له عن محمد ومن معه: ﴿َأِشد�َ هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام، أما قال ال�

�له لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام! وأمةٌ لا تستطيع أن تدافع عن  ارِ﴾ ]الفتح: 29[؟ وال� عَلَى الـْكُف�َ

�له أن لا يجعل الأجيال القادمة مثلنا  قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها ولنبِك على أنفسنا وندعو ال�

فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش، وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار 

ية. �ر عن آرائنا بمطلق الحر يقولون نحن نعب كالنساء ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب و

اد البقر أرجل منا؟! أين صدقنا؟! أين صدق  َّ ما سمعنا أنهم استهزؤوا بيهود أو هندوس، هل أصبح عب

محبتنا؟! أين مواقف الحكومات الإسلامية؟! وأين مواقف أمة المليار؟! 
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ّله ملسو هيلع هللا ىلص وجوب الانتصار لرسول ال�

�له، لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وبذل الأنفس والأموال فداءً له وحفظه  عبادَ ال�

هُ مَن يَنصُرُهُ وَرُُسلَهُ بِالْغَيِْب﴾ ]الحديد:  َ� وحمايته من كل من يؤذيه، وهذا أدنى ما له من الحق علينا ﴿لِيَعْلَمَ ال�

ار في الإسلام، لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا، بدءاً بكلبتهم الفاجرة،  �ار في الجاهليه خو�َ 25[، بعضنا جب

�َفت كتاباً عن مذكراتها وقالت فيها إنه لا بد�َ من التصدي للإسلام وإن�َ المسلمين في  ملـكتهم الخبيثة، التي أل

�له وجهها! لم يبَق إلا النساء الكافرات.  الدنمارك كالغدة السرطانية! ألا قبح ال�

ار فقال:   أما رئيس وزرائهم أفجر الفج�َ

أرائها  عن  التعبير  في  ية  الحر لصحافتنا  »إن 

ما  عن ذلك«.  أحداً  نوقف  وشعورها ولن 

أدري ماذا سيكون شعوره لو كان اليهود هم 

المعنيون! أما رئيس قضاتهم فرفض القضية 

المرفوعة من المسلمين ضد�َ تلك الصحيفة. 

قضية  ليست  ّله  ال� عباد  فالقضية 

يدة تسيء إلينا لـكن بلد كامل بصحفه  جر

هذا؟!  بعد  فماذا  وزرائه  ورئيس  وملـِكته 

أّنَ  لو  البشر، ما رأيكم  ننتظر؟! غارت حكومات العرب على رؤسائها وزعمائها ولم تغار على سيد  وماذا 

الذي اُستهزئ به ملك من ملوك العرب؟ أو رئيس من رؤسائها؟ سأترك لـكم الجواب فالجواب معروف!

يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم، نبيكم يُهان فماذا أنتم فاعلون؟! ستقاطعون حليب نيدو وزبدة لورباك؟ 

أهذا الذي قدرتم عليه؟! اسمعوا من خبر غيرة الصادقين في يوم الحديبية، أرسلت قريش عروة بن مسعود 

�له تعالى أن لا تدخل  ليفاوض النبي ملسو هيلع هللا ىلص فكان مما قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن�َ قريشاً قد لبسوا جلود النمور يعاهدون ال�

�له! لكأني بهؤلاء الذين معك قد انكشفوا عنك غداً وتركوك«.  مكة عليهم عنوة«. يقول للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وأيم ال�

�له عنه خلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: »امصص بظر اللات أنحن ننكشف عنه«. وكان أبو بكر رضي ال�
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قول وفعل.

فقال: من هذا يا محمد؟ فقال -بأبي هو 

وأمي-: »هذا ابن قحافة«. هذا الصديق.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لحية  يتناول  أن  أراد  ثم 

والمغيرة بن شعبة واقف على رأس النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قرع  يده  مّدَ  فلما  والمغفر،  الحديد  لبس  قد 

»أمسك  له:  وقال  سيفه،  بنعل  يده  المغيرة 

ّله أن لا  ّله ملسو هيلع هللا ىلص قبل وال� يدك عن لحية رسول ال�

ترجع إليك«. قال عروة: »ويحك ما أفظك 

عروة:  وقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فابتسم  وأغلظك«. 

