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اجلمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ صفحة أسبوعية تصدر كل يوم جمعة

Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

فــي ذكــرى الهجــرة النبوية 
الشريفة جند كثيرا من الدروس 
والعظات والقيــم النبيلة، فنجد 
ان الذين هاجروا لم يهاجروا من 
اجل متعة فانية، وإمنا هاجروا من 
أجل خدمة دينهم وخدمة عقيدتهم، 
ومن أجل ان يكونــوا لبنة قوية 
إلنشاء أمة هي خير أمة أخرجت 
للناس. حول الدروس املستفادة 
من الهجرة يحدثنا علماء الشرع:

عن الدروس التي تعلمنا القيم 
واألخالق واالرتباط بالوطن وحبه 
وحتقيق املواطنة يحدثنا الشيخ 
د.خالــد اخلــراز، مؤكــدا ان حب 
الوطن غريــزة في نفوس الناس 
جميعا يدافعون عنه، ويشــترط 
االســالم اال يتنافى هذا احلب مع 
تعاليم الدين، وذلك ألن الوالء يجب 
ان يكــون هللا وحده وأن األرواح 
تبذل في سبيله، وأن حب املسلم 
للوطن يكون مبقدار حب أهل هذا 
الوطن لإلســالم، وبغير اإلسالم 
يصبــح الوطن مجرد ارض، وقد 
أحب الرســول الكرمي املدينة بعد 
إسالم أهلها، وملا اشرف رسول اهللا 
ژ على املدينــة قال: «هذه طابة 
وهــذا أحد جبل يحبنــا ونحبه» 

رواه البخاري.
وكذلــك كان رســول اهللا ژ 
إذا قدم من ســفر فأبصر درجات 
املدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة 
حركهــا، قال الــراوي: حركها من 
حبها: رواه البخاري، وقال احلافظ 
بن حجر: وفي احلديث داللة على 
فضل املدينة وعلى مشروعية حب 
الوطن واحلنني إليه، فالرسول ژ 
برغم قسوة اهل مكة فإن ذلك لم 
ينقص من شعوره جتاهها ألنها 
مدينة يحبها اهللا، فهو يحب مكة 
ثم ملا هاجر الى املدينة واستوطن 
بها احبها وألفها كما احب مكة، بل 
كان يدعو ان يرزقه اهللا حبها كما 
هو في صحيــح البخاري «اللهم 
حبــب إلينا املدينة كحبنا مكة أو 
أشــد» وكذلك هو محــب للمدينة 
التي ناصرته ودافعت عن الدين 

العظيم.
ولفــت د.اخلراز الــى ان حب 
الوطن يتمثل في حب اخلير لألمة 
والسعي فيما يصلحها وإبعاد شبح 
اي خالف او نزاع او تفريق كلمتها، 
وال تخرج الهجرة عن هذه املعاني 
الكرمية. فإرادة الرســول الكرمي 
اخلير لألمة دفعته للهجرة من مكة، 

وفي نفس اإلرادة جعلته يعود اليها 
متوجا بالنصر، وكذلك نصرة اهل 
املدينة للدين دفعه الى حب املدينة 
وأهلها ولم ينقص ذلك من حبه ملكة 
وهي البلد احلرام، ان حب الرسول 
الكرمي ملكة جعله يدعو اهلها للدين 
احلنيــف، وذلك إلرادة اخلير لهم 
فهــو أراد النفع لبلده وأهلها ولم 
يستجيبوا فهاجر ليعود، وكذلك 
نصرة اهل املدينة له جعلته يحب 
املدينة وأهلها ويحرص على غرس 
اإلميان في قلوبهم، وكذا نحن يجب 
علينا ان نحرص على وطننا من 
خالل إرادة اخلير له وألهله، وما 
اخلير إال التمسك بالدين احلنيف 

والعمل به.
مؤكــدا ان الهجــرة تؤكد حب 
الوطــن، واملواطنة الصاحلة هي 
ارادة اخليــر للناس، وتتمثل في 
سلوك املسلمني االيجابي وحبهم 
لدينهم وبالدهم، الفتا الى املواطنة 
وحــب الوطن واالخالص له فيما 
ينبغي على املسلم فعله واالستمرار 
فيــه وال تعارض بني حب الوطن 
وحــب االســالم واملســلمني، وال 
تناقض في حب املســلم االشياء 
املباح حبها من حب االسرة وغير 
ذلك، وبني ان مظاهر حب الوطن ان 
يعمل االنسان ما استطاع من اجل 
حماية مكاسبه وصيانة خيراته 
ويكون عينا حارســا لــه من كل 
عدو متربص في الداخل واخلارج، 

وكل ذلك مع تقوى اهللا والشعور 
بنعمته.

