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

ج ،أَ ْو ِبؤَنْ َت َت َز َّو َج ا ْل َم ْرأَةُ ا ْل ُم ْس َتؤْ ِم َن ُة ُم ْسلِ ًما ،أَ ْو ِذ ِّم ًٌّا؛ ألَ َّن َها
ا ْل َخ َرا ُ
اء َت َب ًعا ل َّ
ِلز ْو ِج" (انتهى).
ا ْل َت َز َم ِ
ت ا ْل َب َق َ

فً أحكام ال ُمس َتؤمنٌن (ٕٔ)

"استِ ْب َمانُ ا ْل ُم ْسل ِِم:
ْ

كتبهٌ /اسر برهامً

ص َعلَ ٌْ ِه
ار ُم ْس َتؤْ َم ًنا َك َما َن َّ
ص َ
ان َ
إِ َذا د ََخل ا ْل ُم ْسلِ ُم دَ َ
ار بِؤ َ َم ٍ
ار ا ْل ُك َّف ِ
استِ ْب َمانِ ِه أَ ْح َكا ٌم َعلَى ال َّن ْح ِو ال َّتالًِ:
ب َع َلى ْ
ُج ْم ُهو ُر ا ْلفُ َقهَاءِ َ ،و ٌَ َت َر َّت ُ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

أٌضا (ص )ٔ9ٔ-ٔ11
سوعة ال ُك َو ٌْتِ ٌَّ ِة
ً
َو َردَ فً ال َمو ُ

ار َوا ْل َؽدْ ِر بِ ِه ْم:
أُ -ح ْر َم ُة ِخ ٌَا َن ِة ا ْل ُك َّف ِ

تحت عنوان " ُم ْس َتؤمن":

ار
ص ُج ْم ُهو ُر ا ْل ُف َقهَاءِ َعلَى أَ َّن ُه َت ْح ُر ُم َع َلى ا ْل ُم ْسل ِِم الَّذِي د ََخل دَ َ
َن َّ
ض لِ َ
ش ًْءٍ مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم
ان ِخ ٌَا َن ُت ُه ْم؛ َفبلَ ٌَحِل َل ُه أَنْ ٌَ َت َع َّر َ
ار ِبؤ َ َم ٍ
ا ْل ُك َّف ِ
ص َّلى َّ
سلَّ َم( :-ا ْل ُم ْسلِمُونَ
َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َو ِد َمابِ ِه ْم َو ُف ُرو ِج ِه ْم؛ لِ َق ْولِ ِه َ -

ِن مِنْ َمال ا ْل َؽنٌِ َمةِ:
" َما ٌُ ْر َ
ض ُخ لِ ْل ُم ْس َتؤْم ِ
َب ُج ْم ُهو ُر ا ْل ُف َقهَاءِ إِلَى أَ َّن ُه لَ ْو َبا َ
ش َر ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ ا ْلقِ َتال ِبإِ ْذ ِن
َذه َ
ض ِخَ .و َقال
الر ْ
اق َّ
اإلِ َم ِامَ ،ف ُه َو بِ َم ْن ِزلَ ِة أَهْ ل ال ِّذ َّم ِة فًِ ْ
است ِْح َق ِ
ِن َك َما الَ ٌُ ْس َه ُم لِل ِّذ ِّم ًِّ" (انتهى).
ا ْل َمالِ ِك ٌَّ ُة :الَ ٌُ ْر َ
ض ُخ لِ ْل ُم ْس َتؤْم ِ

َعلَى ُ
ان
ش ُروطِ ِه ْم) (رواه أبو داود ،وصححه األلبانً)؛ َوألَ َّن ُه بِاالِ ْستِ ْب َم ِ
ض بِ ِه ْمَ ،وإِ َّن َما أَ ْع َط ْوهُ األَمَانَ بِ َ
ش ْرطِ َعد َِم
ضمِنَ لَ ُه ْم أَنْ الَ ٌَ َت َع َّر َ
َ

ِن:
" َما ٌَ ْس َت ِح ُّق ُه ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ مِنَ ا ْل َك ْن ِز َوا ْل َم ْعد ِ

ورا فًِ اللَّ ْفظِ َ ،ف ُه َو َم ْعلُو ٌم فًِ
ِخ ٌَا َنتِ ِه ْمَ ،وإِنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ َذلِ َك َم ْذ ُك ً
صل ُ ُح فًِ دٌِنِ َنا ا ْل َؽدْ ُر.
ا ْل َم ْع َنىَ ،والَ ٌَ ْ

ص ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َعلَى
إِ َذا َو َج َد ا ْل ُم ْس َتؤْمِنُ فًِ َد ِار َنا َك ْن ًزا أَ ْو َم ْع ِد ًناَ ،ف َقدْ َن َّ
أَ َّن ُه ٌُ ْإ َخ ُذ ِم ْن ُه ُكلُّهُ؛ ألَنَّ َه َذا فًِ َم ْع َنى ا ْل َؽنٌِ َمةَِ ،والَ َحقَّ ألَهْل

دَر بِا ْل ُم ْسل ِِم َملِ ُك ُه ْمَ ،فؤ َ َخ َذ أَ ْم َوالَ ُه
َوا ْس َت ْث َنى ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َحالَ َة َما إِ َذا َؼ َ
سهُ ،أَ ْو َف َعل َؼ ٌْ ُر ا ْل َملِكِ َذلِ َك ِب ِع ْل ِم ِه َولَ ْم ٌَ ْم َن ْعهُ؛ ألَ َّن ُه ْم ُه ُم
أَ ْو َح َب َ

س ْه ًما.
ا ْل َح ْر ِ
ض ًخا َوالَ َ
ب فًِ َؼ َناب ِِم ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َر ْ

ضوا ا ْل َعهْدَ .
الَّذٌِنَ َن َق ُ

سَ ،و َما َبق ًَِ
ِن ِبإِ ْذ ِن اإلِ َم ِام ،أ ُ ِخ َذ ِم ْن ُه ا ْل ُخ ُم َ
َوإِنْ َعمِل فًِ ا ْل َم ْعد ِ
َف ُه َو لَهُ؛ ألَنَّ اإلِ َما َم َ
صلَ َحةٍَ ،ف َعلَ ٌْ ِه ا ْل َو َفا ُء ِب َما
ش َر َط لَ ُه َذلِ َك لِ َم ْ
َ
ض َخ لَ ُه ْمَ ،ف َه َذا
اس َتعَانَ ِب ِه ْم فًِ قِ َتال أَهْ ل ا ْل َح ْر ِ
ب َف َر َ
ش َر َطَ ،ك َما لَ ِو ْ

ض
س َرقَ ِم ْن ُه ْم ،أَ ِو ا ْق َت َر َ
ار ،أَ ْو َ
َفإِنْ َخانَ ا ْل ُم ْسلِ ُم ا ْل ُم ْس َتؤْمَنُ ا ْل ُك َّف َ
ص ال َّ
ِم ْن ُه ْم َ
ب َع َل ٌْ ِه َر ُّد َما
ابلَ ُة َعلَى أَ َّن ُه ٌَ ِج ُ
ش ٌْ ًباَ ،ف َن َّ
شافِ ِع ٌَّ ُة َوا ْل َح َن ِ
ان
ان أَ ْو إٌِ َم ٍ
ابهِ؛ َفإِنْ َجا َء أَ ْر َبا ُب ُه إِلَى َد ِار اإلِ ْسبلَ ِم ِبؤ َ َم ٍ
أَ َخ َذ إِلَى أَ ْر َب ِ
َر َّد ُه َع َل ٌْ ِه ْمَ ،وإِالَّ َب َع َث ِب ِه إِلَ ٌْ ِه ْم؛ ألَ َّن ُه أَ َخ َذ ُه َعلَى َو ْج ٍه َح ُر َم َعلَ ٌْ ِه
س
أَ ْخ ُذهَُ ،فلَ ِز َم ُه َر ُّد َما أَ َخ َذَ ،ك َما لَ ْو أَ َخ َذهُ مِنْ َمال ُم ْسل ٍِم؛ َوألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ان.
لَ ُه ال َّت َع ُّر ُ
ض لَ ُه ْم إِ َذا د ََخل بِؤ َ َم ٍ

ِم ْثلُهُ" (انتهى).
(قلتُ  :وفً معنى هذا الكبلم ،شركات البترول والتنقٌب عن
المعادن العالمٌة التً تعمل فً ببلد المسلمٌن بإذن الحكومات
ف ٌُل َت َزم لها بما تم االتفاق علٌه ،وهذا ٌُبنى على المصلحة -كما

ان َوأَ ْخ َر َج إِلَ ٌْ َنا
ار ا ْل َح ْر ِ
َو َقال ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة :إِ َذا د ََخل ا ْل ُم ْسلِ ُم دَ َ
ب ِبؤ َ َم ٍ
َ
ش ٌْ ًبا َملَ َك ُه ِم ْل ًكا َح َرا ًما -ألَ َّن ُه َملَ َك ُه بِا ْل َؽدْ ِر-؛ َف ٌُ َتصَدَّ قُ بِ ِه ُو ُجو ًبا،

ُت َراعى فً ذلك مصلحة المسلمٌن ،ومصلحة الببلد بؤعلى ما

َولَ ْو لَ ْم ٌُ ْخ ِر ْج ُه َردَّ هُ َعلَ ٌْ ِه ْم" (انتهى).

هو واضح-؛ ألن اإلمام إنما ٌشرط ذلك للمصلحة؛ فبلبد أن
ٌمكن مِن شروط).

(قلتُ  :هذا الموضوع فً ؼاٌة األهمٌة؛ إذ أن دخول المسلمٌن

ِن إِلَى ِذ ِّم ًٍّ:
" َت َح ُّول ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
َب
َذه َ
ا ْل ُم َّد َة

متكررا ً
جدّ ا ،وعامة َمن ٌدخل
إلى ببلد الكفار أصبح الٌوم
ً
سفر مِن ببلده التً تربطها بببلد الكفار
ببلدهمٌ ،دخل بجوازات
ٍ
معا؛ وهذا
معاهدات ومواثٌق ،أو ٌدخل بتؤشٌرة ،أو كبل األمرٌن ً

ُج ْم ُهو ُر ا ْلفُ َقهَاءِ إِلَى أَنَّ ا ْل ُم ْس َتؤْمِنَ ٌَصِ ٌ ُر ِذ ِّم ًٌّاِ :بؤَنْ ٌَ ْم ُك َ
ث
ض ُرو َب َة لَهُ ،أَ ْو بِؤَنْ ٌَ ْ
اج َو ُوضِ َع َع َل ٌْ ِه
ي أَ ْر َ
ش َت ِر َ
ا ْل َم ْ
ض َخ َر ٍ

ٌجعله بالتؤكٌد فً حكم المستؤمن؛ ٌحرم علٌه الؽدر والخٌانة،
3

وال ٌبٌح له شٌ ًبا مِن أموالهم وال دمابهم وال فروجهم؛ خبل ًفا

(قلتُ  :ال َ
ش َّك أن الصواب هو قول الشافعٌة والحنابلة ،وال ُم َر َّج ُح
ً
دٌانة ،وهو :وجوب الرد؛ ألنه َؼدْ ٌر ،وهذا أمر
عند الحنفٌة

وٌفجر فً أماكن مختلف ٍة
بؤمان ثم ٌؽدر بهم وٌقتلهم،
ببلد الكفار
ِّ
ٍ

واضح َجل ًٌِّ فً عقد األمان؛ فبل ٌَ ِحل ُّ به مال الكفار ،وَّللا أعلى

مِن مجتمعاتهم ،فٌترتب على ذلك مِن المحرمات الشرعٌة -مِن

وأعلم).

للعملٌات اإلجرامٌة -التً تقع على سبٌل نقض العهد -م َمن دخل

ض َّرة على المسلمٌن -فً ببلدهم ،وفً
الؽدر والخٌانة -ثم ال َم َ

دَار ا ْل َح ْربِ:
"ج -قِ َتال ا ْل ُم ْسل ِِم ا ْل ُم ْس َتؤْم ِ
ِن فًِ ِ

ببلد الكفار على األقلٌات اإلسبلمٌة التً تتضرر أعظم الضرر-
ثم مِن تشوٌه صورة اإلسبلم ،وكل هذا ناب ٌع مِن الؽدر والخٌانة
التً وقعتْ م َمن دخل ببلدهم بؤمان ،وال ٌُ ْل َت َفتُ إلى القول بؤن

ب َعلَى أَهْ ل
ار َق ْو ٌم مِنْ أَهْ ل ا ْل َح ْر ِ
ص ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َعلَى أَ َّن ُه لَ ْو أَ َؼ َ
َن َّ
ار
ال َّد ِار الَّتًِ فٌِ َها ا ْل ُم ْسلِ ُم ا ْل ُم ْس َتؤْمَنُ  ،الَ ٌَحِل َل ُه قِ َتال هَإُ الَءِ ا ْل ُك َّف ِ
ضا لِ َن ْفسِ ِه َعلَى
اؾ َعلَى َن ْفسِ هِ؛ ألَنَّ ا ْلقِ َتال لَ َّما َكانَ َت ْع ِرٌ ً
إِالَّ إِنْ َخ َ

بؤمان؛ فإن هذا كبلم فً ؼاٌة
وجود التؤشٌرة وجواز السفر لٌس
ٍ
الفساد ،كما هو معلوم مِن أن الذي ٌحصل على تؤشٌر ٍة لببلد

ا ْل َهبلَكِ الَ ٌَحِل إِالَّ لِ َذلِكَ ،أَ ْو إلِ ْعبلَءِ َكلِ َم ِة َّ
ؾ
َّللاَِ ،وه َُو إِ َذا لَ ْم ٌَ َخ ْ
س قِ َتال ُ ُه لِ َهإُ الَءِ إِالَّ إِ ْعبلَ ًء لِ ْل ُك ْف ِر" (انتهى).
َعلَى َن ْفسِ هِ ،لَ ٌْ َ

الكفار ال ُب َّد وأن ٌكون قد َو َّق َع على الشروط المإ ِّكدة على عدم
االعتداء علٌهم ،بل لو لم ٌو ِّقع ً
مذكورا فً اللفظ-
لفظا -ولم ٌكن
ً
فهو معلوم فً المعنى كما نص العلماء ،وال ٌصلح فً دٌننا

(قلتُ " :تنبٌ ٌه فً ؼاٌة األهمٌة :وهو أن المسلم المقٌم فً ببلد

الؽدر).

