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لماذا َت َج َّر ُءوا َعلٌَنا؟ (ٖ)

ماعتِه
اضى عن المخالفات التً تصدر عن َج َ
ذلك ،و ٌَ َت َؽ َ
ؼٌرهم ،وٌعمل على
أو َطا ِئ َفتِه ،وٌعظـِّم ما ٌَ ْ
صد ُُر مِن ِ
المصالح المحدودة لطائفته دون النظر إلى مصالح باقً
المسلمٌن "مع أنها ُم َت َبل ِز َم ٌة"؛ فؤوطا ُننا ٌسق ُط بعضها

كتبهٌ /اسر برهامً
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

ضها ،ف َمصال ُِحها ُم َّتحِدَ ة؛ ولذا ال
تلو ال َب ْع ِ
س َقط بع ُ
ض إذا َ

الضعؾ
جرأَة األعداء علٌنا:
ُ
فإن مِن أعظم أسباب ْ

جمٌعا.
بد مِن الحرص علٌها
ًّ

أصاب "العمل اإلسبلمً" بجملته.
الشدٌ ُد الذي
َ

و َم َذا ِه ُبهم

ال ُم ْع َت َب َرة،

صب المذموم،
والذي مِن أعظم أسبابه :الت َف ُّرق وال َت َع ُّ

طوائؾ ال ُم ْسلِ ِمٌن
وكذلك
ُ
دٌن هللاِ على مذهب
العا ِملَة مِن أَ ْج ِل إعبلءِ
وج َماعا ُتهم َ
َ
ِ
س َّنة؛ ف َمن ٌنظر إلى أن المصلحة بالنسبة له هً
أَهْ ِل ال ُ

بعد ثورات "الربٌع العربً" ،وما ترتب علٌها مِن

صلَ َح ُة طائِ َفتِه وجماعته التً ٌنتمً إلٌها؛ فهً نظرة
َم ْ

ْ
وقعت فً المجتمعات العربٌة ،وفً
االنقسامات التً

ؼٌر سدٌدة ،ومٌزانٌ ؼٌر صحٌح!

الذي تفاقم ب ٌْن االتجاهات المختلفة ،والذي ظهر َجلِ ًٌّّا

فصائل العمل اإلسبلمً المختلفة فً المنهج ابتدا ًّء،

وءا إذا رأى أن جماع َته هً وحدَها
س ًّ
وٌزداد األَ ْم ُر ُ
فار َقها فقد خلع ِر ْب َقة
"جماعة المسلمٌن" التً َمن َ

ؾ األمر باالختبلؾ فً توصٌؾ الواقع والتعامل
وتضاع َ
َ
معه ،ثم تضاعفت أكثر بانتشار السلوكٌات ال َم َرضِ ٌّة فً

اإلسبلم مِن ُع ُنقِه!

القلوب ،وعلى األلسِ َنة والكتابات!

وكم َ
ش ِهدْ نا فً األحداث الماضٌة فً ببل ٍد مختلف ٍة مِن

س َّماهُ
صب المذموم" ،الذي َ
ومنبع ذلك هو مِن "ال َت َع ُّ

هذا النوع الذي تعتقده جماعات التكفٌر؛ فهً تعلن

الجا ِهلِ ٌَّة" ،لما
سلَّ َم" :-دَ ْع َوى َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
النبً َ -
ٌ
خصومة؛ ف َت َنادَى
وقع ب ٌْن المهاجرٌن واألنصار

صراحة أن شرط الحكم للشخص باإلسبلم أن ٌكون
اٌ ًّعا ل َِزعٌِ ِم َها َو َقائِ ِدهَا ،وهناك جماعات ُت َط ِّب ُق ذلك
ُم َب ِ
ٌ
جماعة
رؼم تصرٌحات المفكرٌن البارزٌن فٌها أنهم

المهاجرونٌ :ا للمهاجرٌنَ ،و َت َنادَى األنصارٌ :ا
سلَّ َمَ ( :-ما َبال ُ دَ ْع َوى
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
لؤلنصار؛ فقال َ -
الجا ِهلِ ٌَّة؛ دَ ُعوهَا ،فإِ َّنها ُم ْنتِ َنة) (متفق علٌه) ،مع أن اسم
َ

مِن ال ُم ْسلِمٌن؛ إال أن تسلٌط سٌؾ االتهام الشدٌد لمن
َ
نوع
َخ َرج عن الجماعة ٌَ ْج َعل ال ُم َعا َملَة فً الحقٌقة مِن ِ
جنس َت َعا ُم ِل جماعات التكفٌر! ثم صار التكفٌر
ومِن
ِ
ًّ
صراحة لِ َمن َخالَ َف ُهم ولم ٌُ َوافِ ْق ُهم على طرٌ َقتِ ِهم فً

"المهاجرٌن ،واألنصار" مِن أشرؾ األسماء ،وهً مِن
س َّماهُم بها
س َّماهُم هللا بها فً كتابهَ ،و َ
األسماء التً َ
س َّنتِه؛ ومع ذلك
سلَّ َم -فً ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
الرسول َ -
الناس له دون َت َب ٌُّ ِن ال ُمح ِِّق
ارا ٌَ ْن َتصِ ُر
ُ
حٌن صارت شِ َع ًّ

التعامل مع األحداث!

"جا ِهلِ ٌَّة"!
مِنَ ال ُم ْبطِ ل صارت َ

أمور شدٌد ٍة مِن خبلل التضلٌل
صل َ األَ ْم ُر إلى
وقد َو َ
ٍ
والتكفٌر لل ُم َخالِؾِ ثم استباحة َدمِه وع ِْرضِ ه و َمالِه،

وإذا صار الناس ٌَ َت َح َّز ُبون إلى أوطانِ ِهم أو جماعاتِ ِهم أو
ؼٌر شرٌف ٍة،-
أَ ْع َراقِ ِهم القومٌة ،أو
ٍ
ألسماء -شرٌف ٍة أو ِ

حتى ُدف َِعت الجماعات واألفراد إلى َقتل َمن ٌرونه خائ ًّنا
َع ِم ًٌّبل ُم ْر َت ًّدّ ا َكاف ًِّرا ُم َنافِ ًّقا -فً َظ ِّن ِهم!-

ب على
صر المر ُء على ذلك،
وٌؽض ُ
َ
أو ل َِعال ٍِم ُم َع ٌَّ ٍن؛ ف ٌَ ْن ُ
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ش ٌ
والوطن الواح ِد ُم َت َ
ابكة "بل واألطان
ال َم ِحلَّ ِة الواحد ِة
ِ

وانتشار القتل هو مِن الفتن التً َح َّذ َر
النبً َ -
ُّ
صلَّى هللا ُ
َب
سلَّ َم -منها بقولهَ ( :والَّذِي َن ْفسِ ً بِ ٌَ ِدهَِ ،ال َت ْذه ُ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
اس ٌَ ْو ٌم َال ٌَدْ ِري ا ْل َقاتِل ُ فٌِ َم
ال ُّد ْن ٌَا َح َّتى ٌَؤْت ًَِ َعلَى ال َّن ِ

فً زماننا"؛ ألن العالم أصبح كالقرٌة الصؽٌرة.
واألعداء ٌتمكنون وٌتجرءون ؼاٌة الجرأة مع َت َف ُّككِ

ؾ ٌَ ُكونُ َذلِ َك؟
َق َتلََ ،و َال ا ْل َم ْق ُتول ُ فٌِ َم قُتِلَ؟!) َفقٌِلََ :ك ٌْ َ
ار) (رواه مسلم)،
َقالَ( :ا ْل َه ْر ُ
ج ،ا ْل َقاتِل ُ َوا ْل َم ْق ُتول ُ فًِ ال َّن ِ
اع ُة حتى
الس َ
وقال -صلى هللا علٌه وسلم( :-ال َتقُوم َّ

المجتمعات وانقسامها طائف ًٌّّا ،وال شك أن مخططاتهم
الخ َّبلقة" فً زعمهم! -و َ
ال ُم ْع َل َنة -فً "الفوضى َ
الخفِ ٌَّة
ًّ
أصبل
تهدؾ إلى التقسٌم الطائفً للببلد -التً هً

ض ال ِع ْل ُم ،و َتك ُثر الزالزلَُ ،و ٌَ َت َقا َرب الزمانُ  ،وتظهر
ٌُ ْق َب َ
ج) :القتل.
ج) (متفق علٌه) .و(ال َه ْر ُ
الفِ َتنُ  ،و ٌَ ْك ُثر ال َه ْر ُ

قسمة ثمرة المعاهدات الظالِ َمة "ساٌكس بٌكو"
ُم َّ
وؼٌرها ،-وقد تع َّمدوا فً هذه المعاهدات ترك بإر

وعن أبً موسى األشعري -رضً هللا عنه -قالَ :كانَ
َ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
َر ُ
سلَّ َمَ ٌُ -حدِّ ُث َنا أنَّ َب ٌْنَ ٌَدَيِ
ِب َوا ْل َق ْتل ُ).
ج؟ َقال( :ا ْل َكذ ُ
اع ِة ا ْل َه ْر َج .قٌِلََ :و َما ا ْل َه ْر ُ
الس َ
َّ

الصراع على الحدود ب ٌْن الببلد المختلفة ،ووجود
عِرقِ ٌَّ ٍة ودٌنٌ ٍة متعددةَ ،ظلَّت ُم َت َعاٌِ َ
ش ًّة لمئات
طوائؾ ْ
السنٌن حتى مع اختبلؾ الدٌن والمذهب والقومٌة!