اإلخالص

وزاد: كمــا ان للهجرة دروســا 
كثيــرة منهــا ان احلــب احلقيقي 
العقيــدة  للوطــن هــو تأصيــل 
الصحيحــة مبفهوم ســلف األمة 
وترسيخها في األجيال والوطنية 
احلقــة عقيدة راســخة ومجتمعا 
موحدا، جيال يحب اخلير ويتصف 
اهلــه بالرحمــة واأللفــة واإلخاء 
والتكافــل االجتماعــي، والقضاء 

على اسباب الشر والفساد.
التمسك باحلق

وحول استقبالنا للعام الهجري 
اجلديــد يقــول د.ســعد العنزي: 
علينا ونحن نســتقبل هذا العام 
الهجري ان نستقبله باإلخالص في 
العمل ومتابعة سنة املصطفى ژ 
ومحاسبة النفس على تقصيرها، 
الفرائض والسنن،  واحلفاظ على 
ومحاسبة النفس ان قصرت بحقها، 
وذكر اهللا تعالى، فعلينا محاسبة 
النفس عما اكتسبت وماذا عملت. 
قال احلســن البصري رحمه اهللا 
«ال تلقى املؤمن اال يحاسب نفسه 
مــاذا اردت ان تعملي؟ ماذا اردت 
ان تأكلي؟ وماذا اردت ان تشربي؟ 
والفاجر ميضي قدما ال يحاســب 
نفســه»، وقال ميمــون بن مهران 

رحمــه اهللا «ال يكــون العبد تقيا 
حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من 
الشريك لشريكه ولهذا قيل: النفس 
كالشــريك اخلوان ان لم حتاسبه 

ذهب مبالك».
وقال مالــك بن دينار - رحمه 
اهللا تعالى - «رحم اهللا عبدا قال 
لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، 
ثم خطمها، ثــم ألزمها كتاب اهللا 
عّز وجّل فكان لها قائدا، وأكد على 
ضــرورة االلتــزام باإلخالص هللا 
وتقوى اهللا التي كانت ســببا في 
دعم الناحية الروحية في املجتمع 
النبوي اجلديد وأن التمسك باحلق 
واإلخاء والعدل واملساواة هو اساس 
احلياة، مؤكدا ان الهجرة ارســت 
العديد من املفاهيم والعظات واملثل 
االسالمية والتي منها االيثار الذي 
جتلى بعد هجرة الرسول من مكة 
الى املدينة، حيث ان االنصار آووا 
املهاجريــن ونصروهم وقدموهم 
على أنفسهم (والذين تبوءوا الدار 
واإلميان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهــم وال يجدون فــي صدورهم 
حاجة مما أوتــوا ويؤثرون على 
أنفســهم ولــو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شــح نفسه فأولئك هم 