حال -ال ٌحل أن ٌكون جند ًٌّا لهم ،معٌ ًنا لهم على
الكفار -على ِّ
أي ٍ
قتال كفار آخرٌن-؛ وبذلك تعرؾ بطبلن فتاوى
قتال -ولو على
ِ
ٍ

"بُ -م َعا َمبلَ ُ
ت ا ْل ُم ْس َتؤْ َم ِن ا ْل ُم ْسل ِِم ا ْل َمالِ ٌَّةِ:

َمن أفتى المسلمٌن بجواز المشاركة فً جٌوش الببلد التً
ٌقٌمون فٌها مِن ببلد الكفار فً قتالهم ضد ؼٌرها مِن الببلد،

ص ُج ْم ُهو ُر ا ْل َح َنفِ ٌَّ ِة َعلَى أَ َّن ُه َل ْو أَ َدانَ َح ْربِ ًٌّ ا ْل ُم ْسلِ َم ا ْل ُم ْس َتؤْمَنَ
َن َّ
صا ِح َب ُه
َد ٌْ ًنا ِب َب ٌْ ٍع أَ ْو َق ْر ٍ
ص َب أَ َح ُد ُه َما َ
ض ،أَ ْو أَ َدانَ ه َُو َح ْر ِب ًٌّا ،أَ ْو َؼ َ

فضبل عن أن ٌكون ذلك ً
ً
قتاال ضد ببلد المسلمٌن لؽرض احتبللها
مناقض ألصل
وقتل أهلها ونهب ثرواتها؛ بل هذا فً الحقٌقة
ٌ
وجل ََّ ( :-ف َما لَ ُك ْم فًِ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ فِ َب َت ٌْ ِن
الدٌن ،وذلك لقول َّللا َ -ع َّز َ

اس َتؤْمَنَ ا ْل َح ْر ِب ًُّ َف َخ َر َج إِلَ ٌْ َنا ُم ْس َتؤْ َم ًنا،
َماالًُ ،ث َّم َخ َر َج ا ْل ُم ْسلِ ُم إِلَ ٌْ َنا َو ْ
صاح ِِب ِه ِب َ
ش ًْءٍ .
ض ل َِوا ِح ٍد ِم ْن ُه َما َعلَى َ
لَ ْم ٌُ ْق َ
ضا َء ٌَ ْع َت ِم ُد ا ْل ِوالَ ٌَ َةَ ،والَ ِوالَ ٌَ َة َو ْقتَ اإلِ َدا َن ِة
أَ َما اإلِدَ ا َن ُةَ :فؤلَنَّ ا ْل َق َ
صبلً َعلَى َوا ِح ٍد ِم ْن ُه َما ،إِ ْذ الَ قُدْ َر َة لِ ْل َقاضِ ً فٌِ ِه َع َلى مَنْ ه َُو فًِ
أَ ْ

ضل َّ َّ
َو َّ
َّللاُ َومَنْ
س ُبوا أَ ُت ِرٌدُونَ أَنْ َت ْهدُوا مَنْ أَ َ
س ُه ْم بِ َما َك َ
َّللا ُ أَ ْر َك َ
ضل ِِل َّ
س ِب ًٌبل َ .ودُّوا لَ ْو َت ْكفُرُونَ َك َما َك َف ُروا
َّللا ُ َفلَنْ َت ِج َد لَ ُه َ
ٌُ ْ
ٌل
س َوا ًء َف َبل َت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُه ْم أَ ْولِ ٌَا َء َح َّتى ٌُ َها ِج ُروا فًِ َ
َف َت ُكو ُنونَ َ
س ِب ِ

َد ِار ا ْل َح ْربَِ ،والَ َو ْقتَ ا ْل َقضَاءِ َع َلى ا ْل ُم ْس َتؤْ َم ِن ،ألَ َّن ُه َما ا ْل َت َز َم
ضى مِنْ أَ ْف َعالِ ِه َوإِ َّن َما ا ْل َت َز َم ُه فٌِ َما ٌُ ْس َت ْق َبل.
أَ ْح َكا َم اإلِ ْسبلَ ِم فٌِ َما َم َ

َّللا َفإِنْ َت َو َّل ْوا َف ُخ ُذو ُه ْم َوا ْق ُتلُو ُه ْم َح ٌْ ُ
ث َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم َو َال َت َّت ِخ ُذوا
َّ ِ
ٌرا) (النساء.)")19-11:
ِم ْن ُه ْم َولِ ًٌّا َو َال َنصِ ً

ار
ص ِ
ص َ
وب َ
ص َ
ب لِ ُكل ٍّ ِم ْن ُه َما َفؤلَنَّ ا ْل َمال ا ْل َم ْؽ ُ
َوأَ َّما أَ َّن ُه الَ ٌَ ْقضِ ً ِبا ْل َؽ ْ
ب َأ ْو
ب َكاف ًِرا فًِ َد ِار ا ْل َح ْر ِ
س َوا ٌء َكانَ ا ْل َؽاصِ ُ
ص َبهَُ ،
ِم ْل ًكا لِ َّلذِي َؼ َ

ب ا َّلذٌِنَ فٌِ ِه ْم ُم ْسلِمُونَ ُم ْس َتؤْ َم ُنونَ َعلَى
ار أَهْ ل ا ْل َح ْر ِ
"ولَ ْو أَ َؼ َ
َ
س ُروا َذ َر ِار ٌَّ ُه ْمَ ،ف َم ُّروا ِب ِه ْم َعلَى أُولَبِ َك
َطابِ َف ٍة مِنَ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ ،فؤ َ َ
ضوا ُعهُودَ ُه ْمَ ،و ٌُ َقاتِلُو ُه ْم إِ َذا
ا ْل ُم ْس َتؤْ َمنٌِنَ َ ،و َج َب َعلَ ٌْ ِه ْم أَنْ ٌَ ْنقُ ُ

احا َؼ ٌْ َر
صا َد َفتِ ِه َماالً ُم َب ً
اس َت ْولَى َعلَ ٌْهِ ،لِ ُم َ
ُم ْسلِ ًما ُم ْس َتؤْ َم ًنا َو ْ
ار َكاإلِ َدا َنةِ.
ص َ
ومَ ،ف َ
َم ْع ُ
ص ٍ

َكا ُنوا ٌَ ْق ِدرُونَ َعلَ ٌْهِ؛ ألَ َّن ُه ْم الَ ٌَ ْملِ ُكونَ ِر َقا َب ُه ْم؛ َف َت ْق ِرٌ ُر ُه ْم فًِ
ض َم ِن ا ْل ُم ْسلِمُونَ ا ْل ُم ْس َتؤْ َم ُنونَ َذلِك
أَ ٌْدٌِ ِه ْم َت ْق ِرٌ ٌر َع َلى ال ُّظ ْل ِمَ ،ولَ ْم ٌَ ْ

ب ألَ َّن ُه
ص ِ
ٌِّن َعلَى ا ْل ُم ْسل ِِم دُونَ ا ْل َؽ ْ
س َ
َو َقال أَ ُبو ٌُو ُ
ؾْ ٌَ :قضِ ً ِبالد ِ
ا ْل َت َز َم أَ ْح َكا َم اإلِ ْسبلَ ِم َح ٌْ ُ
ث َكانَ .
ص َكف ًُِّ َن ْقبلً َع ِن َّ
ًَِ ،وا ْل َك َمال ا ْب ِن ا ْل ُه َم ِامَ :و ٌُ ْف َتى ِب َر ِّد
الز ٌْلَع ِّ
َقال ا ْل َح ْ
ضا ًء ،ألَ َّن ُه َؼدْ ٌرَ .و ِع ْن َد ال َّ
شافِ ِع ٌَّ ِة
صو ِ
ب َوال َّد ٌْ ِن ِد ٌَا َن ًة الَ َق َ
ا ْل َم ْؽ ُ
ب َر ُّد َما أَ َخ َذ إِلَى أَ ْر َبابِهِ" (انتهى).
ابلَةِِ ٌَ :ج ُ
َوا ْل َح َن ِ

لَ ُه ْمِ ،ب ِخبلَ ِ
ض ِم ُنوا لَ ُه ْم أَنْ
ؾ األَ ْم َوال؛ ألَ َّن ُه ْم َملَ ُكوهَا ِباإلِ ْح َر ِاز َو َقدْ َ
ي ا ْل َخ َو ِار ِج؛
ضوا ألَ ْم َوالِ ِه ْمَ .و َك َذلِ َك َل ْو َكانَ ا ْل َمؤْ ُخو ُذ َذ َر ِار َّ
الَ ٌَ َت َع َّر ُ
ألَ َّن ُه ْم ُم ْسلِمُونَ " (انتهى).
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َت َعا َلىَ ( :-ومَنْ َق َتل ُم ْإ ِم ًنا َخ َطؤ ً َف َت ْح ِرٌ ُر َر َق َب ٍة ُم ْإ ِم َن ٍة) (النساء،)9ٕ:
ِببلَ َت ْق ٌٌِ ٍد ِبدَ ِار اإلِ ْسبلَ ِم أَ ِو ا ْل َح ْربِ.

ضوا
(قلتُ َ :ت َن َّب ْه إلى
"و َج َب َعلَ ٌْ ِه ْم أَنْ ٌَ ْنقُ ُ
قول أهل العلمَ :
ِ
ُع ُهو َد ُه ْمَ ،و ٌُ َقاتِلُو ُه ْم إِ َذا َكا ُنوا ٌَ ْق ِدرُونَ َعلَ ٌْهِ؛ ألَ َّن ُه ْم الَ ٌَ ْملِ ُكونَ
ِر َقا َب ُه ْم؛ َف َت ْق ِرٌ ُر ُه ْم فًِ أَ ٌْدٌِ ِه ْم َت ْق ِرٌ ٌر َع َلى ال ُّظ ْل ِم" ،وهذا ٌدلنا على

ص ال َّ
شافِ ِع ٌَّ ُة َعلَى أَ َّن ُه إِ َذا َكانَ ا ْل ُم ْسلِمُونَ ُم ْس َتؤْ َمنٌِنَ فًِ دَ ِار
َو َن َّ
ضا ،أَ ْو َز َن ْوا ِب َؽ ٌْ ِر
ض ُه ْم َب ْع ً
ؾ َب ْع ُ
ضا ،أَ ْو َق َذ َ
ض ُه ْم َب ْع ً
ا ْل َح ْربَِ ،ف َق َتل َب ْع ُ
َح ْربِ ٌَّةٍَ ،ف َعلَ ٌْ ِه ْم فًِ َه َذا ُكلِّ ِه ا ْل ُح ْك ُم َك َما ٌَ ُكونُ َعلَ ٌْ ِه ْم لَ ْو َف َعلُو ُه فًِ

أنهم إذا َع َجزوا عن نقض العهود والقتال فهم معذورون
لعجزهم ،وتتضمن أنه ال ٌجوز لهم أن ٌُقاتِلوهم وهم ما زالوا
على َع ْهدِهم؛ بل البد أن ٌَ ْنبذوا إلى الكفار عَهدَ هم ،وٌعلنوا

ضا َك َما الَ ُت ْسقِ ُط
بِبلَ ِد اإلِ ْسبلَ ِمَ ،والَ ُت ْسقِ ُط َدا ُر ا ْل َح ْر ِ
ب َع ْن ُه ْم َف ْر ً
ض َعلَ ٌْ ِه ْم َك َما َه ِذ ِه
صبلَ ًة َوالَ َز َكا ًةَ ،وا ْل ُحدُو ُد َف ْر ٌ
ص ْو ًما َوالَ َ
َع ْن ُه ْم َ

ص َرةُ
انتهاء األمان لهم؛ فإذا فعلوا ذلك -عند ذلكِ ٌَ -حل ُّ لهم ُمنا َ
وجل َّ -فً سورة
إِخوانِهم المسلمٌن ،وذلك ُموافقٌ لقول َّللا َ -ع َّز َ

ض َعلَ ٌْ ِه ْمَ ،وإِ َّن َما ٌَ ْسقُ ُط َع ْن ُه ْم َح ُّد ِّ
الز َنا َل ْو َز َنى ِب َح ْر ِب ٌَّ ٍة إِ َذا
َف ْر ٌ
ادَّ َعى ال ُّ
ش ْب َه َة" (انتهى).

ص ُر إِ َّال َعلَى َق ْو ٍم
ٌِّن َف َعلَ ٌْ ُك ُم ال َّن ْ
اس َت ْن َ
األنفالَ ( :وإِ ِن ْ
ص ُرو ُك ْم فًِ الد ِ
َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َن ُه ْم مٌِ َثاقٌ ) (األنفال.)7ٕ:

(قلتُ  :الصحٌح مِن هذه األقوال ،هو قول الشافعٌة فً أن دار

ي ا ْل َخ َو ِار ِج مِن "أَ َّن ُه ْم ُم ْسلِمُونَ " :هذا
ثان :قوله عن َذ َر ِار ِّ
تنبٌ ٌه ٍ
الخوارج -وإن كانوا مِن شر أهل
أهل العلم ،فً أن
َ
جماهٌر ِ
قول ُ
ِ
النار" ،وأنهم
ِبلب أَهْ ِل
وو َردَ فٌهم من ال َذ ِّم ،وأنهم "ك ُ
البدعَ ،
ِ
الس ْه ُم
" ٌَ ْم ُرقون من الدِّ ٌن كما ٌَ ْم ُرقُ َّ
بكفار،
العلم على أَ َّن ُهم لٌسوا
أهل
ِ
ٍ
ِ

صبل ًة
ضا كما ال ُت ْسقِ ُط عنهم صو ًما وال َ
الحرب ال ُت ْسقِ ُط عنهم َف ْر ً
ً
جرٌمة فً دار
ض علٌهم؛ فمن ارتكب
وال َز َكا ًة ،والحدود َف ْر ٌ
الح َّد -إذا َت َم َّكنَ المسلمون منه فً دار
الكفر ٌستوجب بها َ
ُ
الحدِّ علٌه ،وَّللا أعلم).
اإلسبلمَ -و َج َب
إقامة َ

جمهور
الر ِم ٌَّةِ" -فإن
َ
من َّ
ُ
ُ
صحٌحة
األحادٌث ال
وأما

الواردَ ةُ فً أنهم " ٌَ ْم ُرقون من الدٌِّن كما ٌَ ْم ُرقُ
الس ْه ُم من
َّ
ِ
الر ِم ٌَّةِ" فإنها َم ْح ُمولَ ٌة على َمن كان ُم َنافِ ًقا فً الباطن ،أو َمن
َّ
أُقٌ َمت علٌه ال ُح َّج ُة و َثب َتتْ ِردَّ ُته ،بعد إقامة ال ُح َّجةِ ،واستٌفاءِ

خاتمة:
وح الفِ ْق ِه
س فً
بٌان أَ ْح َك ِام ال ُمس َتؤمنٌن؛ وذلك ألن ُر َ
قد أَ َط ْل َنا ال َّن َف َ
ِ
اإلسبلمً ال ُب َّد وأن ُت َ
كبلم الفُ َقهاء ،وهً تخالؾ
إخ َذ مِن َم
ِّ
جموع ِ
ِ

الشروط وانتفاء الموانع؛ وأما َق ْبلَ ذلك ف ٌُعا َملون كما َعا َملَ ُهم
أهل اإلسبلم ،وإن
َعل ًٌِّ -رضً َّللا تعالى عنه -مِن أَ َّن ُهم مِن
ِ

كثٌر
سط أبناء الشبٌب ِة ال ُم ْسلِ َم ِة -فً
كثٌرا ِج ًّدا ما انتشر فً َو َ
ً
ٍ
منهم -مِن روح االستهانة بالدماء -دماءِ الكفار -دون مراعاة

اس َت َح ُّقوا ال ُعقوبة فً الدنٌا واآلخرة).
ْ

وعد َِم
للعهود ،وذلك النتشار االنحراؾ الفكري ال َم ْن َه ِج ًِّ،
َ
ول مِن
اس َت َف ْ
الرجوع إلى أهل العلم؛ ولذلك ْ
ض َنا فً ذ ِْك ِر ال ُّنقُ ِ

"دَ -ق َتل ا ْل ُم ْس َتؤْ َمنُ ا ْل ُم ْسلِ ُم ُم ْسلِ ًما َ
دَار ا ْل َح ْربِ:
آخ َر فًِ ِ

المذاهب ال ُم ْخ َتلِ َفةِ ،ل َعل َّ ذلك أن ٌكون فٌه بٌانٌ لما ٌُحتاج إلٌه مِن

ان َف َق َتل
ار ا ْل َح ْر ِ
ان َد َ
َن َّ
ب ِبؤ َ َم ٍ
ص ا ْل َح َنفِ ٌَّ ُة َعلَى أَ َّن ُه إِ َذا د ََخل ُم ْسلِ َم ِ
صا ِح َب ُه َع ْم ًدا أَ ْو َخ َطؤًَ ،ف َعلَى ا ْل َقاتِل الدِّ ٌَ ُة فًِ َمالِ ِه فًِ
أَ َح ُد ُه َما َ
استٌِ َفاإُ هُ إِالَّ
اص َف ٌَ ْسقُ ُط ألَ َّن ُه الَ ٌُ ْمكِنُ ْ
ص ُ
ا ْل َق ْتل ا ْل َع ْمدِ ،أَ َما ا ْلقِ َ

المسابل ال ُم َت َعلِّ َق ِة بؤحكام األمان فً ببلد المسلمٌن وفً ببلد
الكفار ،وَّللا المستعان.

وجدْ َذلِ َك
اع ِة ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ ،ولَ ْم ٌُ َ
ِب َم َن َعةٍَ ،والَ َم َن َع َة دُونَ اإلِ َم ِام َو َج َم َ
ب
اص َو َت ِج ُ
ِص ُ
فًِ َد ِار ا ْل َح ْربَِ ،فبلَ َفابِ َد َة فًِ ا ْل ُو ُجوبِ؛ َف ٌَ ْس ُق ُط ا ْلق َ

ان ،وأن ٌُ َو ِّف َق ُهم
و َن ْسؤَل َّللاَ أن ٌَ ْعصِ َم دما َء ال ُم ْسلمٌنَ فً ُكلِّ َم َك ٍ
للوفاءِ ب ُعهو ِدهِم و َعدَ ِم َ
وعد َِم خٌِا َن ِة ال ُعهودِ.
الؽدْ ِرَ ،

الدِّ ٌَ ُةَ ،وأَ َّما ُو ُجو ُب َها فًِ َمالِ ِه َفؤلَنَّ ا ْل َع َواقِل الَ َت ْعقِل ا ْل َع ْم َد.