س بِ َق ْتلِ ُك ُم
َقالُوا :أَ ْك َث ُر ِم َّما َن ْق ُتل ُ ْاْلنَ ؟! َقالَ( :إِ َّن ُه لَ ٌْ َ
ارهُ،
الر ُجل ُ َج َ
ضا َح َّتى ٌَ ْق ُتل َ َّ
ارَ ،ولَ ِك َّن ُه َق ْتل ُ َب ْعضِ ُك ْم َب ْع ًّ
ا ْل ُك َّف َ
َو ٌَ ْق ُتل َ أَ َخاهَُ ،و ٌَ ْق ُتل َ َع َّم ُهَ ،و ٌَ ْق ُتل َ ا ْبنَ َع ِّم ِه)َ .قالُوا:

فاألقباط فً مصر ًّ -
مثبل -لم ٌتعرض لهم أح ٌد -كطائف ٍة-
ًّ
منذ الفتح اإلسبلمً ،وإال لما بقوا
أصبل؛ فبقاإهم دلٌل ٌ
احترام دمائِ ِهم وأموالِ ِهم وأعراضِ ِهم مع بقائهم
على
ِ
على دٌنِ ِهم ،ومع ذلك ترى الٌوم َمن ٌنفخ فً نار

س ْب َحانَ هللاِ! و َم َع َنا ُعقُولُ َنا؟! َقالََ ( :ال .إِ َّال أَ َّن ُه ٌَ ْن ِز ُع
ُ
ُعقُول َ أَهْ ِل َذا ُكم َّ
ب أَ َح ُد ُك ْم أَ َّن ُه َعلَى
س َ
ان َح َّتى ٌَ ْح َ
الز َم ِ
س َعلَى َ
َ
ً ٍء) (رواه أحمد وابن ماجه ،وصححه
ش ْ
ش ًْ ٍء َولَ ٌْ َ

وتفجٌر هناك.
بقتل ُه َنا
التحارب الطائفً ٍ
ٍ

األلبانً).

ونحن ال ننسى أن االحتبلل اإلنجلٌزي لببلدِنا كان على

و َتؤ َ َّمل فً هذا الحدٌث ًّ
أوال :كٌؾ جمع ب ٌْن الكذب
والقتل؟! فانتشار الشائعات الكا ِذ َبة وعدم ال َت َث ُّبت مِن
األخبار ،وبناء األمور على َ
الظنِّ وال ُّ
ش ْب َهة ،مِن أعظم

خلفٌة حوادث طائفٌةٍ ،مثل ما ٌحدث مِن محاوال ِ
ت
ُّ
التدخ ِل األمرٌكً ،ومناقشة "الكونجرس" الضطهاد
جنس هذه المزاعم
األقباط فً مصر ،وما هو مِن
ِ
صال َِحنا
ورنا و َم َ
الكاذبة الباطلة؛ فالواجب أن نعقِل أ ُ ُم َ

أسباب انتشار القتل؛ فإذا أضٌؾ إلى ذلك البِدْ َعة:

ًِ" ،ورعاٌة الحقوق بٌننا،
باستمرار
الس ْلم ِّ
ش ِّ
َ
"التعا ٌُ ِ

"كالتكفٌر ،والت َ
ش ٌُّع ،وكل ما ٌإدي إلى استباحة دم
ًّ
المسلم أو ال ُم َعاهَد"  -كان األم ُر بالف ِْع ِل ًّ
عظٌمة.
فتنة

وعدم السماح بالتدمٌر للمجتمع بذلك.

ب الصحابة أن تكون َم َع َنا ُعقُولنا
ثم َتؤ َ َّمل ثان ًٌّاَ :ت َع ُّج َ

س َّن ُة ،وال ِّ
ش ٌْ َع ُة" قرو ًّنا
ثان عاش فٌه "ال ُّ
والعراق َم َثل ٌ ٍ
ًّ
طوٌلة مع االختبلؾ العقائدي والمذهبً ،لكن لم تصل

آنذاك؟! وهو ٌدل على أن تخرٌب المجتمعات بهذا

ش ُّن َها "ال ِّ
إلى بشاعة الحرب الطائفٌة التً ٌَ ُ
ش ٌْ َع ُة" على
س َّنةِ" مثلما نرى فً زمانِ َنا؛ إال ما كان أٌام
"أَهْ ِل ال ُ

وع َّمه وا ْبنَ
جاره ،وأخاهَ ،
َ
الشكل حتى ٌَقتل الرجل ُ
وأهل
والجٌران
األهل
مصالح
َع ِّمهٌ ،نافً العقل؛ ألن
َ
ِ
ِ
ِ

ِض ُة" على َق ْت ِل "أَهْ ِل
عاو َن ُهم
"التتار" الذٌن
"الراف َ
َّ
َ
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ْ
سبقت اجتٌاح
ت طائفٌة
س َّنةِ"! على خلفٌة أزما ٍ
ال ُ

نظر إلى ال ُمح ِِّق مِن ال ُم ْبطِ ل فً النزاعات التً تقع فٌما
ٍ
بٌنهم.

ٌ
وأمثلة أخرى فً سورٌا والٌمن ،وكذلك ما ٌحدث ب ٌْن
والع َرب".
"األَ ْك َرادَِ ،

س ِّمً باألسماء المختلفة -كما ٌَدَّ عٌِه
وال ٌَ ْح ُرم الت َ

"التتار" ل َب ْؽدَاد.

صب!-؛ بل لم تزل
ب التع ُّ
ار ُ
ُ
البعض َزاعِ ًّما أنه ٌُ َح ِ
األسماء موجودة؛ أبقاها النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

وال ٌنسى المسلمون أن ُم َح ِّر َر "األقصى" مِن

كـ"المهاجرٌن  -واألنصار".

الصلٌبٌٌن ،هو "صبلح الدٌن" -سلطان مصر والشام-
الذي كان ُك ْر ِد ًٌّّا؛ للداللة على مدى التسامح الذي كانت

ًّ
بدٌبل عن اسم
حسن لٌس
اس ٍم ٌَ ُدل ُّ على معنى
َو ُكل ُّ ْ
ٍ
اإلسبلم -ال كما ٌدَّ عً البعض أن كل األسماء تكون
ًّ
بدٌلة عن اسم اإلسبلم! فٌرفض التسمً ،ولٌس

تعٌشه المجتمعات أوقات انتصارها.
وال ٌعنً ذلك عبلج هذا األمر بتمٌٌع العقائد ،وتضٌٌع

صحٌحا! ،-بل تبقى األسماء المشروعة التً تدل على
ًّ

"التعا ٌُش
الثوابت -كما ٌحاول البعض-؛ بل إعبلء قٌمة
َ
ًّ
لتسلُّط األعداء
ًِ"
رعاٌة لمصالح الجمٌع ،ودَ ْف ًّعا َ
الس ْلم ِّ
ِّ

المعانً المحمودة ،و ٌُن َهى عن التعصب المذموم،
والتعاون على اإلثم والعدوان؛ فبل ٌصح أن ٌُ ْق َتل

مِن خبلل الحروب الطائفٌة.

