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المقاالت
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س الَّتًِ َح َّر َم َّ
َّللا ُ إِ َّال بِا ْل َح ِّق) ( )ٔ1تكملة
(و َال َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ
َ

صودَُ ،وإِنْ َل ْم ٌُ ْخ ِر ْج ِك َتا ًبا أَ ْو أَ ْخ َر َج َولَ ْم
صل إِ َلى َما ه َُو ا ْل َم ْق ُ
لِ ٌُ َت َو َّ
اب َقدْ ٌُ ْف َت َعل.
اب َملِ ِك ِه ْمَ ،ف ُه َو َو َما َم َع ُه َف ًْ ٌء؛ ألَنَّ ا ْل ِك َت َ
ٌَ ْعلَ ْم أَ َّن ُه ِك َت ُ

لبعض أحكام عقد األمان ()9

َو َقال ال َّ
ض
اب أَ ْم الََ ،والَ ٌُ َت َع َّر ُ
س َوا ٌء َكانَ َم َع ُه ِك َت ٌ
ص َّدقُ َ
شافِ ِع ٌَّ ُةَ ٌُ :
َل ُه الِ ْحتِ َمال َما ٌَدَّ عٌِ ِه.

كتبهٌ /اسر برهامً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

سول َف َقالَ :و َما ا ْ
سول
الر ُ
ش ُت ِه َر أَنَّ َّ
الر ُ
الرو ٌَان ًُِّ َت ْفصِ ٌالً فًِ َّ
َو َذ َك َر ُّ
صلَ َح ٌة لِ ْل ُم ْسلِمٌِنَ مِنْ هُدْ َن ٍة َو َؼ ٌْ ِرهَا،
سالَ ٍة فٌِ َها َم ْ
آمِنٌ ه َُو فًِ ِر َ

ضا (ص  )ٔ1ٔ-ٔ79تحت
فقد ورد فً الموسوعة الكوٌتٌة أٌ ً

سوالً فًِ َوعٌِ ٍد َو َت ْهدٌِدٍَ ،فالَ أَمَانَ َلهَُ ،و ٌَ َت َخ ٌَّ ُر اإلِ َما ُم
َفإِنْ َكانَ َر ُ
اق ،أَ ِو ا ْلمَنِّ
فٌِ ِه َبٌْنَ ا ْلخ َ
ٌر ،أَيِ ا ْل َق ْتل ،أَ ِو االِ ْست ِْر َق ِ
ِصال األَ ْر َب ِع َكؤَسِ ٍ

عنوان" :مستؤمن":
وع إِلَى َد ِار ا ْل َح ْربِ:
ِن َح ْمل ُ ُه فًِ ُّ
" َما ٌَ ُجو ُز لِ ْل ُم ْس َتؤْم ِ
الر ُج ِ

س ،إِالَّ أَنَّ ا ْل ُم ْع َتمَدَ ِع ْن َد ال َّ
شافِ ِع ٌَّ ِة
َعلَ ٌْهِ ،أَ ِو ا ْل ُم َفا َدا ِة بِ َم ٍ
ال أَ ْو َن ْف ٍ
األَ َّول" (انتهى).

وع
الر ُج َ
ص ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َعلَى أَ َّن ُه الَ ٌُ َم َّكنُ ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ إِ َذا أَ َرا َد ُّ
َٖٗ -ن َّ
ب أَنْ ٌَ ْحمِل َم َع ُه سِ الَ ًحا ا ْ
ش َت َراهُ مِنْ َد ِار اإلِ ْسالَ ِم،
إِلَى دَ ِار ا ْل َح ْر ِ

(قلت:

ان لَ ُه
ألَ َّن ُه ْم ٌَ َت َق َّو ْونَ ِب ِه َعلَى ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ ،والَ ٌَ ُجو ُز إِ ْع َطا ُء األَ َم ِ
ب َع َلى قِ َتال ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ ،و َل ُه
لِ ٌَ ْك َتسِ َب ِب ِه َما ٌَ ُكونُ قُ َّو ًة ألَهْ ل ا ْل َح ْر ِ
س ٌْ َف ُه َوا ْ
أَنْ ٌَ ْخ ُر َج ِبا َّلذِي َ
سا أَ ْو
ش َت َرى ِب ِه َق ْو ً
اع َ
دَخل ِبهَِ .فإِنْ َب َ

الحظ
و ٌُ َ

أنه

فً

واقعنا

المعاصر:

س َفراء
ال ُّ

و"الدبلوماسٌون" ال ٌحتاجون إلى ادعاء رسال ٍة أو ؼٌرها؛ فإن
ظاهرا بالتواصل ب ٌْن الد َُّول ،و َتؤ َّمل أن الراجح عند
األمر أصبح
ً
الشافعٌة التصدٌق ل َمن ادَّعى أنه رسولٌ؛ تؽلٌ ًبا لجانب الحفاظ

شا ًبا أَ ْو ُر ْم ًحا َم َثالً الَ ٌُ َم َّكنُ ِم ْنهَُ ،و َك َذا لَ ِو ا ْ
ُن َّ
س ٌْ ًفا أَ َحسَنَ
ش َت َرى َ
ِم ْنهَُ ،فإِنْ َكانَ ِم ْثل األَ َّول أَ ْو دُو َن ُه ُم ِّكنَ ِم ْنهُ) (انتهى).

على الدماء ومنع سفكها بؽٌر حق ،وكذلك تؤمل فً ترجٌحهم أن
َمن حمل رسالة الوعٌد والتهدٌد فهو داخل فً معنى الرسول
و ٌُ َبلَّػ مؤمنه ،لٌس كما فعل بعض الملوك -كما هو مشهور عن

الحظ فً هذه المسؤلة أن كل ما ٌإدي إلى إعانة الكفار
(قلت :و ٌُ َ

"قُ ُطز" من أنه قتل رسل التتار-؛ فإن أحكام الشرٌعة ال تإخذ مِن

على قتال المسلمٌن وتقوٌتهم بالسالح ٌُ ْم َنع منه المستؤمن،

تصرفات بعض الملوك مما لم ٌقره الشرع ،وما ذكره الشافعٌة

ومثله المعاهد ،وأما ما ٌُ ْمكِن أن ٌُص َنع به سالح وؼٌره -كمعدن
الحدٌد -فإنه ال ٌُم َنع من َح ْمله؛ الحتمال استعماله فً ُوجو ٍه أ ُ َخر،

هو الصحٌح؛ فإن رسابل التهدٌد ٌرسلها ملو ُك المسلمٌن
ضا ،ولٌس معنى ذلك حدوث الحرب بالضرورة،
وٌستقبلونها أٌ ً

وإنما تعتبر المقاصد الظاهرة ولٌس ال ُمح َتملة فً هذا الباب).

بل هذه الوسابل معروفة فً ال َك ِّر وال َف ِّر ،ومعروفة فً الحرب

"الد ُ
ان:
دَار اإلِ ْسالَ ِم ِب َؽ ٌْ ِر أَ َم ٍ
ُّخول إِلَى ِ

المعنوٌة ،وال بد مِن تؤمٌن الرسل -و َمن كان على شاكلتهم مِن
"الدبلوماسٌٌن" -لتوصٌل هذه المعلومات ب ٌْن بالد المسلمٌن

ان ِب ْ
اختِالَؾِ األَ ْح َوال
ِؾ ُح ْك ُم مَنْ د ََخل َد َ
ٌَ ْخ َتل ُ
ار اإلِ ْسالَ ِم ِب َؽ ٌْ ِر أَ َم ٍ
َعلَى ال َّن ْح ِو ال َّتالًِ:

وبالد الكفار).

"ب -ادِّ َعا ُء َك ْونِ ِه َتا ِج ًرا:

سوالً:
أ -ادِّ َعا ُء َك ْونِ ِه َر ُ

ار َنا َو َقال :إِ َّن ُه َتا ِج ٌر َو َقالَ :ظ َن ْنتُ أَ َّن ُك ْم الَ
 -ٖٙلَ ْو د ََخل ا ْل َح ْر ِب ًُّ َد َ
ص ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة َع َلى أَ َّن ُه ٌُ ْق َبل
َت ْع ِرضُونَ لِ َتا ِج ٍرَ ،وا ْل َحال أَ َّن ُه َتا ِج ٌرَ ،ف َن َّ

سول ا ْل َملِكِ إِلَى ا ْل َخلٌِ َفةِ،
ار اإلِ ْسالَ ِمَ ،و َقال :أَ َنا َر ُ
ٖ٘ -مَنْ د ََخل َد َ
ابلَ ُة إِالَّ إِ َذا أَ ْخ َر َج ِك َتا ًبا
ص َّدقْ َك َما َ
لَ ْم ٌَ َ
ص َّر َح ِب ِه ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َوا ْل َح َن ِ
ٌُ ْ
سالَ َت ُه َو ٌَ ْر ِج َع؛
اب َملِ ِك ِه ْمَ ،ف ُه َو آمِنٌ َح َّتى ٌُ َبلِّ َػ ِر َ
ش ِب ُه أَنْ ٌَ ُكونَ ِك َت َ

ِم ْن ُهَ ،و ٌُ َر ّد إِلَى َمؤْ َمنِهَِ ،و َك َذلِ َك ا ْل ُح ْك ُم إِ َذا
ار َة،
أَ ْر ِ
ض ا ْل َعد ُِّو َوأَ ْرضِ َناَ ،وا َّد َعى ال ِّت َج َ

الر ْس ُم َجا ِهلِ ٌَّ ًة َوإِ ْسالَ ًماَ ،وألَنَّ
سول آمِنٌ َك َما َج َرى ِب ِه َّ
الر ُ
ألَنَّ َّ
سول
الر ُ
ان َّ
الر ُ
ص ْل َح الَ ٌَتِ ُّم إِالَّ ِب ُّ
ا ْلقِ َتال أَ ِو ال ُّ
سلَ ،فالَ ُب َّد مِنْ أَ َم ِ

األَمَانَ َ ،ح ٌْ ُ
ث ٌُ َر ُّد لِ َمؤْ َمنِهِ.

3

َ
أخذ بِؤ َ ْرضِ ِه ْم ،أَ ْو َبٌْنَ
ب
أَ ْو َقالِ :ج ْبتُ أَ ْطلُ ُ

َو َقال ال َّ
ار ِة الَ ٌُفٌِ ُد األَمَانَ َ ،ولَكِنْ لَ ْو َرأَى اإلِ َما ُم
ص ُد ال ِّت َج َ
شا ِف ِع ٌَّ ُةَ :ق ْ
ارَ ،ف َقال :مَنْ د ََخل َتا ِج ًرا َف ُه َو آمِنٌ َ ،ج َ
از،
َم ْ
صلَ َح ًة فًِ ُد ُخول ال ُّت َّج ِ
َو ِم ْثل َه َذا األَمَانُ الَ ٌَصِ ُّح مِنَ اآلْ َحادِ.

َب
َو َذه َ
ص َّدقُ
ٌُ َ
صا ِد ًقا
َ

ابلَ ُة فًِ َو ْج ٍه َ
ال َّ
آخ َر إِ َلى أَ َّن ُه
شافِ ِع ٌَّ ُة فًِ األَ َ
ص ِّح َوا ْل َح َن ِ
ض َلهُ ،الِ ْحتِ َمال َك ْو ِن ِه
ِبالَ َب ٌِّ َنةٍَ ،ت ْؽلٌِ ًبا ل َِح ْق ِن دَ ِمهَِ ،فالَ ٌُ َت َع َّر ُ
انَ ،وفًِ
فٌِ َما ٌَ َّدعٌِهِ؛ ألَنَّ ال َّظاه َِر أَ َّن ُه الَ ٌَدْ ُخل بِ َؽ ٌْ ِر أَ َم ٍ

ص ِّح ِع ْن َد ال َّ
ب بِ َب ٌِّ َن ٍة إلِ ْم َكانِ َها َؼالِ ًبا" (انتهى).
شافِ ِع ٌَّةَِ ٌُ :طالَ ُ
ُم َقابِل األَ َ

ار ِة ٌُفٌِ ُد األَ َمانَ َفالَ أَ َث َر لِ َظ ِّنهِ،
ص َد ال ِّت َج َ
َو َك َذلِ َك لَ ْو َقالَ :ظ َن ْنتُ أَنَّ َق ْ
سم َِع ُم ْسلِ ًما ٌَقُول :مَنْ د ََخل َتا ِج ًرا َف ُه َو آمِنٌ َ ،فد ََخل َو َقال:
َولَ ْو َ
ص ُّح أَ َّن ُه ٌُ ْق َبل َق ْولُهَُ ،والَ ٌُ ْؽ َتال.
َظ َن ْنتُ صِ َّح َتهَُ ،فاألَ َ

(قلتُ  :وتؤمل فً األصح مِن مذهب الشافعٌة والحنابلة فً وج ٍه
عندهم إلى أن َمن ادعى األمان أنه ٌصدق بال بٌنة؛ تؽلٌ ًبا لحقن
دمه ،وهذا ٌَ ُدلّك على فقه علماء المسلمٌن فً مسؤلة الدماء فً

ادَّعى أَ َّن ُه َتا ِج ٌر َو َكانَ َم َع ُه َم َتا ٌع ٌَ ِبٌ ُعهُ،
ابلَ ُةَ :ل ْو د ََخل َو َ
َو َقال ا ْل َح َن ِ
ارتِ ِه ْم إِلَ ٌْ َنا َو َن ْح ِوهِ ،ألَنَّ َما
قُبِل ِم ْنهُ ،إِنْ صَدَّ ْق َت ُه َعا َد ًةَ ،ك ُد ُخول ت َِج َ

الجملة).

ح ا ْل ُم ْسل ِِم ِبا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َنةِ:
"نِ َكا ُ

ادَّعا ُه ُم ْمكِنٌ َ ،ف ٌَ ُكونُ ُ
ش ْب َه ًة فًِ د َْرءِ ا ْل َق ْتلَ ،وألَ َّن ُه ٌُ َت َع َّذ ُر إِ َقا َم ُة
َ
ان ا ْل َعا َد ِة َم ْج َرى ال َّ
ش ْرطِ ،
ا ْل َب ٌِّ َن ِة َعلَى َذلِكََ ،فالَ ٌُ َت َع َّر ُ
ض لَهَُ ،ول َِج َر ٌَ ِ
وجدْ َم َع ُه َم َتا ٌعَ ،وا ْن َت َف ِ
ت ا ْل َعا َدةُ ،لَ ْم ٌُ ْق َبل َق ْولُهُ ،ألَنَّ
َوإِنْ لَ ْم ٌُ َ

ص َّر َح ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة ِبؤَنَّ ا ْل َح ْر ِب ٌَّ َة ا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َن َة إِ َذا َت َز َّو َجتْ ُم ْسلِ ًما أَ ْو
َ -ٖ1
ارتْ ِذ ِّم ٌَّ ًة.
ص َ
ِذ ِّم ًٌّاَ ،ف َقدْ َت َو َّط َنتْ َو َ

ب َب َقاإُ هُ َعلَى َما َكانَ َعلَ ٌْ ِه مِنْ
الَ ،و ٌَ ِج ُ
ار َة الَ َت ْح ُ
ال ِّت َج َ
صل ِب َؽ ٌْ ِر َم ٍ
ِص َمةِ" (انتهى).
َعد َِم ا ْلع ْ

ْ
وق:
َما ٌَ َت َر َّت ُ
اح مِنْ ُحقُ ٍ
ب لَ ْل ُم ْس َتؤ ِم َن ِة َعلَى ال ِّن َك ِ

(قلتُ  :الصحٌح فً هذه المسؤلة أن ٌُق َبل قولُه ،وذلك لحدٌث

َب ا ْلفُ َق َها ُء إِلَى أَنَّ َّ
اب ٌَّ َة َك ُم ْسلِ َم ٍة
َ -ٖ9ذه َ
الز ْو َج َة ا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َن َة ا ْل ِك َت ِ
فًِ َن َف َقةٍَ ،و َق ْس ٍمَ ،و َطالَ ٍقَ ،و َؼ ٌْ ِر َذلِ َك إِ َذا َكانَ َّ
ج ُم ْسلِ ًما؛
الز ْو ُ
شت َِرا ِك ِه َما فًِ َّ
الِ ْ
الز ْو ِج ٌَّةِ.

توبة كعب بن مالك ،حٌث قال فٌه" :وإذا َن َبطِ ًّ من أنباط الشام
ممن جاء ٌبٌع الطعام بالمدٌنة ٌقولَ :من ٌدل على كعب بن
مالك؟ ...الحدٌث"؛ وهو ظاهر فً أنه دخل المدٌنة بؤمان
ال ُت َّجار ،ولم ٌكن هناك خصوصٌة بؤن قال له ُم ْسلِ ٌمَ " :من دخل

ال َّت ْف ِر ُ
ِن َو َز ْو َجتِ ِه الِ ْختِالَ ِ
الدَّار:
ؾ
ٌق َب ٌْنَ ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ِ

تجارته فهو آمنٌ  ،كما نص علٌه المالكٌة مِن أنه ٌُقبل قوله

َب ا ْلفُ َق َها ُء إِلَى أَنَّ ا ْل َح ْر ِب ًَّ إِ َذا َخ َر َج إِلَ ٌْ َنا ُم ْس َتؤْ ِم ًنا ،أَ ِو
َٓٗ -ذه َ
ار ا ْل َح ْر ِ
ان لَ ْم َت َق ِع ا ْلفُ ْر َق ُة َب ٌْ َن ُه َو َبٌْنَ
ا ْل ُم ْسلِ َم إِ َذا د ََخل َد َ
ب ِبؤ َ َم ٍ
ت َو َذلِ َك الَ
ا ْم َرأَتِهِ؛ ألَنَّ ْ
ارةٌ عَنْ َت َبا ٌُ ِن ا ْل ِوالَ ٌَا ِ
ؾ ال َّد ِار ِع َب َ
اختِالَ َ
دَار
ارتِ َف َ
ب ْ
ٌُو ِج ُ
احَ ،وألَنَّ ا ْل َح ْربِ ًَّ ا ْل ُم ْس َتؤْمِنَ مِنْ أَهْ ل ِ
اع ال ِّن َك ِ
ض
ضاءِ َب ْع ِ
ار ٌَ ِة لِ َق َ
ار اإلِ ْسالَ ِم َعلَى َ
ا ْل َح ْربَِ ،وإِ َّن َما د ََخل َد َ
س ِبٌل ا ْل َع ِ
اجاتِ ِه الَ لِل َّت َو ُّط ِن.
َح َ

تاجرا فهو آمن" ،بل بمجرد وجود البضاعة التً تدل على
ً
بذلك ،وٌرد إلى َمؤ َمنِه ،ونظر اإلمام فً مصلحة المسلمٌن فً
هذا الباب ال ٌَ َ
لزم منها اؼتٌالُه ،بل إذا رأى المصلحة فً ؼٌر
بقابه ُر َّد إلى مؤمنه ،ولم ٌُ َق ّر حتى ٌبٌع ما جاء ببٌعه ،وَّللا
أعلم).