املفلحون - احلشر: ٩).
دروس وعبر

الشــيخ رائد احلزميي:  يقول 
للهجرة النبوية الشريفة دروس 

وعبر رغم انه ژ يحب مكة وفيها 
اهله وأحبابــه، ولكنه ژ هاجر 
منها الــى املدينة طاعة هللا، وفي 
الهجرة دروس وعبر، فمنها درس 
في هجر املعاصي احملبوبة للقلب 
وتركها طاعــة هللا، ومنها حتمل 
املشاق والصعاب ألجل نيل رضا 
التكاليف والعبادات  اهللا، وهكذا 
التي فيها مشقة معتادة كالصيام 
ايــام الصيف او احلــج في احلر 
او اخلــروج للصالة ايام احلرارة 
الشــديدة او في الشتاء القارس، 
ومنها التوكل على اهللا واالعتماد 
عليــه والثقة بــه، وإن غابت عنا 
النتائــج وجهلنا املســتقبل ثقة 
وتسليما هللا أحكم احلاكمني، كما 
ســلم النبي ژ لربه وهو ذاهب 
الى املدينة، ومنها اختيار الصحبة 
الصاحلة في الســفر التي تعينك 
على اخلير مثلما اختار رسول اهللا 
ژ ابــا بكر الصديق ے، ومنها 
بذل االسباب املمكنة وهو من متام 
وكمال التوكل على اهللا كما فعل 
ژ باألخــذ بالتدابير واإلجراءات 
املمكنة، فكانت االستعانة بعبداهللا 
بــن أريقط ليدلهم علــى الطريق 
وهو كافر مشرك، وكما اعد العدة 
وجهز االمر من الغذاء الذي تأتي 
به لهم اسماء بنت ابي بكر رضي 
اهللا عنها، ومن كل شيء يحتاجه 
فــي طريقــه، وهــذا هــو التوكل 
احلقيقــي علــى اهللا، ومنها عدم 
التهور وتعريض النفس للتهلكة، 
وعليه االخذ باألسباب املعينة على 
األمن مثلما فعل ژ باالختباء في 
غار ثور هو وصاحبه، فلم يعرض 
نفسه للمشركني بل اختبأ عنهم، 
ومنها استشعار معية اهللا ومراقبة 
اهللا لإلنسان، وأنه حتت رحمته 
وحمايته مثلما قال ژ ألبي بكر 
«مــا ظنــك باثنــني اهللا ثالثهما» 
واهللا يقول: (إذ يقول لصاحبه ال 
حتــزن إن اهللا معنا)، ومنها عدم 
اجلزع والهلع عند حدوث احلوادث 
لإلنسان، كما كان ژ عندما حاصر 
املشركون بيته ليلة الهجرة متوكال 
علــى اهللا وامتثل أمره باخلروج 
والهجرة رغــم حصارهم له، ألن 
اهللا علــى كل شــيء قدير، فألقى 
اهللا عليهم النوم، مشــيرا الى ان 
الفوائد والعبر كثيرة والدروس ال 
تعد من هجرة النبي ژ والتي تعد 
نبراســا تهتدي به األمة ودروسا 
يجب ان يستفيد منها كل مسلم.

الشيخ رائد احلزمييد.سعد العنزيد.خالد اخلراز

اخلراز: كّرست الشعور بحب الوطن املتأصل في النفوس والذي يترجم إلى سلوك إيجابي بخدمته والدفاع عنه

العنزي: علمتنا الهجرة النبوية كيف نربي الشباب على التضحية والفداء
احلزميي: هجرة النبي ژ  تعد نبراسًا تهتدي به األمة وسط التحديات والعقاب

مهمة عامر بن فهيرة ےمتى نزل اإلذن بالهجرة؟

دليل الهجرة

جاء أمر اهللا للنبي ژ بالهجرة من مكة 
الى املدينة عندما نزل قول اهللا تعالى: (وقل 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراـ  
اإلسراء: ٨٠)، قال بعض املفسرين (مخرج 
صدق) هي مكة، و(مدخل صدق) هي املدينة، 
و(سلطانا نصيرا) أي األنصار، ويروى ان 
الصديق أبوبكر رضي اهللا عنه كان ينوي 
الهجرة إلى املدينة مع من هاجر من املسلمني 
فاستأذن رسول اهللا ژ في ذلك، فقال له 
ژ: «على ســلك - مهلك - فإني أرجو أن 
يؤذن لي»، فاندهش أبوبكر وقال: هل ترجو 

ذلــك بأبي وأمي أنت؟ أي وهل أنت تتمنى 
ذلك؟ قال: نعم، فانتظر أبوبكر حتى يأذن 
اهللا لنبيه بالهجرة ليكون معه رفيقا، وظل 
يعلف راحلتني مدة أربعة أشهر، وذات يوم 
كان أبوبكر جالسا في بيته وقت الظهيرة 
ففوجئ برسول اهللا ژ يطرق عليه الباب 
وكان ال يأتيه إال في الصباح أو املساء، فقال 
أبوبكر: واهللا ما جاء رســول اهللا في هذا 
الوقت إال ألمر مهم، ودخل عليه النبي ژ 
وجلس معه وكانا مبفردهما وأخبره بأن 
اهللا أذن بالهجرة لرســوله، فقال أبوبكر: 

«الصحبة يا رسول اهللا».

كانت مهمــة الصحابي عامر بن فهيرة 
ے  في الهجرة مزدوجة، حيث كان يرعى 
غنم أبي بكر ے نهارا، فإذا أمســى قصد 
الى الغــار واحتلب للنبــي ژ وصاحبه 

ے، وأن يتبع بالغنم مســار عبداهللا بن 
أبــي بكر بعد عودته من غار ثور الى مكة 
فيعفي على ما تركتــه أقدامه من آثار في 
رمال الصحراء، قوة إميان وصدق عقيدة.