مرٌض! بل البد من عِ َبل ِجه ،ونمنعه مما
المرٌض ألنه
ٌ
ُ
شرعا؛ فبقا ُء
ب علٌه
ًّ
ض ُّره ،وال نمنعه مما ٌَ ِج ُ
ٌإذٌه و ٌَ ُ

ج أَ ْم ِر التعصب المذموم والحزبٌة المذمومة
ولٌس عبل ُ
فالتح ُّزب ٌنقسم إلى:
هو بإلؽاء "العمل الجماعً"!
َ

"العمل الجماعً" فً التعاون على الدعوة إلى هللا،
ونشر العلم ،وقضاء حاجات المسلمٌن ،وإؼاثة

ب ال َم ْح ُمو ُد
وم ،و َت َح ُّز ٍ
" َت َح ُّز ٍ
ب َم ْح ُمودٍ"؛ فال َت َح ُّز ُ
ب َم ْذ ُم ٍ
اعا على
واجتِ َم ًّ
هو ما كان َت َع ُاو ًّنا على البِ ِّر وال َّت ْق َوىْ ،

شرعً ال ٌمكن
واجب
ملهوفهم ،وتفرٌج كرباتهم -
ٌّ
ٌ
إهماله.

طاعة هللا -عز وجل ،-وقد قال هللا -تعالى -فً كتابه:
( َال َت ِج ُد َق ْو ًّما ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِب َّ
اهللِ َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر ٌُ َوادُّونَ َمنْ
َحادَّ َّ
اء ُه ْم أَ ْو
اء ُه ْم أَ ْو أَ ْب َن َ
سولَ ُه َولَ ْو َكا ُنوا آ َب َ
هللاَ َو َر ُ
وب ِه ُم ْاإلٌِ َمانَ
ٌر َت ُه ْم أُولَئِ َك َك َت َ
إِ ْخ َوا َن ُه ْم أَ ْو َعشِ َ
ب فًِ ُقلُ ِ

وضعؾ هذا "العمل الجماعً" داخل الببلد المسلمة مِن
ض ْعفِ َها ُع ُمو ًّما؛ فالحكومات ال َت ْقد ُِر على
أعظم أسباب َ
بكثٌر مِن هذه األمور -أو
ضها ال ٌهتم
كل
ٍ
شًء! وبع ُ
ٍ
ب على المسلمٌن أن ٌتعاونوا فٌما
فو َج َ
ِبؤ َ ْك َث ِرها!-؛ َ
بٌنهم على ما أَ َم َرهُم هللا ُ َ -ع َّز َو َجل َّ -به؛ وال ٌحصل ذلك

َ
ت َت ْج ِري مِنْ َت ْحتِ َها
وح ِم ْن ُه َو ٌُدْ ِخلُ ُه ْم َج َّنا ٍ
َوأ ٌَّدَ ُه ْم بِ ُر ٍ
ْاألَ ْن َها ُر َخالِ ِدٌنَ فٌِ َها َرضِ ًَ َّ
ضوا َع ْن ُه أُولَئِ َك
هللا ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ
ب َّ
هللاِ ُه ُم ا ْل ُم ْفل ُِحونَ ) (المجادلة.)ٕٕ:
ب َّ ِ
هللا أَ َال إِنَّ ح ِْز َ
ح ِْز ُ

إال بالرجوع إلى أهل العلم منهم ،حتى ٌكون لِكٌِانِ ِهم
أثر فً إصبلح الواقع األلٌم الذي تتعرض له
وطائفتهم ٌ

والتعاون
ولذلك فإن االجتماع على البِ ِّر وال َّت ْق َوى
ُ
ص ِب ٌَّة
علٌهما هو المحمود ،وأما ال َت َح ُّزب ال َم ْذ ُموم
والع َ
َ

مجتمعات المسلمٌن.

ال َم ْذ ُمو َمة؛ فهو االجتماع والتعاون على اإلثم والعدوان،

وء.
س ٍ
نسؤل هللاَ أن ٌَ ْح َف َظ المسلمٌن وبِبلدَ هم من ُكل ِّ ُ

اع ٍة دون
وكذلك االنتصار لطائف ٍة أو َم ْذ َه ٍ
ب أو َبلَ ٍد أو َج َم َ

موقع أنا السلفً
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ت ،وإِ َل ٌْ َك َحا َك ْم ُ
ص ْم ُ
ت) (ٔ)
(الل ُه َّم ِب َك َخا َ

وجل َّ ،-كما قال -تعالىَ ( :-كم ِّمن فِ َئ ٍة
بإذن هللا َ -ع َّز َ
ِ
َّ
ٌِر ًّة بِ ْإذ ِن َّ
الصابِ ِرٌنَ )
وهللاُ َم َع
هللاِ
َّ
َقلٌِلَ ٍة َؼلَ َب ْت فِ َئ ًّة َكث َ

كتبهٌ /اسر برهامً

(البقرة.)ٕٗ9:

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

أنواع
وجل َّ -عن عباده المإمنٌن مِن
صرؾ هللا َ -ع َّز َ
َ
ِ
الكٌ ِد والمكر ما قد أحاط بهم أعداإهم وأوشكوا أن

وسلَّم -فً
ص َّلى هللا ُ علٌه َ
فقد ورد فً دعاء النبً َ -
وب َك آ َم ْن ُ
استفتاح قٌام اللٌل( :الل ُه َّم َل َك أَ ْس َل ْم ُ
ت،
تِ ،
اص ْم ُ
ت ،وإِلَ ٌْ َك أَ َن ْب ُ
وعلَ ٌْ َك َت َو َّك ْل ُ
ت ،وإِ َل ٌْ َك
وب َك َخ َ
َ
تِ ،

قلوب خلقه بما
ٌقلب
وجل َّ-
َ
ُ
ٌستؤصلوهم ،ولكن هللا َ -ع َّز َ
بؤمره ،وهذا ثمرةُ َمن
شاء ،وٌصرؾ إرادتهم وقواتِهم
ِ
ؾ عنه السوء وأذى
صر َ
وجل َّ -أن ٌُ َ
خاصم باهلل َ -ع َّز َ
وجل َّ-
المإذٌن ،و ُظ ْل َم الظالمٌن ،وإال ما ٌُقدِّره هللا َ -ع َّز َ

َحا َك ْم ُ
ت) (متفق علٌه).
الترتٌب الرائع العظٌم؛ ألن العبد ال ٌستطٌع
ف َتؤ َ َّملْ هذا
َ
وجل َّ-؛ فهو ال
خاص َم َة إال إذا كان ُمنٌِ ًّبا إلى هللا َ -ع َّز َ
ال ُم َ

كثٌرا ،حتى ٌستكمل عبودٌته
علٌه مِن ٍ
خٌرا ًّ
ببلء ٌجعله ًّ
وجل َّ.-
هلل َ -ع َّز َ

ٌُخاصِ ُم إال هللِ وباهللِ.

ِّ
الباطل
أهل
أهل
وال بد أن نستشعر فً
ِ
الحق مع ِ
صراع ِ
ِ
اإلٌمان لم ٌنتصروا ّ
قط
ع ْبر الزمان والمكان أن أهل َ
ِ

اص ْم ُ
ت):
(و ِب َك َخ َ
قوله -صلى هللا علٌه وسلمَ :-

بعد ٍد وعد ٍة وتخطٌطِ وكٌدِ ،وإنما انتصروا باهلل َ -ع َّز
ص ُر إِ َّال مِنْ عِ ن ِد َّ
هللاِ
وجل َّ ،-قال هللا -تعالىَ ( :-و َما ال َّن ْ
َ

ؼٌرهم لحظوظِ أنفُسِ هم ،ولٌس
أكثر
الخلق ٌخاصِ مونَ
َ
ُ
ِ
وجل َّ ،-بل َمن أسلم هلل َ -ع َّز
هذا مِن التسلٌم هلل َ -ع َّز َ

ٌِم) (آل عمران ،)ٕٔٙ:وإنما ٌنتصرون باهلل -
ا ْل َع ِز ِ
ٌز ا ْل َحك ِ
صالُوا به ،وإذا َقا َتلُوا
وجل َّ -إذا
خاص ُموا به ،وإذا َ
َ
َع َّز َ

وجل َّ ،-وال ٌخاصِ ُم
وجل َّ -فإنه ال ٌُخاصِ ُم إال هلل َ -ع َّز َ
َ
ًّ
متوكبل علٌه؛ ألنه ال
وجل َّ-
كذلك ّإال به مستعٌ ًّنا به َ -ع َّز َ

وسلَّ َمٌ -قول فً
ص َّلى هللا ُ علٌه َ
به ،كما كان النبً َ -
صولَُ ،و ِب َك
مواجهة عدوه( :اللَّ ُه َّم ِب َك أَ ُحولَُ ،و ِب َك أَ ُ
أ ُ َقاتِل ُ) (رواه أحمد ،وصححه األلبانً) ،وكان النبً َ -
صلَّى هللاُ

لحقوق أنفسنا فقد
حول َ وال قو َة إال باهلل ،فإذا خاصمنا
ِ
وجل َّ ،-وإذا
ضاعت م ّنا حقٌقة االستسبلم هلل َ -ع َّز َ
َ
وعجزنا
فقرنا
خاصمنا بؤنفسنا وبتدبٌرنا ولم
نستشعر َ
ْ

وسلَّ َم -إذا ؼزا قال( :اللَّ ُه َّم أَ ْن َ
ٌري،
ت َع ُ
علٌه َ
ضدِي َو َنصِ ِ
صولَُ ،وبِ َ
ك أ ُ َقاتِل ُ) (رواه أبو داود ،وصححه
بِ َك أَ ُحولَُ ،وبِ َك أَ ُ

وجل َّ،-
واحتٌاجنا التا ّم وضرورتنا التا َّمة إلى هللا َ -ع َّز َ
َ
ْ
وجل َّ -إلى أن ُفسِ نا،
وصارت قو ُة األعداءِ
َو َكلَنا هللاُ َ -ع َّز َ

األلبانً).