ضى.
وجل َّ -أن ٌُ َو ِّف َقنا
ِب و ٌَ ْر َ
جمٌعا لما ٌُح ُّ
ً
ونسؤل ُ َّللاَ َ -ع َّز َ

ارةُ ،أَ َما ال ِّد ٌَ ُة َفؤلَنَّ
ب ال ِّد ٌَ ُة فًِ َمالِ ِه َوا ْل َك َّف َ
َوفًِ ا ْل َق ْتل ا ْل َخ َط ِؤ َت ِج ُ
ض ال ُّد ُخول
ار ِ
ا ْلع ْ
ِص َم َة ال َّث ِ
اب َت َة ِباإلِ ْح َر ِاز ِبدَ ِار اإلِ ْسبلَ ِم الَ َت ْب ُطل ِب َع ِ
الص ٌَا َن ِة َع َلى
انَ ،وأَ َّما فًِ َمالِ ِه َفلِ َت َع ُّذ ِر
إِلَى َد ِار ا ْل َح ْر ِ
ِّ
ب ِباألَ َم ِ
ئل ْطبلَ ِق َق ْولِ ِه -
وب ا ْل َك َّف َ
ار ٌْ ِنَ ،وأَ َّما ُو ُج ُ
ا ْل َعا ِقلَ ِة َم َع َت َبا ٌُ ِن الدَّ َ
ار ِة َف ِ

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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أطفِبوا النٌران ...وهدبوا األحوال!

ومرة ثانٌة أعود وأكرر ،وأطالب أبناء الدعوة بعدم الرد إال فً
أضٌق الحدود مع التزام اآلداب الشرعٌة فً الخطاب.

كتبه /سعٌد الروبً
إن النار المشتعلة حتى اآلن على صفحات "الفٌس" وؼٌره...
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

تحتاج إلى َمن ٌُطفِ ُبها و ٌُحاصِ رها ،فكونوا أنتم البادبٌن ٌا أبناء

فبل ٌزال البعض ٌها ِجم "الدعوة السلفٌة" ومنهجها ،ورموزها

سحِبوا مِن المواقع والصفحات والمنتدٌات وؼٌرها،
الدعوة ،وا ْن َ
واعتزلوا كل هإالء ال ُم َها ِجمٌن وال ُم ْن َتقِدٌن وال ُم َّت ِه ِمٌن ،وأَ ْقبِلُوا

وشٌوخها وأبناءها ،وٌتهمهم بنفس التهم القدٌمة والتً ثبت

صلِحوها َ
وط ِّه ُروها ،وا ْن َ
ش ِؽلُوا بؤحوالكم
على قلوبكم ونفوسكم فؤ َ ْ
س ِر ٌَّة والعابلٌة "واإلٌمانٌة على وجه الخصوص"ُ ،عودُوا
األ ُ َ

خطإها ،وبالطبع ٌقوم بعض أبناء الدعوة بالردود على
دفاعا عن دعوتهم وشٌوخهم ورموزهم ،وأحٌا ًنا
االتهامات؛
ً

إلى عباداتكم وقِرا َءاتِكم وأذكاركم ،و ُك ُت ِب ُكم ،واتركوا الساحة

ٌهاجمون المخالِفٌن وال ٌكتفون بالدفاع؛ وبالتالً فهناك معارك

تما ًما.

فكرٌة ومنهجٌة ،كبلمٌة ولفظٌة ،ما زالت قابمة على "الفٌس
بوك وصفحات اإلنترنت  -توٌتر  -الواتساب  -وؼٌرها." ...

سونَ ٌُ ،ح ِّرشون ب ٌْن
وهذه المواقع التً تشاركون فٌها ،فٌها ُم ْندَ ُّ
ؾ
اإلخوة وٌوقعون الخصومات ،و ٌُ َه ٌِّ ُجون ال ُكلَّ على ال ُكلِّ؛ ألهدا ٍ

معارك ب ٌْن "اإلخوان المسلمٌن" والسلفٌٌن ،ومعارك ب ٌْن

ستدرجونكم.
خبٌثة فبل ٌَ
ِ

السلفٌٌن والسلفٌٌن ،ومعارك أخرى ب ٌْن أتباع الجماعات
والتٌارات اإلسبلمٌة المختلفة؛ فكل مجموعة تابعة لشٌخ تها ِجم

وبعض اإلخوة أصبح مدم ًنا لهذه الحوارات والنقاشات،

بتهم مختلفة :إما باإلرجاء ،أو
بقٌة المجموعات األخرى
ٍ
بالع َمال ِة أو بالخٌانة ،أو ببدع ٍة مِن
بالخروج ،أو بالتكفٌر ،أو َ

والحروب والمعارك؛ ال ٌستطٌع العٌش بدونها واالستؽناء عنها،
فؤقول لهم :جاهدوا أنفسكم وعالِجوا أنفسكم مِن هذا اإلدمان

البدع!.

الجدٌد!

وهذه الحروب الكبل ِم ٌَّة َخ َّفتْ بدرج ٍة مِن الدرجات ،لكنها ما زالت

والبعض ٌقول :إذا انسحبنا ف َمن ٌدافع عن دعوتنا وشٌوخنا؟!

موجودة ،وهذه المعارك الكبلمٌة -لؤلسؾ الشدٌد -ساءتْ فٌها
شاحنات؛
األخبلق ،وشاعتْ فٌها الخصومات ،وال ُمقا َط َعات وال ُم َ

فؤقول :توقؾ أنتَ ً
ب ٌُدافِع عنهم،
أوال ،وللدعوة والشٌوخ َر ٌ

ساءت فٌها الكلمات والتعبٌرات ،و َك ُث َرتْ فٌها الت َه ُّكمات

س ِّخر لهم َمن ٌُدافِ ُع عنهم ،وقد حدث! أما
و ٌُظ ِهر برا َءتهم ،و ٌُ َ

سخرٌاتَ ،
والؽ َمزات واللَّ َمزات!
وال ُّ

أنت أخً فربما دفاعك عن الشٌوخ أو الدعوة ٌجلب مزٌ ًدا مِن
الشتابم أو االتهامات بسبب أسلوبك أو طرٌقتك.

لذلك أقول إلخوانً أبناء الدعوة السلفٌةَ :ت َو َّقفُوا و ُك ُّفوا واهْ َدأوا،
وأَ ْطفِبوا هذه النٌران المشتعلة وال ُم ْس َتع َِرة ،وال ُم ْل َت ِهبة والساخنة

علً
إن الدعوة السلفٌة هً منهجً وسبٌلً ،وشٌوخها لهم
ّ
هاجموا أو
التزام أدبً وأخبلقً ،أنتمً إلٌهم وٌحزننً أن ٌُ َ

والحارقة؛ ال َت ُردُّوا وال ُت َدافِ ُعوا ،وال ُت َها ِجموا وال ُت َعلـِّقوا؛ فمعظم
شاركٌِن فً الحوارات والنقاشات لٌسوا باحثٌن عن الحق،
ال ُم ِ

أتح َّمل ُ علٌهم أي
ٌُ َّت َهموا ،وأعرؾ برا َء َتهم ومواقِ َفهم جٌدً ا ،وال َ
إٌذاءٍ لفظً أو ؼٌر لفظً ،وأدافع عنهم ما استطعتُ  ،ومع هذا

صر
ولٌسوا طالبٌن للصواب -إال َمن رحم َّللا ،-بل ٌبحثون عن ن ٍ
س ِّجلوا بها ً
فوزا
أو هَفوة أو َزلَّ ٍة أو سقطة لٌثبتوها وٌستؽلوها و ٌُ َ

فؤنا أطلب مِن إخوانً المشاركٌن فً "الفٌس بوك" وؼٌره،

موهو ًما خٌال ًٌّا!

التوقؾ حتى عن الدفاع عن الدعوة والشٌوخ ،والمنهج أو

أما الباحثون عن الحق والحقٌقة؛ فهم أَ َقلِّ ٌَّة ،ولهم شؤنٌ آخر،

شاركوا إال بؤقل القلٌل مِن المشاركات ،واجعلوا
أنفسهم ...ال ُت ِ
مشاركاتكم دعوٌة ،إٌمانٌة ،علمٌة فقط؛ فالنار المشتعلة حتى

وتعامل ٌ آخر.

اآلنْ ٌُ ،طفِإها سكو ُتكم وصم ُتكم ،وإذا كانت المرحلة الماضٌة قد
مرت بؤقل الخسابر -وهً كثٌرة -فؤخاؾ أن تكون الكلمات
َّ
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فإن حدث هذا فلنرجع ،ولنستؽفر َّللا ،ولنتب إلى َّللا.

والعبارات فً المرحلة القادمة كالسٌؾ أو كالرصاص فً التؤثٌر
واإلصرار.

ومرة أخرى وأخٌرة ق ْبل االنتهاء أعود وأقول ،وأذكر وأنصح:
صلِحوا ب ٌْن النفوس ،و َهدِّبوا األجواء،
لَ ْملِ ُموا الجراحات ،وأَ ْ

أطفبوا النٌران وهدبوا األحوالٌ ،رحمكم َّللا.

اربوا ب ٌْن النفوس ،بل واألبدان إن استطعتم.
و َق ِ

وابدأ أخً بنفسك ثم اد ُع ؼٌرك ،وال تتردد ،وال تإخر.

سا ِم ُحوا و َتسا َمحوا و َتؽا َفلوا ،وعفا َّللا عما سلؾ ،وابدأوا
َ
ً
ً
صفحة الماضً الملٌبة
ومرحلة جدٌد ًة ،وا ْقلِ ُبوا
صفحة جدٌد ًة
ً
صفحة بٌضاء جدٌدة.
بالس َوا ِد ل َت ِجدُوا
َّ

وفً الختام أقول :هذه وجهة نظري ورأًٌ الشخصً ،فإن
أصبتُ فالحمد هلل ،وإن أخطؤتُ فاتركوا ما قلتُ وأنا راجع عنه -
إن شاء َّللا -كله أو بعضه ،وال تختلفوا فٌما بٌنكم بسببً.

لظلم شدٌد ،وما زلنا!
ضنا
وقد ٌقول قابلَ :ت َع َّر ْ
ٍ

أٌضا كما هو للرجال.
والخطاب للنساء ً

ؾ ذلك وأَعلَ ُمه جٌ ًدا ،ولكن الوقت والمرحلة ؼٌر
وأقول :أَ ْع ِر ُ

والخبلصة :إن "الفٌس بوك" أصبح مِن أخطر أسباب

مناسبة اآلن للدفاع ضد المظالم؛ فالمناخ العام مسموم ،و ُملَ َّبد

الخصومات،

و ُم ْل َت ِبس ،و ُم َع َّكر و ُم َكدَّر؛ فات ُرك الظال َم هللِ ٌحاسبه.

الخسابر

وٌسبب

الفادحة،

وٌعمق

الفرقة

واالختبلؾ ،فاعتزلوه واهجروه ،واتركوه وقاطعوه ،وأصلحوا
ذات بٌنكم ،وكفى ما فات.

ظالم بسبب كلمة ؼٌر
مظلوم إلى
وال أرٌد أخً أن تتحول مِن
ٍ
ٍ
محسوبة أو عبارة ؼٌر دقٌقة تكتبها وتشارك بها ،فانتبه جٌدً ا

وبعد ما كتبتُ ما كتبته أشه ُد أن اإلخوة السلفٌٌن عمو ًما "وأبناء

ٌرحمك َّللا ،فبالفعل كثٌر مِن المظلومٌن تحولوا إلى ظالمٌن

خصوصا" مِن أحسن اإلخوة ُخلُ ًقا وأد ًبا؛ ال أقول
الدعوة السلفٌة
ً

بسبب ردود األفعال ؼٌر المنضبطة والكلمات المتجاوزة.

ً
انحٌازا ،وإنما بعد مقارنة ،بل مقارنات ب ٌْن
ذلك تعص ًبا أو

تفسٌرا
سر كبلمً
ً
وأرجو أال ٌفهمنً أح ٌد فه ًما خاط ًبا أو ٌف ِّ

كتاباتهم وكتابات ؼٌرهم.

خاط ًبا ،فؤنا معكم ومنكم ،أحب لكم الخٌر والسبلمة والعافٌة،
ص علٌكم ج ًّدا.
وأرٌد منف َع َت ُكم
وراح َت ُكم ،وأَ ْح ِر ُ
َ

وإن كان البعض عنده ِحدَّة زابدة؛ إال أنهم قلٌلون ً
جدّ ا ،وٌبقى
ؼٌرهم بشًءٍ  ،وإنما
صاحب ُخل ُ ٍق وأَ َدبٍ ،وال أَ َّت ِه ُم
ال َم ْج ُموع
َ
َ
أقول عن أبناء الدعوة السلفٌة أنهم مِن أحسن الناس ُخلُ ًقا وأَدَ ًبا.

وكذلك بقٌة اإلخوة فً الجماعات أو االتجاهات أو التٌارات
َ
َ
والراحة والنجا َة والعافٌة؛
واالستقامة
الخٌر
ِب لهم
َ
األخرى أُح ُّ
جمٌعا على تهدبة األحوال وإطفاء النٌران ،وكونوا أنتم
ف ْل َن َتعاون
ً

توجه كلمة إلى بقٌة اإلخوة فً الجماعات
وقد ٌقول قابل :أال
ِّ

إخوانً البادبٌن؛ ٌَ ُكن لكم السبق ،ف ُت ْف َتح على أٌدٌكم أبواب
س َنة ،و ٌَقتدِي بِ ُكم ؼٌ ُركم.
س َّن ًة َح َ
الخٌر ،وتسنون ُ

واألحزاب؟!
فؤقول :نعم ،أقول لهم ما قل ُته لكم" :أطفِبوا النٌران ...وهدبوا
األحوال" ،وأقولها لكل المصرٌٌن "بل كل المسلمٌن فً شتى

علً وال تعاتبونً على كلماتً هذه؛ فهً لمصلحتكم
وال تلوموا
َّ

بقاع العالم"" :أطفِبوا النٌران ...وهدبوا األحوال".

ولمصلحتنا جمٌ ًعا ،وتنقٌة األجواء مهمتنا ،والصلح الداخلً
مهمتنا؛ فخذوا بؤسباب النجاة ،وعودوا إلى ما كنتم علٌه ق ْبل

موقع أنا السلفً

االفتراق واالختبلؾ ،وسامحونً إن أخطؤتُ فً التعبٌر؛ فبل أرٌد
نسب إلى أَ َح ٍد منكم أن
إال اإلصبلح ما استطعتُ  ،وال أرٌد أن ٌُ َ
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أخبلقه قد ساءت ،وال أرٌد أن ٌُنسب إلى دعوتنا أنها قد تؽٌرت،
وال أرٌد أن ٌُنسب إلى منهجنا أنه قد تبدَّل وتحول!
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أحزاب وحركات سٌاسٌة ( )9الحركات االنفصالٌة فً

فرنسا :تتصاعد حركة انفصال جزٌرة كورسٌكا الواقعة فً البحر
المتوسط ٌو ًما بعد ٌوم.

أوروبا وأمرٌكا

الدنمرك :تتمتع جزر فارو الواقعة شمال المحٌط األطلسً بالحكم

كتبه /طلعت مرزوق

الذاتً ،وتحاول االنفصال الكامل عن الدنمرك ،بإجراء استفتاءٍ
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

على الدستور الجدٌد ٌمنحها حق تقرٌر المصٌر.

فتوا ِجه دول كثٌرة فً أوروبا ،وكذا الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،

الوالٌات المتحدة :تدعو حركات متعددة لبلنفصال عن الوالٌات

خطر التقسٌم بسبب الحركات االنفصالٌة ،وتتفاوت هذه الحركات
َ
مكان آلخر ،كما تتنوع أسباب االنفصال إلى
قو ًة وضع ًفا ،مِن
ٍ

المتحدة األمرٌكٌة ،منها :حركة تكساس القومٌة ،كما تنشط
حركات أخرى فً فٌرمونت شمال شرق أمرٌكا ،وهاواي

سٌاسٌة ،وثقافٌة ،واقتصادٌة ،وطابفٌة.