"ج -ادِّ َعا ُء َك ْونِ ِه ُم َإ َّم ًنا:

ار ُ
ث َب ٌْنَ ا ْل ُم ْس َتؤْ ِمنٌِنَ َو َب ٌْ َن ُه ْم َو َب ٌْنَ َؼ ٌْ ِر ِه ْم:
ال َّت َو ُ

 -ٖ7مَنْ َ
ص ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة
ار َنا َو َقال :أَ َّم َننًِ ُم ْسلِ ٌمَ ،ف َقدْ َن َّ
دَخل َد َ
ص َّدقُ ؛ ألَنَّ َحقَّ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َقدْ َث َبتَ
ابلَ ُة فًِ َو ْج ٍه َعلَى أَ َّن ُه الَ ٌُ َ
َوا ْل َح َن ِ

َب ا ْلفُ َق َها ُء إِلَى أَ َّن ُه ٌَ ْث ُبتُ ال َّت َوا ُر ُ
ث َبٌْنَ ُم ْس َتؤْ ِم َن ٌْ ِن فًِ َد ِار َنا
َٔٗ -ذه َ
ِن فًِ دَ ِار َنا َو َح ْر ِب ًٍّ
إِنْ َكا َنا مِنْ َد ٍار َوا ِح َدةٍَ ،ك َما ٌَ ْث ُبتُ َبٌْنَ ُم ْس َتؤْم ٍ

ان
فٌِ ِه َحٌْنَ َت َم َّك ُنوا ِم ْن ُه مِنْ َؼ ٌْ ِر أَ َم ٍ
إِ ْب َطال َح ِّق ِه ْمَ ،ولَكِنْ إِنْ َقال ُم ْسلِ ٌم :أَ َنا
أَنْ ٌُ َإ ِّم َنهَُ ،فقُبِل َق ْول ُ ُه فٌِ ِه َكا ْل َحاك ِِم إِ َذا َقالَ :ح َك ْمتُ لِفُالَ ٍن َعلَى
فُالَ ٍن.
ص َّدقُ فًِ
َظاه ٍِر لَهَُ ،فالَ ٌُ َ
أَ َّم ْن ُت ُه قُبِل َق ْولُهُ؛ ألَ َّن ُه ٌَ ْملِ ُك

فًِ َد ِار ِه ْم ،الِ ِّت َحا ِد ال َّد ِار َب ٌْ َن ُه َما ُح ْك ًماَ ،ه َذا فًِ ا ْل ُج ْملَةِ.

ا ْل ُم َعا َمالَ ُ
ِن:
ت ا ْل َمالِ ٌَّ ُة لِ ْل ُم ْس َتؤْم ِ
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ص ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َع َلى أَنَّ ا ْل ُم ْس َتؤْمِنَ فًِ َد ِار اإلِ ْسالَ ِم َكال ِّذ ِّم ًِّ إِالَّ
َٕٗ -ن َّ
اصَ ،و َعد َِم ُم َإ َ
ت َؼ ٌْ َر َما فٌِ ِه َحقُّ
اخ َذتِ ِه ِبا ْل ُعقُو َبا ِ
فًِ ُو ُجو ِ
ص ِ
ب ا ْلقِ َ
ا ْل َع ْبدَِ ،وفًِ أَ ْخ ِذ ا ْل َعاشِ ِر ِم ْن ُه ا ْل ُع ْ
ش َر ،ألَ َّن ُه ا ْل َت َز َم أَ ْح َكا َم اإلِ ْسالَ ِم أَ ْو
ان إِ ْج َراءِ األَ ْح َك ِام َعلَ ٌْ ِه َما دَ ا َم فًِ
أ ُ ْل ِز َم بِ َها مِنْ َؼ ٌْ ِر ا ْلت َِزا ِمهِ ،إلِ ْم َك ِ
دَ ِار اإلِ ْسالَمَ ،ف ٌَ ْل َز ُم ُه َما ٌَ ْل َز ُم ال ِّذ ِّم ًَّ فًِ ُم َعا َمالَتِ ِه َم َع ْ
اآل َخ ِرٌنَ ،
ِ
ْ
َ
ِن
َو َعلَى ه ََذا َفالَ ٌَحِل أ ْخ ُذ َمالِ ِه ِب َع ْق ٍد َفاسِ دٍِ ،ب ِخالَؾِ ا ْل ُم ْسل ِِم ا ْل ُم ْس َتؤم ِ
فًِ َد ِار ا ْل َح ْر ِ
ار؛ َألنَّ
ب َفإِنَّ لَ ُه أَ ْخ ُذ َمالِ ِه ْم ِب ِر َ
ضا ُه ْم َولَ ْو ِب ِر َبا أَ ْو قِ َم ٍ
س َؼدْ ًرا
ضا ُه ْم لَ ٌْ َ
ح لَ َنا إِالَّ أَنَّ ا ْل َؽدْ َر َح َرا ٌمَ ،و َما أ ُ ِخ َذ بِ ِر َ
َمالَ ُه ْم ُم َبا ٌ
ار َنا َم َحل
ِن ِم ْن ُه ْم فًِ َد ِار َنا؛ ألَنَّ َد َ
ِن بِ ِخالَؾِ ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
مِنَ ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
إِ ْج َراءِ أَ ْح َك ِام ال َّ
ش ِرٌ َعةَِ ،فالَ ٌَحِل لِ ُم ْسل ٍِم فًِ َد ِار َنا أَنْ ٌَ ْعقِ َد َم َع
ِن إِالَّ َما ٌَحِل مِنَ ا ْل ُع ُقو ِد َم َع ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ ،والَ ٌَ ُجو ُز أَنْ
ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ش ًْ ٌء الَ ٌَ ْل َز ُم ُه َ
ٌُ ْإ َخ َذ ِم ْن ُه َ
ش ْر ًعا َوإِنْ َج َرتْ ِب ِه ا ْلعَادَ ةُ" (انتهى).
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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س الَّتًِ َح َّر َم َّ
َّللا ُ إِ َّال بِا ْل َح ِّق) ( )ٔ9بعض
(و َال َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ
َ

ار َب ِة ِبا ْل َع ْود.
ٌح َوه َُو َع ْز ُم ُه َع َلى ا ْل ُم َح َ
است ِْح َ
ٌُ ْق َتل ْ
سا ًنا ،لِقِ ٌَ ِام ا ْل ُم ِب ِ
س َما َع َة عَنْ ُم َح َّمدٍ :أَ َّن ُه الَ ٌُ ْق َتل.
اسان ًَُِّ :و َر َوى ابْنُ َ
َقال ا ْل َك َ

أحكام عقد األمان (ٓٔ)

س َف ْ
آرا ُء
اخ َتلَ َفتْ َ
سَ ،وأَ َّما ا ْل ِج َنا ٌَ ُة َع َلى َما دُونَ ال َّن ْف ِ
َه َذا فًِ ال َّن ْف ِ
ا ْلفُ َقهَاءِ فًِ ا ْ
َب ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة إِلَى أَ َّن ُه
شت َِراطِ ال َّت َكافُ ِإ فًِ
الدٌِّنَ ،ف َذه َ
ِ
س َبٌْنَ ا ْل ُم ْسل ِِم َو ِّ
اوٌ ِه َما
الذ ِّم ًِّ لِ َت َ
ص ُ
ٌَ ْج ِري ا ْلقِ َ
س ِ
اص فٌِ َما دُونَ ال َّن ْف ِ

كتبهٌ /اسر برهامً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

فًِ ْ
شَ ،و َك َذا َبٌْنَ ا ْل ُم ْسلِ َم ِة َوا ْل ِك َتابِ ٌَّةِ" (انتهى).
األ ْر ِ

أٌضا (ص ٕ-ٔ1
فقد ورد فً الموسوعة الكوٌتٌة
ً

(قلتُ  :وعند الجمهور أنه ال مساواة فً األرش ب ٌْن المسلم

٘ )ٔ1تحت عنوان" :مستؤمن":

ً
فضال عن المستؤمن ،وكذا ب ٌْن المسلم والكتابً).
والذمً؛

س ُه:
ِن ِب َق ْتل ا ْل ُم ْسل ِِم َو َع ْك ُ
ِص ُ
"ق َ
اص ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ

"و ِع ْن َد ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ِة َعلَى ا ْل َم ْ
ور مِنَ ا ْل َم ْذ َه ِ
ص مِنَ
ب أَ َّن ُه الَ ٌُ ْق َت ُّ
َ
ش ُه ِ
ِص َعلَى ا ْل َكامِل َك ِج َنا ٌَ ِة ذِي ٌَ ٍد
ا ْل َكاف ِِر لِ ْل ُم ْسل ِِم؛ ألِنَّ ِج َنا ٌَ َة ال َّناق ِ

ؾ َبٌْنَ ا ْلفُ َقهَاءِ فًِ أَ َّن ُه ٌُ ْق َتل ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ ِب َق ْتل ا ْل ُم ْسل ِِم،
ٖٗ -الَ ِخالَ َ
َو َك َذلِ َك ِب َق ْتل ال ِّذ ِّم ًَِّ ،ولَ ْو َم َع ْ
اخ ِتالَؾِ أَدْ ٌَانِ ِه ْم ،ألِنَّ ا ْل ُك ْف َر ٌَ ْج َم ُع ُه ْم،

َ
احَ ،و ٌَ ْل َز ُم ُه لِ ْل َكامِل َما فٌِ ِه مِنَ الدِّ ٌَةِ،
صح َ
شالَّ َء َعلَى َ
ٌِح ٍة فًِ ا ْل ِج َر ِ
س َعلَى ا ْل َجانًِ إِالَّ
ئ َعلَى َ
ش ٌْ ٍنَ ،وإِالَّ َفلَ ٌْ َ
َوإِالَّ َف ُح ُكو َم ُة عَدْ ٍل إِنْ َب ِر َ

َو ْ
ِنَ :ف َذ َه َب
ِص ِ
اخ َتلَفُوا فًِ ق َ
اص ا ْل ُم ْسل ِِم َوال ِّذ ِّم ًِّ بِ َق ْتل ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة َوال َّ
ِن؛
شافِ ِع ٌَّ ُة َوا ْل َح َنابِلَ ُة إِلَى أَ َّن ُه الَ ٌُ ْق َتل ا ْل ُم ْسلِ ُم بِا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
صلَّى َّ
األ ْعلَى الَ ٌُ ْق َتل ِب ْ
ألِنَّ ْ
سلَّ َم( :-الَ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
األدْ َنى؛ َولِ َق ْولِ ِه َ -

ْ
ب.
األ َد ُ
اص َّ
شافِ ِع ٌَّ ُة أَ َّن ُه الَ ٌُ ْ
َو ٌَ َرى ال َّ
اوي فًِ
الط َر ِ
ِص ِ
ؾ ال َّت َ
ش َت َر ُط فًِ ق َ
س ِ
س فٌِهَِ .و َك َذلِ َك َقال
ا ْل َبدَلَ ،ف ٌُ ْق َط ُع ال ِّذ ِّم ًُّ بِا ْل ُم ْسل ِِمَ ،والَ َع ْك َ
س لَ ُه
ابلَ ُة :مَنْ الَ ٌُ ْق َتل ِب َق ْتلِهِ ،الَ ٌُ ْق َت ُّ
ص ِم ْن ُه فٌِ َما دُونَ ال َّن ْف ِ
ا ْل َح َن ِ

ٌُ ْق َتل ُم ْسلِ ٌم ِب َكاف ِِر) (رواه البخاري)" (انتهى).
(قلتُ  :وهذا الحدٌث أصل فً هذا الباب كله ،وهو قول جمهور

س ُه ِب َن ْفسِ هَِ ،فالَ ٌُ ْإ َخ ُذ
ضا َكا ْل ُم ْسل ِِم َم َع ا ْل َكاف ِِر؛ ألِ َّن ُه الَ ُت ْإ َخ ُذ َن ْف ُ
أَ ٌْ ً
ح ِب ُج ْر ِحهَِ ،كا ْل ُم ْسل ِِم َم َع ا ْل ُم ْس َتؤْ َم ِن"
َط َر ُف ُه ِب َط َرفِهَِ ،والَ ٌُ ْج َر ُ

أهل العلم).
"و ٌُ ْق َتل ِّ
ِنَ ،ك َما ٌُ ْق َتل ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ
َ
الذ ِّم ًُّ َوا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ بِ َق ْتل ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ِن َو ِّ
الر َوا ٌَ ِة إِلَى أَ َّن ُه
َب ا ْل َح َن ِف ٌَّ ُة فًِ َظاه ِِر ِّ
الذ ِّم ًَِّ ،و َذه َ
ِب َق ْتل ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
اص َعلَى ُم ْسل ٍِم أَ ْو ِذ ِّم ًٍّ ِب َق ْتل ُم ْس َتؤْ ِم ٍن ،ألِ َّن ُه ُم ا ْ
ش َت َر ُطوا فًِ
ِص َ
الَ ق َ
اص أَنْ ٌَ ُكونَ ا ْل َم ْق ُتول فًِ َحقِّ ا ْل َقاتِل َم ْحقُونَ الدَّ ِم َع َلى
ِص ِ
ا ْلق َ
ِص َم ُت ُه ُم َإ َّق َت ٌة ،ألِ َّن ُه َمصُونُ الد َِّم فًِ َحال
ال َّتؤْ ِبٌدَِ ،وا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ ع ْ
ص ِد ِه االِ ْنتِ َقال
أَ َمانِ ِه َف َق ْطَ ،وألِ َّن ُه مِنْ َد ِار أَهْ ل ا ْل َح ْر ِ
ب ُح ْك ًما؛ لِ َق ْ
َار َنا فًِ
إِلَ ٌْ َهاَ ،فالَ ٌُ ْمكِنُ ا ْل ُم َ
س َاواةُ َب ٌْ َن ُه َو َبٌْنَ مَنْ ه َُو مِنْ أَهْ ل د ِ

(انتهى).

"دٌة المستؤمن:
ِن،
ؾ َبٌْنَ ا ْلفُ َقهَاءِ فًِ ُو ُجو ِ
ٗٗ -الَ ِخالَ َ
ب الدِّ ٌَ ِة بِ َق ْتل ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
َو ْ
َب ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة
اخ َتلَفُوا فًِ ِم ْق َد ِارهَا َعلَى ال َّن ْح ِو ال َّتالًَِ :ف َذه َ
ؾ ِد ٌَ ِة ا ْل ُح ِّر ا ْل ُم ْسل ِِم،
ِص ُ
اب ًِّ ا ْل ُم َعا َه ِد ن ْ
ابلَ ُة إِلَى أَنَّ ِد ٌَ َة ا ْل ِك َت ِ
َوا ْل َح َن ِ
ُ
َ
ب
اح أَهْ ل ا ْل ِك َتا ِ
َو ِد ٌَة ا ْل َم ُجوسِ ًِّ َث َما ُنمِا َب ِة د ِْره ٍَمَ ،و َك َذلِ َك ِد ٌَة ِج َر ِ

س َاوا َةَ ،ولَكِنْ َعلَ ٌْ ِه ِد ٌَ ٌة.
اص ٌَ ْع َت ِم ُد ا ْل ُم َ
ص ُ
ِص َمةَِ ،وا ْلقِ َ
ا ْلع ْ

اح ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ .
ص ِ
َعلَى ال ِّن ْ
ؾ مِنْ ِد ٌَ ِة ِج َر ِ

اس َتدَل
ِنَ ،و ْ
س َ
ي َعنْ أَبًِ ٌُو ُ
َو ُر ِو َ
ؾ أَ َّن ُه ٌُ ْق َتل ا ْل ُم ْسلِ ُم بِا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
بِ َق ْولِ ِه َ -ت َعا َلىَ ( :-وإِنْ أَ َح ٌد مِنَ ا ْل ُم ْ
ار َك َفؤ َ ِج ْرهُ َح َّتى
اس َت َج َ
ش ِركٌِنَ ْ

س َوا ٌء.
صحٌِ ُح ِع ْن َد ا ْل َح َنفِ ٌَّ ِة أَنَّ ا ْل ُم ْس َتؤْمِنَ َوا ْل ُم ْسلِ َم فًِ الدِّ ٌَ ِة َ
َوال َّ

َّللا ُث َّم أَ ْبل ِْؽ ُه َمؤْ َم َن ُه) (التوبة.)ٙ:
ٌَ ْس َم َع َكالَ َم َّ ِ

ِن ا ْل ِك َتابِ ًِّ ُثلُ ُ
َو َقال ال َّ
ث ِد ٌَ ِة ا ْل ُم ْسل ِِم َن ْف ًسا
شافِ ِع ٌَّ ُةِ :د ٌَ ُة ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
اب ِد ا ْل َق َم ِر
ِن ا ْل َو َثن ًِِّ َوا ْل َم ُجوسِ ًِّ َو َع ِ
َو َؼ ٌْ َرهَاَ ،و ِد ٌَ ُة ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ٌِق ُثل ُ َثا ُع ْ
َو ِّ
ور .أَ َّما ا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َناتُ
الز ْند ِ
ش ِر ِد ٌَ ِة ا ْل ُم ْسل ِِم َه َذا فًِ ال ُّذ ُك ِ

ِن َ
سا،
آخ َر قِ ٌَا ً
َو َن َّ
ص ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َعلَى أَنَّ ا ْل ُم ْس َتؤْمِنَ ٌُ ْق َتل ِب َق ْتل ُم ْس َتؤْم ٍ
س َاواةُ َبٌْنَ ا ْل ُم ْس َتؤْ ِمنٌِنَ مِنْ َح ٌْ ُ
ث َح ْقنُ الدَّ ِمَ ،والَ
اس ا ْل ُم َ
َو َو ْج ُه ا ْلقِ ٌَ ِ
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ا ْإل َن ُ
ور
ِص ُ
ؾ َبٌْنَ ا ْلفُ َقهَاءِ فًِ أَنَّ ِد ٌَ َتهُنَّ ن ْ
اث َفالَ ِخالَ َ
ؾ ِد ٌَ ِة ال ُّذ ُك ِ
ِم ْن ُه ْم.

(قلتُ  :والصحٌح وجوب إقامة الحد علٌه كالذمً؛ ألنه أدنى
منه).

س ُه:
ِن َمال ا ْل ُم ْسل ِِم َو َع ْك ُ
َ
"س ِر َق ُة ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ

َّع َوةُ َو َكانَ ُم ْس َتؤْ ِم ًناَ ،ف َقال ا ْل َب ُهوت ًُِّ مِنَ
َوأَ َّما مَنْ لَ ْم َت ْبل ُ ْؽ ُه الد ْ
ؾ
ابلَةِ :إِنَّ ِد ٌَ َت ُه ِد ٌَ ُة أَهْل دٌِنِ ِه ،ألَ َّن ُه َم ْحقُونُ الد َِّمَ ،فإِنْ لَ ْم ٌُ ْع َر ْ
ا ْل َح َن ِ
دٌِ ُن ُه َف َك َم ُجوسِ ًٍّ؛ ألِ َّن ُه ا ْل ٌَقٌِنُ َ ،و َما َزا َد َعلَ ٌْ ِه َم ْ
ش ُكو ٌك فٌِهِ"

َب ا ْلفُ َق َها ُء إِلَى أَ َّن ُه ٌُ ْ
س ِر َق ِة َت َوافُ ُر
ش َت َر ُط إلِ َقا َم ِة َحدِّ ال َّ
َ -ٗ7ذه َ
ُ
ار ِق ُم ْل َت ِز ًما أَ ْح َكا َم ا ْإل ْسالَ ِم؛ َو َعلَى ه ََذا َفإِنْ
ش ُروطٍ ِم ْن َهاَ :ك ْونُ َّ
الس ِ
ِن َ
آخ َر َماالً الَ ٌُ َقا ُم َعلَ ٌْ ِه ا ْل َحدُّ؛ لِ َعدَ ِم
َ
س َرقَ ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ مِنْ ُم ْس َتؤْم ٍ
س َرقَ مِنْ ُم ْسل ٍِم أَ ْو ِذ ِّم ًٍّ
ي ِم ْن ُه َما أَ ْح َكا َم ا ْإل ْسالَ ِمَ ،وأَ َّما إِنْ َ
ا ْلت َِز ِام أَ ٍّ
َففًِ إِ َقا َم ِة ا ْل َحدِّ َعلَ ٌْ ِه أَ ْق َوال ٌ ُم ْخ َتلِ َف ٌة.

(انتهى).