ُت َإ ِّث ُر ما ال نستطٌ ُع دف َعه ،وال حول َ وال قو َة إال باهلل.

وسلَّ َم( :-أَ ْن َ
ضدِي) معناه:
ت َع ُ
صلَّى هللاُ علٌه َ
وقوله َ -
وتقوٌنً و ُتعٌننًَ ( ،و َّ
ضدُنً
هللا ُ ا ْل ُم ْس َت َعانُ
ّ
أنت الذي ُت َع ِّ

ص َم ُة ال تكون إال باهللِ وهللِ:
ال ُم َخا َ

وجل َّ -هو الذي
َعلَى َما َتصِ فُونَ ) (ٌوسؾ ،)ٔ8:فاهلل َ -ع َّز َ

فؤ ّما إذا خاصمنا باهلل؛ فهذه ثمرةُ
اإلسبلم واإلٌمان،
ِ
والتوكل واإلنابة ،فإن العبدَ إذا أناب إلى هللا خاص َم

اإلٌمان ،وهذا معنى ال ُمخاصم ِة باهلل -
ٌَستعٌنُ به أهل ُ
ِ
وجل َّ.-
َع َّز َ

وجل َّ ،-فصار
باهلل ،أي:
خاص َم مستعٌ ًّنا بقوة هللا َ -ع َّز َ
َ
َ
ُ
ُ
الفئة الكثٌر َة
القلٌلة
الفئة
كثٌرا ،وؼلبت
القلٌل ُ منه
ًّ
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اإلٌمان
وأما المخاصمة هلل َ -ع َّز َ
وجل َّ ،-فإن أهل َ
ِ
وجل َّ ،-فبل
وجل َّ ،-أي :ل َِح ِّق ِه َ -ع َّز َ
ٌُخاصِ ُمون هلل َ -ع َّز َ

وإنما ٌنتقمون هلل -عز وجل ،-وٌعفون فً حظوظ

ٌنتقمون ألنفسهم وال ٌؽضبون لها ،كما كان رسول هللا

أنفسهم ،وبهذا أحبهم الناس ،وبهذا قذؾ هللا فً قلوب

ب
ض ُ
وسلَّ َم -ال ٌنتق ُم لنفسه ،وال ٌَؽ َ
صلَّى هللا ُ علٌه َ
 َُ
عائشة َ -رضِ ًَ هللا ُ تعالى َع ْنهاَ " :-ما
لنفسِ ه ،كما قالت
سلَّ َم لِ َن ْفسِ ِه فًِ َ
ش ًْ ٍء
سول ُ َّ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
ا ْن َت َق َم َر ُ

الناس تعظٌمهم ،وال تظن أن َمن لم ٌنتقم لنفسه
ضاعت حقوقه ،بل هللا ٌحفظها ( َف َّ
ْ
اهللُ َخ ٌْ ٌر َحاف ًِّظا َو ُه َو

َق ُّط ،إِ َّال
البخاري)،

فهكذا كان أنبٌاء هللا -عز وجل -ال ٌَنتصِ رون ألنفسهم،

الرا ِحمٌِنَ ) (ٌوسؾ.)ٙٗ:
أَ ْر َح ُم َّ

أَنْ ُت ْن َت َه َك ُح ْر َم ُة َّ
هللاَِ ،ف ٌَ ْن َتقِ َم ِب َها ِ َّهللِ"
وكما قال أنس َ -رضِ ًَ هللا ُ َعن ُهَ :-
"خدَ ْم ُ
ت
(رواه

وأنت إذا سا َم ْح َ
َ
وجل َّ-
حق نفسِ ك ،و َّفى هللا ُ َ -ع َّز َ
ت فً ِ
ًّ
موفورا مِن عِ ندِه ،فإن َمن عفا وأصلح
كامبل
لك َح َّق َك
ًّ

سلَّ َمَ -ع ْ
ش َر سِ نٌِنَ َ ،ف َما َقال َ لًِ:
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ال َّن ِب ًَّ َ -
ص َن ْع َ
ص َن ْع َ
ت" (متفق علٌه) .وفً
ت؟ َوالَ :أَال َ
ؾَ ،والَ :لِ َم َ
أ ُ ٍّ
رواٌة ألحمد بسن ٍد صحٌحَ :
"خدَ ْم ُ
ت ال َّنبِ ًَّ َ -
ص َّلى هللا ُ

وجل َّ ،-كما قال -تعالىَ ( :-ف َمنْ َع َفا
فؤجرهُ على هللا َ -ع َّز َ
َ
عفوت ع ّمن
هللا) (الشورى ،)ٗٓ:فإذا
صلَ َح َفؤ َ ْج ُرهُ َعلَى َّ ِ
َوأَ ْ
َ
َ
وأعطٌت َمن
وأحسنت إلى َمن أساء إلٌك،
آذاك،

سلَّ َمَ -ع ْ
ش َر سِ نٌِنَ َ ،ف َما أَ َم َرنًِ ِبؤ َ ْم ٍر َف َت َوا َن ٌْ ُ
ت َع ْن ُه
َعلَ ٌْ ِه َو َ
ض ٌَّ ْع ُت ُه َفبل َمنًَِ ،فإِنْ ال َمنًِ أَ َح ٌد مِنْ أَهْ ِل َب ٌْتِ ِه إِال َقالَ:
أَ ْو َ

َ
َ
بالمكٌال األوفى،
أخذت
ووصلت َمن قطعك ،فقد
حرمك،
ِ
َ
وجل َّ -دون أن ُتخاصِ َم لنفسِ ك.
وصرت ُمخاص ًّما هلل َ -ع َّز َ

(دَ ُعوهَُ ،فلَ ْو قُد َِّر -أَ ْو َقالَ :لَ ْو قُضِ ًَ -أَنْ ٌَ ُكونَ َكانَ ).

وهإالء الذٌن ٌُحسِ نون إلى َمن أساء إلٌهم و ٌَصِ لُون

ب َر ُ
ض َر َ
وعن عائشة -رضً هللا عنها -قالتَ " :ما َ
سول ُ
سلَّ َمَ -
ش ٌْ ًّئا َق ُّط ِب ٌَ ِدهَِ ،وال ا ْم َرأَ ًّةَ ،وال
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللاِ َ -

َمن قطعهم؛ إن ّما ٌوفرون انتقا َم ُهم وؼضبهم النتهاك
وجل َّ ،-فنجدهم ٌَؤْ ُم ُرونَ ِبال َم ْع ُرو ِ
ؾ
ُح ُرمات هللا َ -ع َّز َ

ٌل هللاَِ ،و َما نٌِل َ ِم ْن ُه َ
ش ًْ ٌء
َخا ِد ًّما ،إِال أَنْ ٌُ َجا ِه َد فًِ َ
س ِب ِ
صاحِبِهِ ،إِال أَنْ ٌُ ْن َت َه َك َ
ار ِم
َق ُّطَ ،ف ٌَ ْن َتقِ َم مِنْ َ
ش ًْ ٌء مِنْ َم َح ِ
هللاَِ ،ف ٌَ ْن َتقِ َم ِ َّهللِ َ -ع َّز َو َجل َّ( "-رواه مسلم).

ْ
انتهكت ُح ُرمات هللاِ،
َو ٌَ ْن َه ْونَ َع ِن ال ُم ْن َك ِر ،وٌؽضبونَ إذا
وجل َّ ،-وهم فً
وٌؽٌظهم ذلك ،وإنما ٌنتصرون هلل َ -ع َّز َ
ذلك مستعٌنٌن به ،وكل ذلك ثمرة اإلسبلم واإلٌمان

وكذلك كان ال ٌُضرب الناس ب ٌْن ٌدٌه -صلى هللا علٌه

والتوكل واإلنابة.