بالمحٌط الهادي ،وأالسكا شمال ؼرب أمرٌكا.
موقع أنا السلفً

وأهم هذه الدول:
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 أسبانٌا :فبل تقتصر الحركات االنفصالٌة التً تواجهها حكومةمدرٌد على إقلٌم "كتالونٌا" وحده ،فهناك تٌارات تطالب
باستقبلل أقالٌمها فً مناطق أخرى مِن اسبانٌا ،أكبرها حركة
"إٌتا" فً إقلٌم الباسك فً الشمال.
 بلجٌكاٌ :طالِب حزب المصلحة الفبلندرٌة بانفصال إقلٌمً
وفضبل عن خبلفات
فبلندرز ،وإقامة دولة فبلندرٌا المستقلة،
الكاثولٌك والبروتستانت ،وتوجد خبلفات قومٌة ب ٌْن الناطقٌن
بالهولندٌة  ،%٘1والناطقٌن بالفرنسٌة ٕٖ ،%والناطقٌن
باأللمانٌة.
 -برٌطانٌا :بٌنما تتواصل خطوات "البرٌكست"

Britain

 Exitخروج برٌطانٌا مِن االتحاد األوروبً ،وتتسارع خطوات
ً
فضبل عن الحركات االنفصالٌة
انفصال اسكتلندا عن برٌطانٌا،
الموجودة فً أٌرلندا الشمالٌة ،ووٌلز ،وجبل طارق.
إٌطالٌا :أجرى إقلٌمً :لومباردٌا ،وفٌنٌتو ،استفتاءٌن لبلنفصال
وصوت ٘ %9مِن سكان
عن إٌطالٌا ٌوم ٕٕ أكتوبر ٕٓٔ7م،
َّ
لومباردٌا ،و %91مِن سكان فٌنٌتو ،لصالح نعم.
أوكرانٌا :تحاول كل مِن "دونٌتسك ،لوؼانسك" الجمهورٌتٌن
ؾ واحد االنفصال الكامل عن أوكرانٌا،
المعلنتٌن مِن طر ٍ
ؾ دولً بهما.
والحصول على اعترا ٍ
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"خدعة" اسمها" :التسوٌق الشبكً!" (ٕ)

رابعا :ما فً هذه المعاملة مِن الؽش والتدلٌس والتلبٌس على
ً
الناس ،مِن جهة إظهار السلعة وكؤنها هً المقصودة مِن

كتبه /شحاتة صقر

خبلؾ ذلك ،ومِن جهة إؼرابهم بالعموالت
ُ
المعاملة ،والحال ُ
الكبٌرة التً ال تتحقق ؼال ًبا ،وهذا مِن الؽش المحرم شر ًعا ،وقد

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

س ِم ِّنً) (رواه مسلم).
ش َفلَ ٌْ َ
قال -علٌه الصبلة والسبلم( :-مَنْ َؼ َّ

فنستكمل فً هذا المقال كبلمنا عن أسباب تحرٌم "التسوٌق

وأما القول بؤن هذا التعامل مِن السمسرة ،فهذا ؼٌر صحٌح؛ إذ

الشبكً" ،والشبهات التً تدور حوله.

أجر مقابل بٌع
السمسرة عق ٌد ٌحصل السمسار بموجبه على
ٍ
األجر
السلعة ،أما التسوٌق الشبكً فإن المشترك هو الذي ٌدف ُع
َ

فنقول :خبلصة كبلم أهل العلم الثقات فً "التسوٌق الشبكً"
محرم شر ًعا؛ لؤلمور اآلتٌة:
أنه
َّ

لتسوٌق السلعة ،كما أن السمسرة مقصودُها تسوٌق السلعة
ح ً
قٌقة ،بخبلؾ التسوٌق الشبكً فإن المقصود الحقٌقً منه هو

ً
أوال :أنها تضمنت الربا بنوعٌه" :ربا الفضل وربا النسٌبة"،

ٌسوق ل َمن
تسوٌق العموالت ولٌس السلعة ،ولهذا فإن المشترك ِّ

مبلؽا ً
فالمشترك ٌدفع ً
كبٌر منه؛
قلٌبل مِن المال لٌحصل على
مبلػ ٍ
ِ
ٍ

سوق فٌها
سوق ،وهكذا ...بخبلؾ السمسرة التً ٌُ ِّ
سوق ل َمن ٌُ ِّ
ٌُ ِّ
ً
حقٌقة ،فالفرق ب ٌْن األمرٌن ظاهر.
السمسار ل َمن ٌرٌد السلعة

فهً نقود بنقو ٍد مع التفاضل والتؤخٌر ،وهذا هو الربا المحرم
بالنص واإلجماع ،والسلعة التً تبٌعها الشركة على العمٌل ما

وأما القول بؤن العموالت مِن باب الهبة فلٌس بصحٌح ،ولو

هً إال ستار للمبادلة ،فهً ؼٌر مقصودة للمشترك ،فبل تؤثٌر لها

ً
شرعا،
جدال أن هذا صحٌح؛ فلٌس كل هب ٍة جابز ًة
افترضنا
ً

فً الحكم.

فالهبة على القرض ربا ،والهبة تؤخذ حكم السبب الذي ُو ِجدَ تْ

ثان ًٌا :أنها مِن َ
الؽ َرر المحرم شر ًعا؛ ألن المشترك ال ٌدري :هل
ٌنجح فً تحصٌل العدد المطلوب مِن المشتركٌن أم ال؟

ألجله ،وهذه العموالت إنما ُو ِج َدتْ ألجل االشتراك فً التسوٌق
الشبكً ،فمهما أُعطِ ٌَتْ مِن األسماء ،سواء هدٌة أو هبة أو ؼٌر

والتسوٌق الشبكً أو الهرمً مهما استمر فإنه ال بد أن ٌصل

ذلك ،فبل ٌؽ ٌّر ذلك مِن حقٌقتها ،وحكمها شٌ ًبا.

إلى نهاٌ ٍة ٌتوقؾ عندها ،وال ٌدري المشترك حٌن انضمامه إلى

موقع أنا السلفً

رابحا ،أو فً
الهرم :هل سٌكون فً الطبقات العلٌا منه فٌكون
ً
خاسرا؟!
الطبقات الدنٌا فٌكون
ً
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والواقع :أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إال القلة القلٌلة فً
أعبله؛ فالؽالب إذن هو الخسارة ،وهذه هً حقٌقة الؽرر ،وهً
التردد ب ٌْن أمرٌن أؼلبهما أخوفهما ،وقد نهى النبً -صلى َّللا
علٌه وسلم -عن الؽرر ،كما رواه مسلم فً صحٌحه.
ثال ًثا :ما اشتملَتْ علٌه هذه المعاملة مِن أ ْكل الشركات ألموال
الناس بالباطل ،حٌث ال ٌستفٌد مِن هذا العقد إال الشركة ،و َمن
ترؼب إعطاءه مِن المشتركٌن بقصد خداع اآلخرٌن ،وهذا الذي
جاء النص بتحرٌمه فً قوله -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ال
َتؤْ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم َب ٌْ َن ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل) (النساء.)ٕ9:
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سلَّ َم-
ص َّلى َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وعن علً -رضً َّللا عنه :-أَنَّ ال َّن ِب ًَّ َ -
سولَ َّ
َّللاِ ،إِ َّن َما
صلُّونَ ؟) قُ ْلتُ ٌَ :ا َر ُ
َط َر َق ُه َو َفاطِ َم َةَ ،ف َقالَ( :أَ َال ُت َ
س َنا بِ ٌَ ِد َّ
َّللاَِ ،فإِ َذا َ
َّللا -
سول ُ َّ ِ
ؾ َر ُ
ص َر َ
شا َء أَنْ ٌَ ْب َع َث َها َب َع َث َهاَ ،فا ْن َ
أَ ْنفُ ُ

بدون الوحً!
كتبه /أحمد حمدي
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

سم ِْع ُت ُه َوه َُو مُدْ بِ ٌر
سلَّ َم -حٌِنَ قُ ْلتُ لَ ُه َذلِكَُ ،ث َّم َ
صلَّى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
ب َف ِخ َذهَُ ،و ٌَ ُقولَُ ( :و َكانَ ْاإلِ ْنسَانُ أَ ْك َث َر َ
ًءٍ َجدَ ًال) (متفق
ش ْ
ض ِر ُ
ٌَ ْ

فقد وصؾ َّللا -تعالى -اإلنسان فً ؼٌر ما آٌة وسورة مِن كتاب

علٌه).

ت إذا كان بعٌ ًدا عن نور الوحً ،وهداٌة القرآن
َّللا ،بصفا ٍ

فالجدال والمراء وسٌاسة التبرٌر للتقصٌر أو الخطؤ بمعاذٌر

سنة.
وال ُّ

ومسوؼات ومبررات ،ربما ٌعلم اإلنسان مِن نفسه عدم الصدق -
أو ٌخدع نفسه -وهو ٌعلم أنه كان كسبل ًنا أو لم ٌؤخذ باألسباب

ض َو َنؤَى
ان أَ ْع َر َ
 قال َّللا -تعالىَ ( :-وإِ َذا أَ ْن َع ْم َنا َعلَى ْاإلِ ْن َس ِ
س ُه ال َّ
ٌض) (فصلت.)٘ٔ:
ش ُّر َف ُذو ُدعَاءٍ َع ِر ٍ
ِب َجان ِِب ِه َوإِ َذا َم َّ

أو كان ضعٌؾ اإلرادة والعزٌمة ،أو استسلم للمعوقات ،فإن
التجارة التً تروج على العباد ال تروج على َّللا.

س ُه ال َّ
وس َق ُنو ٌط) (فصلت)ٗ9:؛ ففً
 وقالش ُّر َف ٌَ ُب ٌ
أٌضاَ ( :وإِنْ َم َّ
ً
ولو خدعتَ الناس كلهم لن تستطٌع أن تخدع ربك الذي ٌعلم ما
فً نفسك ونٌاتك ودوافعك ،قال َّللا -تعالىَ ( :-فإِ َذا َع َز َم ْاألَ ْم ُر َفلَ ْو

لحظات الرخاء وبسط الرزق ٌَطؽى وٌنسى فضل ربه ورحمته،
س َط َّ
ض َولَكِنْ
الر ْزقَ لِ ِع َبا ِد ِه لَ َب َؽ ْوا فًِ ْاألَ ْر ِ
َّللا ُ ِّ
قال -تعالىَ ( :-ولَ ْو َب َ
دَر َما ٌَ َ
شا ُء) (الشورى ،)ٕ7:وإذا أصابته مصٌبة بدون
ٌُ َن ِّزل ُ بِ َق ٍ
اإلٌمان والرضا بقضاء َّللا وقدره؛ تجد منه الٌؤس والقنوط.

ص َدقُوا َّ
وج
َّللاَ لَ َكانَ َخ ٌْ ًرا لَ ُه ْم) (محمدَ ( ،)ٕٔ:ولَ ْو أَ َرادُوا ا ْل ُخ ُر َ
َ
َألَ َعدُّوا لَ ُه ُع َّد ًة) (التوبة.)ٗٙ:

 -وقال -تعالى( :-إِنَّ ْاإلِ ْنسَانَ لَ َك ُفو ٌر ُم ِبٌنٌ ) (الزخرؾ.)ٔ٘:

فالبعض ال ٌعترؾ على نفسه بالخطؤ :قال -تعالىَ ( :-ب ِل ْاإلِ ْنسَانُ
ٌِر ُه) (القٌامة.)ٔ٘-ٔٗ:
ٌرةٌ َ .و َل ْو أَ ْل َقى َم َعاذ َ
َعلَى َن ْفسِ ِه َبصِ َ

و َكفُو ٌر :صٌؽة مبالؽة على وزن فعول مِن الجحود.
والشاهد :أن اإلنسان بقدر قربه ِمن نور الوحً "القرآن
و ُمبٌِن :أي واضحٌ ،جحد نعم َّللا.

سنة" ،ومصدر الهداٌة ،ومنهج الحقٌ ،كون صبلحه وتهذٌب
وال ُّ
نفسه؛ فإن بعد عن تعالٌم الدٌن عاد اإلنسان إلى أصله وصفاته

 وقال -تعالى( :-إِ َّن ُه َكانَ َظلُو ًما َج ُه ًوال) (األحزاب.)7ٕ:

الخبٌثة ،ونفسه األمارة بالسوء.

َ
وظلُوم :صٌؽة مبالؽة مِن الظلم ،أي ٌضع الشًء فً ؼٌر

موقع أنا السلفً

موضعه ،وهو ضد الحكمة سواء ظلم العبد لنفسه بوضعه فً
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ؼٌر موضعها مِن الذنوب والمعاصً ،أو ظلم العباد ونقص
حقوقهم والبؽً علٌهم ،أو الظلم األكبر وهو الشرك باهلل
وظلمات الشك والؽً والكفر والبدع والشهوات.
وج ُهول :صٌؽة مبالؽة مِن الجهل ،فاإلنسان بعٌد عن العلم
َ
اس
بالكتاب وال ُّ
سنة ،فهو جهول ،قال َّللا -تعالىَ ( :-ولَكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
َال ٌَ ْعلَمُونَ ْ ٌَ .علَمُونَ َظاه ًِرا مِنَ ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو ُه ْم َع ِن ْاآلخ َِر ِة ُه ْم
َؼافِلُونَ ) (الروم ،)7-ٙ:فجعل علم الدنٌا بعٌد عن اآلخرة كؤنه ال
علم ،كؤنه الجهل.
 وقال -تعالىَ ( :-و َكانَ ْاإلِ ْنسَانُ أَ ْك َث َر َش ًْءٍ َج َد ًال) (الكهؾ.)٘ٗ:
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ضلَّنًِ
س ِب ًٌبل ٌَ .ا َو ٌْلَ َتا لَ ٌْ َتنًِ لَ ْم أَ َّتخ ِْذ فُ َبل ًنا َخل ًٌِبل  .لَ َقدْ أَ َ
ول َ
الر ُ
َّ
س ِ
ان َخ ُذ ً
اءنًِ َو َكانَ ال َّ
وال)
ش ٌْ َطانُ ل ْ ِِئل ْن َ
َع ِن ال ِّذ ْك ِر َب ْع َد إِ ْذ َج َ
س ِ

الصحبة وأثرها على العبد
كتبه /حنفً مصطفى

(الفرقان.)ٕ9-ٕ7:

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

فاللهم ارزقنا صحبة األخٌار الصالحٌن فً الدنٌا ،وٌوم الدٌن.

فداب ًما أحب أن أذكر كلمة "العبد"؛ لٌنتبه إلٌها كل قارئ ،أنه

موقع أنا السلفً

"عبد"؛ فبل ٌخرج عن عبودٌته لمالكه ،وهو َّللا الذي خلقه
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كثٌرا.
ورزقه اإلسبلم مِن ب ٌْن األنام ،فالحمد هلل ً
والصحبة مِن أعظم المإثرات على العبد بالسلب واإلٌجاب،
بالصبلح أو الفساد ،بالخٌر أو الشر ،قال -تعالىْ ( :-األَخ َِّبل ُء
ض َعد ٌُّو إِ َّال ا ْل ُم َّتقٌِنَ ) (الزخرؾ.)ٙ7:
ض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ٌَ ْو َمبِ ٍذ َب ْع ُ
كل صحبة على ؼٌر طاعة َّللا ،وتذكٌر بعبادة َّللا ،وتعاون على
رضا َّللا؛ فهً ٌوم القٌامة عداوة وعذاب ،وفً الحدٌثَ ( :ال
ًِ) (رواه أبو داود
ِب إِ َّال ُم ْإ ِم ًناَ ،و َال ٌَؤْ ُكلْ َط َعا َم َك إِ َّال َتق ٌّ
صاح ْ
ُت َ
والترمذي ،وحسنه األلبانً).
فبل تصاحب إال َمن ٌعٌنك على الخٌر وٌؤخذ بٌدك إلى الجنة،
والنجاة مِن النار؛ ال تصاحب إال َمن نصحك ،وذكرك وعلمك،
ودعا لك بظهر الؽٌب ،ودلك على َّللا والطرٌق إلى جنته.
فالصحبة الصالحة نعمة مِن نعم َّللا -تعالى -على العبد؛ أراد له
وبه الخٌر ،وصبلح قلبه وزكاة نفسه ،والصحبة السوء سبٌل
إلى مخالفة أمر َّللا واتباع الهوى ،وسبٌل إلى النار وؼضب
الجبار.
وصحبة الصالحٌن سعادة الدنٌا ونعٌم اآلخرة ،قال الشافعً -
رحمه َّللا:-
أحـب الصالحٌن ولستُ مـنـهـم لـعـلً أن أنــال بـهـم شـفـاعـة
وأكره َمن تـجـارته الـمعـاصـً ولو كـنا سـوا ًء فً الـبـضاعـة
صحبة الصالحٌن تشبه بهم واقتداء بؤفعالهم ،وفوز بشفاعتهم
ٌوم القٌامة؛ أما صحبة أهل السوء فهً فساد للقلوب واألحوال،
واألخبلق والعقابد ،وضٌاع للعبد وإعراض عن الرب ،قال َّللا -
ض ال َّظالِ ُم َع َلى ٌَ َد ٌْ ِه ٌَقُول ُ ٌَا لَ ٌْ َتنًِ ا َّت َخ ْذتُ َم َع
تعالىَ ( :-و ٌَ ْو َم ٌَ َع ُّ
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أٌن أنت مِن سنة الدفع؟!