ِن َو ِز َنا ا ْل ُم ْسل ِِم بِا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َنةِ:
"ز َنا ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ِ
ْ٘ٗ -
ِن إِ َذا
ؾ ا ْلفُ َق َها ُء فًِ ُو ُجو ِ
اخ َتلَ َ
ب ا ْل َحدِّ َعلَى ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ابلَ ُة،
الَ :ف َذه َ
ِبا ْل ُم ْسلِ َم ِة أَ ِو ال ِّذ ِّم ٌَّ ِة َعلَى أَ ْق َو ٍ
َب ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة َوا ْل َح َن ِ
شافِ ِع ٌَّ ُة فًِ ا ْل َم ْ
ؾ فًِ َق ْو ٍلَ ،وال َّ
ور
س َ
َحنٌِ َف َة َو ُم َح َّمدٌَ ،وأَ ُبو ٌُو ُ
ش ُه ِ
إِلَى أَ َّن ُه الَ ٌُ َح ُّد ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ إِ َذا َز َنى.
َز َنى
َوأَ ُبو

ِن َفالَ ٌُ َح ُّد ِع ْن َد ا ْل َح َنفِ ٌَّ َة َ -ع َدا ُز َف َر-
َفإِنْ َ
س َرقَ ا ْل ُم ْسلِ ُم َمال ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
شافِ ِع ٌَّةِ ،ألِنَّ فًِ َمالِ ِه ُ
َوال َّ
اب َل ُة
احةَِ ،و َذه َ
ش ْب َه َة ا ْإل َب َ
َب ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة َوا ْل َح َن ِ
ِن
َو ُز َف ُر مِنَ ا ْل َح َنفِ ٌَّ ِة إِلَى أَ َّن ُه ٌُ َقا ُم َعلَ ٌْ ِه ا ْل َح ُّد ألِنَّ َمال ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
صو ٌم" (انتهى).
َم ْع ُ

ب ُعقُو َب ًة
اؾ ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة :إِ َذا َكا َن ِ
ت ا ْل ُم ْسلِ َم ُة َطابِ َع ًة َفإِ َّن ُه ٌُ َعا َق ُ
ض َ
َوأَ َ
َ
اس َت ْك َر َه ا ْل ُم ْسلِ َم َة َفإِ َّن ُه ٌُ ْق َتل لِ َن ْقضِ ِه
شدٌِدَ ًةَ ،و ُت َح ُّد ا ْل ُم ْسلِ َم ُةَ ،وإِ ِن ْ

(قلتُ  :وهذا الخالؾ بٌن الفقهاء فً إقامة حد السرقة على

ا ْل َع ْه َد.

المستؤمن مبنً على اشتراط كون السارق ملتز ًما أحكام اإلسالم،
حتى تثبت والٌة اإلمام علٌه).

ب
ب أَنْ ٌُ ْق َتل لِ َن ْق ِ
ض ا ْل َع ْهدَِ ،والَ ٌَ ِج ُ
َو َقال ا ْل َح َنا ِب َل ُة :الَ ٌُ َح ُّد ألِ َّن ُه ٌَ ِج ُ
َم َع ا ْل َق ْتل َح ٌّد سِ َواهُ.

س ِر َق ِة َعلَى ا ْل َح ْر ِب ًِّ َؼ ٌْ ِر ا ْل ُم ْس َتؤْ َم ِن؛ لِعَدَ ِم
"ولِ َذا الَ ٌُ َقا ُم َح ُّد ال َّ
َ
ا ْلت َِزا ِم ِه أَ ْح َكا َم ا ْإل ْسالَ ِمَ ،و ٌُ َقا ُم ا ْل َح ُّد َعلَى ِّ
الذ ِّم ًِّ؛ ألِ َّن ُه ِب َع ْق ِد ال ِّذ َّم ِة
ٌَ ْل َت ِز ُم بِؤ َ ْح َك ِام ا ْإل ْسالَ ِمَ ،و َت ْث ُبتُ ِوالَ ٌَ ُة ا ْإل َم ِام َعلَ ٌْهِ .أَ َّما ا ْل َح ْر ِب ًُّ
س َرقَ مِنْ ُم ْس َتؤْ َم ٍن َ
آخ َر الَ ٌُ َقا ُم َعلَ ٌْ ِه ا ْل َحدُّ؛ لِ َعدَ ِم
ا ْل ُم ْس َتؤْمَنُ َ :فإِنْ َ
س َرقَ مِنْ ُم ْسل ٍِم أَ ْو ِذ ِّم ًٍّ َففًِ
ي ِم ْن ُه َما أَ ْح َكا َم ا ْإل ْسالَ ِمَ .وإِنْ َ
ا ْلت َِز ِام أَ ٍّ
إِ َقا َم ِة ا ْل َح ِّد َعلَ ٌْ ِه أَ ْق َوال ٌ ُم ْخ َتلِ َف ٌة:

شافِ ِع ٌَّ ُة فًِ َو ْج ٍه َ
َو َقال ال َّ
ؾ فًِ َق ْو ٍلَ ٌُ :قا ُم َعلَ ٌْ ِه
س َ
آخ َرَ ،وأَ ُبو ٌُو ُ
ا ْل َح ُّد.
ص ُج ْم ُهو ُر ا ْل َح َنفِ ٌَّ ِة َعلَى
َوأَ َّما إِ َذا َز َنى ا ْل ُم ْسلِ ُم بِا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َن ِة َف َقدْ َن َّ
أَ َّن ُه ٌُ َح ُّد ا ْل ُم ْسلِ ُم دُونَ ا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َن ِة ألِنَّ َت َع ُّذ َر إِ َقا َم ِة ا ْل َح ِّد َع َلى
س لِل ُّ
َب أَ ُبو
الر ُجلَ ،و َذه َ
ش ْب َه ِة َفالَ ٌَ ْم َن ُع إِ َقا َم ُت ُه َعلَى َّ
ا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َن ِة لَ ٌْ َ
ضا" (انتهى).
ؾ إِلَى أَ َّن ُه ُت َح ُّد ا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َن ُة أَ ٌْ ً
س َ
ٌُو ُ

ؾ) إِلَى
س َ
َب ُج ْم ُهو ُر ا ْلفُ َقهَاءِ (ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة َوا ْل َح َنابِلَ ُة َوأَ ُبو ٌُو ُ
َذه َ
ان ٌَ ْج َعلُ ُه ُم ْل َت ِز ًما
ُو ُجو ِ
ب إِ َقا َم ِة ا ْل َح ِّد َعلَ ٌْهِ؛ ألِنَّ ُد ُخولَ ُه فًِ األْ َم ِ
ْ
األ ْح َكا َم" .

(قلتُ  :والصحٌح وجوب إقامة الحد فً الصور المختلفة؛ ذلك أن
إقامة حد الزنا حق هلل -سبحانه وتعالى ،-فإذا أمكن إقامته وجب

(قلتُ  :وهذا هو الصحٌح فً هذه المسؤلة).

لحق َّللا -سبحانه وتعالى.)-
َب أَ ُبو َحنٌِ َف َة َو ُم َح َّم ٌد إِلَى َعد َِم إِ َقا َم ِة ا ْل َحدِّ َعلَ ٌْهِ؛ ألِ َّن ُه َؼ ٌْ ُر
"و َذه َ
َ
ُم ْل َت ِز ٍم بِؤ َ ْح َك ِام اإلِ ْسالَ ِم ،قال -تعالىَ ( :-وإِنْ أَ َح ٌد مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ
َّللا ُث َّم أَ ْبل ِْؽ ُه َمؤْ َم َن ُه َذلِ َك ِبؤ َ َّن ُه ْم
ار َك َفؤ َ ِج ْرهُ َح َّتى ٌَ ْس َم َع َك َال َم َّ ِ
اس َت َج َ
ْ
َق ْو ٌم َال ٌَ ْعلَمُونَ ) (التوبة.)ٙ:

ِن لِ ْل ُم ْسل ِِم:
" َق ْذ ُ
ؾ ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ؾ ُم ْسلِ ًما ،لَ ْم ٌُ َح َّد فًِ َق ْول
ان َف َق َذ َ
 -ٗٙلَ ْو د ََخل َح ْربِ ًٌّ َد َ
ار َنا ِبؤ َ َم ٍ
أَبًِ َحنٌِ َف َة ْ
س َ
ان أَ ُبو ٌُو ُ
َب ال َّ
األ َّولَ ،و َذه َ
ؾ َو ُم َح َّم ٌد َوه َُو َق ْول ٌ
صا ِح َب ِ
َ
آخ ُر ألِ ِبً َحنٌِ َف َة إِلَى أَ َّن ُه ٌُ َحدُّ" (انتهى).
7

َو ِع ْندَ ال َّ
ال :أَ ْظ َه ُرهَا :أَ َّن ُه الَ ٌُ َقا ُم َعلَ ٌْ ِه ا ْل َح ُّد
شا ِف ِع ٌَّ ِة َثالَ َث ُة أَ ْق َو ٍ
س ِر َق ِة َكال ِّذ ِّم ًِّ.
َكا ْل َح ْر ِب ًَِّ .وال َّثانًِ :أَنَّ ا ْل ُم ْس َتؤْمَنَ ٌُ َقا ُم َعلَ ٌْ ِه َح ُّد ال َّ
َوال َّثال ُ
انَ :فإِنْ َ
ش َر َط فٌِ ِه إِ َقا َم َة
ِثَ ٌُ :ف َّ
صل بِال َّن َظ ِر إِلَى َع ْق ِد األْ َم ِ

َو َقال ُم َح َّمدٌ :الَ ٌُ ْ
ب ا ْل ُح ْك ِم
ص َم ٌْ ِنَ ،بل ٌَ ْكفًِ ل ُِو ُجو ِ
ش َت َر ُط َت َرا ُف ُع ا ْل َخ ْ
َّع َوى إِلَى ا ْل َقاضِ ً ا ْل ُم ْسل ِِم ،ألِ َّن ُه لَ َّما
َب ٌْ َن ُه َما أَنْ ٌَ ْر َف َع أَ َح ُد ُه َما الد ْ
َّع َوىَ ،ف َقدْ َرضِ ًَ بِ ُح ْك ِم ا ْإل ْسالَ ِمَ ،ف ٌَ ْل َز ُم إِ ْج َرا ُء ُح ْك ِم
َر َف َع أَ َح ُد ُه َما الد ْ

ا ْل ُحدُو ِد َع َل ٌْ ِه َو َج َب ا ْل َق ْط ُعَ ،وإِالَّ َفالَ َح َّد َوالَ َق ْط َع" (انتهى).

ا ْإل ْسالَم فًِ َح ِّقهَِ ،ف ٌَ َت َعدَّى إِلَى ْ
اآل َخ ِر َك َما إِ َذا أَ ْسلَ َم أَ َح ُد ُه َما.
ِ

ضا ٌَا ا ْل ُم ْس َتؤْ ِمنٌِنَ :
"ال َّن َظ ُر فًِ َق َ

ش َت َر ُط ال َّت َرافُ ُع فًِ ْ
ؾ :الَ ٌُ ْ
صالً،
األ ْنك َِح ِة ا ْل َفاسِ دَ ِة أَ ْ
س َ
َو َقال أَ ُبو ٌُو ُ
س َوا ٌء َت َرا َف َعا أَ ْو لَ ْم ٌَ َت َرا َف َعا ،أَ ْو
َو ٌُ َف ِّرقُ ا ْل َحا ِك ُم َب ٌْ َن ُه َما إِ َذا َعلِ َم َذلِكَ؛ َ

ؾ َبٌْنَ ا ْلفُ َقهَاءِ فًِ أَ َّن ُه لَ ْو َت َرا َف َع إِلَ ٌْ َنا ُم ْسلِ ٌم َو ُم ْس َتؤْمِنٌ
 -ٗ1الَ ِخالَ َ
ضا ُه َما ،أَ ْو ِر َ َ
اح أَ ْو َؼ ٌْ ِر ِه َو َج َب ا ْل ُح ْك ُم َب ٌْ َن ُه َما
ِب ِر َ
ضا أ َح ِد ِه َما فًِ نِ َك ٍ

َر َف َع أَ َح ُد ُه َما دُونَ ْ
اح ُك ْم َب ٌْ َن ُه ْم بِ َما
اآل َخ ِر؛ لِ َق ْولِ ِه َ -ت َعا َلىَ ( :-وأَ ِن ْ
أَ ْن َزل َّ
َّللا ُ َوالَ َت َّت ِب ْع أَهْ َوا َء ُه ْم) (المابدةَ ،)ٗ9:و َو ْج ُه االِ ْستِدْ الَل أَنَّ

اس َتدَل ل َِذلِ َك ال َّ
ِب َ
شافِ ِع ٌَّ ُة
ش ْرعِ َناَ ،طالِ ًبا َكانَ ا ْل ُم ْسلِ ُم أَ ْو َم ْطلُو ًباَ ،و ْ
ب َر ْف ُع ال ُّظ ْل ِم َع ِن ا ْل ُم ْسل ِِمَ ،وا ْل ُم ْسلِ ُم الَ
ابلَ ُة بِ َق ْولِ ِه ْم :ألِ َّن ُه ٌَ ِج ُ
َوا ْل َح َن ِ

ْ
األ ْم َر ُم ْطلَقٌ عَنْ َ
ش ْرطِ ا ْل ُم َرا َف َعةِ" (انتهى).

ٌُ ْمكِنُ َر ْف ُع ُه إِلَى َحاك ِِم أَهْ ل ِّ
از َع ٌْ ِن،
الذ َّمةَِ ،والَ ٌُ ْمكِنُ َت ْر ُك ُه َما ُم َت َن ِ
َف َردَدْ َنا مَنْ َم َع ا ْل ُم ْسل ِِم إِلَى َحاك ِِم ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ ألِنَّ ا ْإل ْسالَ َم ٌَ ْعلُو َوالَ
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ض ٌٌِ ًعا لِ ْل َحقِّ .
ٌُ ْعلَى َع َل ٌْهَِ ،وألِنَّ فًِ َت ْركِ ا ْإل َجا َب ِة إِلَ ٌْ ِه َت ْ
َو ْ
َب
َّع َوى َؼ ٌْ َر ُم ْسلِ َم ٌْ ِنَ ،ف َذه َ
اخ َتلَفُوا فٌِ َما إِ َذا َكانَ َط َر َفا الد ْ
ابلَ ُةَ ،وال َّ
ان،
شا ِف ِع ٌَّ ُة إِلَى أَ َّن ُه إِنْ َت َحا َك َم إِلَ ٌْ َنا ُم ْس َتؤْ ِم َن ِ
ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة َوا ْل َح َن ِ
ض ُخ ٌِّ َر ا ْل َحا ِك ُم َبٌْنَ ا ْل ُح ْك ِم َو َت ْر ِكهِ،
ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ
اس َت ْعدَى َب ْع ُ
أَ ِو ْ
ض
اح ُك ْم َب ٌْ َن ُه ْم أَ ْو أَ ْع ِر ْ
اس َت َدلُّوا ِب َق ْولِ ِه َ -ت َعالَىَ ( :-فإِنْ َجا ُءو َك َف ْ
َو ْ
َع ْن ُه ْم) (المابدة.)ٕٗ:
ب إِلَ ًََّ ،و َقٌَّدَ هُ ال َّ
شافِ ِع ٌَّ ُة ِبؤَنْ َت َّتفِقَ
َو َقال َمالِكٌَ :و َت ْر ُك َذلِ َك أَ َح ُّ
ص َرانِ ٌَّ ٌْ ِن َم َثالًَ ،و ٌُ ْ
ابلَ ِة ا ِّت َفاقُ ُه َماَ ،فإِنْ
ِملَّ َتا ُه َما َك َن ْ
ش َت َر ُط ِع ْن َد ا ْل َح َن ِ
ي ال َّت ْخ ٌٌِ ُر َع ِن
أَ َبى أَ َح ُد ُه َماَ ،ل ْم ٌُ ْح َك ْم لِعَدَ ِم ا ْلت َِزا ِم ِه َما ُح ْك َم َناَ ،و ُر ِو َ
ًَِ ،وال َّ
س ِن َوإِ ْب َراهٌِ َم.
ش ْعبِ ًِّ َوا ْل َح َ
ال َّن َخع ِّ
َوإِ َذا َح َك َم َفالَ ٌَ ْح ُك ُم إِالَّ ِب ُح ْك ِم ا ْإل ْسالَ ِم؛ لِ َق ْولِ ِه َ -ت َعا َلىَ ( :-وإِنْ َح َك ْمتَ
س
اح ُك ْم َب ٌْ َن ُه ْم بِا ْلق ِْسطِ ) (المابدةَ ،)ٕٗ:وإِنْ لَ ْم ٌَ َت َحا َك ُموا إِلَ ٌْ َنا لَ ٌْ َ
َف ْ
لِ ْل َحاك ِِم أَنْ ٌَ َّتبِ َع َ
ور ِه ْمَ ،والَ ٌَدْ ُعو ُه ْم إِلَى ُح ْك ِم َنا ،لِ َظاه ِِر
ش ٌْ ًبا مِنْ أ ُ ُم ِ
ْ
اآل ٌَةَِ ( :فإِنْ َجا ُءو َك).
َب ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َوال َّ
شافِ ِع ٌَّ ُة فًِ َق ْو ٍل إِلَى أَنَّ َعلَى ا ْل َحاك ِِم أَنْ ٌَ ْح ُك َم
َو َذه َ
َب ٌْ َن ُه ْمَ ،والَ ٌُ ْ
اس َرضِ ًَ
ش َت َر ُط َت َرافُ ُع ا ْل َخ ْ
ص َم ٌْ ِنَ ،وبِ ِه َقال ابْنُ َع َّب ٍ
َّ
سان ًَُِّ ،وعِ ْك ِر َم ُة َو ُم َجا ِهدٌَ ،و ُّ
ي.
الزهْ ِر ُّ
َّللا ُ َع ْنهَُ ،و َع َطا ٌء ا ْل ُخ َرا َ
َ َ
َ
س ن ِْس َو ٍة
ار ِم َوا ْل َج ْم ُع َبٌْنَ َخ ْم ِ
اح ا ْل َم َح ِ
َؼ ٌْ َر أنَّ أ َبا َحنٌِ َفة َقال فًِ نِ َك ِ
َو ْ
األ ْخ َت ٌْ ِنْ ٌُ :
ش َت َر ُط َم ِجٌ ُب ُه ْم لِ ْل ُح ْك ِم َعلَ ٌْ ِه ْمَ ،فإِ َذا َجا َء أَ َح ُد ُه َما دُونَ
ْ
وج ِد ال َّ
ش ْر ُط َوه َُو َم ِجٌ ُب ُه ْمَ ،فالَ ٌُ ْح َك ُم َب ٌْ َن ُه ْم.
اآل َخ ِر ،لَ ْم ٌُ َ
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إلى فضٌلة اإلمام األكبر!

ال تمل ٌا فضٌلة اإلمام كما ال ٌملون هم.

كتبه /سعٌد الروبً

وال تسكت كما ال ٌسكتون هم.

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

واستمر كما ٌستمرون هم.

فضٌلة اإلمام األكبر...

كؤنهم ٌراهنون على َملل األزهر وشٌخه.

نعلم ونعرؾ أن مسبولٌاتك كبٌرة وثقٌلة ،وعدٌدة.

أو كؤنهم ٌعتبرون أن صحوة "األزهر" مإقتة وقصٌرة؛ فؤثبت
لهم ٌا فضٌلة اإلمام أن األزهر ٌقظان ومتابع ،وأن األحوال

ونتمنى أن نعٌنك وأن ندعمك ،وأن نتحمل معك جز ًءا مِن

اختلفت.

المسبولٌة ،وندعو لك بالثبات واإلعانة مِن َّللا.
سامحنا ٌا فضٌلة اإلمام ،فنحن نحبك ونقدرك ،ونقدر لألزهر
ٌا فضٌلة اإلمام ...بعد موقفك القوي لصالح "مسلمً بورما"،

جهوده ووقفاته ،ونشد على أٌدٌكم ،ونرفع إلٌكم همومنا؛

وانتفاضتك ،وكالمك الذي أثلج صدورنا؛ توقفت المذابح

لتكونوا سب ًبا فً زوالها.

والمجازر ،وتوقؾ التهجٌر ،وهدأت قلوبنا شٌ ًبا ما.
ولكن لألسؾ الشدٌد ،عادت المعاناة األسبوع الماضً مِن جدٌد؛

بتقدٌر كبٌر مواقفكم األخٌرة مِن تطبٌق الشرٌعة ،وموقفكم
نتابع
ٍ
مِن المثلٌٌن ،وتصرٌحات فضٌلة الشٌخ "عباس شومان" فً

فتم تهجٌر آالؾ جدٌدة إلى بنجالدٌش ،خرجوا بعد التضٌٌق

هذا الصدد.

علٌهم واالعتداء علٌهم ،والعدوان علٌهم فً بٌوتهم ودٌارهم
نث ِّمن لكم مواقفكم ،ونشكر لكم جهودكم ،ولكن نطمع فً المزٌد؛

بنفس األسلوب السابق.