ابن  »هذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  محمد؟!«،  يا  هذا  »من 

أخي المغيرة بن شعبة«.

رجع عروه إلى قريش بعد أن رأى ما يصنع أصحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص مع نبيهم، كان لا يتوضأ وُضوءاً 

وجهه  بها  فدلك  منهم  في كّفِ رجل  وقعت  إلا  نخامة  تنخّم ملسو هيلع هللا ىلص  وما  وَضوئه،  على  يقتتلون  كادوا  إلا 

ّله- وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر  وجلده -هنيئاً لهم وال�

إليه تعظيماً، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، فرجع يقول لقريش: »إني جئت كسرى في ملـكه، 

ّله ما رأيت مُلكاً قط مثل مُلك محمد ملسو هيلع هللا ىلص في أصحابه، ولقد رأيت قوماً  وقيصر والنجاشي في ملـكهما، وال�

لا يُسلمونه لشيء أبداً فأنتم ورأيكم!«.

هكذا كان تعظيمهم فكيف هو تعظيمنا؟ أين نحن من سنته واتباع هديه ونصرة دعوته؟



يقاً مليئاً بالصعوبات، ومر�ت بأوقاٍت عصيبةٍ جداً، فقد اشتد�َ أذى  كانت دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تشق�ُ طر

�له عنها، ففقد الداعم الأقرب إليه  �له عنهم، وتُوفيت زوجته خديجة رضي ال� قريٍش عليه وعلى أصحابه رضي ال�

والناصر الحميم، وتوفي عمه أبو الطالب الذي كان يدافع عنه ويحميه، فكان عاماً للحزِن ثقيلاً.

يعينه في دعوته،  �ه يجد من يناصره و فتح عليه الصلاة والسلام آفاقاً جديدة، فانطلق خارج مكة لعل

� بها، لـكن�ها محاولاٌت لم تثمر، حتى وصل إلى الطائف  متجهاً نحو الطائف، داعياً للإسلام أهل كل� قبيلة يمر

�له داعياً محتسباً  �له وحده، فتطاولوا عليه ورموه بالحجارة حتى سال دمه الشريف، فلجأ إلى ال� فدعاهم للإيمان بال�

سائلاً لهم الهداية والإيمان، فعاد إلى مكة والحزن متعاظمٌ في فؤاده.

بيت المقدس ومسجده األقصى
بوابة العبور من الظلمة إلى النور

قراء
د ال

بري

يمان أحمد الحاج إ

دراسات بيت المقدس- جامعة ماردين أرتوكلو
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الإسراء  رحلة  في  إي�اهُ  آخذاً  السلام  عليه  يل  جبر ليجيء  �ة،  باني الر والمواساةُ  الإلهي،  العون  ليأتي 

�دت تلك الأحزان والآلام  في جوفه نوراً أضاء به الدرب لأمته. والمعراج، تسليةً لقلبه الحزين، فول

على دابة البراق كان الإسراء من مكة المـكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس في بلاد 

. صاعداً من سماء لأخرى، مشاهداً  الشام، حيث بوابة السماء، ليكون المعراج النبوي� والصعود السماوي�

مراحل دعوته متمثلة بمن رآهم والتقى بهم.

ففي السماء الأولى التقى بآدم عليه السلام الذي 

ّله من الجنة إلى الأرض وبيّن له أن جعل له  أخرجه ال�

ّله أن يعود لها. يقاً آخراً بعد أن طلب من ال� طر

عليهما  وعيسى  بيحيى  التقى  الثانية  السماء  وفي 

ّله من مكر اليهود وكيدهم. السلام اللذيْن نجاهما ال�

عليه  بيوسف  والتقى  الثالثة  للسماء  وصل  ثم 

إليه،  الناس  أقرب  من  الغدر  لاقى  الذي  السلام، 

ّله مّكنه في الأرض ونصره. لـكن ال�

وفي السماء الرابعة كان اللقاء مع إدريس عليه السلام، ثم في السماء الخامسة التقى بهارون عليه السلام  

الرجل المحبب في قومه بعد شد�ة أذى.