أما األعلى مِن هذه المنزلة :فهً درجة المبادرة ،وذلك باألمر
بالمعروؾ والنهً عن المنكر بضوابطهما ،وتوجٌه الناس إلى

كتبه /هٌثم مجدي الحداد

الخٌر واحتوابهم ،والصبر على أذاهم ،والتواجد بٌنهم
ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم بالضوابط الشرعٌة ،وتجنب

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

تؤثٌرا سلب ًٌّا؛ النعدام
العزلة عنهم والتً تإثر فً المجتمعات
ً

سنة الدفع سنة عظٌمة ،تحمً بٌضة الشرٌعة ،وتمٌز أهل
فإن ُ

وجود القدوة والتوجٌه ،وترك الثؽور ألهل الضبلل لٌتسللوا إلى

اإلٌمان عن أهل الزٌػ والضبللُ ،ذكرتْ فً كتاب َّللا -تعالى -فً
ض ُه ْم
ؼٌر ما مرة ،قال -عز وجلَ ( :-ولَ ْو َال دَ ْف ُع َّ ِ
اس َب ْع َ
َّللا ال َّن َ

زمان اندثر فٌه العلم وطؽتْ فٌه الشبهات!
عموم الناس فً
ٍ
إن وجود الشخصٌة المسلمة المإثرة فً جمٌع المٌادٌن :مِن

ض ٍل َعلَى ا ْل َعالَمٌِنَ )
س َد ِ
بِ َب ْع ٍ
َّللا ُذو َف ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ض لَ َف َ
ض َولَكِنَّ َّ َ
ض ُه ْم
(البقرة ،)ٕ٘ٔ:وقال -تعالىَ ( :-ولَ ْو َال َد ْف ُع َّ ِ
اس َب ْع َ
َّللا ال َّن َ

مدارس ومستشفٌات ،ومصانع ومواقع البناء واإلنشاء؛ لحري
أن ٌحافِظ على قوام المجتمع مِن سٌولة الجهل واتباع الهوى؛

اس ُم
ِب َب ْع ٍ
سا ِج ُد ٌُ ْذ َك ُر فٌِ َها ْ
صلَ َواتٌ َو َم َ
ص َوا ِم ُع َو ِب ٌَ ٌع َو َ
ض لَهُدِّ َمتْ َ
ص َرنَّ َّ
ي َع ِزٌ ٌز)
َّ ِ
َّللا َل َق ِو ٌّ
َّللا ُ مَنْ ٌَ ْن ُ
ٌِرا َو َل ٌَ ْن ُ
َّللا َكث ً
ص ُرهُ إِنَّ َّ َ

واع أن ٌدرك أنه فً موقعه حجر أساس،
مسلم
لذا فعلى كل
ٍ
ٍ
ً
شامخا أمام الشبهات
ولبنة فً بناء اإلسبلم الذي ٌقؾ

(الحج.)ٗٓ:

والشهوات ،وٌلجؤ إلٌه الناس عندما تنزل النوازل وتشتبه
األمور ،وٌتكلم الروٌبضة؛ فٌجدون ملجؤ آمنا ب ٌْن الفٌنة والفٌنة.

بقوم عن قوم،
قال ابن كثٌر -رحمه َّللا" :-أي لوال أنه ٌدفع
ٍ
أناس عن ؼٌرهم بما ٌخلقه وٌقدره مِن األسباب؛
وٌكؾ شرور
ٍ

وأخٌرا :فٌتحتم علٌنا جمٌ ًعا التحلً بالعلم والعمل ،وعلو الهمة
ً

لفسدت األرض ،وألهلك القوي الضعٌؾ" (تفسٌر ابن كثٌر).

فً هذه الحٌاة؛ فالمرء لن ٌؤتً هذه الدنٌا مرتٌن ،وبصماتك فً

فٌا لها مِن منزلة أن تكون فً سنة الدفع فً الجانب اإلٌجابً

هذه الدنٌا هً التً تحدد منزلتك فً اآلخرة ،فالحٌاة الدنٌا مع

المإثر الذي ٌحفظ َّللا به شرعته وٌنصر به دٌنه!

سرعة انقضابها؛ إال أن لها أبلػ األثر فً الحٌاة السرمدٌة فً
الجنة -إن شاء َّللا ،-رزقنا َّللا وإٌاكم مِن فضله.

ومِن المعلوم أن فاقد الشًء ال ٌعطٌه ،وأن الدفع ٌحتاج إلى
وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

قوة ،والقوة هنا لٌست قوة العضبلت ،لكنها قوة اإلٌمان وقوة
ً
باطبل ،فٌقؾ
البصٌرة التً تجعل المسلم ٌرى الحق حقـًّا والباطل

موقع أنا السلفً

فً صؾ الحق لٌدفع قوى الباطل.

www.anasalafy.com
وٌا له مِن شرؾ أن ٌختارك َّللا -تعالى -فً هذه الحٌاة الدنٌا
لتكمل مسٌرة الدفع؛ تلكم المسٌرة التً بدأها األنبٌاء -صلوات
َّللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن!-
إن وجود الشخصٌة المسلمة المتكاملة لحري أن ٌمؤل فرا ًؼا
ً
وشرا"؛ فكلما زاد عدد الشخصٌات
باطبل
"لوال الخٌر المتؤل
ًّ
ً
وعمبل ،وفً جانب العلم متزنة فً فروع
المسلمة المتزنة عل ًما
العلم المختلفة ،وفً جانب العمل متزنة فً فروع العبادة
المختلفة ،كلما قلَّت الشرور والضبلل فً هذه الحٌاة الدنٌا ،وهذا
هو التفسٌر العملً لسنة الدفع ،وهذا هو الحد األدنى فٌها.
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معرفة السنن الربانٌة فً المجتمعات بداٌة اإلصبلح

إلزام
الناس على التطوع والتنفل والزٌادة فً الخٌرات دون
ٍ
ٌشقّ علٌهم.

كتبه /أسامة شحادة
 ومِن سنن َّللا -عز وجل -فً األمم والشعوب والمجتمعات:الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

وشرا ،طاعة ومعصٌة؛ ولذلك على الدعاة تف ّهم
خٌرا
ًّ
أنها تجمع ً
أن االستجابة الكاملة خٌال ،فبنو إسرابٌل الذٌن ا ّتبعوا موسى

فاإلصبلح وظٌفة األنبٌاء ،وفً قصص األنبٌاء المذكورة فً

وشقّ لهم البحر ،وأؼرق َّللا -عز وجل -أمام أعٌنهم فرعون

سنة النبوٌة إرشادات ولطابؾ عجٌبة عن
القرآن الكرٌم وال ُّ

وجنوده ما لبثوا أن طلبوا معجز ًة وآٌة على صدق موسى -علٌه

السنن الربانٌة التً تنظـِّم حٌاة المجتمعات ،وأن التوفٌق
والنجاح ٌكون فً مراعاة تلك السنن ،وضرورة االستفادة منها

السبلم!-

وتوظٌفها فً الدعوة الربانٌة ،وحركة اإلصبلح.

والرماة على الجبل ٌوم "أُحد" خالفوا أمر النبً -صلى َّللا علٌه
وسلم -وتركوا مواقعهم؛ مما ألحق مصٌبة بالمسلمٌن ،فعلى

 -ومِن هذه السنن الربانٌة التً كشفتها لنا قصص األنبٌاء:

الدعاة أن ٌكونوا واقعٌٌن فً تحدٌد أهدافهم ،ومستوى التدٌن

أهمٌة الصبر والن َفس الطوٌل فً الدعوة إلى َّللا؛ لتحصل ثمرة

الذي ٌنبؽً أن تلتزم به جماهٌر األمة؛ وإال كانوا حالمٌن ،ال

اإلصبلح وتنضج ،ولذلك مكث نوح -علٌه السبلم 9٘ٓ -عا ًما

ٌدركون طبٌعة السنن اإللهٌة فً المجتمعات ،مما ٌلحق الخسارة

ٌدعو قومه ،وبعد ذلك لم ٌست ِجب له ابنه!

بجهدهم فً المحصلة النهابٌة.

فلذلك مِن األخطاء الكبرى فً طرٌق اإلصبلح :االستعجال

 ومِن سنن َّللا فً المجتمعات والشعوب ،ما ب ٌّنته أم المإمنٌنعابشة -رضً َّللا عنها -بقولها" :إِ َّن َما َن َزل َ أَ َّولَ َما َن َزلَ ِم ْن ُه

والنـَّ َفس القصٌر ،فهذا نب ٌّنا -علٌه الصبلة والسبلمٌ -مكث فً
ضهم وٌؤبى آخرون عنادً ا
مكة ٖٔ عا ًما ٌدعو أهلها فٌستجٌب بع ُ

اس
اب ال َّن ُ
ارَ ،ح َّتى إِ َذا َث َ
ص ِل ،فٌِ َها ِذ ْك ُر َ
ورةٌ مِنَ ال ُم َف َّ
س َ
ُ
الج َّن ِة َوال َّن ِ
ش ًْءٍ  :الَ َت ْ
الح َرا ُمَ ،ولَ ْو َن َزلَ أَ َّولَ َ
ش َر ُبوا
الحبلَل ُ َو َ
إِلَى اإلِ ْسبلَ ِم َن َزل َ َ

واستكبارا ،وٌؤبى البعض مع حبه للنبً -صلى َّللا علٌه وسلم-
ً
َّللا ٌَ ْه ِدي مَنْ
كع ّمه أبً طالب( :إِ َّن َك َال َت ْهدِي مَنْ أَ ْح َب ْبتَ َولَكِنَّ َّ َ
ٌَ َ
شا ُء) (القصص)٘ٙ:؛ ألن سنة َّللا فً األمم والمجتمعات ( َو َما

الخ ْم َر أَبَدً اَ ،ولَ ْو َن َزلَ :الَ َت ْز ُنوا ،لَ َقالُوا :الَ
الخ ْم َر ،لَ َقالُوا :الَ َندَ ُع َ
َ
َن َد ُع ِّ
الز َنا أَبَدً ا!" (رواه البخاري).

ول إِ َّال ا ْل َب َبل ُغ ا ْل ُمبٌِنُ ) (النور.)٘ٗ:
الر ُ
َعلَى َّ
س ِ

فالتدرج والبدء باإلٌمان والتوحٌد ،والجنة والنار فً الدعوة إلى

متؤخرا بعد فتح مكة سنة  1هـ ،على
ولذلك أسلم بعض الصحابة
ً

َّللا -عز وجل ،-وإصبلح حال األمة هو منهج القرآن الكرٌم.

الرؼم مِن أن النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -دعاهم لئلسبلم مِن
أول ٌوم فً مكة؛ لذلك ٌنبؽً للدعاة مواصلة الدعوة والتذكٌر،

وعلى المصلحٌن تل ّمس حاجة الناس للخٌر ،وتؤصٌل ذلك فً

واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،بالحكمة والموعظة

قلوبهم ،ثم تعلٌمهم تفاصٌل األحكام الشرعٌة والحبلل والحرام،

شخص محد ٍد أو مجتمع
الحسنة مهما طالتْ مدة الدعوة مع
ٍ

وهذا ٌتنوع بحسب الببلد والبٌبات واألفراد.

بعٌنه؛ فالهداٌة بٌد َّللا ،وال نعرؾ متى ٌحٌن موعدها.
وختا ًما :اإلصبلح ٌتضاعؾ كلما تناؼم مع سنن َّللا -عز وجل-
سنة َّللا فً األمم والشعوب :أنها ال تحب المشاق ،ففً
 -ومِن ُ

ً
وباال وكارثة على أصحابه
فً الشعوب والمجتمعات ،وٌكون

قصة اإلسراء والمعراج رأٌنا موسى ٌراجع نب ٌّنا -علٌهما الصبلة

وأمتهم حٌن ٌكون مصاد ًما لسنن َّللا -عز وجل ،-والفطِ ن

جرب
والسبلم -بخصوص تخفٌؾ عدد الصلوات المفروضة؛ ألنه ّ

صبلحا
الموفق َمن تدبر سنن َّللا -عز وجل ،-وتك ٌّؾ معها
ً

بنً إسرابٌل ووجد أن الناس ال تطٌق ذلك ،فعلى الدعاة ترك

وإصبلحا.
ً

التشدد ومراعاة التخفٌؾ على الناس بما ال ٌخل ّ بالدٌن ،مع حث
موقع أنا السلفً
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وقفات مع آٌات (ٔ) (موعظة األسبوع) (أَ َفإِنْ َم َ
ات أَ ْو
قُتِل َ ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم)

سول ٌ َقدْ َخلَتْ
رسوله -صلى َّللا علٌه وسلمَ ( :-و َما ُم َح َّم ٌد إِ َّال َر ُ
اب ُك ْم)".
الر ُ
مِنْ َق ْبلِ ِه ُّ
سل ُ أَ َفإِنْ َماتَ أَ ْو قُتِلَ ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َع َلى أَ ْع َق ِ

كتبه /سعٌد محمود

الوقفة األولى :البقاء للمنهج:

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

 العمل لدٌن َّللا ال ٌتوقؾ وال ٌؽٌب بتوقؾ أو ؼٌاب الرموزقدرا :ذكر أصحاب السٌر" :أن أنس بن
ولو كانوا أعظم الناس ً

تمهٌد:

بنفر مِن أصحاب النبً -صلى َّللا علٌه وسلمٌ -وم
مر
النضر َّ
ٍ
أُحد ،وقد ألقوا ما بؤٌدٌهم ،فقال :ما تنتظرون؟ فقالوا :قُتِل

 -التنبٌه على تسلسل موضوع وقفات مع آٌات :حٌث إن ذلك

رسول َّللا -صلى َّللا علٌه وسلم ،-قال :ما تصنعون بالحٌاة

فٌه نوع مِن تدبر آٌات الكتاب العزٌز ،واالنتفاع بما جاء فٌها،
اب أَ َ
ار ٌك لٌَِّدَّ َّب ُروا آ ٌَاتِ ِه َولِ ٌَ َت َذ َّك َر
نز ْل َناهُ إِلَ ٌْ َك ُم َب َ
قال َّللا -تعالىِ ( :-ك َت ٌ

بعده؟! قوموا فموتوا على ما مات علٌه رسول َّللا -صلى َّللا
علٌه وسلم( "-زاد المعاد ٕ.)9ٙ /

ب) (ص.)ٕ9:
أُولُو ْاألَ ْل َبا ِ

ونادى ثابت بن الدحداج ٌوم أُحد فً قومه فقالٌ" :ا معشر

سول ٌ َقدْ َخلَتْ مِنْ
 آٌة الٌوم :قوله -تعالىَ ( :-و َما ُم َح َّم ٌد إِ َّال َر ُاب ُك ْم َومَنْ ٌَ ْن َقل ِْب
الر ُ
َق ْبلِ ِه ُّ
سل ُ أَ َفإِنْ َماتَ أَ ْو قُتِل َ ا ْن َقلَ ْب ُت ْم َع َلى أَ ْع َق ِ
س ٌَ ْجزي َّ
َّللا ُ ال َّ
َّللا َ
شاك ِِرٌنَ )
َعلَى َعقِ َب ٌْ ِه َفلَنْ ٌَ ُ
ض َّر َّ َ
ش ٌْ ًبا َو َ ِ
عمران.)ٔٗٗ:

األنصار ،إن كان محمد قد قُتل ،فإن َّللا ال ٌموت ،قاتلوا على
"ومر
دٌنكم ،فإن َّللا مظفركم وناصركم" (السٌرة الحلبٌة ٕ،)ٕٕ /
َّ

(آل

برجل مِن األنصار -وهو ٌتشحط فً دمه-
رجل ٌ مِن المهاجرٌن
ٍ
فقالٌ :ا فبلن :أشعرت أن محمدً ا ُقتِل؟ فقال األنصاري :إن كان
قد قتل فقد َبلّػ ،فقاتلوا عن دٌنكم" (زاد المعاد ٕ.)9ٙ /

المعنى اإلجمالً لآلٌة:

 -ال تقل ذهب الرموز وهم أفضل منا ،ولٌس فً اإلمكان أحسن

 -وما محمد إال رسول مِن جنس الرسل الذٌن مِن ق ْبلهٌ ،بلػ

مما كان! ال ،بل قد ٌجعل َّللا البركة فٌ َمن خلفهم ،فٌحققون ما لم

رساالت ربه؛ أفإن مات بانقضاء أجله ،أو قُتل كما أشاعه
األعداء ٌوم أُحد ،رجعتم عن دٌنكم ،وتركتم ما جاء به نبٌكم،

ٌحققه السابقون :خالد بن الولٌد ٌوم مإتة ٌخلؾ القادة الثبلثة،
وٌؤتً بؤفضل مِن عملهم حتى قال النبً -صلى َّللا علٌه وسلم:-
اح َة
ٌب ُث َّم أَ َخ َذ ابْنُ َر َو َ
ٌب ُث َّم أَ َخ َذ َج ْع َف ٌر َفؤُصِ َ
الرا ٌَ َة َز ٌْ ٌد َفؤُصِ َ
(أَ َخ َذ َّ

و َمن ٌرجع منكم عن دٌنه فلن ٌضر َّللا شٌ ًبا ،إنما ٌضر نفسه
ضررا عظٌ ًما ،أما َمن ٌَثبت على اإلٌمان وشكر ربه على نعمة
ً

َّللا َح َّتى َف َت َح
س ٌُوؾِ َّ ِ
ؾ مِنْ ُ
س ٌْ ٌ
ان َح َّتى أَ َخ َذ َ
َفؤُصِ َ
ٌب َو َع ٌْ َنا ُه َت ْذ ِر َف ِ
َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه ْم) (رواه البخاري).