وسلم ،-فعن قدامة بن عبد هللا -رضً هللا عنه -قال:
سول َ َّ
"رأَ ٌْ ُ
سلَّ َمْ ٌَ -رمًِ َج ْم َر َة
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللاِ َ -
ت َر ُ
َ

ٌرجع إلى
ٌنتصر لنفسِ ه َف َق ْل ُبه لم ٌُن ِْب َبعدُ ،ولم
وأ َّما َمنْ
ْ
ُ
َ
ْ
ٌحقق
اإلسبلم ،ولم
وجل َّ ،-ولم
هللا َ -ع َّز َ
ٌحقق كمال َ
ِ
َ
ٌحقق حقٌقة التوكل على هللا َ -ع َّز
اإلٌمان ،ولم
كمال َ
ِ

بَ ،وال
ض ْر َ
اء ،ال َ
ص ْه َب َ
ا ْل َع َق َب ِة ٌَ ْو َم ال َّن ْح ِر َعلَى َنا َق ٍة لَ ُه َ
َط ْردََ ،وال إِلَ ٌْ َك إِلَ ٌْ َ
ك" (رواه أحمد والنسائً وابن ماجه ،وصححه

وجل َّ.-
َ

األلبانً) .أي :ال ٌُدفع الناس عنه ،وال ٌُبعدون ،وال ٌُقال
ألحدهم :قؾ عندك ،ال تتقدم! وإنما ركب النبً -صلى

ثم ال بد أن ٌكون اإلنسان فً مخاصمته واختبلفه مع

هللا علٌه وسلم -الناقة؛ ألن الناس لقوه وؼطوه،
ومنعوه مِن الطواؾ والسعً والحركة ،فكان ال ٌُضرب

أمر ثابتٍ؛ فٌحاك َم
خصومه وأعدائه ،أن ٌُحاكمهم إلى ٍ
وجل َّ ،-فلذا كان النبً -صلى هللا علٌه
إلى هللا َ -ع َّز َ

الناس ب ٌْن ٌدٌه -صلى هللا علٌه وسلم.-

تَ ،وإِلَ ٌْ َك َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
ت).
وسلمٌ -قولَ ( :وبِ َك َخ َ
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اهلل َوا ْل ٌَ ْو ِم اْلخ ِِر َذلِ َك َخ ٌْ ٌر
ول إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْإ ِم ُنونَ بِ َّ ِ
الر ُ
َو َّ
س ِ
سنُ َتؤْ ِوٌبلًّ  .أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذٌِنَ ٌَ ْز ُع ُمونَ أَ َّن ُه ْم آ َم ُنوا
َوأَ ْح َ

(وإِلَ ٌْ َك َحا َك ْم ُ
ت):
قوله -صلى هللا علٌه وسلمَ :-
ومن ٌُحاك ُم إلى شرع هللا -عز وجل ،-بمعنى :أن ٌَطلُب
مِن خصمه أن ٌتحاكما إلى شرع هللا -عز وجل -فٌح ُك َم

ِب َما أ ُ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ َك َو َما أ ُ ْن ِزل َ مِنْ َق ْبلِ َك ٌُ ِرٌدُونَ أَنْ ٌَ َت َحا َك ُموا
إِلَى َّ
ت َو َقدْ أُم ُِروا أَنْ ٌَ ْكفُ ُروا بِ ِه َو ٌُ ِرٌ ُد ال َّ
الطا ُؼو ِ
ش ٌْ َطانُ
ضبلالًّ َبعٌِدًّا َ .وإِ َذا قٌِل َ لَ ُه ْم َت َعالَ ْوا إِلَى َما
أَنْ ٌُضِ لَّ ُه ْم َ

الشرعً ال ُم ّ
نزل على رسوله -صلى
هللا بٌنهما بحكمه
ّ
النفوس ،وال إلى
هللا علٌه وسلم ،-فبل ٌحا ِك ُم إلى أهواءِ
ِ

أَ ْن َزل َ َّ
ول َرأَ ٌْ َ
صدُّونَ َع ْن َك
ت ا ْل ُم َنافِقٌِنَ ٌَ ُ
الر ُ
هللا ُ َوإِلَى َّ
س ِ
صا َب ْت ُه ْم ُمصِ ٌ َب ٌة بِ َما َقدَّ َم ْت أَ ٌْدٌِ ِه ْم ُث َّم
ؾ إِ َذا أَ َ
صدُودًّا َ .ف َك ٌْ َ
ُ

الرجال ،وال إلى شهوا ِ
األبدان؛ ال ٌحاك ُم
ت
آراءِ
ِ
ِ
سٌاسا ِ
العقول الفاسدةِ ،وال إلى تقلٌد األسبلؾ
ت
ِ
ًّ
فضبل عن ؼٌرهم مِن أصحاب زباالت اْلراء
واألجداد؛
َ
المخالفة لشرع هللا -
الشرائع
واألذهان ،الذٌن وضعوا
َ

سا ًّنا َو َت ْوفٌِ ًّقا .
َجا ُءو َك ٌَ ْحلِفُونَ ِب َّ ِ
اهلل إِنْ أَ َردْ َنا إِال إِ ْح َ
أُولَئِ َك الَّذٌِنَ ٌَ ْعلَ ُم َّ
ض َع ْن ُه ْم
هللا ُ َما فًِ قُلُوبِ ِه ْم َفؤ َ ْع ِر ْ
َوعِ ْظ ُه ْم َوقُلْ لَ ُه ْم فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َق ْوالًّ َبل ًّ
ٌِؽا) (النساء.)ٖٙ-٘9:

عز وجل!-

وجعل هللا -عز وجلَ -من ٌرٌد التحا ُك َم إلى العادا ِ
ت

ولذا كانت هذه القضٌة قضٌة أساسٌة فً حٌاة المإمن،

والتقالٌ ِد أو إلى ما وضعه الكبراء واألسبلؾ دون

فهً مرتبطة بإسبلمه وإٌمانه وتوحٌده ،بل هً جزء

مسارعا فً الكفر ،فقال -
رجوع إلى شرعه -سبحانه-
ًّ
ٍ
ار ُعونَ فًِ
سول ُ ال ٌَ ْح ُز ْن َك الَّذٌِنَ ٌُ َ
الر ُ
تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها َّ
س ِ

من هذا اإلسبلم واإلٌمان :قال هللا -تعالى :-قال هللا -
تعالىَ ( :-فبل َو َر ِّب َك ال ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما َ
ش َج َر
ض ٌْ َ
ت
َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم ال ٌَ ِجدُوا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َر ًّجا ِم َّما َق َ
سلِّ ُموا َت ْسلٌِ ًّما) (النساء ،)ٙ٘:وقال -تعالى( :-أَ َف َؽ ٌْ َر َّ
هللاِ
َو ٌُ َ

ا ْل ُك ْف ِر
َومِنَ

ِمنَ الَّذٌِنَ َقالُوا آ َم َّنا بِؤ َ ْف َوا ِه ِه ْم َولَ ْم ُت ْإمِنْ قُلُو ُب ُه ْم
س َّما ُعونَ لِ ْل َك ِذ ِ
س َّما ُعونَ لِ َق ْو ٍم
ب َ
الَّذٌِنَ هَادُوا َ

َ
آخ ِرٌنَ لَ ْم ٌَؤْ ُتو َك ٌُ َح ِّرفُونَ ا ْل َكلِ َم مِنْ َب ْع ِد َم َواضِ ِع ِه ٌَقُولُونَ
اح َذ ُروا َو َمنْ ٌُ ِر ِد
إِنْ أُوتٌِ ُت ْم ه ََذا َف ُخ ُذوهُ َوإِنْ لَ ْم ُت ْإ َت ْوهُ َف ْ
َّ
هللا َ
ش ٌْ ًّئا أُولَئِ َك الَّذٌِنَ لَ ْم ٌُ ِر ِد
هللاُ فِ ْت َن َت ُه َفلَنْ َت ْملِ َك لَ ُه مِنَ َّ ِ

صبل)
اب ُم َف َّ
أَ ْب َتؽًِ َح َك ًّما َوه َُو الَّذِي أَ ْن َزل َ إِ َل ٌْ ُك ُم ا ْل ِك َت َ
(األنعام.)ٔٔٗ:

َّ
ي َولَ ُه ْم فًِ
هللاُ أَنْ ٌُ َط ِّه َر قُلُو َب ُه ْم لَ ُه ْم فًِ ال ُّد ْن ٌَا خ ِْز ٌ
اب َعظِ ٌ ٌم) (المائدة.)ٗٔ:
اْلخ َِر ِة َع َذ ٌ