اختيــار النبــي ژ والصديــق ے 
لعبــداهللا بن أريقط الدليمي (وهو رجل 
من كفار قريش) ليكون دليلهما في الطريق 
الى املدينة يدل على حسن االختيار ألن 

ابن أريقط قد سلك بالنبي ژ وصاحبه 
طريق الســاحل، األمر الذي لم يرد على 
خاطــر قريش، إذ لم يكــن طريقا مألوفا 

في ذلك احلني.

من روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

 حديث ومعنى

اإلمام علي بن أبي طالب.. والهجرة النبوية

تضحية عظيمة

خير شباب توقد وأكثرهم جرأة وإقداما اإلمام 
علــي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه، وقد كان من 
الســابقني إلى اإلسالم مع صغر ســنه، ويسطر 
التاريــخ ما فعله علي ے فــي الهجرة النبوية 
الشريفة حينما طلب منه النبي ژ أن ينام مكانه 
في فراشــه لكي يرد األمانات إلى أصحابها أبدى 
اســتعداده والتحف بردائه ونــام مكانه رغم انه 
يعلم باملخاطرة، وملا حاصر زعماء مكة بيت النبي 
ژ ويريدون قتله أعمى اهللا عز وجل أبصارهم 
وخرج من بينهم آمنا، وكاد القوم ان يقتلوا عليا 

ظن منهم أن النبي ژ ملا فوجئوا بوجوده، أحدهم 
قــال: لو كان لنا ألف حجة لقتل محمد ما حجتنا 
لقتل علي؟ ثم انصرفوا يبحثون عن النبي ژ. 
هذا موقف من مواقف خلدها التاريخ اإلســالمي 
لإلمــام علي بن أبــي طالب ے حيث جتمع فيه 
اخلصال احلســنة والصفــات احلميدة ورجاحة 
العقل واســتنارة البصيرة.. راية املهتدين ونور 
املطيعني وزوج فاطمة بنت رسول اهللا ژ، قال 
الرسول ژ لعلي ے: «انت مني مبنزلة هارون 

من موسى إال أنه ال نبي بعدي».

عــن ابن عباس رضــي اهللا عنهما قال: بعث 
رسول اهللا ژ ألربعني سنة، فمكث مبكة ثالث 
عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 
عشر سنني، ومات وهو ابن ثالث وستني. وقال 
ابو موســى عن النبي ژ «رأيت في املنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب َوَهلى 

إلى أنها اليمامة او هجر فإذا هي املدينة يثرب». 
رواه البخاري.

قال النبي ژ وهو خارج من مكة «واهللا إنك 
خلير أرض اهللا وأحب أرض اهللا إلى اهللا ولوال 
أني اخرجت منك ما خرجت»، حقا ان هجرة النبي 
ژ وأصحابه من البلد األمني تضحية عظيمة.

علمتنا الهجرة النبوية الشــريفة 
كيــف نربي شــبابنا علــى التضحية 
والفداء وعلى اقتحام املخاطر في سبيل 
احلق، فهذا علي بن أبي طالب ابن عم 
رسول اهللا وربيبه وتلميذه كرم اهللا 
وجهه، يعرض نفســه للهالك فيبيت 
ليلة الهجرة على فراش النبي ژ وهو 
يعلم انه عرضة للموت في أي حلظة.
فكان دور الشباب في نصرة احلق 
دورا ملموسا سيذكره التاريخ إلى يوم 
القيامــة. ويأتــي دور عبداهللا بن أبي 
بكــر بن أبي قحافــة املتمثل في إمداد 
النبــي ژ باملعلومــات التي يحصل 

عليها من ســادة قريش، ثم يأتي دور أســماء بنت أبي بكر في اخفاء 
أثر أقدام الرسول ژ وأبيها أبي بكر وإمدادهما باملاء والطعام، وكان 
عامر بن فهيرة الذي أســلم قبل ان يدخل رســول اهللا ژ دار االرقم 
أسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر فاعتقه وملا خرج رسول اهللا ژ 
وابــو بكر إلى الغار بثور مهاجرين أمره أبو بكر ان يروح بغنم أبي 
بكــر عليهما وكان يرعاها، فكان عامر يرعى في رعيان أهل مكة فإذا 
أمســى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلباها وإذا غدا عبداهللا بن أبي 
بكــر من عندهما اتبع عامر بن فهيــرة اثره بالغنم حتى يعفى عليه 
فلما ســار النبي ژ وأبو بكر من الغار هاجر معهما فأردفه أبو بكر 
خلفه فعامر كان ضمن ركب الهجرة كما ذكر ذلك صاحب كتاب أسد 
الغابــة في معرفة الصحابة. فــكان دور عبداهللا وعامر بن فهيرة ما 

يثبت أثر الشباب في جناح الدعوات.