فؤنتم حابط صد وسد أمام المخربٌن والمعتدٌن.
أٌضا :أن المتطرفٌن النصارى فً أفرٌقٌا الوسطى
والجدٌد
ً
"االنتً باالكا" قاموا باالعتداء على المسلمٌن فً المسجد،

ومهما حاولوا هدمكم أو تشوٌهكم؛ فؤنتم األمل بعد عدالة َّللا

وقتلوا منهم عشرٌن بما فٌهم اإلمام وناببه داخل المسجد! مما

وتدبٌره.

جدد األحزان وفتح الجراح ،وأعاد إلى األذهان مذابح المسلمٌن

نعقد علٌكم اآلمال ،وننتظر منكم الكثٌر ،داعٌن َّللا لكم بالتوفٌق

فً أفرٌقٌا الوسطى.

والسداد والرشاد واإلعانة والثبات.

ونرٌد مِن فضٌلتك أن تتابع اإلنكار واالحتجاج ،وترفع صوت
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األزهر مجد ًدا ،مطالِ ًبا بوقؾ االنتهاكات بحق المسلمٌن فً كل
مكان ،ووضع حد للمعاناة المتكررة المتجددة.
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نعم ٌا فضٌلة اإلمام ،صوتكم ٌصل وله تؤثٌر ،لكن األعداء
ٌستجٌبون مدة ثم ٌعودون إلى العدوان على المسلمٌن ،وهذا
ٌتطلب مِن فضٌلتكم ومِن مإسسة األزهر االستمرار فً متابعة
أحوال المسلمٌن ،واالستمرار فً اإلنكار ،واالستمرار فً
المطالبة بوقؾ هذه االعتداءات؛ حتى ٌعلم األعداء أن "األزهر"
متٌقظ داب ًما وباستمرار ،وأن األزهر ساهر على حماٌة المسلمٌن
والدفاع عن قضاٌاهم وحقوقهم.
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امض وال تلتفت (ٕ)
ِ

وال ٌقؾ عند علم أو رسم معٌن ،أو طرق تقلٌدٌة ال ٌتجاوزها،
طالما لٌس فً ذلك ما ٌخالؾ الشرع أو ٌسًء إلى دعوته،

كتبه /محمد سرحان

دورا ،واسؤل أهل
فمجاالت العمل للدٌن كثٌرة ،فاجعل لنفسك
ً
ً
عاجزا عن معرفة دور لك.
العلم والدعاة إن كنت

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

واحذر الكسل والعجز والخمول واإلحباط؛ فدٌن َّللا منتصر مهما

فقد ر َّبى النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -الجٌل الفرٌد األول ،تربٌة

وصرح اإلسالم قابم مهما كانت العواصؾ ،لكن
كانت العوابق،
ْ

مباشرة ،فكان ٌربٌهم واح ًدا واح ًدا ،وٌتابعهم واح ًدا واحدً ا،

المهم َمن ٌكون له شرؾ المشاركة فً نصرة الدٌن!

وٌصلح أخطاءهم ،وٌلحظ تصرفاتهم؛ لٌقٌمهم على الصراط
الصحٌح ،وٌخرج النماذج اإلٌمانٌة الفرٌدة.

وصلى َّللا وسلم وبارك على محمدٍ ،وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

وهذه التربٌة المباشرة "والتً نسمٌها بمصطلح العصر :الدعوة
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الفردٌة" لها أكبر األثر على الفرد واألمة؛ فكلما كان اتصال
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أثرا وأعظم نف ًعا
المربً ب َمن ٌربٌه أكثر كلما كانت التربٌة أعمق ً
بإذن َّللا تعالى ،-ونلحظ هذا ال َم ْعلم فٌمن كانوا أقرب إلى النبًصلى َّللا علٌه وسلم -مِن الصحابة.دروس
وال ٌنكر أح ٌد أهمٌة الدعوة الجماهٌرٌة أو العامة ،مِن
ٍ
ت وندوات ،ومقاالت ،ولكن للدعوة الفردٌة
وخطبٍ ،ومحاضرا ٍ
األثر األعمق فً المسلم؛ ف ٌُؽرس فٌه العلم واإلٌمان والطاعة
مسؤلة مسؤلة ،وتصحح عٌوب نفسه عٌ ًبا عٌ ًبا ،وتصلح نفسٌته؛
فال نرى العقد النفسٌة والسلوكٌة واألخالقٌة التً عند البعض.
وقد ال ٌكون لبعض الدعاة والمربٌن القدرة على الدعوة
الجماهٌرٌة فً كل وقت؛ لكن الدعوة الفردٌة وتربٌة النماذج
الصالحة ال ٌحال ب ٌْن الداعٌة وبٌنها فً األعم األؼلب ،فقد تكون
مِن خالل أبنابه أو أهله وذوٌه ،ولها مِن الطرق الكثٌر.
وفً قصة "بقً بن مخلد" األندلسً مع اإلمام "أحمد بن حنبل"
رحمهما َّللا -أٌام المحنة عظة وعبرة؛ فقد أخذ بق ًٌ مِن اإلمامسإال ،حٌن ُمنع اإلمام
أحمد نحو ثالثمابة حدٌث وهو فً زي ال ُّ
أحمد -رحمه َّللا -مِن التحدٌث ،وكان رهن اإلقامة الجبرٌة

(انظر

على سبٌل المثال :سٌر أعالم النبالء ٕٔ.)ٕ9ٔ /
نوع مِن خدمة الدٌن والعمل
والذي ٌحمل ه َّم الدٌن ال ٌقؾ عند ٍ
له ،فإذا حٌل بٌنه وب ٌْن نوع مِن العمل للدٌن انصرؾ إلى نوع
آخر ،بل فً زمن المبتكرات واختراع الجدٌد وثورة االتصاالت
ٌبتكر طر ًقا جدٌدة وأنوا ًعا مِن خدمة الدٌن ٌنصر فٌها دعوته،
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س َّما ُعونَ لَ ُه ْم)
(وفٌِ ُك ْم َ
َ

ولكن ما أثار استؽرابً ودهشتً هو مقطع مِن هذه اآلٌة ،وهو
س َّماعُونَ لَ ُه ْم).
قوله -تعالىَ ( :-وفٌِ ُك ْم َ

كتبه /خالد آل رحٌم
قال ابن عاشور -رحمه َّللا" :-وهذه الجملة اعتراض للتنبٌه
َ
خطرا على المسلمٌن؛ ألن فً
الفتنة أش ّد
على أن بؽٌهم
ً

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

المسلمٌن فرٌ ًقا تنطلً علٌهم حٌلهم ،وهإالء هم سذج المسلمٌن

فقد قال َّللا -تعالى( :-لَ ْو َخ َر ُجوا فٌِ ُك ْم َما َزادُو ُك ْم إِ َّال َخ َب ًاال
س َّماعُونَ َل ُه ْم)
ض ُعوا خ َِاللَ ُك ْم ٌَ ْب ُؽو َن ُك ُم ا ْلفِ ْت َن َة َوفٌِ ُك ْم َ
َو َألَ ْو َ

الذٌن ٌعجبون مِن أخبارهم وٌتؤ ّثرون ،وال ٌبلُؽون إلى تمٌٌز
س َّماعُونَ )
التموٌهات والمكابد عن الصدق والحق ،وجاء ( َ

(التوبة ،)ٗ7:فً سورة عظٌمة تتحدث عن ؼزوة عظٌمة ،أنزلت

بصٌؽة المبالؽة؛ للداللة على أنّ استماعهم تا ّم ،وهو االستماع

هذه اآلٌة فً سورة التوبة (الفاضحة) ،تتحدث عن ؼزوة تبوك

الذي ٌقارنه اعتقاد ما ٌُسمع!".

(العسرة).

وقال قتادة -رحمه َّللا :-وفٌكم مطٌعون لهم ،أي ٌستمعون

وهذه السورة تحدثتْ عن بعض صفات النفاق المذمومة ،والتً

كالمهم وٌطٌعونهم" ،مع أن َّللا -تعالى -أخبر النبً -صلى َّللا

منها:
 -اللمز فً الصدقات.

علٌه وسلم -والصحابة أن هإالء (لَ ْو َخ َر ُجوا فٌِ ُك ْم َما َزادُو ُك ْم إِ َّال
َخ َب ًاال).

 -البخل بما آتاهم َّللا مِن فضله.

قال القرطبً -رحمه َّللا" :-والخبال :الفساد والنمٌمة ،وإٌقاع
االختالؾ واألراجٌؾ".

 اتخاذ المسجد الضرار.ض ُعوا) :أي ألسرعوا بوضع الفتنة بٌنكم ،وأن ما ٌفعلونه
( َو َألَ ْو َ
 -التربص بالمإمنٌن.

هو الظلم وَّللا -تعالى -علٌم به ،ومع ذلك أخبرهم -تعالى -أن
فٌهم -أي الصحابةَ -من ٌستمع إلٌهم مع كل هذه التحذٌرات،

 -االستهزاء بالنبً -صلى َّللا علٌه وسلم -وأصحابه.

فمن الطبٌعً أن ٌتلبس المنافق بكل تلك الصفات؛ ألنه سلك هذا
المسلك ،ولكن مِن ؼٌر الطبٌعً أن ٌكون مِن الفبة المإمنة التً

 -الحلؾ الكاذب.

س َّماعُونَ )
على الحق َمن ٌستمع ألولبك؛ فقوله -تعالىَ ( :-
 -األمر بالمنكر ،والنهً عن المعروؾ.

للتؤكٌد؛ فكٌؾ ل َمن سلك طرٌق الحق والنهج القوٌم أن ٌستمع
أصول :أعظمها
لمن ٌشكك فً منهجه ودعوته التً ُبنٌتْ على
ٍ

وكلها صفات مذمومة ق ْبل بعثته -صلى َّللا علٌه وسلم -وبعدها،

بإحسان إلى ٌوم
سنة ،وأفعال الصحابة ،و َمن تبعهم
الكتاب وال ُّ
ٍ

وإلى قٌام الساعة ،فكل َمن تلبس بهذه الصفات فقد تلبس

الدٌن؟!

بصفات المنافقٌن ما لم ٌتب إلى َّللا -تعالى ،-وتؤمل أؼلب هذه
الصفات تنم على خبث الطوٌة وعلى إظهار ما ٌخالؾ الباطن،

موقع أنا السلفً

وهذا تعرٌؾ النفاق بعٌنه ،فاللمز ل َمن ٌنفق فً سبٌل َّللا
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واتهامه فً نٌاته ،واالستهزاء بالنبً -صلى َّللا علٌه وسلم-
وبؤصحابه وب َمن تبعه إلى قٌام الساعة ،وعلى رأس أولبك:
منكرا ،وجعل المنكر معرو ًفا،
"العلماء" ،وتبدٌل المعروؾ
ً
واتخاذ مساجد الضرار (القنوات والصحؾ ،ووسابل اإلعالم
الحدٌثة ( )social mediaوؼٌر ذلك.)!...
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مَنْ أَ ْؼ َر ْق َنا َو َما َكانَ َّ
س ُه ْم ٌَ ْظلِمُونَ )
َّللا ُ لِ ٌَ ْظلِ َم ُه ْم َولَكِنْ َكا ُنوا أَ ْنفُ َ

أعاصٌر وحرابق أمرٌكا ...وعناد المالحدة!

(العنكبوت.)ٗٓ:
كتبه /عالء رمضان
بمعزل عن الشرع ،وإال كنا
سرها
إن هذه الظواهر ال ٌمكن أن نف ِّ
ٍ
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

أدعٌاء فً إسالمنا ،وإٌماننا بكتاب ربنا.

ضم حٌاة مادٌة ألقتْ بظاللها على األحداث واألفكار
ففً ِخ َ

فلٌتكلم أهل اإللحاد و ُع َّباد الطبٌعة كما شاءوا ،لكن أهل اإلٌمان
س ٌِّ َب ٍة
س َن ٍة َفمِنَ َّ ِ
صا َب َك مِنْ َ
َّللا َو َما أَ َ
صا َب َك مِنْ َح َ
ٌعلمون أنَ ( :ما أَ َ

ت شرعٌة ،مبثوثة فً كتاب َّللا وسنة رسوله -صلى َّللا
سلَّما ٍ
م َ

َفمِنْ َن ْفسِ َك) (النساء.)79:

والتصورات ،أصبح مِن المعتاد أن تجد َمن ٌجهل أو ٌتجاهل
علٌه وسلم ،-وٌشهد لها الكون بؤسره!

س َبتْ
صا َب ُك ْم مِنْ ُمصِ ٌ َب ٍة َف ِب َما َك َ
وٌإمنون بقوله -تعالىَ ( :-و َما أَ َ
ٌِر) (الشورى.)ٖٓ:
أَ ٌْدٌِ ُك ْم َو ٌَ ْعفُو عَنْ َكث ٍ

ومِن هذه الحقابق :خضوع هذا الكون الفسٌح بكل ذراته لقدرة
الملِك الخالق العظٌم.

وٌعرفون قوله -تعالىَ ( :-ولَ ْو ٌُ َإا ِخ ُذ َّ
س ُبوا َما
اس ِب َما َك َ
َّللاُ ال َّن َ
َت َر َك َعلَى َظ ْه ِرهَا مِنْ دَ ا َّب ٍة) (فاطر.)ٗ٘:

ومنها :أن المعصٌة والفجور والظلم والبؽً سبب للمصابب على
مستوى األفراد والمجتمعات.

موقع أنا السلفً
ومع انتشار اإللحاد فً المجتمعات الؽربٌة ،وتؤثر كثٌر مِن أبناء
www.anasalafy.com

المسلمٌن بهإالء؛ أصبح مِن المعتاد أن ترى َمن ٌنتسِ ب لإلسالم
ثم ٌشنـِّع على َمن ٌربط ب ٌْن الكوارث التً تحدث لهإالء -مِن
زالزل وحرابق وأعاصٌر ،-والخروج عن طاعة َّللا وعصٌان
رسله ونبذ شرٌعته.
أوجه كلماتً ل َمن اتخذ مِن اإللحاد مذه ًبا أو رضً
وأنا هنا ال ِّ
بالطبٌعة إل ًها مِن دون َّللا! ولكنً أوجهها ل َمن رضً باهلل ر ًبا
ومنهجا ،وبمحم ٍد -صلى َّللا علٌه وسلم-
وإل ًها ،وباإلسالم دٌ ًنا
ً
نب ًٌّا وموج ًها.
نوح وعا ٍد كٌؾ كان هالكهم؟!
أقول لهإالء :أما سمعتم عن قوم
ٍ
هل عرفتم نهاٌة قوم ثمود؟!
هل قرأتم عن مصٌر فرعون وقارون وهامان؟!
هل بلؽكم مصٌر قوم سبؤ؟!
هإالء هلكوا بالطوفان أو الرٌح أو الؽرق أو الخسؾ أو
س ْل َنا َعلَ ٌْ ِه َحاصِ ًبا
الصواعقَ ( :ف ُك ًّال أَ َخ ْذ َنا بِ َذ ْنبِ ِه َف ِم ْن ُه ْم مَنْ أَ ْر َ
ض َو ِم ْن ُه ْم
س ْف َنا بِ ِه ْاألَ ْر َ
ص ٌْ َح ُة َو ِم ْن ُه ْم مَنْ َخ َ
َو ِم ْن ُه ْم مَنْ أَ َخ َذ ْت ُه ال َّ
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أذك ُر أنً كنتُ أناقش عد ًدا مِن طلبة الجامعة فً هذه المسؤلة،

العلم واإلٌمان (ٖ)

فضربت لهم ً
مثال بالطالب الذي ٌرسب فً أحد االختبارات ،قد
كتبه /هشام عزمً

ٌكون لهذا الرسوب أسباب مادٌة عدٌدة ،مثل أنه لم ٌستذكر كل
ساهرا فترة طوٌلة؛ فبالتالً لم
دروسه ق ْبل االختبار ،وأنه ظل
ً

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

ٌنل نصٌبه مِن النوم ق ْبل الذهاب لالختبار ،وأن االختبار نفسه

فٌعتبر هذا الباب -باب الخلط ب ٌْن التفسٌرات الؽابٌة اإللهٌة

طوٌل لإلجابة ،وأن
ت
كان صع ًبا أو أسبلته طوٌلة تحتاج إلى وق ٍ
ٍ

والتفسٌرات الكونٌة الطبٌعٌة -مِن أعتى أبواب الضالل فً فهم

وقت اإلجابة لم ٌكن كاف ًٌا ،إلخ.

الرإٌة اإلٌمانٌة الصحٌحة ،فعندنا فً اإلسالم هذا المفهوم

فنحن نعزو رسوب هذا الطالب لكل هذه األسباب المادٌة ثم ال

المؽلوط ؼٌر موجود إطال ًقا؛ ألننا نإمن بؤن َّللا قد أودع فً

تناقض ،وال ٌستوجب
تعارض أو
نرى فً تعدد هذه األسباب أي
ٍ
ٍ

ت وخصابص وأسبا ًبا حقٌقٌة ،وَّللا مِن فوقهم
األشٌاء صفا ٍ

ب أن ننفً ما عداه مِن األسباب ،فكٌؾ لو أضفنا
قبولنا ألي سب ٍ

بإرادته ومشٌبته ٌُقدّر وٌخلق ،فإذا وجدنا لظاهر ٍة ما سب ًبا كون ًٌّا

إلٌها بعض األسباب الؽٌبٌة ،مثل أنه لم ٌَسؤل َّللا التوفٌق ،ولم

ماد ًٌّا؛ فهذا ال ٌنقض خالقٌة َّللا -تعالى ،-بل ٌإكدها وٌرسخها.

ٌطلب منه العون ،وأنه لم ٌإ ِد صالة الفجر ق ْبل االختبار ،وأنه

فال شك أن َّللا هو الخالق ،وأن األسباب المادٌة مِن خلقه ،لكنه

خاطب أمه بكلمات ؼٌر مإدبة ،وذهب لالختبار وقلبها ساخط

جعل للكون نظا ًما ،وجعل مِن نظام خلقه أن األسباب بالفعل

علٌه ،إلخ.

مإثرة بمسبباتها ،وكل ذلك ٌرجع إلى تقدٌر َّللا وخلقه؛ وعلٌه

فهل تتعارض هذه األسباب الؽٌبٌة مع المادٌة؟!

فاألسباب ومسبباتها مِن خلق َّللا ،واإلٌمان بقدرة َّللا ال ٌنافً
األخذ باألسباب المادٌة ،فالنبً -صلى َّللا علٌه وسلم -دخل

ألٌس األقرب للعقل أنها ال تتعارض وال تتناقض وال ٌنفً بعضها

الؽار ،وشاور الطبٌب ،ولبس الدرع ،وحفر الخندق ،ودخل مكة
فً جوار المطعم بن عدي وهو مشرك ،وقال( :إِ َّن َك أَنْ َت َذ َر

ضا؟
بع ً

اس)
َو َر َث َت َك أَ ْؼنِ ٌَا َءَ ،خ ٌْ ٌر مِنْ أَنْ َت َذ َر ُه ْم َعا َل ًة ٌَ َت َك َّففُونَ ال َّن َ

فؤٌن ٌقع اإلشكال إذن؟!

(متفق

علٌه).