وذلك أنهم ٌُح ِّكمون رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم:-
اح ُك ْم َب ٌْ َن ُه ْم بِ َما أَ ْن َزل َ َّ
اء ُه ْم
هللاُ َوال َت َّت ِب ْع أَهْ َو َ
( َوأَ ِن ْ
ض َما أَ ْن َزل َ َّ
هللاُ إِلَ ٌْ َك َفإِنْ
اح َذ ْر ُه ْم أَنْ ٌَ ْفتِ ُنو َك َعنْ َب ْع ِ
َو ْ

وقد َج َم َع هللا ُ المنافقٌنَ والٌهو َد فً هذا الوصؾ؛ ألنهم

اعلَ ْم أَ َّن َما ٌُ ِرٌ ُد َّ
وب ِه ْم
هللا ُ أَنْ ٌُصِ ٌ َب ُه ْم ِب َب ْع ِ
َت َولَّ ْوا َف ْ
ض ُذ ُن ِ
اس لَ َفاسِ قُونَ  .أَ َف ُح ْك َم ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة ٌَ ْب ُؽونَ
َوإِنَّ َكث ًّ
ٌِرا مِنَ ال َّن ِ
سنُ مِنَ َّ
هللاِ ُح ْك ًّما لِ َق ْو ٍم ٌُوقِ ُنونَ ) (المائدة.)٘ٓ-ٗ9
َو َمنْ أَ ْح َ

قادم -
مقال
ض له فً
مشتركون فٌه؛ وهو ما
سنع ِر ُ
َ
ٍ
ٍ
بإذن هللا تعالى.-
موقع أنا السلفً

فهً قضٌة فً حٌاة المرء المسلم فً كل أموره ،ومع
www.anasalafy.com

كل اختبلؾٍ ٌقع بٌنه وب ٌْن ؼٌره ،كما قال -تعالىٌَ ( :-ا
سول َ َوأُولًِ
الر ُ
هللا َوأَطِ ٌ ُعوا َّ
أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا أَطِ ٌ ُعوا َّ َ
از ْع ُت ْم فًِ َ
األَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإِنْ َت َن َ
هللا
ش ًْ ٍء َف ُردُّوهُ إِلَى َّ ِ
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اؾ بِ ِه َماَ ،قالََ ( :فؤْ ُتوا بِال َّت ْو َرا ِة إِنْ ُك ْن ُت ْم
ُو ُجو ِه ِه َماَ ،و ٌُ َط ُ
صا ِدقٌِنَ )َ ،ف َجا ُءوا بِ َها َف َق َر ُءوهَا َح َّتى إِ َذا َم ُّروا بِآ ٌَ ِة
َ
الر ْجمَ ،و َق َرأَ
ُ
الر ْج ِم َو َ
َّ
ض َع ا ْل َف َتى الَّذِي ٌَ ْق َرأ ٌَدَ هُ َعلَى آ ٌَ ِة َّ ِ
بلم:
اءهَاَ ،ف َقال َ لَ ُه َع ْب ُد هللاِ ْبنُ َ
َما َب ٌْنَ ٌَدَ ٌْ َهاَ ،و َما َو َر َ
س ٍ

ت ،وإِ َل ٌْ َك َحا َك ْم ُ
ص ْم ُ
ت) (ٕ)
(الل ُه َّم ِب َك َخا َ
كتبهٌ /اسر برهامً
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
وجل َّ -جعل َمن
فقد ذكرنا فً المقال السابق أن هللا َ -ع َّز َ

سلَّ َمُ -م ْرهُ َف ْل ٌَ ْر َف ْع
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ول هللاِ َ -
َوه َُو َم َع َر ُ
س ِ
سول ُ هللاِ
الر ْج ِمَ ،فؤ َ َم َر بِ ِه َما َر ُ
ٌَدَ هَُ ،ف َر َف َع َها َفإِ َذا َت ْح َت َها آ ٌَ ُة َّ

ٌرٌد التحا ُك َم إلى العادا ِ
ت والتقالٌدِ ،أو إلى ما وضعه
وجل َّ-
ال ُك َبرا ُء واألسبلؾ دون
رجوع إلى شرع هللا َ -ع َّز َ
ٍ

سلَّ َمَ ،-ف ُر ِج َماَ ،قال َ َع ْب ُد هللاِ ْبنُ ُع َم َر:
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
 َُك ْن ُ
ار ِة
ت فٌِ َمنْ َر َج َم ُه َماَ ،فلَ َقدْ َرأَ ٌْ ُت ُه ٌَقٌِ َها مِنَ ا ْلح َِج َ

سول ُ ال
ُم
الر ُ
كفر ،فقال -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها َّ
ًّ
سارعا فً ال ِ
ار ُعونَ فًِ ا ْل ُك ْف ِر مِنَ الَّذٌِنَ َقالُوا آ َم َّنا
ٌَ ْح ُز ْن َك الَّذٌِنَ ٌُ َ
س ِ
س َّما ُعونَ
ِبؤ َ ْف َوا ِه ِه ْم َولَ ْم ُت ْإمِنْ قُلُو ُب ُه ْم َومِنَ الَّذٌِنَ هَادُوا َ
س َّما ُعونَ لِ َق ْو ٍم َ
لِ ْل َك ِذ ِ
آخ ِرٌنَ لَ ْم ٌَؤْ ُتو َك ٌُ َح ِّرفُونَ ا ْل َكلِ َم
ب َ
مِنْ َب ْع ِد َم َواضِ ِع ِه ٌَقُولُونَ إِنْ أُوتٌِ ُت ْم ه ََذا َف ُخ ُذوهُ َوإِنْ لَ ْم
هللاُ فِ ْت َن َت ُه َفلَنْ َت ْملِ َك لَ ُه مِنَ َّ
اح َذ ُروا َو َمنْ ٌُ ِر ِد َّ
هللاِ
ُت ْإ َت ْوهُ َف ْ

ِب َن ْفسِ هِ( .رواه البخاري ومسلم والسٌاق له).
فالٌهو ُد لم ٌكونوا قد َبدَّ لُوا ألفاظ آٌ ِة الرجم أو حرو َفها
ًّ
شرٌعة أُخرى
فً التوراة ،وإنما َت َر ُكوا ُحك َمها وشرعوا
ِبلؾ حك َم التوراة ،فهذان اثنان مِن الخمسة الذٌن
خ َ
صلَّى َّ
سلَّ َم -فً حٌاته،
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
رج َم ُهم رسول ُ هللا َ -
َ
بح ْك ِم القرآن الموافق
اثنان منهم من الٌهود حك َم فٌهم ُ
سخه هللا َ -ع ّز َو َجل َّ -فً تورا ٍة
لحكم التوراة ،الذي ما َن َ

ش ٌْ ًّئا أُولَئِ َك الَّذٌِنَ لَ ْم ٌُ ِر ِد َّ
َ
هللاُ أَنْ ٌُ َط ِّه َر قُلُو َب ُه ْم لَ ُه ْم فًِ
اب َعظِ ٌ ٌم) (المائدة.)ٗٔ:
ي َولَ ُه ْم فًِ اْلخ َِر ِة َع َذ ٌ
ال ُّد ْن ٌَا خ ِْز ٌ

إنجٌل وال قرآن ،حتى ُو ِجد َمن ٌإمن بلسانه ولم
وال
ٍ

وقد َج َم َع هللا ُ المنافقٌنَ والٌهو َد فً هذا الوصؾ؛ ألنهم
بعد َِم
سارعون فً ال ُكفر َ
مشتركون فٌه؛ فهم الذٌن ٌُ ِ

ٌإمن قل ُبه مِن الذٌن قالوا آمنا بؤفواههم ولم تإمن
قلوبهم ،ففعلوا مثل ما فعل الٌهو ُد قدٌ ًّما! قال هللا -
ار ُعونَ فًِ
سول ُ ال ٌَ ْح ُز ْن َك الَّذٌِنَ ٌُ َ
الر ُ
تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها َّ
س ِ

وجل َّ ،-فإنها نزلت فً الٌهود لما
تحكٌم
شرع هللاِ َ -ع َّز َ
ِ
ِ
َبدَّ لُوا حكم الرجم -لكثرة الزنا فً أشرافهم-؛ ف َت َركوا ما