وبعدها صعد للسماء السابعة ليلتقي بموسى عليه السلام الذي آذاه من آذاه من بني إسرائيل وقذفوه 

�له تعالى مما قالوا فيه من الـكذب والزور. أه ال� ببعض المعايب، فبر�َ

ثم التقى بإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة عند البيت المعمور كعبة الملائكة.

وكأن� هذا اللقاء يحكي له ولأمته المراحل التي ستمر بها دعوته، تبدأ بالهجرة من مكة والعودة إليها 

وملاقاة العداء والمـكر والخداع من اليهود، وسيكون الرفعة للدعوة وانتشارها حتى تصل للملوك والأمراء، 
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ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وطردوا  المسلمين  عذبوا  من  أن  وبشرى 

الأذى  أن  الإسلام وينصرونه، ويحذ�ره  سيدخلون 

ورفعة،  براءة  العاقبة  لـكن  وبأزواجه  به  سيلحق 

�له  وستتوسع الدولة الإسلامية بالغزوات وسينصره ال�

�له. ويدخل مكة فاتحاً منصوراً بعون ال�

ملك  بلقاء  وحظي  المنتهى  سدرة  بلغ  ثم 

ّه في أعلى مقاماته ولم يقاربه ملسو هيلع هللا ىلص  ُ� ب الملوك، وخاطبه ر

أحد علواً ولا رِفعة. وأثناء الرحلة صافحته الملائكة 

عليه  الصلاة  فُرضت  وهناك  والنار،  الجنة  ورأى 

�له إلى خمسة في العمل خمسين في الأجر. وُأعطي خواتيمَ  وعلى أمته، وبدأت بخمسين صلاة ثم خففها ال�

�لهِ شيئًا. تِه المُقِحماِت ما لم يُشرِكوا بال� ُسورةِ البقَرة، أي أواِخرَ آياتِها، وهذا بَياٌن لِفْضلِها، وغفَرَ لُِأم�َ

ُسلِنَۤا َأَجعَلۡنَا مِن دُوِن  َۡل مَۡن َأۡرَسلۡنَا مِن قَبۡلَِك مِن ر�ُ ـٔ ونزلت الآية على النبي ملسو هيلع هللا ىلص في تلك الرحلة: ﴿وَۡس

ۡحمَٰـِن ءَالِهَةࣰ یُعۡبَدُونَ﴾ ]الزخرف: 45[. َ� ٱلر

�م منهم  �َى بهم إماماً، وتسل �له في المسجد الأقصى المبارك، وصل كما أنه ملسو هيلع هللا ىلص ترأس المؤتمر الوحيد لأنبياء ال�

راية الدفاع وحماية ونصرة المسجد الأقصى المبارك، وانتقلت القيادة إلى أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

، ارتبَط  فكان بيت المقدِس ومسجده الأقصى، بوابة العبورِ من الظُلمَةِ إلى النور ومن الباطِل إلى الحِق�

بحادثةِ  علاقتُهُم  �َجت  وتُو البَعثةِ،  بدايةِ  منذُ  عنهم  �لهُ  ال� رضيَ  وصحابَتُهُ  والسلامُ  الصلاةُ  عليهِ  محمدٌ  قُدوتُنَا  به 

يةٍ فاصلةٍ  َيسِي إنها نْقطةُ َتحوٍْل جَذر الإسراء والمعراِج، تلَك الحادثةُ التي قاَل عنها البروفيسور عبدُ الفتاِح العْو

وفتح روحي، مَنحِت الأمَل للمسلمينَ كافةً وَأْرسِت الرحلةَ إلى بيِت المقدِس وخاصةً مسِجدَهُ الأقصى ومنهُ 

ّوحية والدينية. ُ� �تُهُ الر �ي �ةُ بيِت المقدِس وأهم ي ِ إلى السماواِت العُلا، تلك هي مركَز
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فقد كان بيت المقدس قبلتهم، صلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته اتجاهه منذ بداية البعثة وقبل فرض الصلاة، 

أسوة بمن سبقه من الأنبياء، وبقي قبلة للأمة المحمدية َطواَل الفترةِ المـكيةِ وستةَ عشر أو سبعةَ عشَرَ شهراً 