هذا ما نستكمله فً المقال القادم -إن شاء َّللا تعالى.-

اآلن عندما ننظر إلى تارٌخ العلم فً الؽرب ،وننظر كٌؾ كان

موقع أنا السلفً

سرون الظواهر الطبٌعٌة ،مثل:
العلماء الؽربٌون فً الماضً ٌف ِّ
شروق الشمس وؼروبها ،وحدوث البرق والرعد ،وؼٌرها،
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ب ؼٌبٌة ،وكٌؾ أصبح تفسٌرها باألسباب المادٌة الطبٌعٌة
بؤسبا ٍ
اآلنٌ ،مكننا أن نفهم كٌؾ تشربت قلوب المنكِرٌن للؽٌب هذه
الشبهة الخطٌرة!
والحقٌقة أنه ال تعارض ب ٌْن األسباب الؽٌبٌة واألسباب المادٌة؛
ب ؼٌبً أو مادي،
فٌجوز أن ٌكون الشًء الواحد له أكثر مِن سب ٍ
بالضبط كما نرى أن معظم الظواهر والحوادث التً تقع فً
ب مادي بال تعارض بٌنها ،فكذلك وجود
العالم لها أكثر مِن سب ٍ
ب ؼٌبٌة مع األسباب المادٌة ال ٌفٌد التعارض والتناقض
أسبا ٍ
إطال ًقا.
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تصحٌح مفاهٌم مهمة
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كتبه /حنفً مصطفى
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛
سنة) مصطلح شرٌؾ النسبٌُ ،نسب إلى النبً -
فإن مصطلح (ال ُّ
صلى َّللا علٌه وسلم ،-فهو مِن المصطلحات المهمة ج ًّدا ،وعلى
سنة ما نقله
المسلم فهمها فه ًما
صحٌحا ال انحراؾ فٌه  ،فال ُّ
ً
الرواة الثقات ً
صحٌحا ثاب ًتا عن النبً -علٌه الصالة
نقال
ً
وأفعال ،وتقرٌرات؛ أي مِن أقوال وأفعال
أقوال
والسالم -مِن
ٍ
ٍ
بعض الصحابة -رضً َّللا عنهم-؛ فسكت أو ابتسم أو أقرها ،أو
ذكر فضلها ف ٌُعد سنة إقرارٌة منه -صلى َّللا علٌه وسلم.-
سنة النبوٌة بالمفهوم الصحٌح الذي ٌجب فهمه ،هً الدٌن
وال ُّ
كلهِ :من اعتقادات وعبادات ،وآداب وسلوكٌات وأخالق ،وأحكام
سنة هً اإلسالم بتفاصٌله.
شرعٌة؛ فكانت ال ُّ
وكان علماء السلؾ إذا صنفوا كت ًبا فً العقابد وقضاٌا اإلٌمان
سنة ،فهم أتباع النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -على
سموها كتب ال ُّ
واقتداء واتباعا
سنة حقٌقة ،وهد ًٌّا
ً
الحقٌقة ،وحتى تكون على ال ُّ
سنة هم
ال بد مِن أن تكون على اإلسالم الصحٌح ،فؤهل ال ُّ
أصحاب العقٌدة الصحٌحة ،والعبادة الصحٌحة المشروعة ،وعلى
أكمل األخالق وأقومها ،وأحسن اآلداب والسلوكٌات.
قمٌص قصٌر وسواك ،وال بعض
سنة مقصورة على
ٍ
فلٌست ال ُّ
سنن العبادات واآلداب ،بل هً أكبر مِن ذلك ،قال َّللا -تعالى:-
سنة.
الص َرا َط ا ْل ُم ْس َتقٌِ َم) (الفاتحة ،)ٙ:أي ال ُّ
(اهْ ِد َنا ِّ
الج َّن َة إِ َّال
وقال النبً -صلى َّللا علٌه وسلمُ ( :-كل ُّ أ ُ َّمتًِ ٌَدْ ُخلُونَ َ
سول َ َّ
َّللاَِ ،ومَنْ ٌَؤْ َبى؟ َقالَ( :مَنْ أَ َطا َعنًِ
مَنْ أَ َبى)َ ،قالُواٌَ :ا َر ُ
صانًِ َف َقدْ أَ َبى) (رواه البخاري).
الج َّن َةَ ،ومَنْ َع َ
د ََخلَ َ
سنة متبعٌن مهتدٌن ،وللبدعة مجتنبٌن
فاللهم اجعلنا على ال ُّ
مبتعدٌن ،اللهم اجعلنا لسنة نبٌك -صلى َّللا علٌه وسلم -داعٌن،
ناصرٌن مدافعٌنٌ ،ا كرٌم.
موقع أنا السلفً
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أحزاب وحركات سٌاسٌة ( )ٙاألحزاب اإلٌطالٌة

 حزب شعب الحرٌة  ،PDLوالذي أسسه سٌلفٌو برلسكونًربٌس مجلس الوزراء األسبق ،وٌتكون مِن اتحاد معظم األحزاب

كتبه /طلعت مرزوق

الٌمٌنٌة ،أهمها التحالؾ الوطنً ( )ANالذي ٌتزعمه جان
فرانكو فٌنً.

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

 -حزب حركة النجوم الخمسة  M5Sالذي كان مفاجؤة

فقد أصبحت إٌطالٌا جمهورٌة فً الثانً مِن ٌونٌو عام ٔ9ٗٙم،

االنتخابات البلدٌة عام ٖٕٔٓم.

بعد إلؽاء النظام الملكً فً استفتاءٍ شعبً ،وصدر الدستور
اإلٌطالً فً األول مِن ٌناٌر عام ٔ9ٗ1م ،و ُعدِّل عدة مرات بعد

 -حزب رابطة الشمال ،بزعامة ماتٌو سالفٌنً.

ذلك.
 حزب إٌطالٌا القٌم ،بزعامة أنطونٌو دي بٌترو.الربٌس اإلٌطالً "سٌرجٌو ماتارٌال" هو الربٌس الثانً عشر
منذ ٖ فبراٌر ٕ٘ٔٓم ،وٌنتمً للحزب الدٌمقراطً ،بٌنما ٌتولى

وقد أقرت المحكمة الدستورٌة اإلٌطالٌة فً ٌناٌر الماضً

ضا رباسة
باولو جٌنتلٌونً ،المنتمً للحزب الدٌمقراطً أٌ ً

تعدٌالت على قانون االنتخابات المتنازع علٌه ،والمتعلق بمجلس

مجلس الوزراء منذ ٕٔ دٌسمبر ٕٓٔٙم ،خل ًفا لماتٌو رٌنزي.

النواب ،حٌث اعتمدت التصوٌت مِن جول ٍة واحدة ،كما أن الحزب
الذي ٌحصل على ٓٗ  %مِن األصوات ٌمكن أن ٌحصل على

وٌتكون البرلمان اإلٌطالً مِن مجلسٌن :مجلس النواب وٌضم

األؼلبٌة البرلمانٌة كمنحةٍ؛ ما ٌعنً تشكٌل حكومة ابتالفٌة فً

عضوا.
عضوا ،ومجلس الشٌوخ وٌضم ٖ٘ٔ
ٖٓٙ
ً
ً

النظام الجدٌد ،وإعطاء الفرصة لألحزاب التقلٌدٌة لمعاقبة حركة
عارضة.
الخمس نجوم ال ُم ِ

وتقع داخل إٌطالٌا دولتان مستقلتان ،هما" :سان مارٌنو،
والفاتٌكان" ،وعلى الرؼم مِن أن الفاتٌكان ال ُتعتبر جز ًءا مِن

وتعتبر قضاٌا الهجرة ،والعنصرٌة ،والمشاكل االقتصادٌة،

إٌطالٌا وفق القانون ،فإنها تقع فً روما.

والبٌبة ،والجرٌمة ،مِن أهم التحدٌات التً تواجه األحزاب
اإلٌطالٌة.

و ٌُعتبر القانون األساسً لدولة الفاتٌكان "دستور الكنٌسة
الكاثولٌكٌة" ،الذي عدله البابا بنٌدكتوس السادس عشر عام

موقع أنا السلفً

ٖٕٔٓم ،لٌسمح بانتخاب بابا جدٌد بوجود البابا الحالً "أي
www.anasalafy.com

ق ْبل وفاته".
ورؼم أن النظام القضابً اإلٌطالً ٌقوم على أساس مدنً؛ إال
تؤثٌرا مِن جهة القانون الكنسً ال ٌمكن إنكاره.
أن هناك
ً

وٌؤتً على رأس أهم األحزاب اإلٌطالٌة:
 الحزب الدٌمقراطى  ،PDوزعٌمه الحالً ماتٌو رٌنزي،وترجع أصول الحزب إلى الحزب االشتراكً الدٌمقراطً ،وحزب
الٌسار الدٌمقراطً ،والحزب المسٌحً الدٌمقراطً المتمثل فً
تحالؾ المرؼرٌتا.
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بناء اإلنسان أساس النهضة

التعلٌم ال ٌمثل ٗ %من إجمالً الناتج القومً  ،وأن
تناقص حقٌقً مستمر
المخصصات المالٌة للتعلٌم فً مصر فً
ٍ

كتبه  /مصطفى خطاب

فً السنوات األخٌرة  ،وهو أمر مفزع حقٌقة ؛ ألنه ٌوضح مدى
األزمة التً نعٌشها  ،وأن التعلٌم لٌس على رأس أولوٌات

الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله  ،صلى َّللا علٌه وسلم

المسبولٌن.

 ..وبعد ..

فلقد أصبح من البدٌهٌات أن أي أمة ترٌد لنفسها التنمٌة

فمن أول الدروس التً نتعلمها من السٌرة النبوٌة هو أن بناء

صا  ،فلٌست
والنهوض والتقدم فإنها تهتم بالتعلٌم اهتما ًما خا ًّ

اإلنسان هو أهم أولوٌات القٌادة  ،وهو ما تمثل فً مواقؾ

تجارب دول مثل مالٌزٌا وكورٌا الجنوبٌة والٌابان وألمانٌا

عدٌدة مرت فً السٌرة النبوٌة بما ٌوحى أنها كانت من

وؼٌرها من البلدان منا ببعٌد ؛ حٌث كان التعلٌم هو أحد أركان

األولوٌات واألهداؾ التً كانت تحرص القٌادة النبوٌة على

دعابم التنمٌة والنهضة .

تحقٌقها باستمرار.

فإن أردنا ألمتنا نهضة حقٌقة فإن األمر ٌستلزم منا العمل بجد

و ٌمكن مالحظة ذلك األمر بوضوح فً هجرة النبً صلى َّللا

وتفان فً ملؾ التعلٌم ووضعه فً مكانه الالبق حقٌقة  ،ولٌس

علٌه وسلم من مكة إلى المدٌنة  ،فبمجرد الوصول إلى المدٌنة

شعارا لٌس له فً الواقع أي صدى .
ً

كان أول ما بدأ به هو بناء المسجد ؛ لٌكون منارة العلم ورمز
الدولة فً المدٌنة  ،ومدرسة ٌتخرج فٌها قادة األمة  ،وٌتعلمون

فبناء اإلنسان أولى وأهم من تشٌٌد البنٌان ؛ فالبنٌان الذي ال

فٌها قواعد وأصول الدٌن والحضارة  ،وبه تتهذب النفوس

ٌتولى تخطٌطه وإدارته أجٌال ذات وعً وإدراك ومهارات

وتزكو.

متمٌزة ؛ فلن ٌتمكن من إتمام وإنجاز مستدٌم ٌستمر  ،ولكن
ً
عمال على إهدار الطاقات والموارد باستمرار  ،ولن
سٌكون

و هذا ٌوضح بجالء أهمٌة التعلٌم فً إدارة المجتمعات  ،وأنه

تتحقق األهداؾ !!

البد أن ٌكون من أولى أولوٌات القابد  ،فإننا نجد أن النبً صلى
َّللا علٌم وسلم فً كثٌر من المواقؾ واألحداث داب ًما ما ٌحض

موقع أنا السلفً

على طلب العلم والترؼٌب فٌه  ،ولٌس المقصود العلم الشرعً
www.anasalafy.com

وحسب – على شرفه وأهمٌته  -و لكن العلم بكافة أنواعه التً
تساعد على نهضة المجتمع ؛ كما حدث فً فداء بعض أسارى
بدر  ،وطلبه صلى َّللا علٌه وسلم من زٌد أن ٌتعلم لؽة الٌهود ،
وؼٌرها من المواقؾ واألحداث التً تمتلا بها كتب السٌرة.
وهذا األمر ٌشعرنا بمدى اإلدراك ألهمٌة التعلٌم  ،ولكن بالنظر
إلى وضعنا الحالً وإلى اإلحصابٌات المتعلقة بالتعلٌم فً بالدنا ؛
نكتشؾ أن التعلٌم تراجع االهتمام به فعل ًٌّا  ،وإن تم التصرٌح
بخالؾ ذلك ؛ فلٌست العبرة بالتصرٌحات  ،لكن بالفعل والتطبٌق
.
فطبقا لما تشٌر إلٌه اإلحصابٌات المتعلقة بالتعلٌم نكتشؾ أن
عدد األمٌٌن فً بالدنا ٌصل إلى ٗ ٔ1.ملٌون فرد  ،وهو ما
ٌمثل  %ٕٙتقرٌ ًبا من عدد السكان  ،وأن حجم اإلنفاق على
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القصد القصد تبلؽوا (ٕ)

محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) رواه اإلمام أحمد
و الترمذي و النسابً و ابن ماجة  ،وصححه األلبانً

كتبه /أحمد مسعود الفقً
فندب النبً-صلى َّللا علٌه وسلم-إلى التقلٌل من األكل حٌث قال:
الحمد هلل وحد وأصلً وأسلم على من ال نبً بعده وأشهد أال إله

"حسب امرئ أكالت ٌقمن صلبه"

إال َّللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى َّللا علٌه وسلم
وفً " الصحٌحٌن" أن رسول ُ َّللا  -صلى َّللا علٌه وسلم أضاؾ
أما بعد:

فشر َب
فشر َب حِال َبها ،ثم أخرى
فؤمر له بشا ٍة ف ُحلِ َبت،
كافرا،
َ
ً
ِ
ِ
فؤمر
ِالب سبع شِ ٌاه ،ثم أن أصب َح فؤسل َم،
َ
شر َب ح َ
حِال َبها ،حتى ِ

فهذه تكملة للمقال السابق الذي بعنوان" القصد القصد تبلؽوا ٔ

فشر َب حِال َبها ،ثم
له رسول ُ َّللا  -صلى َّللا علٌه وسلم  -بشا ٍة
ِ

"

أخرى فلم ٌستتِ َّمه .فقال رسول ُ َّللا  -صلى َّللا علٌه وسلم :-

 ....كذلك ٌنبؽً على العبد أن ٌعلم أن اإلسالم دٌن الوسطٌة

ب فً سبعة
ًِ واحد ،والكافر
«إن المإمن
ٌشر ُ
َ
ب فً مع ٍّ
لٌشر ُ
َ

واالعتدال فً كل شًء ال سٌما اإلنفاق فمن رحمة َّللا بالناس

أمعاء»؛ أخرجه مسلم.

أن ارتضى لهم دٌنا قٌما وسطا ال مؽاالة فٌه وال تقصٌر وال

ٌقول الحاف ُظ ابن رجب  -رحمه َّللا " :-إن المإمن ٌؤكل بؤدب

إفراط فٌه وال تفرٌط قال تعالى(:وكذلك جعلناكم أمة وسطا

ًِ واحدٍ ،والكاف ُر ٌؤكل ب ُمقتضى الشهوة
الشرع فٌؤكل ُ فً مع ٍّ
وال َّ
ش َر ِه وال َّن َهم فٌؤكل ُ فً سبعة أمعاءٍ ".

لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا)
البقرةٖٗٔ

وندب صلى َّللا علٌه وسلم مع التقلل من األكل واالكتفاء ببعض

وقال تعالى فً معرض حدٌثه عن صفات عباد الرحمن (والذٌن

اب ٍر رضً َّللا عنه َع ِن
الطعام إلى اإلٌثار بالباقً منه ،فعن َج ِ
صلَّى َّ
الر ُج ِل ٌَ ْكفًِ َر ُج َل ٌْ ِن ،
سلَّ َم َ ،قالَ َ " :ط َعا ُم َّ
َّللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
ال َّن ِب ًِّ َ
َو َط َعا ُم َر ُجلَ ٌْ ِن ٌَ ْكفًِ أَ ْر َب َع ًة َ ،و َط َعا ُم أَ ْر َب َع ٍة ٌَ ْكفًِ َث َمانِ ٌَ ًة " رواه

إذا أنفقوا لم ٌسرفوا ولم ٌقتروا وكان بٌن ذلك قواما)
الفرقانٙ7

مسلم

قال ابن كثٌر رحمه َّللا فً قوله تعالى :والذٌن إذا أنفقوا لم
ٌسرفوا ولم ٌقتروا اآلٌة :أي لٌسوا مبذرٌن فً إنفاقهم ،

وعن أبً بكر رضً َّللا عنه" :أن أصحاب الصفة كانوا أناساً

فٌصرفوا فوق الحاجة  ،وال بخالء على أهلٌهم  ،فٌقصروا فً

فقراء ،وأن النبً صلى َّللا علٌه وسلم قال مرة ،من كان عنده

حقهم فال ٌكفوهم بل عدال خٌارا  ،وخٌر األمور أوسطها.

طعام اثنٌن فلٌذهب بثالث ،ومن كان عنده طعام أربعة فلٌذهب

بل نهى سبحانه وتعالى عباده عن كال األمرٌن[ البخل والشح

بخامس أو سادس ،أو كما قال ،وأن أبا بكر جاء بثالثة ،وانطلق

]و[اإلسراؾ والتبذٌر] فً اإلنفاق فقال جل وعال(:وال تجعل ٌدك

النبً بعشرة" (الحدٌث رواه البخاري

مؽلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما

وفً حدٌث مسلم فً القوم الذٌن جاإوا رسول َّللا ،مجتابً

محسورا)اإلسراء ٕ9

النمار متقلدي السٌوؾ عامتهم من مضر فتمعر وجه رسول َّللا

ثم ٌؤتً دور الترشٌد فً االستهالك واالقتصاد فً اإلنفاق بما

صلى َّللا علٌه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة ،فخطب الناس

ٌعٌن العبد على مواجهة هذه األزمات

وحثهم على الصدقة فتصدق الناس حتى تجمع كومان من
الطعام ،ففرح رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم حتى تهلل وجهه

عن المقدام بن معد ٌكرب رضً َّللا تعالى عنه قال :سمعت

كؤنه مذهبة ،فتم ُّعر وجه رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم فً

رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم ٌقول( :ما مأل ابن آدم وعا ًء

الحدٌث دلٌل على كراهته وجود مضطرٌن فً المجتمع المسلم

شراً من بطن ،بحسب امرئ أكالت ٌقمن صلبه ،فإن كان ال

وفٌه من ٌملك مواساتهم ،وإزالة الضرورة عنهم ،فلما رأى
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إسراع الصحابة ،رضوان َّللا علٌهم ،إلى مواساة هإالء تهلل

ما أعطى ،بل وٌعطً األجر العظٌم ،وكلما ضاق الشًء فؤعطٌت

وجهه ورضً بما صنعوا ،إٌماء إلى أن هذا هو الذي ٌنبؽً أن

محتاجا كان األجر أوسع وأعظم من َّللا سبحانه.

ٌكون علٌه أعضاء المجتمع المسلم كله.
ونختم بما ٌجب على المسلم فً كل وقت وحٌن ال سٌما فً
وقال رسول َّللا -صلى َّللا علٌه وسلمٌ( :-ا أبا ذر ،إذا طبختَ
ً
مرقة فؤكثِر ماءها) أي :إذا طبخت لحما ً فؤكثر ماءه( ،وتعاهد

أوقات األزمات وهو التكافل االجتماعً بٌن أفراد المجتمع
المسلم.

جٌرانك) .رواه مسلم.

ص َّلى
سول ُ َّ ِ
َّللا َ
ٌر رضً َّللا عنهما َقالَ َ :قالَ َر ُ
عَنْ ال ُّن ْع َم ِ
ان ْب ِن َبشِ ٍ
َّ
سلَّ َم َ ( :م َثل ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ فًِ َت َوادِّ ِه ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ

قدٌما ً وإلى عهد قرٌب وال زال هذا فً كثٌر من بالد المسلمٌن

س ِد إِ َذا ا ْ
سا ِب ُر
اعى لَ ُه َ
ض ٌو َتدَ َ
ش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ
َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َثل ُ ا ْل َج َ
س َه ِر َوا ْل ُح َّمى ) رواه البخاري ومسلم
س ِد بِال َّ
ا ْل َج َ

إذا صنع أحدهم طعاما أو طبخ طبٌخا أو جلب فاكهة أهدى
جٌرانه منه ،أما اآلن فكثٌر من الناس ال ٌجدون شٌبا ٌؤكلونه،
وٌبٌت الواحد منهم طاوٌاً ،ولربما لم ٌصنعوا طعامهم منذ أٌام،

األخوة بٌن
إن من مقتضٌات اإلٌمان العمل بما تستلزمه
َّ

ثم بعد ذلك ٌجدون من جٌرانهم رابحة الطعام الذي ٌشتهونه،

المإمنٌن من التراحم والتوادد والتعاطؾ ،وأن التقصٌر فً ذلك

وقد ٌكون فٌهم األرامل واألٌتام والفقراء.