ا ْل ُك ْف ِر
َومِنَ

الر ْجم ،وال زال
وجل َّ -فً التوراة من َّ
أَ َمر هللا ُ َ -ع َّز َ

مِنَ الَّذٌِنَ َقالُوا آ َم َّنا ِبؤ َ ْف َوا ِه ِه ْم َولَ ْم ُت ْإمِنْ قُلُو ُب ُه ْم
س َّما ُعونَ لِ ْل َك ِذ ِ
س َّما ُعونَ لِ َق ْو ٍم
ب َ
الَّذٌِنَ هَادُوا َ

صن الزانً فً التوراة واإلنجٌل إلى ٌومِنا
الرجم لل ُم ْح َ
ؾ هً:
هذا ،ولكنهم تركوا ذلك و َبدَّ لُوه إلى عقوبة أَ َخ ّ

َ
آخ ِرٌنَ لَ ْم ٌَؤْ ُتو َك ٌُ َح ِّرفُونَ ا ْل َكلِ َم مِنْ َب ْع ِد َم َواضِ ِع ِه)
(المائدة ،)ٗٔ:فكان التحرٌؾ أن ٌنسبوا إلى شرع هللا -

ض َحا ،بؤن ٌُ َطاؾ بهما فً
الجلد والتحمٌم ،وأن ٌُ ْف َ

عز وجل -ما لٌس فٌه بالرؼم أنهم أبقوا كتاب هللا -عز

الطرقات على ِ
ارٌن َمقلو َبٌن!
ح َم َ

وجل -على ما هو علٌه.

سول َ هللاِ
فعن عبد هللا بن عمر -رضً هللا عنهما :-أَنَّ َر ُ
ِي َو ٌَ ُهو ِد ٌَّ ٍة َقدْ َز َن ٌَا،
سلَّ َم -أُت ًَِ ِب ٌَ ُهود ٍّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ -

فلٌس التحرٌؾ فقط فً تؽٌٌر الرسم أو تؽٌٌر األلفاظ
والحروؾ ،وإنما كذلك فً نسبة ما لٌس فً الشرٌعة

سلَّ َمَ -ح َّتى َجا َء
صلَّى هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
َفا ْن َطلَ َق َر ُ
ٌَ ُهودََ ،ف َقالََ ( :ما َت ِجدُونَ فًِ ال َّت ْو َرا ِة َعلَى َمنْ َز َنى؟)

متابعا للنبً -
نقضا لقول المإمن
إلٌها ،فإن فً ذلك
ًّ
ًّ
صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-وإِلَ ٌْ َك َحا َك ْم ُ
ت).

ِؾ َب ٌْنَ
س ِّو ُد ُو ُجو َه ُه َماَ ،و ُن َح ِّملُ ُه َماَ ،و ُن َخال ُ
َقالُواُ :ن َ
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( ٌَقُولُونَ إِنْ أُوتٌِ ُت ْم ه ََذا) أي :الجلد والتحمٌم ( َف ُخ ُذوهُ
اح َذ ُروا َو َمنْ ٌُ ِر ِد َّ
هللا ُ فِ ْت َن َت ُه َفلَنْ َت ْملِ َك لَ ُه
َوإِنْ لَ ْم ُت ْإ َت ْوهُ َف ْ

ب لشرع هللا -عز
مقرا على نفسه بالذنب ،ؼٌر آ ٍ
وجلًّّ ،-
ملز ٍم بالتحكٌم والتحاكم إلى ؼٌر
وجل ،-وال را ٍّد له ،وال ِ
شرع هللا -عز وجل.-

ش ٌْ ًّئا أُولَئِ َك الَّذٌِنَ لَ ْم ٌُ ِر ِد َّ
هللا َ
هللا ُ أَنْ ٌُ َط ِّه َر قُلُو َب ُه ْم
مِنَ َّ ِ
اب َعظِ ٌ ٌم .
ي َولَ ُه ْم فًِ اْلخ َِر ِة َع َذ ٌ
لَ ُه ْم فًِ ال ُّد ْن ٌَا خ ِْز ٌ
س ْح ِ
س َّما ُعونَ لِ ْل َك ِذ ِ
ت) تجد صفات واحدة
ب أَ َّكالُونَ لِل ُّ
َ

أٌضا :إلى أن هذا فً الحكم العام،
وٌجب التنبٌه هنا
ًّ
شخص بعٌنِه فبل بد مِن
وأما فٌما ٌتعلق بحكم ِر َّد ِة
ٍ
استٌفاء الشروط وانتفاء الموانع حتى تث ُب َ
الح َّجة،
ت ُ

متكررة ع ْبر األزمنة واألمكنةٌ ،سمعون الكذب وٌؤكلون
السحت ،وهً الرشوة والربا ،وكل ما حرم هللا -عز

الح َّجة.
قٌام ُ
فإن هللا َ -ع ّز َو َجل َّ -ال ٌع ِّذب أحدًّا إال بعد ِ

وجل -داخل فً ذلك.

والح َّج ُة مِن كتاب هللا َ -ع ّز َو َجل ََّ -ب ٌِّ َن ٌةُ ،ت َب ٌَّنُ ل َمن خالؾ
ُ
ُ
الشبهات
شرع هللا َ -ع ّز َو َجل َّ -و ُت َو َّ
ض ُح له ،و ُتزال ُ

ض
ض َع ْن ُه ْم َوإِنْ ُت ْع ِر ْ
اح ُك ْم َب ٌْ َن ُه ْم أَ ْو أَ ْع ِر ْ
( َفإِنْ َجا ُءو َك َف ْ
ض ُّرو َك َ
ش ٌْ ًّئا َوإِنْ َح َك ْم َ
اح ُك ْم َب ٌْ َن ُه ْم
ت َف ْ
َع ْن ُه ْم َفلَنْ ٌَ ُ

تؤوٌل ،أو ؼٌر
جهل ،أو
و ُتن َفى المعاذٌر ،مِن إكراهٍ ،أو
ٍ
ٍ

بِا ْلق ِْسطِ إِنَّ َّ
ؾ ٌُ َح ِّك ُمو َن َك
ِب ا ْل ُم ْقسِ طِ ٌنَ َ .و َك ٌْ َ
هللاَ ٌُح ُّ
هللا ُث َّم ٌَ َت َولَّ ْونَ مِنْ َب ْع ِد َذلِ َك
َوعِ ْندَ ُه ُم ال َّت ْو َراةُ فٌِ َها ُح ْك ُم َّ ِ
َو َما أُولَئِ َك بِا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ  .إِ َّنا أَ ْن َز ْل َنا ال َّت ْو َرا َة فٌِ َها هُدًّى

بعض َمن ٌق ُع فً هذا الذي نهى هللا
ٌقع فٌه
ُ
ذلك مما قد ُ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
وح َّذر منه النبً َ -
 َع ّز َو َجل َّ -عنهَ ،لتبدٌل شرع هللا
سلَّ َم -مِن تحرٌؾ ال َكل ِِم عن مواضعه
َو َ
ِ
َ -ع ّز َو َجل َّ.-

ور ٌَ ْح ُك ُم بِ َها ال َّنبِ ٌُّونَ الَّذٌِنَ أَ ْسلَ ُموا لِلَّذٌِنَ هَادُوا
َو ُن ٌ
ب َّ
اس ُت ْحفِ ُظوا مِنْ ِك َتا ِ
هللاِ َو َكا ُنوا
الر َّبانِ ٌُّونَ َواألَ ْح َبا ُر بِ َما ْ
َو َّ
ش ْو ِن َوال َت ْ
اخ َ
اس َو ْ
ش َهدَا َء َف َبل َت ْخ َ
َعلَ ٌْ ِه ُ
ش َت ُروا
ش ُوا ال َّن َ
ِبآ ٌَاتًِ َث َم ًّنا َقلٌِبلًّ َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْح ُك ْم ِب َما أَ ْن َزل َ َّ
هللا ُ َفؤُولَئِ َك ُه ُم
ا ْل َكاف ُِرونَ ) (المائدة ،)ٗٗ-ٕٗ:إلى أخر اْلٌات الكرٌمات

ُ
ُ
ألهل العلم ،ولٌس ذل َك
وإزالة المعاذٌر
الح َّجة
وإقامة ُ
ِ
ُ
ٌسوغ مِن التؤوٌل وما
ْلحاد الناس الذٌن ال ٌعرفون ما
ال ٌسوغ ،وما ال َمقبول ُ مِن أنواع الجهل وما المردودُ،
وما ٌُ َ
برا
عذ ُر فٌه وما ال ٌُع َذ ُر ،وما الذي ٌُ َع ُّد إكراهًّا ُمع َت ًّ

التً تب ٌِّن لزوم االلتزام بالتحاكم إلى شرع هللا -عز
وجل-؛ لتتحقق للعبد اإلٌمان ،نسؤل هللا -عز وجل-

وما ال ٌُ َع ُّد كذلك ،فؤهل العلم هم الذٌن ٌبٌنون ذلك وهم

الهداٌة والتوفٌق إلى ما ٌحب وٌرضى.