اإلسبلم ،فإن َّللا ٌجزٌه حسن الجزاء.

سبب نزول اآلٌة:

 أثر نزول اآلٌة بعد ذلك على األتباع الشاكرٌن الثابتٌن :روىالبخاري عن عابشة -رضً َّللا عنها -قالتْ  :أَ ْق َبل َ أَ ُبو َب ْك ٍر -
َرضِ ًَ َّ
َّللا ُ َع ْن ُهَ -علَى َف َرسِ ِه مِنْ َم ْس َكنِ ِه ِبال ُّ
س ْن ِح َح َّتى َن َزلََ ،ف َد َخلَ
ش َة َرضِ ًَ َّ
اس َح َّتى دَ َخلَ َعلَى َعابِ َ
َّللاُ َع ْن َها،
ال َم ْس ِج َدَ ،فلَ ْم ٌُ َكلِّ ِم ال َّن َ

 قال ابن كثٌر -رحمه َّللا -فً التفسٌر" :لما انهزم َمن انهزممِن المسلمٌن ٌوم أُحد ،وقُتل َمن قتل منهم ،نادى الشٌطان :أال
إن محمدًا قد قُتل .ورجع ابن قمٌبة إلى المشركٌن فقال لهم:

س ًّجى ِب ُب ْر ِد ِح َب َرةٍ،
س َّل َمَ -وه َُو ُم َ
صلَّى َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َف َت ٌَ َّم َم ال َّن ِب ًَّ َ -
َف َك َ
ب َعلَ ٌْهَِ ،ف َق َّبلَهُُ ،ث َّم َب َكىَ ،ف َقالَ" :بِؤَبًِ
ؾ عَنْ َو ْج ِههُِ ،ث َّم أَ َك َّ
ش َ
َّللاِ ،الَ ٌَ ْج َم ُع َّ
أَ ْنتَ ٌَا َنبِ ًَّ َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ َك َم ْو َت َت ٌْ ِن ،أَ َّما ال َم ْو َت ُة الَّتًِ ُكتِ َبتْ

قتلتُ محم ًدا ،وإنما كان قد ضرب رسول َّللا -صلى َّللا علٌه
كثٌر مِن الناس،
وسلم ،-فشجه فً رأسه ،فوقع ذلك فً قلوب
ٍ
واعتقدوا أن رسول َّللا -صلى َّللا علٌه وسلم -قد قُتِل ،وجوزوا

َعلَ ٌْ َك َف َقدْ ُم َّت َها".

كثٌر مِن األنبٌاء -علٌهم السبلم،-
علٌه ذلك ،كما قد
َّ
قص َّللا عن ٍ
فحصل وهن وضعؾ وتؤخر عن القتال ،ففً ذلك أنزل َّللا على
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اس َرضِ ًَ َّ
َّللاُ َع ْن ُه َما :أَنَّ أَ َبا َب ْك ٍر
َقال َ أَ ُبو َ
سلَ َم َةَ :فؤ َ ْخ َب َرنًِ ابْنُ َع َّب ٍ
َّللا ُ َع ْن ُهَ -خ َر َجَ ،و ُع َم ُر َ -رضِ ًَ َّ
 َرضِ ًَ َّاس،
َّللا ُ َع ْن ُهَ ٌُ -ك ِّل ُم ال َّن َ
ِس"َ ،فؤ َ َبىَ ،ف َت َ
شهَّدَ أَ ُبو َب ْك ٍر -
"اجل ْ
ِس"َ ،فؤ َ َبىَ ،ف َقالَْ :
"اجل ْ
َف َقالَْ :

الوقفة الثالثة :حكمة االبتبلء للمإمنٌن:
تنبٌه مهم :أهمٌة التنبٌه على أن اآلٌات المستعملة فً االستدالل

َرضِ ًَ َّ
اسَ ،و َت َر ُكوا ُع َم َرَ ،ف َقالَ" :أَ َّما َب ْعدُ،
َّللاُ َع ْن ُهَ ،-ف َمال َ إِلَ ٌْ ِه ال َّن ُ

فً الوقفات كلها مما أنزل ق ْبل أو بعد اآلٌة وتعلق بها ،لما له

س َّل َمَ ،-فإِنَّ ُم َح َّم ًدا -
ص َّلى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َفمَنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم ٌَ ْع ُب ُد ُم َح َّم ًدا َ -
َّللا َح ًٌّ َال
صلَّى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
َّللاَ ،فإِنَّ َّ َ
سلَّ َمَ -قدْ َماتَ َ ،ومَنْ َكانَ ٌَ ْع ُب ُد َّ َ

مِن األثر اإلٌمانً على القلوب ،وٌزٌد مِن التدبر لعبلقة اآلٌات
ببعضها.

ٌَ ُموتُ َ ،قال َ َّ
سول ٌ َقدْ َخ َلتْ مِنْ َق ْبلِ ِه
َّللاُ َ -ت َعا َلىَ ( :-و َما ُم َح َّم ٌد إِ َّال َر ُ
سل ُ) (آل عمران ،)ٔٗٗ:إِلَى (ال َّ
َّللا
"و َّ ِ
شاك ِِرٌنَ ) (آل عمرانَ ،)ٔٗٗ:
الر ُ
ُّ
اس َل ْم ٌَ ُكو ُنوا ٌَ ْعلَمُونَ أَنَّ َّ
َّللاَ أَ ْن َزلَ َها َح َّتى َت َبلهَا أَ ُبو َب ْك ٍر -
لَ َكؤَنَّ ال َّن َ
َرضِ ًَ َّ
اسَ ،ف َما ٌُ ْس َم ُع َب َ
ش ٌر إ ِ َّال ٌَ ْتلُوهَا".
َّللا ُ َع ْن ُهَ ،-ف َتلَ َّقاهَا ِم ْن ُه ال َّن ُ

 االبتبلء سنة َّللا فً أولٌابه حٌث إعدادهم لتحمل الصعاب :قالَّللا -تعالى( :-أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَن َتدْ ُخلُوا ا ْل َج َّن َة َولَ َّما ٌَ ْعلَم َّ
َّللاُ الَّذٌِنَ
ِ
اب ِرٌنَ ) (آل عمران.)ٕٔٗ:
َجا َهدُوا مِن ُك ْم َو ٌَ ْعلَ َم َّ
الص ِ

الوقفة الثانٌة :خطورة التعلق بالدنٌا:

 فٌدالون مرة ،وٌدال علٌهم أخرى ،لكن تكون لهم العاقبة :قالَّللا -تعالىَ ( :-و َال َت ِه ُنوا َو َال َت ْح َز ُنوا َوأَ ْن ُت ُم ْاألَ ْعلَ ْونَ إِنْ ُك ْن ُت ْم
ح ِم ْثلُ ُه َوتِ ْل َك ْاألَ ٌَّا ُم
س ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌ
ح َف َقدْ َم َّ
س ْس ُك ْم َق ْر ٌ
ُم ْإ ِمنٌِنَ  .إِنْ ٌَ ْم َ
اس َولِ ٌَ ْعلَ َم َّ
َّللا ُ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو ٌَ َّت ِخ َذ ِم ْن ُك ْم ُ
شهَدَ ا َء
اول ُ َها َبٌْنَ ال َّن ِ
ُن َد ِ
َو َّ
ِب ال َّظالِمٌِنَ ) (آل عمران.)ٔٗٓ-ٖٔ9:
َّللا ُ َال ٌُح ُّ

بؤمر مِن الدنٌا (الؽنابم):
 الهزٌمة عاقبة انشؽال بعض الرماةٍ
قال ابن عباس -رضً َّللا عنهما" :-لما هزم َّللا المشركٌن فً
أُحد ،قال الرماة :أدركوا الناس ونبً َّللا ،ال ٌسبقوكم إلى
الؽنابم ،فتكون لهم دونكم ،وقال بعضهم :ال نرٌم موضعنا حتى

"و َ
وفً حدٌث أبً سفٌان مع هرقل قال له هرقلَ :
سؤ َ ْل ُتكََ :هلْ
ب َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َن ُه
َقا َت ْل ُت ُموهُ؟ َف َز َع ْمتَ أَ َّن ُك ْم َقا َت ْل ُت ُموهَُ ،ف َت ُكونُ
الح ْر ُ
َ

ٌؤذن لنا النبً -صلى َّللا علٌه وسلم ،-فنزلتِ ( :م ْن ُك ْم مَنْ ٌُ ِرٌ ُد
ال ُّد ْن ٌَا َو ِم ْن ُك ْم مَنْ ٌُ ِرٌ ُد ْاآلخ َِر َة) (آل عمران( )ٕٔ٘:تفسٌر الطبري).

سل ُ ُت ْب َت َلى ُث َّم
الر ُ
"و َك َذلِ َك ُّ
سِ َج ًاال ٌَ َنال ُ ِم ْن ُك ْم َو َت َنالُونَ ِم ْنهُ" ،قالَ :
العاقِ َب ُة" (متفق علٌه).
َت ُكونُ لَ ُه ُم َ

سنة :قال -تعالى:-
 كثرة التحذٌر مِن فتنة الدنٌا فً الكتاب وال ُّب ال َّ
ٌر
ش َه َوا ِ
اس ُح ُّ
( ُزٌِّنَ لِل َّن ِ
ت مِنَ ال ِّنسَاءِ َوا ْل َبنٌِنَ َوا ْل َق َناطِ ِ
ث
س َّو َم ِة َو ْاألَ ْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِ
ا ْل ُم َق ْن َط َر ِة مِنَ ال َّذ َه ِ
ِض ِة َوا ْل َخ ٌْ ِل ا ْل ُم َ
ب َوا ْلف َّ
َذلِ َك َم َتا ُع ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو َّ
ب) (آل عمران،)ٔٗ:
َّللاُ ِع ْن َدهُ ُح ْسنُ ا ْل َمآ ِ

 لو نصرهم َّللا داب ًما؛ لدخل فٌهم َمن لٌس منهم ،ولم ٌتمٌزالصادق مِن ؼٌره :قال َّللا -تعالىَ ( :-ما َكانَ َّ
َّللاُ لِ ٌَ َذ َر ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
ب َو َما َكانَ َّ
ٌث مِنَ َّ
ٌِز ا ْل َخ ِب َ
َعلَى َما أَ ْن ُت ْم َعلَ ٌْ ِه َح َّتى ٌَم َ
الط ٌِّ ِ
َّللاُ
سلِ ِه مَنْ ٌَ َ
شا ُء َفآ ِم ُنوا
لِ ٌُ ْطلِ َع ُك ْم َعلَى ا ْل َؽ ٌْ ِ
َّللا ٌَ ْج َت ِبً مِنْ ُر ُ
ب َولَكِنَّ َّ َ
عظِ ٌ ٌم) (آل
ِب َّ ِ
سلِ ِه َوإِنْ ُت ْإ ِم ُنوا َو َت َّتقُوا َف َل ُك ْم أَ ْج ٌر َ
اهلل َو ُر ُ

قال -صلى َّللا علٌه وسلمَ ( :-ما ا ْل َف ْق َر أَ ْخ َ
شى َع َل ٌْ ُك ْمَ ،ولَ ِك ِّنً
أَ ْخ َ
س َط ال ُّد ْن ٌَا َعلَ ٌْ ُك ْمَ ،ك َما ُبسِ َطتْ َعلَى مَنْ َكانَ
شى َعلَ ٌْ ُك ْم أَنْ ُت ْب َ
ه ْم) (متفق
سوهَاَ ،و ُت ْهلِ َك ُك ْم َك َما أَهْ لَ َك ْت ُ
سوهَا َك َما َت َنا َف ُ
َق ْبلَ ُك ْمَ ،ف َت َنا َف ُ

عمران.)ٔ79:

ٌب
علٌه) ،وقال -صلى َّللا علٌه وسلمُ ( :-كنْ فًِ ال ُّد ْن ٌَا َكؤ َ َّنك َؼ ِر ٌ
ٌل) (رواه البخاري).
اب ُر َ
س ِب ٍ
أَ ْو َع ِ

 لو نصرهم َّللا داب ًما؛ لطؽت نفوسهم ،وشمخت وارتفعت ،فلوبسط لهم النصر لكانوا فً الحال التً ٌكونون فٌها لو بسط لهم

َ -ح َملة الدٌن فً حاجة إلى التفتٌش الدابم فً خباٌا نفوسهم،

الرزق ،فبل ٌصلحهم إال السراء والضراء :قال َّللا -تعالىَ ( :-ولَ ْو
س َط َّ
دَر َما ٌَ َ
شا ُء
الر ْزقَ لِ ِع َبا ِد ِه لَ َب َؽ ْوا فًِ ْاألَ ْر ِ
َّللا ُ ِّ
َب َ
ض َولَكِنْ ٌُ َن ِّزل ُ بِ َق ٍ

واقتبلع حب الدنٌا منها :قال ابن مسعود -رضً َّللا عنه" :-ما
كنتُ أرى أح ًدا مِن أصحاب رسول َّللا -صلى َّللا علٌه وسلم-
ٌرٌد الدنٌا حتى نزل فٌنا ٌوم أُحدِ ( :م ْن ُك ْم مَنْ ٌُ ِرٌ ُد ال ُّد ْن ٌَا َو ِم ْن ُك ْم

إِ َّن ُه ِب ِع َبا ِد ِه َخ ِبٌ ٌر َبصِ ٌ ٌر) (الشورى ،)ٕ7:وقالَ ( :وتِ ْل َك ْاألَ ٌَّا ُم ُن َدا ِولُ َها
اء َو َّ
اس َولِ ٌَ ْعلَ َم َّ
َّللا ُ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو ٌَ َّتخ َِذ ِم ْن ُك ْم ُ
َّللاُ َال
شهَدَ َ
َبٌْنَ ال َّن ِ

مَنْ ٌُ ِرٌ ُد ْاآلخ َِر َة)"ٌ( .حسن بالخطٌب أن ٌقؾ مع قوله -تعالى-
للصحابة -رضً َّللا عنهمِ ( :-م ْن ُك ْم مَنْ ٌُ ِرٌ ُد ال ُّد ْن ٌَا َو ِم ْن ُك ْم مَنْ

ِب ال َّظالِمٌِنَ ) (آل عمران.)ٔٗٓ:
ٌُح ُّ

ٌُ ِرٌ ُد ْاآلخ َِر َة) مِن باب :فماذا ٌُقال لنا؟!).
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موقع أنا السلفً