و التهاون فٌه ضعؾ فً اإلٌمان ،قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة
لهذه المعانً ندب النبً صلى َّللا علٌه وسلم إلى إشاعة روح

رحمه َّللا تعالى :ولهذا كان المإمن ٌسره ما ٌسر المإمنٌن

التعاون والتكافل بٌن أفراد المجتمع المسلم ،بل وبٌن المسلم

وٌسوءه ما ٌسوإهم ومن لم ٌكن كذلك لم ٌكن منهم.

وجاره ؼٌر المسلم تؤلٌفا لقلبه وجبرا لخاطره ،وذلك من حسن
فٌنبؽً على المسلم أن ٌجتهد فً تطهٌر قلبه نحو إخوانه

الجوار ،فتحسن إلٌه وال تإذٌه فً جواره  ،وتتصدق علٌه إذا

المسلمٌن؛ فٌفرح بوصول الخٌر إلٌهم ،وٌتؤلم إن أصابهم ما

كان فقٌراً  ،وتهدي إلٌه  ،وتنصح له فٌما ٌنفعه  ،ألن هذا مما

ٌضرهم أو ٌإلمهم ،وٌقؾ معهم فً مصاببهم وما ٌنزل بهم،

ٌسبب رؼبته فً اإلسالم  ،ودخوله فٌه.

فٌؽٌث المحتاج ،وٌنصر المظلوم ،وٌعٌن ذا الحاجة ،وٌتعاون
صلَّى
س َف ٍر َم َع ال َّن ِب ًِّ َ
يَ ،قالََ :ب ٌْ َن َما َن ْحنُ فًِ َ
سعٌِ ٍد ا ْل ُخدْ ِر ِّ
عَنْ أَ ِبً َ
ؾ
ص ِر ُ
سلَّ َم إِ ْذ َجا َء َر ُجل ٌ َع َلى َرا ِحلَ ٍة لَهَُ ،قالََ :ف َج َعل َ ٌَ ْ
َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ

معهم على الخٌر والبر.
وعن أبً موسى رضً َّللا عنه قال :قال النبً صلى َّللا علٌه
وسلم" :إن األشعرٌٌن إذا أَ ْر َملُوا فً الؽزو ،أو قلَّ طعام عِ ٌَالهم

سلَّ َم( :مَنْ
صلَّى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ َّللاِ َ
ص َرهُ ٌَمٌِ ًنا َوشِ َم ًاالَ ،ف َقال َ َر ُ
َب َ
ضل ُ َظ ْه ٍرَ ،ف ْل ٌَعُدْ ِب ِه َعلَى مَنْ َال َظ ْه َر لَهَُ ،ومَنْ َكانَ لَ ُه
َكانَ َم َع ُه َف ْ

بالمدٌنة جمعوا ما كان عندهم فً ثوب واحد ثم اقتسموه بٌنهم

ضل ٌ مِنْ َزادٍَ ،ف ْل ٌَعُدْ ِب ِه َع َلى مَنْ َال َزا َد لَ ُه»َ ،قالََ :ف َذ َك َر مِنْ
َف ْ
ض ٍل)
ال َما َذ َك َر َح َّتى َرأَ ٌْ َنا أَ َّن ُه َال َحقَّ ِألَ َح ٍد ِم َّنا فًِ َف ْ
أَ ْ
ص َناؾِ ا ْل َم ِ

فً إناء واحد بالسو ٌّة ،فهم منً وأنا منهم" .رواه البخاري
ومسلم

رواه مسلم

فلقد أثنى النبً صلى َّللا علٌه وسلم على األشعرٌٌن؛ من أهل

والظهر  :المركوب

الٌمن بؤنهم ٌتعاونون ،وٌتسابقون فً الخٌر.
قال الراوي وهو أبو سعٌد الخدري :حتى رأٌنا أنه ال حق ألحد
وبذلك ط ّبقَ األشعرٌون مبدأ التكافل بٌن المسلمٌن تطبٌقا عملٌا،

منا فً فضلة.

وقوله( :أرملوا فً الؽزو) أيَ :ن َفدَ زادهم ،وذكر صلى َّللا علٌه

ٌعنً ال حق ألحد منا فً زٌادة ،فالذي معه زٌادة وأخوه محتاج

وسلم حالٌن لألشعرٌٌن برزوا ،وتم ٌّزوا عن ؼٌرهم فٌهما :إذا

فلٌعط هذا المحتاج ،وال ٌبخل علٌه ،فإن َّللا ٌخلؾ علٌه أفضل

نفد طعامهم فً الؽزو ،واألمر الثانً :إذا قلّ الطعام لدٌهم وهم
فً المدٌنة ،فً هذٌن الحالٌنٌ ،جمعون ما عند الجمٌع من زاد،
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وٌضعونه فً ثوب واحد ،وٌقتسمونه بٌنهم بالتساوي ،ما
أروعه من منظر ،وما أجمله من مشهد ،تجتمع فٌه القلوب،
وتتآلؾ فٌه األجساد ،ال سٌما فً أوقات الضٌق والشدة
واألزمات.
نسؤل َّللا أن ٌنفس كرب المكروبٌن وٌفرج هم المهمومٌن
إنه ولً ذلك ومواله
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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وكؤن النقاب ح ْك ٌر على الدعوة السلفٌة وحزب النور ،وكؤنه لٌس

"وجدي ؼنٌم" واختالل الموازٌن!

هناك منتقبات ب ٌْن اإلخوان أو ؼٌرهم! ولكنه على النقٌض مِن
كتبه /شحاتة صقر

ذلك عندما كل ْم ُته عن خطؤ واضح فً العقٌدة ألحد رموز
اإلخوان ،قال" :إن هذا المسبول الكبٌر عندهم ال ٌم ِّثل إال

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

ب علٌهم".
س ُ
نفسه!" ،وقال" :إن خطؤه ال ٌُح َ

معروؾ بشططه فً مسابل
فـ"وجدي ؼنٌم" داعٌة إخوانً،
ٌ

فعج ْبتُ مِن اختالل الموازٌن عنده ،فقلتُ له :إن مشكلتكم فً

التكفٌر ،وتسرعه فً تكفٌر المسلمٌن دون مراعا ٍة لضوابط

اختالل المقاٌٌس ،ف ِمن المعروؾ أن المتر مقٌاسه الثابت ٌساوي

الشرع الحنٌؾ ،ومِن ذلك تكفٌره ألعضاء "حزب النور" لمجرد

مابة سنتٌمتر ،ولكنه عند بعض الناس ٌختلؾ حسب الهوى؛

ت فً أواخر أٌام حكم الدكتور "محمد
جلوسهم فً مفاوضا ٍ
ً
ً
ومحاولة لإلبقاء على بعض
حفاظا على البالد والعباد،
مرسً"،

سنتٌمترا،
سنتٌمترا ،وتارة مابة وعشرٌن
فتارة ٌجعلونه ثمانٌن
ً
ً
وهكذا حسب موقفهم مِن الشخص الذي ٌحكمون علٌه ،فما

مكتسبات الثورة ،ومواد الشرٌعة فً الدستور ،وحتى ال ٌُفسح

ً
مرفوضا مِن
ممدوحا منهم ٌكون
مقبوال مِن البعض أو
ٌكون
ً
ً

المجال للعلمانٌٌن لالنفراد بوضع الدستور والتحكم فً البالد

ً
حالال على البعض ٌكون حرا ًما على ؼٌرهم،
ؼٌرهم ،وما ٌكون

والعباد ،وإنقا ًذا لما كان ٌمكن إنقاذه مما ضٌعه اإلخوان

وهكذا!

بؤخطابهم فً الحكم ،واستبدادهم بالرأي ،وعدم قبولهم
للنصٌحة ،وإصرارهم على المرور مِن طرٌق مسدود ،فؤنكر

فهذان نموذجان مِن جماعة اإلخوان :أحدهما مِن القمة ،واآلخر

"وجدي ؼنٌم" ذلك على أعضاء "حزب النور" ،واعتبر

مِن القاعدة؛ فؤٌن الخلل الذي أوصلهما وؼٌرهما إلى هذا الخلل

جلوسهم فً هذه المفاوضات مِن أعمال الكفر ،وأطلق على

فً الحكم على الناس؟!

حزب النور اسم" :حزب الزور والبهتان!" ،واتهمهم بالخٌانة؛
وها هنا مالحظات على كالم "وجدي ؼنٌم" ألخصها فً األسبلة

فوصفهم بؤنهم خونة هلل وللرسول وللمإمنٌن!

التالٌة التً نوجهها له ،ول َمن ٌنتهج نهجه ممن لم نسمع لهم
ولكن عندما اتخذت "حركة حماس" التابعة لإلخوان فً فلسطٌن

بسب ولعن
كال ًما فً اإلنكار على حماس ،بٌنما علت أصواتهم
ِّ

نفس موقؾ "حزب النور" فً مصر ،وسلّمت إدارة قطاع ؼزة

وتكفٌر حزب النور؛ لعلنا نجد لها عندهم جوا ًبا:

طوعا لـ"محمود عباس" ورفاقه ،الذٌن ٌتهمهم "وجدي ؼنٌم"
ً
وإخوانه بمواالة الٌهود ،وخٌانة القضٌة الفلسطٌنٌة؛ انبرى

ً
أوال :تكل ْمتَ عن التثبت فً معرض دفاعك عن حماس،
ً
وأنكرتَ على َمن ٌ ّتهمون حماس
مصٌبة،
واعتبرتَ عدم التثبت
ْ
ْ

فعلَ َتها ،والتمس لها المعاذٌر مع أنها تفاوضت مع الذٌن تفاوض
ْ

دون تث ُّبت ،وقلتَ إنه ٌنبؽً أن نسمع مِن حماس ق ْبل أن نحكم

معهم حزب النور ،واعتبر فِعلها مِن أفعال االضطرار ،وذلك

علٌهم!

ومنكرا على َمن ٌنكر علٌها
"وجدي ؼنٌم" مداف ًعا عن حماس،
ً

لتوفٌر المرتبات ،والكهرباء ،والؽاز ،وحل مشكلة البطالة مِن

تذكرتَ التثبت؟!
آآلن قد
ْ

وجهة نظره ،وذه َبتْ مع الرٌح عباراتُ التخوٌن والتكفٌر التً
اعتاد وجدي ؼنٌم إطالقها على مخالفٌه ،رؼم أن ما َف َعله حزب

تذ َّكرتَ التث ُّبت عندما تكلمت عن إخوانك؟!

ب واحد ،وهو" :مراعاة المصالح
النور وحماس مِن با ٍ
تذ َّكرتَ التث ُّبت عندما شربتم مِن نفس الكؤس الذي تسقون به

والمفاسد" الذي ٌجب أن تحكمه ضوابط السٌاسة الشرعٌة.

ؼٌركم؟!
بحوار لً
وقد ذ ّكرنً موقؾ وجدي ؼنٌم فً اختالل الموازٌن
ٍ
مع أحد إخوانه حٌث ح َّمل "حزب النور" و"الدعوة السلفٌة"

أٌن كان هذا التثبت عندما ك َّفرتَ أعضاء حزب النور؟!

خطؤ امرأة منتقبة مجهولة الهوٌة ،وادَّعى أنها محسوبة علٌهم،
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وأٌن كان هذا التثبت عندما قام أحد األندٌة بتكرٌم راقصة

فً الجامعة أو كانت أول مرة ٌسرق فٌها هذا السارق ،أو كانت

فشتمتَ أعضاء حزب النور -كما هً عادتك فً السب والشتم!،-
ْ
ووص ْف َتهم بؤوالد الر ّقاصة؟! رؼم أن النادي لٌس تاب ًعا لهم ،وال

الجرٌمة عفوٌة ،فمِن أٌن لك هذا الكالم؟!
إن كنت تقصد إقالة عثرات ذوي الهٌبات ،فإن هذا فً ؼٌر

حضروا ذلك التكرٌم وال أقروه؟!
ثان ًٌا :أٌن كان هذا التثبت عندما ك َّفرتَ أحد األشخاص وجعلتَ

الحدود كالسرقة وؼٌرها ،قال رسول َّللا -صلى َّللا علٌه وسلم:-
حدُودَ ) (رواه أبو داود ،وصححه
(أَقٌِلُوا َذ ِوى ا ْل َه ٌْ َبا ِ
ت َع َث َراتِ ِه ْم إِالَّ ا ْل ُ

خبرا ورد فً صحٌفة ٌهودٌة؟! فهل
مِن أسباب تكفٌرك له
ً

األلبانً) .و َذوو ا ْل َه ٌْ َباتِ :هم أهل المروءة والصالح الذٌن ال

الٌهود الذٌن كانت تحاربهم حماس ُعدول عندك ،صادقون ال

ٌُ ْع َرفون بالشر.

ٌَ ْكذبون حتى تبنً حكمك على كالمهم؟!

اعفُوا عن َز َّالتِ ِه ْم التً ٌَ ْس َت ِح ُّقون علٌها
ومعنى الحدٌثْ :
ا ْل ُم َإ َ
ٌِب َعلَ ٌْ َها م َما ٌَ َت َو َّج ُه فٌِ ِه ال َّت ْع ِزٌ ُر؛ أما الحدود فال.
اخ َذ َة َوال َّتؤْد َ

ثال ًثا :إذا كان موقؾ حماس فً فلسطٌن صوا ًبا مِن وجهة
نظرك ،وقد فعلوا ذلك مِن باب االضطرار ،وحفا ًظا على البالد

وفً الختام :أنصح "وجدي ؼنٌم" و َمن هم على شاكلته فً

والعباد ،وقد تنازلوا عن الحكم مع أنهم ٌمتلكون قوة عسكرٌة،

السب والشتم والتسرع فً تكفٌر المسلمٌن ،أنصحهم بالرجوع

وكانت سٌطرتهم كاملة على قطاع ؼزة؛ فلماذا لم تنصح إخوانك

إلى كتاب" :دعاة ال قضاة" لألستاذ "حسن الهضٌبً" ،المرشد

فً مصر باتخاذ نفس الخطوة أٌام الدكتور "مرسً" مع أنهم لم

الثانً لجماعة اإلخوان المسلمٌن ،والذي تصدَّ ى فٌه لفكر

ٌكن لدٌهم مِن القوة العسكرٌة مثل ما عند حماس ،ولم ٌكونوا

التكفٌر ،كما أنصحهم بالرجوع إلى محاضرات "وجدي ؼنٌم"

حٌنها باعترافكم مسٌطرٌن كحماس؟!

فً تسعٌنٌات القرن الماضً ،والتً كان ٌتكلم فٌها عن سلوك
المسلم الملتزم ،والمحاضرات التً كان ٌنكر فٌها على الجماعة

خرجوا إخوانك وإخوانهم مِن
ولماذا ال تنصحهم اآلن بذلك لكً ٌُ ِ
السجون وٌحافظوا على كٌانهم الدعوي ومصالح البالد والعباد؟!

اإلسالمٌة وؼٌرها منهجهم الصدامً ،وذلك أثناء دروس السٌرة
وؼٌرها.

وهل توفٌر الكهرباء والؽاز وحل مشكلة البطالة فً فلسطٌن أهم
هدانا َّللا وإٌاهم سواء السبٌل.

مِن إخراج المسلمٌن فً مصر مِن السجون؟!
فلماذا تطبق أحكام االضطرار فً فلسطٌن وال تطبقها فً مصر؟!

موقع أنا السلفً

دَحتَ تركٌا وقطر فً مساعدتهم للفلسطٌنٌٌن ،وهذا
راب ًعاَ :م ْ
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وأنكرتَ على َمن
واجب علٌهم وعلى جمٌع المسلمٌن،
ْ
ٌحاصرون ؼزة ،وٌساهمون فً التضٌٌق علٌهم ،وهذا حق
نوافقك فٌه ،ولكن لم نسمع لك تعلٌ ًقا على القواعد العسكرٌة
األمرٌكٌة فً قطر وتركٌا ،والتً قد تنطلق منها الجٌوش
ضح موقفك مِن
األمرٌكٌة إلبادة المسلمٌن؟! نرٌد منك بٌا ًنا ٌو ِّ
ذلك بصراحةٍ!
شخص ما
راب ًعا :قلتَ فً معرض دفاعك عن حماس أنه لو أخطؤ
ٌ
ننظر فً تارٌخه ،وقلتَ  :إن القاضً ٌصدر حكمه على اللص إن
دكتورا
كانت له سوابق ،وقلتَ  :إن األمر ٌختلؾ إذا كان السارق
ً
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صناعة النماذج الفذة

حدود االتباع؛ ألنها تعلم أن االنحراؾ عن المنهج لٌس سبٌل
المفلحٌن ،واتخذت كل وسٌلة مشروعة لتحقٌق أهدافها؛

كتبه /وابل رمضان

فالحكمة ضالة المإمن أ َّنى وجدها فهو أحق الناس بها.

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

نرٌد قٌادات فذة مِن الرجال األبرار الذٌن ٌستطٌعون إٌقاظ الهمم
فً أتباعهم ،وٌبعثون فٌها العزابم ،وٌضعون بصماتهم على

فقد ضرب النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -أروع وأعظم المثل فً

صفحات التارٌخ.

متمٌز ومتفرد ،مِن النماذج الفذة التً لم ٌَعرؾ
جٌل
صناعة
ٍ
ٍ
التارٌخ مثلها مِن ق ْبل وال مِن بعد ،واستطاع -صلى َّللا علٌه

نرٌد نماذج فذة مِن المشاٌخ والعلماء.

وسلم -أن ٌوظـِّؾ طاقات هذا الجٌل وإمكاناته على الوجه
األكمل ،فكان لكل واح ٍد منهم على اختالؾ إمكاناته وقدراته

نرٌد نماذج فذة مِن التربوٌٌن والساسة البارعٌن.

دوره الفاعل والبارز فً تارٌخ الدعوة اإلسالمٌة ،واستطاعوا

نرٌد شخصٌة إسالمٌة ثابتة خطاها ،واضحة رإٌتها وأهدافها،

مجتمعٌن أن ٌؽ ٌّروا وجه هذا الكون ،وٌصبؽوه بصبؽة اإلسالم
َّللا صِ ْب َؽ ًة) (البقرة.)ٖٔ1:
َّللا َومَنْ أَ ْحسَنُ مِنَ َّ ِ
المباركة (صِ ْب َؽ َة َّ ِ

ناضجة أفكارها؛ ال نرٌد عقلٌة سطحٌة جامدة تنظر تحت أقدامها
فقط ،بل نرٌد نماذج ربانٌة فذة فً كل مجال مِن مجاالت الحٌاة،

و"الدعوة السلفٌة" مطالبة الٌوم بؤن ٌكون لدٌها رإٌة شاملة

تقود هذه الجموع الهابلة إلى ربها بتإدة وثبات على هدي خاتم

وواضحة عن كٌفٌة صناعة مثل هذا الجٌل مِن النماذج الفذة؛

األنبٌاء.

جٌل قادر على قٌادة األمة بهذا المنهج الربانً فً هذا الطوفان

إن "الدعوة السلفٌة" المباركة ،وبفضل المنهج الربانً الذي

الهابل مِن األفكار والمناهج المنحرفة.

حملته ،لدٌها القدرة على بناء مثل هذه النماذج الفذة التً نرٌد،

إن صناعة هذا الجٌل تحتاج إلى تكرٌس كافة الجهود ،ووضع

والتً لدٌها القدرة على إعادة األمة إلى جادة الصواب بعد أن

الخطط والسٌاسات والبرامج ،وتوفٌر كل الطاقات واإلمكانات

كثٌر مِن أرجابها الفساد فً عقابدها ومعامالتها ،فوهنت
َّ
دب إلى ٍ

المادٌة والمعنوٌة؛ حتى نستطٌع أن نطلق علٌه "جٌل النصر

وضعفت حتى وطؤها الخؾ والحافر ،واستخؾ بها أعداإها،

المنشود".