قــــال تعالى (أبصر به وأسمع ما لهم 
من دونــــه من ولي وال يشرك في حكمه 

أحد).
هذا ســياق فخم من تعظيم سمع اهللا 
تعالى وبصره، فال أحد أبصر من اهللا وال 
أســمع، وفي هذا باعــث حثيث للنفوس 
على مقام املراقبة، لنجعل اهللا ســبحانه 
محل اجلوارح ورفيق اخللوات، فيحركنا 

للعمل حبه واخلوف منه.
اللهــم اغفر لنــا ولوالدينــا وإخواننا 
وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات 

األحياء منهم واألموات.

الشيخ سعد الشمري

ال يخفى على اهللا شيءدور الشباب في الهجرة النبوية

حكم االحتفال برأس السنة الهجرية
ما حكم االحتفال برأس السنة الهجرية؟

٭ االحتفال برأس السنة الهجرية ال يجوز، فهو 
يوم من أيام اهللا عز وجل ليس له ميزة عن غيره 
إال كونه يوما من أيام الشهر احلرام «محرم».

واالحتفال برأس السنة الهجرية فيه تشّبه 
بالنصارى الذين يحتفلون برأس السنة امليالدية، 
وقد نهينا عن التشّبه بهم، واملرء ينظر الى زيادة 
عمــره هو، ماذا عمل فيه؟ مــاذا قّدم مما مضى 
من ســنته؟ هل قرب من اهللا تعالى؟ هل ازداد 
عبادة وعلما نافعا يلقى به اهللا تعالى؟ نســأل 
اهللا تعالــى ان يبارك لنا فــي أيامنا وأعمارنا.. 

واهللا أعلم.
سجدة التالوة

هل يسجد املصلي سجدة التالوة التي في سورة 
«ص»؟

٭ نعم، يســجد لها، ألن النبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم سجد فيها، وال فرق بني داخل الصالة 

أو خارجها. واهللا أعلم.
الركعة اخلامسة زائدة

دخل رجل صالة اجلماعة في صالة الظهر وقد 
فاتته ركعة واحدة، ثم قام اإلمام الى الركعة 

اخلامسة سهوا، وقام معه جاهال، ثم سلّم اإلمام، 
فهل يقوم املسبوق ليأتي بركعة أم يكتفي بزائدة 

اإلمام؟
٭ الذي عليه فقهاؤنا احلنابلة انه يأتي بركعة، 
ألن اخلامسة زائدة فال حتسب، أما كونه قام مع 
اإلمام عاملا بزيادته ولكنه يجهل احلكم فصالته 
صحيحة، وهذا الذي أفتى به شيخنا ابن باز - 

رحمه اهللا، واهللا أعلم.
فاتته ثالث ركعات

دخل مسافر في سفره مع إمام مسجد مقيم 
يصلي الظهر وقد فاتته ثالث ركعات، فهل يصلي 

ركعة بعد سالم اإلمام أم يصلي ثالث ركعات؟
٭ بل يجــب عليه أن يتم وال يقصر ما دام انه 
ائتم مبقيم، بال خالف بني أهل العلم، واهللا أعلم.

رخص السفر
ما مدة السفر التي يجوز فيها ان يترخص 

برخص السفر؟
٭ الذي عليه أكثر أهل العلم ان كان سفره ٤ أيام 
فأقل فهو مسافر له القصر، أما إذا كان قد حدد 
املــدة بأكثر من ٤ أيام فبمجرد وصوله ينقطع 
عنه حكم الســفر، أما إذا سافر ألكثر من ٤ أيام 
ولم يحدد املدة ولم ينو اإلقامة فهو مسافر، وإذا 
كان فــي بلد كبير ويتنقل فــي مناطقها في كل 
منطقة أقل من ٤ أيام فهو مسافر. واهللا أعلم.

خليل الشطيد.صفية الزايد

الهجرة النبوية.. دروس وعبر
فلنهاجر بعقولنا وقلوبنا وأعمالنا إلى اهللا حتى يكون معنا