بعد الهِجرةِ، وقرؤوُا وتمَعَنُوا الآياِت القرآنيةَ التي تحد�ثَت عنهُ وقَصَص الأنبياءِ الذين ذهبُوا إليهِ وهم في 

لنُصْرَتِه،  العُد�ةَ  إعداد  وبدؤوا  شوقُهُم  فزادَ  عنهُ،  يتحدُث  وهو  نبِي�هِم  لأحاديِث  وأنصتُوا  استمَعُوا  ثم  مكةَ، 

حتى ارتبطُوا بهِ دينياً.

�دهم كفار قريش،  ي �له بهزيمةِ الفُرِس المشركين الذين يُؤ كمَا تابعُوا أخبارَهُ وهم يُعذ�بونَ منتظريَن فرَج ال�

�لهَ فجاءَتهُمُ البِشَارَةُ التي انتظرُوهَا وهذا ما وثق ارتباَطهُم بِه سياسياً. وصدَقُوا ال�

يقةٍ  �رَت غزَواٌت وبَعثَات تجاهَهُ لفتِحهِ، حتى فَتُحوه وطه�روهُ بطر ثم تجه�زوا على كافةِ الأصعدةِ، وُسي

�له عز وجل، وسيْرِهِم على نهِج قائدِهم عليه الصلاة السلام، فتابع الصديق أبو  ّلِهِم على ال� ية بعد توك�ُ عسكَر

�له عنه وهو أول من صدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص حينما اخبرهم بما حصل معه في الإسراء والمعراج، ودافع  بكر رضي ال�

يه صورته مستهزئين، وسار على خطى حبيبه ونفذ الخطة التي وضعها لهم  عنه بعد أن حاولت قريش تشو

قبل وفاته وأرسل جيشاً كبيراً بقيادة 

خالد بن الوليد إلى بلاد الشام، وفتحوا 

أجنادين ومرج الصفر وحاصروا الروم 

تمهيداً لفتح بيت المقدس، وتُوفي أبو 

بالجهاد،  الفاروق  يوصي  وهو  بكر 

عبيدة  أبا  �ن  وعي خطاهم  على  فسار 

بن الجراح قائداً للجيش الإسلامي في 

بلاد الشام، ثم حضرَ الفاروُق بنفِسهِ 

قتاٍل،  دون  وفتحهُ  المقدس  لبيت 

فيه الأمن والأمان والسلامُ،  وانتشرَ 

ية. �قِت العهدةُ العمر وُطب
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فالإسراء والمعراج معجزة وتزكية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعده لأمته، أبرزت أهمية المسجد الأقصى المبارك 

ّله عز وجل، وعلاقته الوثيقة بمكة المكرمة، فالـكعبة أول بيت  في الإسلام وأنه عقيدة وآية في كتاب ال�

وضع على الأرض، والأقصى ثاني بيت، فشرف مكة من شرف بيت المقدس، التي كانت وما زالت 

منبعاً لمحاربة الظالمين وفيها رسالة التوحيد من لدن آدم إلى قيام الساعة.

وفيه انتقلت القيادة لأمة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص لنشر الدين ونصرة المستضعفين 

المنافقين  وتحرير بيت المقدس من 

والمحتلين؛ فالمسجد الأقصى المبارك 

رمز لعزة العرب والمسلمين، وأصبح 

وعد  وسيتحقق  مسؤوليتهم،  تحت 

�له عز وجل بعد أن نحقق شروط  ال�

�له أقرب  هذا النصر، ونكون من ال�

�له  بإيماننا وعبادتنا ووحدة صفنا، فال�

بد  ولا  أتباعه  يخذل  لا  وجل  عز 

�له  من الابتلاء الذي نعيشه؛ ليميز ال�

الخبيث من الطيب، ولغربلة الصف 

المؤمن وفضح المنافقين.

فمن المحنة تولَد المنحة ومن الألم ينبع الأمل، وإلى المسجد الأقصى ستصل الجيوش الإسلامية، ونصلي 

ّله. فيه صلاة التحرير وهو حر عزيز بإذن ال�
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