مباحا لكل ؼاصبٍ!
وصار دمها أرخص الدماء ،وعرضها
ً

لقد استطاع "صالح الدٌن األٌوبً" -رحمه َّللا -مِن خالل العمل

والمسلمون فً مشارق األرض ومؽاربها ٌتطلعون إلى هذا

المإسسً التربوي المنظم ،والمدارس التً أنشؤها -فً مصر

الجٌل الربانً الذي ٌُعز َّللا به الحق وأهله ،وٌم ِّكن َّللا به فً

والتً بلؽت قرابة خمسة عشر مدرسة -تربٌة هذا الجٌل الذي

األرض لجنده وحزبه.

ؼال ونفٌس.
بذل له كل ٍ

ونحن معاشر المسلمٌن نتطلع إلى ذلك ،ونتفاءل به وال نٌؤس

صؽارا فً الكتاتٌب والمدارس ،هم
فالذٌن رباهم "صالح الدٌن"
ً

أب ًدا؛ ألن َّللا قد وعد المإمنٌن الصادقٌن بالنصر والتمكٌن( :إِ َّنا
سلَ َنا َوالَّذٌِنَ آ َم ُنوا فًِ ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو ٌَ ْو َم ٌَقُو ُم ْاألَ ْ
ش َها ُد)
ص ُر ُر ُ
لَ َنن ُ

الصلٌبٌٌن بعد ثالثة عشرة عا ًما قضاها فً بناء هذا الجٌل.

(ؼافر.)٘ٔ:

الذٌن اتخذهم ُجن ًدا وقادة لتحرٌر بٌت المقدس مِن أٌدي

وال شك أن "الدعوة السلفٌة" المباركة ،تحتاج إلى االعتناء

موقع أنا السلفً

بمثل هذه المإسسات؛ فبناء جٌل مِن النماذج الفذة ٌحتاج إلى

www.anasalafy.com

ت فذةٍ ،توجهها قٌادات فذة ،تحررت عقولها مِن الجمود
مإسسا ٍ
الفكري ،وانطلقتْ إلى سماء اإلبداع واالبتكار ،ولم تتجاوز بذلك
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( َفبِ َذلِ َك َف ْل ٌَ ْف َر ُحوا)

وؼرس معانً االستعداد للٌوم اآلخر ،واستحضار خطورة
الموقؾ ب ٌْن ٌدي َّللا والمسبولٌة عن العمر ،وكل لحظة ٌقضٌها

كتبه /أحمد شكري

العبد فً هذه الحٌاة ،والسعً لتهذٌب النفس وإصالح عٌوبها،
ورفع الجهل عنها ،وؼرس معانً المسبولٌة عن الدٌن واألمة،

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

واالهتمام بقضاٌاها الكبرى ،وأزماتها العامة ،وساعتها ستتؽٌر
معاٌٌر الفرح عند الجماهٌر ،وستصٌر وف ًقا لما أمر َّللا به فً
َّللا َو ِب َر ْح َمتِ ِه َف ِب َذلِ َك َف ْل ٌَ ْف َر ُحوا ه َُو َخ ٌْ ٌر ِم َّما
ض ِل َّ ِ
كتابه( :قُلْ ِب َف ْ

فعندما دخل رسول َّللا -صلى َّللا علٌه وسلم -على أبً بكر -
رضً َّللا عنه -فً ساعة لم ٌكن ٌؤتٌه فٌها ،وقال له( :أَ ْخ ِر ْج

ٌَ ْج َمعُونَ ) (ٌونس.)٘1:

ايَ ،ف َقال َ (أَ َ
ش َع ْرتَ أَ َّن ُه َقدْ
مَنْ عِ ْن َد َك) َف َقال َ أَ ُبو َب ْك ٍر :إِ َّن َما ُه َما ا ْب َن َت َ
ُ
ص ْح َب َةَ ،ف َقال َ ال َّنبِ ًُّ -
سولَ َّ ِ
َّللا ال ُّ
وج) َف َقالٌََ :ا َر ُ
أذِنَ لًِ فًِ ال ُخ ُر ِ
ص ْح َب َة) (رواه البخاري) .قالت السٌدة
سلَّ َم( :-ال ُّ
صلَّى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ

نسؤل َّللا أن ٌطهر قلوبنا ،وأن ٌصلح أحوالنا ،وأن ٌمأل قلوبنا
بحبه ،وأن ٌشؽل ألسنتنا بذكره.

َّللا َما َ
ش ُع ْرتُ َق ُّط َق ْبل َ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم
عابشة -رضً َّللا عنهاَ " :-ف َو ِ
َ َ
حَ ،ح َّتى َرأَ ٌْتُ أَ َبا َب ْك ٍر ٌَ ْبكًِ ٌَ ْومبِذٍ" (السٌرة
أنَّ أ َح ًدا ٌَ ْبكًِ مِنْ ا ْل َف َر ِ

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

النبوٌة البن هشام).
موقع أنا السلفً
لقد فرح أبو بكر -رضً َّللا عنه -بصحبة رسول َّللا -صلى َّللا
www.anasalafy.com

علٌه وسلم -مع ما فٌها مِن التعرض للمخاطر ،فوق ما فً
أرض ؼرٌبة ،ال
الهجرة مِن ترك الوطن واألهل ،والخروج إلى
ٍ
ٌدري ما ٌكون حاله فٌها!
وبرؼم كل تلك المصاعب ؼمرت الفرحة قلب أبً بكر حتى
فاضت عٌنه مِن الفرح؛ وذلك لشدة محبته لرسول َّللا -صلى َّللا
علٌه وسلم ،-فؽطت فرحته بصحبته على كل ما اكتنفها مِن
مشقةٍ ،وأرخصتْ كل ما تطلبته مِن تضحٌة!
هكذا كان ما ٌفرح به أبو بكر -رضً َّللا عنه ،-وهكذا ما كان
ٌفرح به المإمنون ،فهم ٌفرحون بما ٌتوافق مع ما فً قلوبهم
مِن اإلٌمان باهلل ورسوله؛ فقد فرح رسول َّللا -صلى َّللا علٌه
وسلم -بدخول الؽالم الٌهودي فً اإلسالم ،وفرح عمر بن
جزورا،
الخطاب -رضً َّللا عنه -بحفظ سورة البقرة حتى نحر
ً
وفرح الصحابة جمٌ ًعا بنصر َّللا ،كما قال -تعالىَ ( :-و ٌَ ْو َمبِ ٍذ
َّللا) (الروم.)٘-ٗ:
ص ِر َّ ِ
ح ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ  .بِ َن ْ
ٌَ ْف َر ُ
ولذلك عندما ٌرى الدعاة إلى َّللا دموع الفرح فً عٌون الناس
ً
فضال عن التعلق
أمر ال ٌستحق االهتمام والمتابعة؛
ألجل
ٍ
ومشوارا
واالنفعال؛ فإنهم ٌعلمون أن أمامهم مها ًما ضخمة،
ً
ً
طوٌال بؽرس معانً محبة َّللا ورسوله ودٌنه ،فً القلوب حتى
تصٌر أحب إلٌها مِن كل ما سواها.
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عض رجل ٌ كل ًبا ...هو اإلعالم!
َّ

المسٌلة للدموع" حتى تنشؽل بعالج حرقة عٌنك عن مواصلة ما
كنت تقوم به مِن ق ْبل!

كتبه /أسامة شحادة
فهذه األخبار الكثٌفة والمتواصلة عن الفجور والجرابم ،والطعن
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

بؤهل الخٌر والعلماء ،والمقاالت والبرامج المسمومة التً تهدم
ثوابت الدٌن وأصول الشرٌعة؛ ٌُهدؾ مِن ورابها إٌهامك أن

فؤول ما ٌتعلمه طلبة كلٌات اإلعالم والصحافة أن الخبر الصحفً

اإلسالم انتهى ،وأن الدعوة اإلسالمٌة والصحوة المباركة قد

كلب ً
خبرا ،أ ّما
ٌشرحه المثال التالً" :إذا
رجال؛ هذا لٌس ً
عض ٌ
ّ

انتهتْ واضمحلت ،وأن الكفر والفحش قد انتصر ودالت له

عض رجل ٌ كل ًبا؛ فهذا هو الخبر!".
إذا
ّ

الجولة!

ال ٌُعرؾ بالضبط َمن صاحب هذه الفكرة ،لكنها تنحصر ب ٌْن ثالثة

وكل ذلك حتى تنهار نفسٌتك وتستسلم لرؼبتهم ومطامعهم ،كما

صحفٌٌن ؼربٌٌن ق ْبل ٓٓٔ عام ،ه ْم :ألفرٌد هارمسورث

حدث لما أشٌع أن النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -قُتل فً ٌوم
سل ُ أَ َفإِنْ َماتَ
الر ُ
سول ٌ َقدْ َخلَتْ مِنْ َق ْبلِ ِه ُّ
"أُحد"َ ( :و َما ُم َح َّم ٌد إِ َّال َر ُ
َّللا
اب ُك ْم َومَنْ ٌَ ْن َقل ِْب َع َلى َع ِق َب ٌْ ِه َفلَنْ ٌَ ُ
ض َّر َّ َ
أَ ْو قُتِل َ ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َعلَى أَ ْع َق ِ

(٘ ،)ٔ9ٕٕ-ٔ1ٙوجون بوجارت ( ،)ٔ9ٕٔ-ٔ1ٗ1وتشارلز
دان ( ،)ٔ197-ٔ1ٔ9والذٌن كانوا منخرطٌن فٌما ٌُعرؾ
بصحافة (التابلوٌد) ،وهً صحؾ صؽٌرة الحجم تعتمد على

س ٌَ ْجزي َّ
َّللاُ ال َّ
َ
شاك ِِرٌنَ ) (آل عمران.)ٔٗٗ:
ش ٌْ ًبا َو َ ِ

العناوٌن الفضابحٌة ،وهو السابد للٌوم فً ؼالبٌة اإلعالم
العربً ،والذي ٌر ِّكز على الهزابم ،والشرور والجرابم ،وٌهمل

والوعً بإستراتٌجٌات التضلٌل اإلعالمً مهم ً
جدّ ا ،والوعً

الجوانب اإلٌجابٌة السلٌمة.

بالتؽٌب المقصود والمتعمد لإلٌجابٌات الكبٌرة عن اإلعالم مهم
ج ًّدا للحفاظ على التوازن النفسً ،والثقة بوعد َّللا -عز وجل-

فاإلعالم ال ٌُبرز إال وقوع الحوادث ،وسقوط الطابرات ،وقتل

بنصرة دٌنه وأولٌابه.

بضعة أشخاص ،لكن مالٌٌن السٌارات والركاب الذٌن ٌصلون
بسالمة ال ٌذكرهم اإلعالم! ومبات األلوؾ مِن الطابرات

بشكل صحٌح،
فاألخبار الجٌدة عن اإلسالم والمسلمٌن ال ُتبرز
ٍ
ٌروج المؽرضون ،ولعلّ مما
ولٌس الحال سوداو ًٌّا بالكامل كما ِّ

خبرا ،بٌنما حفلة راقصة تتصدر
والصابمٌن والحجاج لٌسوا
ً

ٌإ ِّكد ذلك :دراسات مركز "بٌو" حول تصاعد المد اإلسالمً فً

الملحق الثقافً!

العالم بزٌادة عدد المسلمٌن ع ْبر الوالدة برؼم كل الصعاب

والمسافرٌن السالمٌن ال ٌكترث لهم اإلعالم! ومالٌٌن المصلٌّن

االقتصادٌة ،وع ْبر الدخول فً اإلسالم مِن ؼٌر المسلمٌن؛ برؼم

إذا فهمنا هذه القاعدة األساسٌة التً ُتحكم مسار اإلعالم ٌمكننا

كل حمالت التشوٌه اإلعالمً!

النجاة مِن فخ طوفان الكذب ،والتهوٌل والتضخٌم ،والتوافه الذي
تقصؾ به عقولنا وقلوبنا صباح مساء! ومِن كل االتجاهات

ً
ً
وتحلٌال ذك ًٌّا؛
تركٌزا إعالم ًٌّا مناس ًبا،
ولو َوجدتْ هذه الدراسات

وع ْبر مختلؾ المنابر ،وعلى كافة المستوٌات!

لرفعتْ معنوٌات الكثٌر مِن المحبطٌن والمتشابمٌن ،ولساهمتْ
فً زٌادة فعالٌة الدعاة الصابرٌن ،ودفعتْ
كثٌرا مِن المترددٌن
ً

ومِن أهم ما ٌجب النجاة منه هو" :فخ اإلحباط!".

كثٌر
مِن الشباب والفتٌات لاللتزام األفضل بالدٌن ،وقضتْ على
ٍ
مِن شبهات الناعقٌن فً شاشات الفضابٌات.

فإن أهم ما تهدؾ إلٌه الهجمات اإلعالمٌة المدبرة زرع اإلحباط
فً قلوبنا وعقولنا ،وأننا خسرنا وهزمنا ،وال فابدة مِن المقاومة

وختا ًما :الوعً والعلم والفهم سالحنا لمقاومة الحروب:

والممانعة؛ وذلك مِن خالل نشر "الشابعات = القنابل الدخانٌة"،

"الفكرٌة ،والسٌاسٌة ،واإلعالمٌة ،والعسكرٌة" على دٌننا

والتً تمنعك مِن الرإٌة الواضحة ونشر "األكاذٌب = القنابل

وأمتنا ،وخٌراتنا وأرواحنا.
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أقراص مهدبة ...للضمٌر! (ٖ)

سا
هكذا ٌستخدم البشر هذه الحٌل النفسٌة إللباس ما ٌفعلونه لبا ً
أخالق ًٌّا أو تجن ًبا للصراع الداخلً والشعور بالذنب ،ومِن أكثر

كتبه /عالء عبد الهادي

هذه الحٌل النفسٌة الدفاعٌة :استخدام التبرٌر الواهً ،والتعمٌم،
واإلسقاط ،وؼٌر ذلك مِن حجج ارتكاب األخطاء؛ تتدرج هذه

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

األخطاء فً حجمها وأثرها بد ًءا مِن األخطاء الٌومٌة الصؽٌرة

فمِن الحجج الجاهزة والتبرٌرات المعلبة ،والتً ما هً إال

حتى تصل إلى الفظابع والشنابع التً ُتباد فٌها شعوب ،وتزهق

مخالفات ومؽالطات تمتْ صٌاؼتها على هٌبة أمثلة شعبٌة،

فٌها أرواح.

وكلمات مؤثورة ،قول بعض الناس على سبٌل المثال" :العمل

فلٌبدأ كل إنسان منا بنفسه حتى ال ٌبرر أخطابها ،وال ٌقع فً

عبادة" ،وهو تبرٌر سمج لترك الجمع والجماعات ،والفرابض

واحدة مِن هذه األسالٌب الخادعة ،بل ٌنبؽً االنتباه لهذه الحٌل

المكتوبة.

ت حٌث ال رقٌب
فً دواخل نفوسنا وهً تحاك فً خفاءٍ وصم ٍ
علٌك بعد َّللا إال أنتَ .

وقولهم" :اللً ٌعوزه ٌ-حتاجه -البٌت ٌحرم على الجامع!":
وهذا اجتراء على شعابر َّللا ،ودعوة إلى البخل؛ خاصة لو

فال شك أن هذه هً الخطوة األولى لمعالجة النفس ،وهً أن

علمتَ أن أكثر هإالء الذٌن ٌرددونها تجد فً بٌوتهم ما ٌكفٌهم

ٌصارح كل منا نفسه بؤخطابها وعٌوبها ،وأن ٌرى حقٌقة نفسه

وزٌادة ،ولٌسوا فً حاج ٍة شدٌد ٍة -كما ٌوهمك المثل!.-

كما هً بال زٌؾٍ ،وال تجمٌل؛ فخداع النفس حماقة كبٌرة ،ولعل

ضا -االحتجاج الزابؾ بعموم أحوال الناس (حٌلة
ومثله ذلك -أٌ ً

اإلنسان منا حٌنما ٌمتلك مِن الشجاعة أن ٌقول لنفسه :لقد

التعمٌم) :كالذي ٌمشً فً الحرام أو ٌؤكل الحرام وال ٌشعر بكبٌر

أخطؤتُ فً هذا األمر أو ذاك وما دفعنً إلٌه إال ضعؾ إٌمانً،

إشكال؛ ألنه فً النهاٌة "زي الناس" ،ومثله األم التً ال ترى

أو رؼبة دفٌنة محرمة ،أو الحرص على الدنٌا ،أو الؽضب

متبرجا حتى تكون "زي
سا أن تتبرج بنتها أو تلبس حجا ًبا
ً
بؤ ً

لنفسً ،أو الؽفلة عن ذكر َّللا أو التكاسل عن أداء واجبً ،أو

البنات" -مثل البنات! ،-أو حتى ال ٌتؤخر زواجها ،وحٌنما ٌؤتً

ؾ فً إرادتً ،أو ؼٌر ذلك مما ٌعتري النفوس -
جهلً أو لضع ٍ

ٌوم زواجها ال بؤس باالختالط والتبرج ،والرقص مع الرجال،

فتكون هذه المصارحة أول خطوات العالج الناجع ،وأولى درجات

سا؛
كما أنه لٌس هناك ؼضاضة فً خلع حجابها "المتبرج" أسا ً

ارتقاء نفسه وزكاتها عن درن الشهوات الدنٌبة الخفٌة ،وأبعد

لتبدو جمٌلة فً "لٌلة العمر" -كما ٌقولون!.-

عن الوقوع فً الحسرات.

فكل هذه أمثلة شعبٌة سابرة ومنتشرة ب ٌْن الناس تعمل فً

والكٌس َمن دان نفسه.