 ٌمتحن َّللا أولٌاءه بالكسرة والهزٌمة ،لٌذلوا وٌنكسرواوٌخضعوا؛ لٌطلبوا منه العز والنصر ،فإن خلعة النصر إنما
ص َر ُك ُم َّ
تكون مع والٌة الذل واالنكسار :قال -تعالىَ ( :-ولَ َقدْ َن َ
َّللا ُ
بِبَدْ ٍر َوأَ ْن ُت ْم أَ ِذلَّ ٌة) (آل عمران ،)ٕٖٔ:وقالَ ( :و ٌَ ْو َم ُح َن ٌْ ٍن إِ ْذ أَ ْع َج َب ْت ُك ْم
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َك ْث َر ُت ُك ْم َفلَ ْم ُت ْؽ ِن َع ْن ُك ْم َ
ض ِب َما َر ُح َبتْ ُث َّم
ضا َقتْ َعلَ ٌْ ُك ُم ْاألَ ْر ُ
ش ٌْ ًبا َو َ
َو َّل ٌْ ُت ْم مُدْ ِب ِرٌنَ ) (التوبة.)ٕ٘:
 إذا أراد َّللا إهبلك أعدابه ومحقهم ،ق ٌَّض لهم مِن األسباب التًٌستوجبون بها الهبلك والمحق ،والتً مِن أعظمها بعد كفرهم،
تسلطهم على أولٌابه وإٌذابهم ،فٌتمحص بذلك أولٌاإه مِن
ذنوبهم ،وٌزداد بذلك أعداإه مِن أسباب محقهم وهبلكهم :قال -
تعالىَ ( :-و َال َت ِه ُنوا َو َال َت ْح َز ُنوا َوأَ ْن ُت ُم ْاألَ ْعلَ ْونَ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ .
اولُ َها
س ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌ
ح َف َقدْ َم َّ
س ْس ُك ْم َق ْر ٌ
إِنْ ٌَ ْم َ
ح ِم ْثلُ ُه َوتِ ْل َك ْاألَ ٌَّا ُم ُن َد ِ
ش َه َدا َء َو َّ
اس َولِ ٌَ ْعلَ َم َّ
َّللاُ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو ٌَ َّت ِخ َذ ِم ْن ُك ْم ُ
َّللاُ َال
َبٌْنَ ال َّن ِ
ص َّ
ِب َّ
َّللا ُ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو ٌَ ْم َحقَ ا ْل َكاف ِِرٌنَ ) (آل
الظالِمٌِنَ َ .ولِ ٌُ َم ِّح َ
ٌُح ُّ
عمران.)ٔٗٔ-ٖٔ9:
 وآخر ذلك أنه ه ٌَّؤ -سبحانه -ألولٌابه دار كرامته التً لم تبلؽهاأعمالهم ،ولم ٌكونوا بالؽٌها إال بالببلء والمحن :قال -تعالى:-
( َولَ َن ْبل ُ َو َّن ُك ْم ِب َ
ص مِنَ ْاألَ ْم َوا ِل
وع َو َن ْق ٍ
ش ًْءٍ مِنَ ا ْل َخ ْوؾِ َوا ْل ُج ِ
ت َو َب ِّ
صا َب ْت ُه ْم ُمصِ ٌ َب ٌة
س َوال َّث َم َرا ِ
اب ِرٌنَ  .الَّذٌِنَ إِ َذا أَ َ
ش ِر ال َّ
ص ِ
َو ْاألَ ْنفُ ِ
ص َل َواتٌ مِنْ َر ِّب ِه ْم
َقالُوا إِ َّنا ِ َّ ِ
هلل َوإِ َّنا إِلَ ٌْ ِه َرا ِجعُونَ  .أُولَبِ َك َع َل ٌْ ِه ْم َ
َو َر ْح َم ٌة َوأُولَبِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْه َتدُونَ ) (البقرة ،)ٔ٘7-ٔ٘٘:وقال النبً -
صلى َّللا علٌه وسلم( :-إِنَّ ا ْل َعبْدَ إِ َذا
ٌَ ْبل ُ ْؽ َها ِب َع َملِهِ ،ا ْب َت َبلهُ َّ
س ِدهِ،
َّللا ُ فًِ َج َ

س َب َقتْ لَ ُه مِنَ َّ
َّللاِ
َ
أَ ْو فًِ َمالِهِ ،أَ ْو

َم ْن ِز َل ٌةَ ،ل ْم
فًِ َولَ ِد ِه)

(رواه أبو داوود ،وصححه األلبانً).

خاتمة:
 اإلشارة إلى أن الفوابد أكثر مِن ذلك ،ولكن قد وقفنا علىأشهرها وأكثرها ارتباطـًا باآلٌة.
 الدعوة إلى الرجوع إلى كتب التفسٌر والسٌرة التً تتحدث عنهذه اآلٌات لتحصٌل الفوابد األكثر ،ومِن هذه الكتب( :تفسٌر ابن
كثٌر  -زاد المعاد  -أسباب النزول للسٌوطً).
فاللهم ٌا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ،واجعلنا مِن
الثابتٌن الشاكرٌن.
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سورة اإلخبلص (ٕ)

فهل ٌجزئ ذلك عن إعتاق أربع رقاب م َمن وجب علٌه ذلك،
وقال هذا الذكر عشر مرات؟

كتبه /رضا الخطٌب
فنقول :ال ٌجزئ؛ أما فً الجزاء فتعدل هذا كما قال النبً -صلى
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

َّللا علٌه وسلم ،-فبل ٌلزم مِن المعادلة فً الجزاء المعادلة فً
اإلجزاء؛ ولهذا لو قرأ سورة اإلخبلص فً الصبلة ثبلث مرات،

نستكمل كبلمنا على سورة "اإلخبلص".

لم تجزبه عن قراءة الفاتحة.

فمِن فضابل سورة اإلخبلص:

َو َق ِد ْ
ال ،أَ ْق َر ُب َها أَنَّ
اخ َتلَ َ
ؾ ا ْل ُعلَ َما ُء فًِ َتؤْ ِو ِ
ٌل َذلِ َك َعلَى أَ ْق َو ٍ
ا ْلقُ ْرآنَ ا ْل َك ِرٌ َم ا ْ
ساسِ ٌَّةٍ:
ش َت َمل َ َعلَى َث َبل َث ِة َم َقاصِ دَ أَ َ

"أنها تعدل ُثلُث القرآن" :فعن أبً سعٌد -رضً َّللا عنه أَنَّ
سم َِع َر ُج ًبل ٌَ ْق َرأُ( :قُلْ ه َُو َّ
َّللا ُ أَ َح ٌد) (اإلخبلصَ ٌُ ،)ٔ:ردِّ ُدهَا،
َر ُج ًبل َ
سلَّ َمَ -ف َذ َك َر َذلِ َك
ول َّ ِ
صلَّى َّللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
َّللا َ -
اء إِ َلى َر ُ
ص َب َح َج َ
َفلَ َّما أَ ْ
س ِ

أَ َّول ُ َهاْ :األَ َوا ِم ُر َوال َّن َواهًِ المتض ِّمنة ل ِْؤلَ ْح َك ِام َوال َّ
ش َراب ِِع ا ْل َع َملِ ٌَّ ِة
ضو ُع عِ ْل ِم ا ْلفِ ْق ِه َو ْاألَ ْخ َبل ِق.
ًِ َم ْو ُ
الَّتًِ ه َ

سلَّ َم:-
سول ُ َّ ِ
صلَّى َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َّللا َ -
الر ُجل َ ٌَ َت َقالُّ َهاَ ،ف َقال َ َر ُ
لَهَُ ،و َكؤَنَّ َّ
آن) (رواه البخاري).
( َوالَّذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِدهِ ،إِ َّن َها لَ َت ْع ِدل ُ ُثل ُ َث القُ ْر ِ

س ِل َ -علَ ٌْ ِه ُم
الر ُ
ال ُّ
ص َو ْاألَ ْخ َبا ُر ا ْل ُم َت َ
ص ُ
َثانٌِ َها :ا ْلقِ َ
ض ِّم َن ُة ِألَ ْح َو ِ
َ
ُ
ِّ
اع ا ْل َه َبلكِ الَّتًِ َحا َقتْ
بالمكذبٌن
ص َبلةُ َو َّ
ال َّ
الس َبل ُمَ -م َع أ َم ِم ِه ْمَ ،وأ ْن َو ِ

أٌضا -رضً َّللا عنه -أن رسول َّللا -صلى َّللا علٌه
وعنه
ً
آن فًِ لَ ٌْلَةٍ؟) َف َ
شقَّ
وسلم -قال( :أَ ٌَ ْع ِج ُز أَ َح ُد ُك ْم أَنْ ٌَ ْق َرأَ ُثل ُ َث القُ ْر ِ
َّللاِ؟ َف َقالََّ ( :
سول َ َّ
َذلِ َك َعلَ ٌْ ِه ْم َو َقالُوا :أَ ٌُّ َنا ٌُطِ ٌقُ َذلِ َك ٌَا َر ُ
َّللاُ

ب َوا ْل ِع َقابِ.
ٌل ال َّث َوا ِ
ال ا ْل َو ْع ِد َوا ْل َوعٌِدَِ ،و َتفاصِ ِ
لَ ُه ْمَ ،وأَ ْح َو ِ
َّللا ِبؤ َ ْس َما ِب ِه
ب َعلَى ا ْل ِع َبا ِد مِنْ َم ْع ِر َف ِة َّ ِ
َثالِ ُث َهاِ :ع ْل ُم ال َّت ْوحٌِدَِ ،و َما ٌَ ِج ُ
َوصِ َفاتِهَِ ،وه ََذا ه َُو أَ ْ
ؾ ال َّث َبل َثةِ.
ش َر ُ

آن) (متفق علٌه)ٌ .عنً :سورة (قُ ْل ه َُو َّ
الص َم ُد ُثلُ ُ
الوا ِح ُد َّ
َ
َّللا ُ
ث ال ُق ْر ِ
أَ َح ٌد).

ص َقدْ تض َّم َنت أُصول َه َذا ا ْل ِع ْل ِم،
ورةُ ْاإلِ ْخ َبل ِ
س َ
َولَ َّما َكا َنتْ ُ
َوا ْ
آن.
ش َت َملَتْ َعلَ ٌْ ِه إِ ْج َم ًاال؛
َّ
صح أَنْ ٌُ َقالَ :إِ َّن َها َت ْع ِدل ُ ُثل ُ َث ا ْلقُ ْر ِ

وعن أبً هرٌرة -رضً َّللا عنه -أن رسول َّللا -صلى َّللا علٌه
آن)َ ،ف َح َ
اح ُ
ش َد مَنْ
وسلم -قالْ ( :
شدُواَ ،فإِ ِّنً َسؤ َ ْق َرأ ُ َعلَ ٌْ ُك ْم ُثل ُ َث ا ْلقُ ْر ِ
َح َ
صلَّى َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ش َدُ ،ث َّم َخ َر َج َن ِب ًُّ َّللاِ َ -
سلَّ َمَ ،-ف َق َرأَ( :قُلْ ه َُو َّللا ُ
أَ َح ٌد)ُ ،ث َّم َ
ض :إِ ِّنً أ ُ َرى َه َذا َخ َب ٌر َجا َءهُ مِنَ
ض َنا لِ َب ْع ٍ
دَخلََ ،ف َقال َ َب ْع ُ

وهذا أحسن ما قٌل فً كونها تعدل ُثلُث القرآن.
وللحدٌث بقٌة -بقٌة إن شاء َّللا.-

صلَّى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه
سمَاءِ َف َذا َك الَّذِي أَدْ َخلَهُُ ،ث َّم َخ َر َج َنبِ ًُّ َّللاِ َ -
ال َّ
آن ،أَ َال إِ َّن َها
سلَّ َمَ ،-ف َقالَ( :إِ ِّنً قُ ْلتُ لَ ُك ْم َ
َو َ
سؤ َ ْق َرأ ُ َعلَ ٌْ ُك ْم ُثلُ َث ا ْلقُ ْر ِ
اح ُ
شدُوا)ٌ :عنً اجتمعوا
آن) (رواه مسلم)ْ ( .
َت ْع ِدل ُ ُثل ُ َث ا ْل ُق ْر ِ

موقع أنا السلفً

سمَاءِ "ٌ :عنً
وأحضروا الناس" .إِ ِّنً أ ُ َرى ه ََذا َخ َب ٌر َجا َء ُه مِنَ ال َّ
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جاءه خبر مِن السماء ٌؤمره بؤن ٌنصرؾ ،ولم ٌشرع فً قراءة
ثلث القرآن.
فهذه السورة تعدل ُثلُث القرآن فً الجزاء ال فً اإلجزاء ،وذلك
كما ثبت عن النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -أن( :مَنْ َقالََ :ال إِلَ َه
إِ َّال َّللا ُ َو ْحدَ هُ َال َ
ش ِرٌ َك لَهُ ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َولَ ُه ا ْل َح ْم ُد َوه َُو َعلَى ُكلِّ
ش ًْءٍ َقدٌِ ٌرَ ،ع ْ
َ
س مِنْ َولَ ِد
ش َر م َِر ٍار َكانَ َكمَنْ أَ ْع َتقَ أَ ْر َب َع َة أَ ْنفُ ٍ
إِ ْس َماعٌِل َ) (رواه مسلم).
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تعبنا! ...

الناس ،فالمحارب الحق َمن ٌفوز فً المعركة ،لكنه ال ٌحتفل
بالنصر؛ ألن راحته لٌستْ هنا ،وإنما هناك كما قال األول حٌن

كتبه /حسنً المصري

سبل" :متى الراحة؟! فقال :عند أول قدم فً الجنة!".
ُ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

فامض فً طرٌقك مٌمو ًنا ،وال تقل" :تعبتُ فمتى أرتاح؟!" ،بل
ِ
قل" :ارتحتُ حٌن عرفتُ الحقَّ وسرتُ علٌه".

فكثٌر منا ٌنظر إلى حاله وقد بقً على الطرٌق الذي بدأه،
سنوات طوٌلة ٌنتظر ثمرة ما ٌتطلع إلٌها ،وٌمنً نفسه بها؛ فبل

موقع أنا السلفً

ٌجد مِن ذلك شٌ ًبا ،بل ال تكاد تمضً أزمة إال وتتبعها محنة ،وال
www.anasalafy.com

ٌندمل جرح إال وتتلوه جراح!
هنا قد تؤتٌه لحظة ضعؾ تعتري كل إنسان ،فٌقول فً نفسه :لقد
تعبتُ
كثٌرا ومتى نرتاح؟!
ً
فؤقول لك أخً -وأقول لنفسًَ :-من قال إن طرٌقنا هذا مرٌح ،أو
أنه ٌصل بنا إلى الراحة التً ننشدها فً هذه الحٌاة.
إن طرٌق الحق واضح ،و َمن سلكه علٌه أن ٌتحمل تبعاته ،إنه
طرٌق صعب وشاق ،لكنّ عزاءك وعزابً أنك على نفس الطرٌق
الذي سلكه مِن قبلك :نوح ،وإبراهٌم ،وموسى ،وعٌسى،
وخاتمهم محمد -صلى َّللا علٌه وعلى جمٌع األنبٌاء وسلم
كثٌرا.-
تسلٌ ًما ً
إنه الطرٌق الذي مضى فٌه قبلك الصحابة والعلماء والصالحون
والمصلحٌن مِن عباد َّللا.
فهل وجدوا الراحة فً طرٌقهم؟!
لم ٌجدوها ،وعلموا أنها لٌستْ هنا وإنما علٌهم أن ٌبقوا
وٌستمروا على طرٌقهم مهما واجهوا مِن الصعابٌ ،كفٌهم شر ًفا
أن سبقهم علٌه َمن اصطفاهم َّللا مِن خلقه ،وهذه أعظم مواساة
ل َمن ٌبحث عن الراحة فً طرٌق الحق وال ٌجدها ،بل الراحة كل
الراحة أن تتعب فً الحق وألجله.
إنه كفاح مستمر ،ونضال ال ٌنتهً مِن أجل الحق ،وإعبلء راٌته
ورفع لوابه ،وسٌادة العدل ونشره ب ٌْن الناس.
والذٌن ٌسلكون هذا الطرٌق ٌعلمون ذلك ،وال ٌنتظرون فً هذه
شكرا مِن
جزاء على جهودهم ،وال ٌرجون حمدً ا وال
الدنٌا
ً
ً
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البطاقات
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فتاوى دٌ /اسر برهامً

21

ما ٌلزم َمن استبدل ذه ًبا بذهب ودفع فرق

حكم التصدق بمٌراث المدمن و َمن ٌنفق المال

السعر؟

فً المحرمات وعدم تمكٌنه منه

السإال:

السإال:

ٔ -ما حكم َمن اشترى ذه ًبا بذهبٍ ،ودفع الفرق أو دفع الثمن

ٔ -أم أخذ منها ابنها العاق مبلػ ٘ 1ألؾ جنٌه ،ولدٌها أبناء

حٌن فً الٌوم التالً فقط ،وهو ٌجهل حرمة ذلك ،فماذا ٌفعل
بعد
ٍ

وتقسمه بٌنهم ،وال تترك
ؼٌره ترٌد أن تعطٌهم المال فً حٌاتها
ِّ

مر على ذلك ٘ أشهر ،ثم علم اآلن أن هذا حرام؟
اآلن وقد َّ

لهذا العاق الذي ٌنفق المال فً الحرام شٌ ًبا ،فما حكم ذلك وهً
ؼرضها العدل ب ٌْن أبنابها ال أكثر؟

ٕ -ما حكم الشخص الذي إذا ذهبت تقترض منه مبل ًؽا مِن المال
ٌقول لك :سؤشتري أنا ذه ًبا بقدر المبلػ الذي ترٌده ،وأعطٌك

ٕ -هذا االبن ٌشرب المخدرات ،وهو عند موت أمه سٌرث منها

جرامات مِن الذهب ثم ترده لً جرامات كما أخذته جرامات ،فما

ً
أمواال ،وعلمنا أنه ال ٌجوز منع أحد مِن مٌراثه ،لكن لو سلمنا

حكم ذلك؟

له المٌراث فسٌنفقه فً المخدرات ،فماذا ٌفعل إخوته معه :هل
ٌعطونه ماله وال ٌكون علٌهم ذنب فً هذه الحالة أم ٌتصدقون

الجواب:

بهذا المال حتى لو ؼضب علٌهم أو حاول إٌذابهم؟

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

الجواب:

ٔ -فبل بد مِن ر ِّد هذا البٌع الربوي؛ لحدٌث أبً سعٌد -رضً َّللا
سلَّ َمِ -ب َت ْم ٍرَ ،ف َقالَ:
ص َّلى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ َّللاِ َ -
عنه -قال :أُت ًَِ َر ُ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

سولَ َّللاِِ ،ب ْع َنا َت ْم َر َنا
الر ُجلٌَُ :ا َر ُ
( َما َه َذا ال َّت ْم ُر مِنْ َت ْم ِر َنا؟)َ ،ف َقالَ َّ
سلَّ َم:-
صلَّى َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ َّللاِ َ -
اع مِنْ َه َذاَ ،ف َقال َ َر ُ
اع ٌْ ِن ِب َ
ص َ
َ
ص ٍ

أٌدٌهم؛ لكً ال ٌتمكن مِن أخذه ،ولكنه مٌراث "طالما بقً العاق

(رواه

على ملة اإلسبلم" ،وإذا بقً ٌشرب المخدرات ،وٌنفق المال فً

الر َباَ ،ف ُردُّو ُه ُث َّم بٌِ ُعوا َت ْم َر َنا َوا ْ
ش َت ُروا لَ َنا مِنْ َه َذا)
(ه َذا ِّ

فتعطً أوالدها مثل ما أخذ الولد العاق ،وما زاد تجعله فً

الحرام ٌُحجر علٌه ،وال ٌُ َ
عطى مال المٌراث الذي ٌملكه حتى

مسلم) ،فؤمر -علٌه الصبلة والسبلم -برد هذا البٌع.