المجتمع كالمحامً اآلفاق الذي ٌنجو عتاة المجرمٌن مِن العدالة

موقع أنا السلفً

بسبب حٌله ؼٌر الشرٌفة؛ فمهمته أن ٌس ِّهل على الناس فعل
المصابب ،وتخفٌؾ العواقب!
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كذلك هذا الذي ٌكن العداوة للمجتمع وٌقول :هلك الناس! ،أو
الشخص بعٌنه ،ولكنه ٌقول لنفسه هو َمن ٌكرهنً أو هذا
المجتمع الفاسد هو الذي ٌعادٌنً ،أو ٌؽش الناس وٌقول هم
ٌؽشوننً وأنا آخذ جز ًءا مِن حقً ،أو ٌظلمهم وٌقول هم
ٌظلموننً (حٌلة اإلسقاط).
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اس َت َط ْع ُ
ت)
ص َال َح َما ْ
(إِنْ أ ُ ِرٌ ُد إِ َّال ْاإلِ ْ

وهذا دلٌل على استشعار المعٌة والتوكل على َّللا ،فكان -صلى
َّللا علٌه وسلمٌ -توكل على َّللا وكؤنه ال ٌؤخذ باألسباب؛ فاألخذ

كتبه /أحمد حمدي

باألسباب ال ٌنافً التوكل على َّللا ،وٌنبؽً علٌنا فً طرٌق
الدعوة والتؽٌٌر واإلصالح ،األخذ باألسباب المادٌة سواء

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

اإلعالمٌة أو االقتصادٌة ،أو بالتكنولوجٌا ونظم اإلدارة ،والتنمٌة

فهذه اآلٌة الكرٌمة مِن سورة "هود" على لسان شعٌب -علٌه

البشرٌة وإدارة الموارد البشرٌة ،أو تدرٌب األفراد وإعدادهم،

وعلى نبٌنا الصالة والسالم -تب ٌِّن لنا أن اإلصالح والتؽٌٌر ٌكون

وإٌجاد البدابل ،وتقنٌن األوضاع ،واالستماتة والبذل والتضحٌة،

على قدر االستطاعة ،والممكن والمتاح ،وأن القدرة مناط

وروح الجلد والمثابرة على المساحات الدعوٌة ،وعدم االستسالم

التكلٌؾ ،وما ال ٌدرك كله ال ٌُترك جله ،وأنه ال بد مِن األخذ بكل

للمعوقات؛ كل ذلك مع األخذ باألسباب اإلٌمانٌة ،والتوكل على

األسباب والوسابل الممكنة والمتاحة مِن حسن التخطٌط

َّللا وتفوٌض األمر إلٌه ،واالعتماد وسكون القلب له ،والتعلق به

واإلدارة ،والترتٌب والتنظٌم ،وإعداد القوة واستفراغ الوسع
ؾ َّ
والطاقة ،بؽض النظر عن النتابج ،قال َّللا -تعالىَ ( :-ال ٌُ َكلِّ ُ
َّللا ُ

مِن الدعاء والتضرع ،واالفتقار واالنكسار له والذل ،والطاعة
واالستؽفار؛ استجال ًبا لرحمة َّللا ،قال -تعالى( :-لَ ْو َال َت ْس َت ْؽفِرُونَ
َّللا لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْر َحمُونَ ) (النمل ،)ٗٙ:وقال -صلى َّللا علٌه وسلم:-
َّ َ

ٌل َّ
ؾ إِ َّال
َّللاِ َال ُت َكلَّ ُ
سا إِ َّال ُو ْس َع َها) (البقرةَ ( ،)ٕ1ٙ:ف َقاتِلْ فًِ َ
َن ْف ً
س ِب ِ
ض ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ) (النساء ،)1ٗ:وقال النبً -صلى َّللا
س َك َو َح ِّر ِ
َن ْف َ

ص ُر َّ
ص َال ِت ِه ْم
دَع َوتِ ِه ْم َو َ
ضعٌِفِ َهاِ ،ب ْ
َّللا ُ َه ِذ ِه ْاأل ُ َّم َة بِ َ
(إِ َّن َما ٌَ ْن ُ
َوإِ ْخ َالصِ ِه ْم) (رواه النسابً ،وصححه األلبانً) ،وقال عمر بن الخطاب

اج َتنِ ُبوهَُ ،و َما أَ َم ْر ُت ُك ْم بِ ِه َفا ْف َعلُوا
علٌه وسلمَ ( :-ما َن َه ٌْ ُت ُك ْم َع ْنهَُ ،ف ْ
اس َت َط ْع ُت ْم) (متفق علٌه).
ِم ْن ُه َما ْ

رضً َّللا عنه" :-إنما تنصرون على عدوكم بطاعتكم هلل،ومعصٌتهم هلل ،فإن تساوٌتم فً المعصٌة كانت الؽلبة للقوة

فاألخذ باألسباب واجب ،واالعتقاد فٌها شرك ،فكان النبً -صلى

والعدد".

َّللا علٌه وسلمٌ -ؤخذ باألسباب كؤنه ال ٌتوكل على َّللا؛ فانظر

اس َت َط ْعتُ َو َما َت ْوفٌِقًِ إِ َّال ِب َّ
اهللِ) :الباء،
ص َال َح َما ْ
(إِنْ أ ُ ِرٌ ُد إِ َّال ْاإلِ ْ
ٌِب) (هود :)11:اإلنابة
باء االستعانة باهللَ ( .علَ ٌْ ِه َت َو َّك ْلتُ َوإِلَ ٌْ ِه أُن ُ

ٌوم الهجرة والتخطٌط لها ،فاختار وقت الخروج وقت الظهٌرة؛
ألنه ؼال ًبا ال ٌخرج فٌه أح ٌد فً بطحاء مكة وصحرابها ،وحرارة

واإلخبات والرجوع له.

شمسها الحارقة ،وجعل علً بن أبً طالب -رضً َّللا عنهٌ -نام
مكانه وٌتؽطى ببردته ،واختار الصاحب أبا بكر ،وجهز

موقع أنا السلفً

الراحلتٌن ،واختار عبد َّللا بن أرٌقط وهو رجل خرٌت عالِم
بدروب الصحراء ،ونزل جنو ًبا لؽار "ثور" وهو ؼار مهجور،
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ومكث فٌه ثالثة أٌام حتى ال ٌظن أح ٌد بوجوده به متخف ًٌا مِن
ً
شماال
الرصد ،ثم سلك طرٌق ساحل البحر األحمر إلى المدٌنة
وهو طرٌق ؼٌر مسلوك مِن أهل مكة للمدٌنة.
وجعل أبا بكر ٌؤتً باألخبار ،وأسماء بنت أبً بكر ذات النطاقٌن
تؤتً بالطعام ،وعامر بن فهٌرة خادم أبً بكر ٌداري آثار األقدام
بالماعز ،ثم بعد ذلك لما وقؾ الكفار على فوهة الؽار ،قال أبو
سول َ َّللاِ ،لَ ْو أَنَّ أَ َح َد ُه ْم َن َظ َر إِلَى َق َد َم ٌْ ِه
بكر -رضً َّللا عنهٌَ :-ا َر ُ
ص َر َنا َت ْحتَ َق َد َم ٌْهَِ ،ف َقالٌََ ( :ا أَ َبا َب ْك ٍر َما َظ ُّن َك بِا ْث َن ٌْ ِن َّللا ُ َثالِ ُث ُه َما)
أَ ْب َ
(متفق علٌه).
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س َها َفل ٌَ ْؽ ِر ْس َها)
اع أَنْ ال ٌَقُو َم َح َّتى ٌَ ْؽ ِر َ
اس َت َط َ
َفإِن ْ

تحدٌات وعقبات فً طرٌق المنهج اإلصالحً (ٔٔ)

(رواه أحمد،

وصححه األلبانً).
كتبه /محمد إبراهٌم منصور
اس َتعِنْ
 ونهى النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -عن العجز ،فقالَ ( :و ْالحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

ِباهللَِ ،و َال َت ْع َج ْز) (رواه مسلم) ،ونهً عن قول" :لَ ْو" التً هً
شعار المحبطٌن فقالَ ( :ف َال َتقُلْ َل ْو أَ ِّنً َف َع ْلتُ َكانَ َك َذا َو َك َذاَ ،ولَكِنْ

سنة المطهرة:
اإلٌجابٌة فً ال ُّ

شا َء َف َعلََ ،فإِنَّ لَ ْو َت ْف َت ُح َع َملَ ال َّ
قُلْ َق َد ُر َّللاِ َو َما َ
ان)
ش ٌْ َط ِ
مسلم).

كل حٌاة النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -وأوامره كلها تنطق
ب ْاألَ ْسمَاءِ إِلَى
باإلٌجابٌة حتى قال -صلى َّللا علٌه وسلم( :-أَ َح ُّ

موقع أنا السلفً

َّللا َع ْب ُد َّ
ار ٌ
ثَ ،و َه َّما ٌم)
َّ ِ
الر ْح َم ِنَ ،وأَ ْ
َّللاَِ ،و َع ْب ُد َّ
ص َدقُ َها َح ِ
وأبو داود ،وصححه األلبانً)؛ ألن األول بمعنى كاسب ،والثانً
(رواه أحمد
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بمعنى فعال.
وحض الشرع على أن ٌكون اإلنسان أول اإلٌجابٌٌن ،ووصؾ
عمل أو الداعً إلٌه بؤنه ٌسن فً اإلسالم
اإلٌجابً األول فً كل
ٍ
سنة حسنة ،فقال -صلى َّللا علٌه وسلم( :-مَنْ سَنَّ فًِ ْاإلِ ْس َال ِم
ُ
س َن ًةَ ،فلَ ُه أَ ْج ُرهَاَ ،وأَ ْج ُر مَنْ َع ِمل َ بِ َها َب ْعدَ هُ ،مِنْ َؼ ٌْ ِر أَنْ
س َّن ًة َح َ
ُ
ور ِه ْم َ
ش ًْ ٌء) (رواه مسلم) ،وقال( :مَنْ َد َعا إِلَى
ٌَ ْنقُ َ
ص مِنْ أ ُ ُج ِ
ص َذلِ َك مِنْ
ور مَنْ َت ِب َعهَُ ،ال ٌَ ْنقُ ُ
هُدًىَ ،كانَ لَ ُه مِنَ ْاألَ ْج ِر ِم ْثل ُ أ ُ ُج ِ
ور ِه ْم َ
ش ٌْ ًبا) (رواه مسلم).
أ ُ ُج ِ
 وحض علً اإلٌجابٌة ولو لم ٌستطع أن ٌفعل إال أقل القلٌل:ار َو َل ْو ِبشِ قِّ َت ْم َرةٍَ ،فإِنْ َل ْم
قال -صلى َّللا علٌه وسلم( :-ا َّتقُوا ال َّن َ
َت ِجدُواَ ،ف ِب َكلِ َم ٍة َط ٌِّ َب ٍة) (متفق علٌه) ،وقالَ ( :ال َت ْحق َِرنَّ مِنَ
ا ْل َم ْع ُروؾِ َ
ش ٌْ ًباَ ،ولَ ْو أَنْ َت ْل َقى أَ َخا َك ِب َو ْج ٍه َط ْل ٍق) (رواه مسلم)،
ؾ د ِْره ٍَم) (رواه النسابً ،وحسنه األلبانً)،
س َبقَ د ِْر َه ٌم مِا َب َة أَ ْل ِ
وقالَ ( :
وعن أبً هرٌرة -رضً َّللا عنه -أن النبً -صلى َّللا علٌه
صنَ َ
ش ْوكٍ َع َلى
ٌقَ ،و َج َد ُؼ ْ
وسلم -قالَ ( :ب ٌْ َن َما َر ُجل ٌ ٌَ ْمشِ ً بِ َط ِر ٍ
ٌقَ ،فؤ َ َّخ َرهُ َف َ
ش َك َر َّللاُ َل ُه َف َؽ َف َر َل ُه) (متفق علٌه).
ال َّط ِر ِ
وحض النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -على اإلٌجابٌة بمخالطة
َّ
اس
الناس والصبر على أذاهم ،فقال( :ال ُم ْسلِ ُم إِ َذا َكانَ ٌُ َخالِ ُط ال َّن َ
اس َو َال
ص ِب ُر َعلَى أَ َذا ُه ْم َخ ٌْ ٌر مِنَ ال ُم ْسل ِِم الَّذِي َال ٌُ َخالِ ُط ال َّن َ
َو ٌَ ْ
ص ِب ُر َعلَى أَ َذا ُه ْم) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً) ،بل حض
ٌَ ْ
على اإلٌجابٌة حتى آخر نفس ،وحتى آخر لحظة فً الحٌاة ،فقال
سا َعة َوفً ٌَ ِد أَ َح ِد ُكم َفسِ ٌلَ ٌة
صلى َّللا علٌه وسلم( :-إنْ َقا َم ِت ال َّ
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(رواه

فتاوى دٌ /اسر برهامً
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هل ٌنعقد النذر بلفظٍ ال ٌدل علٌه إذا نواه

المحرم قطعة داخلٌة تحت مالبس
حكم لبس
ِ

الشخص؟

اإلحرام لها كباسٌن

السإال:

السإال:

قرأتُ كال ًما للعلماء مفاده أن العبرة بالمقاصد والن ٌِّات ال األلفاظ،

ٔ -ما حكم المحرم بالعمرة إذا لبس بؽٌر عذر قطعة واحدة تشبه

على اعتبار أن "األعمال بالن ٌِّات" وأن "األمور بمقاصدها" ،أو

الخرقة ،ولٌس التبان الذي ٌشبه السروال القصٌر ،لكن فٌها

كما قال ابن القٌم -رحمه َّللا" :-االعتبار فً العقود واألفعال

كباسٌن أو الصق ٌلؾ حول الوسط؟

بحقابقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها".
مرٌضا بسلس البول ولبس
ٕ -ما حكم المحرم بالعمرة إذا كان
ً
ً
أصالة،
وعلى الجانب اآلخر :أعلم أن العمدة فً النذر هو اللفظ

الواقً الذكري ،هل علٌه فدٌة أو شًء؟

وأن النذر لكً ٌقع ال بد له مِن لفظ ٌُشعر بااللتزام ،وأن النذر ال
ٖ -المحرم عند تخلٌل اللحٌة فً الوضوء قد ٌسقط منه بعض

بكالم ال ٌحتمل معناه ،حتى وإن نوى
ٌقع لو تلفظ الشخص
ٍ
النذر.

الشعر ،فما الحكم؟ وكذلك عند تسرٌح اللحٌة؟
الجواب:

كثٌرا ،وفً
شخصا كانت تؤتٌه أفكار النذر
وسإالً هو :لو أن
ً
ً
إحدى المرات جاء فً ذهنه كلمة معٌنة تتعلق بالنذر ،ولكنه

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

عندما تلفظ بها خرجتْ مِن فمه كلمة مشوهة ال معنى لها فً
اللؽة ،فهل ٌُنظر هنا إلى المقاصد "أي الكلمة األصلٌة التً كانت

"صٌام أو صدق ٍة أو
ٔ -فال ٌجوز له ذلك ،وعلٌه الفدٌة مِن
ٍ
نسكٍ ".

ماثلة فً ذهنه" ،أم ٌُنظر إلى الكلمة التً خرجتْ مِن فمه والتً
ال معنى لها؟! بمعنى :هل ٌقع النذر على اعتبار الكلمة األصلٌة

ٌٕ -جوز لبس الواقً الذكر ل َمن عنده سلس ،ولٌس علٌه

التً كانت ماثلة فً ذهنه أم أنه ال ٌقع باعتبار أن الكلمة التً
تلفظ بها ال معنى لها فً اللؽة ،وأنه ال بد مِن لفظٍ ٌُشعر بااللتزام

شًء.

كً ٌقع النذر؟!

ٖ -الشعر الساقط أثناء التخلٌل هو شعر قد سقط فعل ًٌّا ق ْبل ذلك،
وماتت الشعرة وانفصلتْ مِن جذرها ،ولكن ال تزال مشتبكة

الجواب:

بباقً الشعر ،فسقوطها دون ش ٍّد أثناء الوضوء أو التمشٌط ال
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

ٌضر.

فالنذر عبادة قولٌة كالحلؾ ،ال بد فٌها مِن لفظٍ ؛ فال ٌقع حتى ٌتم
واضح.
التلفظ بلفظٍ
ٍ

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

موقع أنا السلفً
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ضابط الؽضب الذي ال ٌقع معه الطالق

هل ٌلزم المعتدة مِن وفاة خلع حلٌها؟
السإال:

السإال:

هل مِن الواجب على المرأة أو الزوجة التً مات عنها زوجها أن

ت طالق" ،ثم
زوجً تعود فً الخالفات بٌننا أن ٌقول لً" :أن ِ

تخلع الذهب ،مثل" :الحلق ،والخواتم ،والسلسلة" ،هل ذلك

ٌعود بعدها وٌقول" :هذا كان ٌمٌن ؼضب" إلى أن وصل األمر

صحٌح؟

للمرة الثالثة ،ففً آخر مرة قال لً" :أنت طالق ،طالق ،طالق،
ٓ ٙطالق كمان" ،ثم كرر تلك الجملة مرة أخرى أو مرتٌن ،ثم

الجواب:

عاد بعدها ٌقول" :هذا ٌمٌن ؼضب ال ٌقع" ،وهً كانت المرة
الثالثة ،فما حكم ذلك وخاصة أنه ال ٌرٌد أن ٌسؤل عن ذلك؟

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

الجواب:

نعمٌ ،لزمها خلع الحلً اتفا ًقا خالل الحداد.

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

فلو لم ٌشعر بما قال لم ٌحسب ،أما الطالق فً الؽضب مع إدراك
ما ٌقوله؛ فهو واقع.
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حكم االنتقال فً المواصالت لصالة الجمعة فً

ما الواجب ؼسله مِن األذن عند االؼتسال؟

أحد المساجد بعد دخول الوقت

السإال:
السإال:

ما هو المفروض فعله فً (باطن األذنٌن) أثناء تعمٌم الجسد
بالماء فً الؽسل ،هل نكتفً بمسح األذن مِن الباطن أم ماذا؟

ما حكم االنتقال فً المواصالت إلى المسجد ٌوم الجمعة بعد أذان

خٌرا.
أفٌدونا للضرورة ج ًّدا؟ وجزاكم َّللا ً

الجمعة ،ودفع األجرة للتاكسً أو التوكتوك؟ هل هذا فٌه عقد
بٌع أو إجارة محرمة ،وهذا ضروري حتى أصل للمسجد وأدرك

الجواب:

الصالة؟ مع العلم أنه لن ٌقبل أح ٌد أن ٌوصلنً مجا ًنا ،فما العمل؟

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛
الجواب:
فباطن األذنٌن هو ما دخل عن فتحة الصماخ ،أما ؼضروؾ
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول َّللا ،أما بعد؛

األذن وثناٌاه؛ فهو ظاهر ٌجب ؼسله فً الؽسل ،ومسحه فً
الوضوء؛ ألنه مِن الرأس؛ لقول النبً -صلى َّللا علٌه وسلم:-
س) (رواه أبو داود والترمذي ،وصححه األلبانً).
ان مِنَ َّ
الر ْأ ِ
( ْاأل ُ ُذ َن ِ

نعم ،عقد اإلجارة بعد أذان الجمعة الذي ٌعقب صعود اإلمام على
المنبر ،مثل عقد البٌع محرم ال ٌجوز ،وعلى الشخص أن ٌصلً
ب بؤجرة.
ب منه ،فال ٌحتاج لركو ٍ
فً مسج ٍد قرٌ ٍ

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

موقع أنا السلفً
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الوسابط المتعددة
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القرآن الكرٌم وعلومه
 -114اآلٌتان (( )6 -5تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر برهامً
 -163تابع اآلٌة ( )56من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة األحزاب) .دٌ /اسر برهامً
 -164تابع اآلٌة ( )56من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة األحزاب) .دٌ /اسر برهامً
 -165اآلٌة ( )56من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة األحزاب) .دٌ /اسر برهامً
 -166اآلٌتان ( )58 -57من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة األحزاب) .دٌ /اسر برهامً
 -143اآلٌات (( )132 -131سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -144اآلٌتان (( )134 -133سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -145اآلٌتان (( )136 -135سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

حدٌث
 -145باب الخذف (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -131باب من قال ٌتم على أكبر ظنه (كتاب الصالة -عون المعبود) .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد

فقه وأصوله
 -115تحرٌم سباع البهائم والطٌور (باب األطعمة -فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً
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تزكٌة وتربٌة ورقابق
 -116الهمة العلٌة ال تزال حائمة حول ثالث أشٌاء (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
حول تزكٌة النفس ( .)2دٌ /اسر برهامً
كن من أهل (واصطنعتك لنفسً) (مقطع) .دٌ /اسر برهامً
فقه األمر بالمعروف والنهً عن المنكر .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد
رافع بن عمٌر الطائً (صور من حٌاة الصحابة) .الشٌخ /مصطفى دٌاب
قصة الحاج سٌد (مقطع) .الشٌخ /سعٌد محمود
أٌن دعاة تحرٌر المرأة؟ .الشٌخ /عصام حسنٌن
العمالق .الشٌخ /سعٌد صابر
فقه الخالف ( .)2د /أحمد حمدي

سٌرة وتراجم
 -118معاذ بن جبل (من أعالم الصحابة) .د /أحمد فرٌد

فكر ومنهج
 -132تابع فصل فً إبطال دعوى الرافضً أن اإلمامٌة هم الفرقة الناجٌة (مختصر منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر
برهامً
 -111فقه الجهاد .الشٌخ /رضا ثابت
 -112فقه الجهاد .الشٌخ /رضا ثابت
 -113فقه الجهاد .الشٌخ /رضا ثابت
 -114فقه الجهاد .الشٌخ /رضا ثابت
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الواقع المعاصر
نشرة األخبار -الجمعة 1439-1-29هـ 2117-11-21 -م
نشرة األخبار -السبت 1439-2-1هـ 2117-11-21 -م
نشرة األخبار -األحد 1439-2-2هـ 2117-11-22 -م
نشرة األخبار -اإلثنٌن 1439-2-3هـ 2117-11-23 -م
نشرة األخبار -الثالثاء 1439-2-4هـ 2117-11-24 -م
نشرة األخبار -األربعاء 1439-2-5هـ 2117-11-25 -م
نشرة األخبار -الخمٌس 1439-2-6هـ 2117-11-26 -م
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