محجور علٌه ،وال ٌُتصدق به.
ككل
ٌتوب ،وٌظل المال محبو ً
سا ِ
ٍ

ٌٕ -جوز ذلك؛ ألنه أقرضك ذه ًبا ،وترده ذه ًبا.

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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إذا تم شراء طعام الكفارة بؤقل مِن مبلػ الكفارة
فكٌؾ ٌُتصرؾ فً المال الزابد؟
السإال:
إذا أخذت مبلػ ٓ٘ٔ جنٌ ًها إلخراج كفارة ٌمٌن على أساس
إخراج ٗٔ كٌلو أرز لعشرة مساكٌن ثم اشترٌت األرز بسعر أقل،
فماذا أفعل فً بقٌة المال؟
الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛
فٌجوز لك أن تتصدق بالزٌادة أو تزٌد لؤلُسر مِن الطعام.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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أما علمتَ قول النبً -صلى َّللا علٌه وسلمَ ( :-ما مِنْ ُم ْسل ٍِم ٌَدْ ُعو
ٌع ُة َرحِم إِ َّال أَ ْع َطا ُه َّ
َّللاُ ِب َها إِ ْحدَ ى
س فٌِ َها إِ ْث ٌم َو َال َقطِ َ
َع َو ٍة لَ ٌْ َ
ِبد ْ
ٍ
َع َو َتهَُ ،وإِ َّما أَنْ ٌَدَّ خ َِرهَا لَ ُه فًِ ْاآلخ َِرةِ،
َث َبلثٍ :إِ َّما أَنْ ٌُ َع ِّجل َ لَ ُه د ْ

حكم اإللحاح فً الدعاء على أمر دنٌوي بعد
صبلة االستخارة
السإال:

ؾ عن ُه من السُّوءِ مثلَها)
ص ِر َ
َوإِ َّما أَنْ ٌَ ْ
األلبانً)؟! فقد أجٌبتْ دعوتك؛ إما بصرؾ السوء عنك ،وإما

أنا طالب جامعً ،وفً كلٌتً أقسام ،وفً قسمً ٖ تشعبات

بادخارها لٌوم القٌامة.

(رواه أحمد ،وصححه

أخرى لهم عبلقة بالهندسة ،والتشعب األخٌر ٌكون فً الفرقة أو
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

السنة الثالثة ،ولبللتحاق بشعبة منهم شروط ،ومنها الدرجات
العالٌة فً الفرقتٌن أو السنتٌن األولى والثانٌة ،وأنا وَّللا مظلوم
فً الدرجات ،فقلتُ سؤتقدم لما أحبه مِن هذه األقسام ،وصلٌت
استخارة -بفضل َّللا ،-ثم قدمتُ األوراق وامتحنت امتحان قدرات
ق ْبل دخول القسم ومنتظر النتٌجة ،وكنت أدعو َّللا فً كل وقتً
كً أدخل هذا القسم ،وكنت أتحرى أوقات اإلجابة -أكثرها إن لم
ٌكن كلها ،-وأدعو فً كل األوقات ،وكنت مطمبن ج ًّدا إلى أننً
متٌقن أنً سؤدخل القسم ،ثم ظهرت النتٌجة ولؤلسؾ لم أجد
اسمً فً كشؾ المقبولٌن بالقسم ،وضاع هدفً المتمثل فً
دخول ذلك القسم ،فالشٌطان ٌؤتٌنً مِن مدخل أنً دعوت َّللا
كثٌرا ولم ٌستجب لً ،مع أنً قد استخرتُ مِن ق ْبل أن أقدِّم
كثٌرا
ً
ً
ً
أر اسمً بالمقبولٌن فً القسم
األوراق
أصبل ،وأنا منذ ما لم َ
تفكٌرا خاط ًبا،
كثٌرا
وعندي ضٌق فً صدري كبٌر ،وأفكر
ً
ً
وأٌضا أعلم أن َّللا سٌعوضنً ،ولكن الضٌق الذي فً صدري
ً
كثٌرا ج ًّدا ولم ٌستجب لً ،فب َم تنصحنً؟!
أقوى حٌث دعوتُ َّللا
ً
خٌرا.
وجزاكم َّللا ً
الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛
فؤنتَ لم تحسِ ن االستخارة ،فؤنتَ تقول فٌها" :فإنك تعلم وال
أمر ال تدري :أهو خٌر لك أم ال؟!
أعلم"؛ فلماذا كنتَ ًّ
ملحا على ٍ
والذي ٌنبؽً فً األمور الدنٌوٌة؛ حسن التفوٌض ،وعدم
االختٌار ال ُملح بهذه الطرٌقة ،ولو دعوتَ َّللا بالخٌر حٌث كان
سم َّللا لك ،والتسع صدرك ،وزال ضٌقك.
بصدق؛ لرضٌتَ بما َق َ
ٍ
ثم َمن الذي أخبرك أن َّللا لم ٌستجب لك دعواتك؟!
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حكم سرد الصٌام مع اإلفطار ٌوم عٌد الفطر

حكم خلؾ الوعد بالبٌع إذا ترتب علٌه ضرر

واألضحى وأٌام التشرٌق

بالمشتري

السإال:

السإال:

هل ٌجوز المواظبة على الصٌام بصور ٍة مستمرة فً كل أٌام

اتفقتُ مع أحدهم على شراء شقة تملٌك ،فؤراد البابع عربو ًنا كما

سنة إذا كان اإلنسان ٌفطر فً ٌوم عٌد الفطر ،وكذا ٌفطر فً
ال َّ

ً
مبلؽا مِن المال كعربون ،وبعد
ٌس َّمى ربط كبلم ،ودفع المشتري

أٌام عٌد األضحى والتشرٌق أم فً ذلك شًء؟ وهل هذا مِن

االتفاق بٌومٌن وق ْبل مٌعاد الشراء بٌوم رجع المالك فً البٌع

الوصال الوارد عن النبً -صلى َّللا علٌه وسلم-؟

بحجج واهٌة ،وَّللا أعلم بما فً نٌته ،وقد حاولنا معه لعل ٌرٌد
ٍ
زٌادة؛ فتعلل بؤشٌاء ،والمشتري كان له مٌراث فً شقة أخرى

الجواب:

ٌؽرم البابع على ما
تصرؾ فٌه حتى ٌسدد للبابع ،فهل له أن ِّ
ضرر أو خسارة مِن ترك نصٌبه فً الشقة ألخته
أصابه مِن
ٍ
ً
مبلؽا منه
نظٌر جزءٍ مِن المال؛ ألنه تضرر مِن ذلك ،وإن أخذوا

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

خٌرا.
بالفعل؟ وجزاكم َّللا ً

فقد نهى النبً -صلى َّللا علٌه وسلم -عن الوصال فً الصٌام،
صا َمَ ،و َال أَ ْف َ
ط َر) (رواه أحمد والنسابً وابن
صا َم ْاألَ َب َد َف َبل َ
وقال( :مَنْ َ

الجواب:

سنة كلها ،والصحٌح أنه ال
ماجه ،وصححه األلبانً) ،أي صٌام ال َّ
سنة كلها ولو أفطر أٌام األعٌاد" :عٌد الفطر،
ٌشرع صٌام ال َّ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

وعٌد األضحى ،وثبلثة أٌام التشرٌق" ،بل ال بد أن ٌفطر أكثر
فٌجوز ل َمن أخلؾ الوعد أن ٌُلزم بتحمل التضرر الناشا عن

مِن ذلك ،وأفضل شًء أن ٌصوم ٌو ًما وٌفطر ٌو ًما ،قال النبً -
ص ٌَ ِام إِلَى َّللاِ ،صِ ٌَا ُم
صلى َّللا علٌه وسلم( :-إِنَّ أَ َح َّب ال ِّ
صو ُم ٌَ ْو ًماَ ،و ٌُ ْفطِ ُر ٌَ ْو ًما) (متفق علٌه).
دَ ُاودَ َ َ ،كانَ ٌَ ُ

ُخلؾ الوعد أو فسخ العقد.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

وأما الوصال فً الصٌام فهو أن ٌصوم ٌومٌن متتابعٌن مِن ؼٌر
أن ٌَطعم شٌ ًبا ال فً اإلفطار وال فً السحور.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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(وإِ ِّنً
حول قول موسى -علٌه السبلم -لفرعونَ :
ورا)
َألَ ُظ ُّن َك ٌَا ف ِْر َع ْونُ َم ْث ُب ً

السإال:

السإال:

قرأتُ فتوى عن بعض المشاٌخ أنه ٌجٌز عملٌات تؽٌٌر الجنس،

حكم عملٌات تؽٌٌر الجنس

أي تحوٌل األنثى لذكر والعكس ،فما حكم ذلك فً الشرع

البعض ٌستدل على مواجهة الحكام وفضح جرابمهم والصدام

الشرٌؾ؟

معهم ،بقول موسى -علٌه السبلم -لفرعونَ ( :قال َ َل َقدْ َعلِ ْمتَ َما
صاب َِر َوإِ ِّنً َألَ ُظ ُّن َك ٌَا
س َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َب َ
ب ال َّ
أَ ْن َزل َ هَإُ َالءِ إِ َّال َر ُّ
ورا) (اإلسراء- )ٕٔٓ:أي هال ًكا ،مصرو ًفا عن الخٌر،-
ف ِْر َع ْونُ َم ْث ُب ً

الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

وهذا فً مقام الرد علٌنا لما قلنا له :حتى فرعون أمر َّللا موسى
وهارون -علٌهما السبلم -أن ٌقوال له ً
قوال لٌ ًنا ،فردَّ علٌنا بتلك
ورا) .فما حكم
(وإِ ِّنً َألَ ُظ ُّن َك ٌَا ف ِْر َع ْونُ َم ْث ُب ً
اآلٌة بثبور فرعونَ :

فبل ٌجوز هذا؛ إال لخنثى ظهر حقٌقة نوعه ف ٌُعالج لٌعاد إلى
نوعه الحقٌقً ،أما أن ٌؽ ٌّر نوعه الحقٌقً إلى اآلخر ،فحرام

االستدالل باآلٌة الكرٌمة على ما ذهب إلٌه؟

باإلجماع؛ ألنه تؽٌٌر لخلق َّللا ،وتشبه مِن الرجل بالمرأة أو

الجواب:

المرأة بالرجل ،وقد ورد اللعن على ذلك ،فعن ابن عباس -رضً
سلَّ َم-
سول ُ َّ ِ
صلَّى َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َّللا َ -
َّللا عنهما -قال" :لَعَنَ َر ُ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول َّللا ،أما بعد؛

ال ِبال ِّن َساءِ َ ،وال ُم َت َ
ال ُم َت َ
ش ِّب َها ِ
ش ِّب ِهٌنَ مِنَ
ت مِنَ ال ِّنسَاءِ
ِّ
الر َج ِ
ال" (رواه البخاري).
ِب ِّ
الر َج ِ

فهل قا َتل موسى -علٌه السبلم -فرعون مع الضعؾ والعجز أم
ور ُث َها مَنْ
ض ِ َّ ِ
اس َتعٌِ ُنوا بِ َّ ِ
اصبِ ُروا إِنَّ ْاألَ ْر َ
اهلل َو ْ
قال لقومهْ ( :
هلل ٌُ ِ
ٌَ َ
شا ُء مِنْ عِ َبا ِد ِه َوا ْل َعاقِ َب ُة لِ ْل ُم َّتقٌِنَ ) (األعراؾ)ٕٔ1:؟!

والفتاوى الباطلة ال ٌحل ألح ٍد العمل بها ،وال تروٌجها.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

وأما قول الحق وبٌان أن الكافر المك ِّذب بآٌات َّللا مصٌره إلى
الهبلك والعذاب؛ فهذا واجب ال شك فٌه ،واآلٌة مِن أولها تدل
ت
س َم َاوا ِ
ب ال َّ
علٌه ،قالَ ( :قال َ لَ َقدْ َعلِ ْمتَ َما أَ ْن َزل َ هَإُ َالءِ إِ َّال َر ُّ
صاب َِر) ،وإظهار الحق ال ٌنافً األسلوب اللٌن؛ فلٌس
َو ْاألَ ْر ِ
ض َب َ
معنى لٌن الكبلم أن تقول للكافر" :أنتَ مإمنَ  ،وفً الجنة!"،
كما ٌفعله البعض باسم المصلحة أو باسم السٌاسة ،أو العتقاده
مساواة األدٌان! وهذا كفر.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الوسابط المتعددة
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عقٌدة
 -129تابع المرتبة الثالثة وهً مرتبة المشٌئة (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -131المرتبة الرابعة وهً مرتبة خلق هللا لألعمال وتكوٌنه وإٌجاده لها (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -115القضاء والقدر (شرح السنة للمزنً) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -144باب بٌان وجوب اإلٌمان وفرضه (كتاب اإلٌمان -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -145تابع باب بٌان وجوب اإلٌمان وفرضه (كتاب اإلٌمان -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

القرآن الكرٌم وعلومه
 -111اآلٌات ( )7 -1من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌات ( )4 -1من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -113اآلٌات ( )8 -5من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -175تابع اآلٌات ( )72 -71من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة األحزاب) .دٌ /اسر برهامً
 -176اآلٌتان ( )73 -72من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة األحزاب) .دٌ /اسر برهامً
 -158اآلٌات (( )168 -165سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -159اآلٌات (( )171 -169سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -161اآلٌات (( )175 -172سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

حدٌث
 -149باب الشؤم فً الفرس (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -135باب صالة العٌدٌن (كتاب الصالة -عون المعبود) .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد
 -142كتاب الرؤٌا (مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود

فقه وأصوله
 -111باب الذكاة الشرعٌة (فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً
 -112ما ٌكره فٌها (الذكاة الشرعٌة -فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً
27

تزكٌة وتربٌة ورقابق
 -111تابع كل من آثر الدنٌا من أهل العلم واستحبها فالبد أن ٌقول على هللا غٌر الحق (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
 -116باب التقوى (منجد الخطٌب) .الشٌخ /محمد سرحان

سٌرة وتراجم
 -143نهاٌة فتح مكة (روضة األنوار) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

فكر ومنهج
 -136فصل فً إبطال دعوى الرافضً أن اإلمامٌة أخذوا مذهبهم عن األئمة المعصومٌن (مختصر منهاج السنة
النبوٌة) .دٌ /اسر برهامً
شرح مختصر لقضٌة فقه الجهاد فً سبٌل هللا .د /أحمد حمدي

الواقع المعاصر
نشرة األخبار -السبت 1439-2-29هـ 2117-11-18 -م
نشرة األخبار -اإلثنٌن 1439-3-1هـ 2117-11-21 -م
نشرة األخبار -الثالثاء 1439-3-2هـ 2117-11-21 -م
نشرة األخبار -األربعاء 1439-3-3هـ 2117-11-22 -م
نشرة األخبار -الخمٌس 1439-3-4هـ 2117-11-23 -م
نشرة األخبار -الجمعة 1439-2-28هـ 2117-11-17 -م
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