الذٌن ُتو َكل إلٌهم هذه األحكام ،وكذا أهل القضاء بشرع
هللا َ -ع ّز َو َجل َّ.-

اص ْم ُ
تَ ،وإِلَ ٌْ َك
(و ِب َك َخ َ
وقوله -صلى هللا علٌه وسلمَ :-
َحا َك ْم ُ
ت)ٌ :ب ٌِّن ؼاٌة المخاصمة ،وهً أنها تقؾ

وأما الذي ٌنشؽل ُ به المإمنُ فهو ما ٌخصه مِن ذلك فً

وتنتهً عندما ٌقبل الناس التحاكم إلى دٌن هللا -عز

شرع هللا َ -ع ّز َو َجل َّ،-
حٌاتِه ُكلِّها ،فهو دائ ًّما ٌُ َح ِّك ُم
َ
و ٌُحاكِم إلى هللا َ -ع ّز َو َجل َّ ،-إلى كتابه وإلى سنة رسوله

ٌكونون إخواننا فً الدٌن.

صلَّى َّ
سلَّ َم ،-وٌدعو ؼٌره كذلك إلى هذا
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ -

وجل ،-وٌلتزمون به ،فهنا تزول الخصومة ،وهنا

األمر ،وٌلجؤ إلى أهل العلم ،لٌحكموا بٌنه وب ٌْن َمن

وأما من أ َبى ذلك فإنه على وصؾ الكفر والنفاق ،وإن

خالفه ،بشرع هللا َ -ع ّز َو َجل َّ ،-أو ٌفتوا له بما ٌستح ُِّق

كان مِن ذلك ما ٌكون منه كفر أكبر ٌنقل عن الملة،
مقرا بشرع هللا -عز
كفر إذا كان ًّّ
ومنه ما هو ٌ
كفر دون ٍ
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العلم ٌصٌ ُبهم الببل ُء والم ِْح َن ُة بسب ِ
ب
هذا ،ولم ٌزلْ أهل
ِ
شكر هللا َ -ع ّز
هذه المسؤلةِ ،وإنَّ قٌامهم بها هو مِن
ِ

ؼٌره ولو كان م َمن ٌح ُكم بؽٌر شرع
شرعا
فٌطالب به َ
ُ
ًّ
هللا َ -ع ّز َو َجل َّ.-

ؼٌره -م َمن هو
َو َجل َّ -على نعم ِة
العلم ،وإذا رأى المر ُء َ
ِ
أضعاؾ ما
العلم
أقل ُّ منه رز ًّقا فً
َ
والفهمٌ -تح َّمل ُ
ِ
ِ

مقتصرا على الخصومات التً تصل إلى
ولٌس األمر
ًّ
القضاء أو ؼٌر ذلك ،بل فً كل مسال ٍة وقع فٌها

تقصٌرها
سه على
ٌتح َّملُ ُه مِنَ الببلءِ ؛ فبل بد أن ٌلو َم نف َ
ِ

اختبلؾ ب ٌْن البشر ،فٌما ٌتعلق بالعقائد والتصورات ،أو

وجزعِ ها واستعجالِها.
َ

ومنازلِها ،أو فٌما ٌتعلق
فٌما ٌتعلق بالقلوب وأحوالِها
ِ
باألعمال والعبادات ،أو فٌما ٌتعلق بالمعامبلتِ ،فكل

فالمإمنُ متوكل ٌ على هللا َ -ع ّز َو َجل َّ -مستعٌنٌ باهلل َ -ع ّز
َو َجل ٌَُّ ،-حا ِك ُم إلى شرع هللا َ -ع ّز َو َجل َّ ،-وهو فً ذلك

اختبلؾ ٌكون حال ُ المإمن مع لسانه
مسؤل ٍة وقع فٌها
ٌ
ًّ
ت ،وإِلَ ٌْ َك َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
ت".
قائبل" :الل ُه َّم بِ َك َخ َ

ُمستحضِ ٌر وقو َفه
الدنٌا سرعانَ ما

ٌ
ستفرغ ُو ْس َعه فً أن
والمإمن فً تحا ُكمِه باذل ٌ جهدَ هُ ،م

فً تكمل ِة هذا

نفسه َ
شًء؛ فً
ص َمه و ُمخالفٌه فً كل
ٌُحاكِم
ٍ
وخ ْ
َ

ب ٌْن ٌديِ هللا َ -ع ّز َو َجل َّ -ؼدًّا ،فهذه
تذهب ،ولذا كان
تزول ،وسرعان ما
ُ
الدعاءِ العظٌم( :أَ ْن َ
ت َر ُّب َنا َوإِلَ ٌْ َك

ٌر).
ال َمصِ ُ

مسائل االعتقاد واإلٌمان ،وفً مسائل األعمال

موقع أنا السلفً

والمعامبلت ،وفً مسائل القلوب وأحوالها ومنازلها،
وفً مسائل السلوك واألخبلق ،وفً المواقؾ مِن

www.anasalafy.com

األحداث التً تقع حولَه ،إلى شرع هللا َ -ع ّز َو َجل َّ-
صلَّى َّ
وإجماع
س َّل َم،-
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
س َّن ِة نب ٌِّ ِه َ -
وكتابه ،و ُ
ِ
ٌتفرع على هذه الثبل ِ
قٌاس
ث مِن
س َّنة ،وما
َّ
أهل ال ُ
ٍ
صحٌح أو مصلح ٍة ُمع َت َبرةٍ ،أو ؼٌر ذلك مِن مصادر
ٍ
ؾ بها ُح ْك ُم هللا َ -ع ّز َو َجل َّ ،-الحكم العدل
عر ُ
األدلة التً ٌُ َ
هلل أَ َم َر
سلِه( :إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِ َّال ِ َّ ِ
الذي أخبر به على ألسنة ُر ُ
أَ َّال َت ْع ُبدُوا إِ َّال إِ ٌَّا ُه) (ٌوسؾ.)ٗٓ:
وإنه ل َمن ال َّ
ش َر ِ
ؾ للمرء -عند هللا وعند اللذٌن آمنوا-
أن تكون تهم ُته وعقوب ُته هً أنه ٌُحاكِم إلى هللا َ -ع ّز
صؽر ما
َو َجل َّ -دون حكم الجاهلٌة ،وإنه لٌنبؽً أن ٌس َت َ
ٌصٌبه مِن الببلء مع عظم هذه النعمة ،وإن كان المرء
ًّ
الصبر ،فالل ُه َّم ال ُت َح ِّملنا ما ال طاقة
ضعٌ ًّفا
عاجزا ،قلٌل َ
ِ
َ
العافٌة فً الدٌن والدنٌا واْلخرة.
لنا به ،وارزقنا
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ٌزهِّد فً الدنٌا ،وٌقبل بالعبد إلى العمل لآلخرة التً

مات قابٌل كما مات هابٌل!

هً خٌر مِن الدنٌا وأبقى.
كتبه /حنفً مصطفى
لما تولى عمر بن عبد العزٌز -رحمه هللا -الخبلفة ،قال
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

ُ
ضللت؛ فخذ بمجامع ثوبً،
ألحد أصحابه" :إذا رأٌتنً
وهزنً ًّّ
هزا عنٌ ًّفا ،وقل لًٌ :ا عمر إنك ستموت!".

سبحان هللا العظٌم الذي أمرنا بالتفكر والتدبر فً آٌاته
الكونٌة وسننه الربانٌة فً الموت ،قال هللا -تعالى-

وقال -تعالى -عن أصحاب الملك والمال ٌوم القٌامة:
س ْل َ
طانِ ٌَ ْه) (الحاقة-ٕ8:
( َما أَ ْؼ َنى َع ِّنً َمالِ ٌَ ْه َ .هلَ َك َع ِّنً ُ

لنبٌه -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِ َّن َك َم ٌِّ ٌ
ت َوإِ َّن ُه ْم َم ٌِّ ُتونَ )
(الزمر ،)ٖٓ:وقالَ ( :و َما َج َع ْل َنا لِ َب َ
ش ٍر مِنْ َق ْبلِ َك ا ْل ُخ ْلدَ أَ َفإِنْ
م َّ
س َذائِ َق ُة ا ْل َم ْو ِ
ت)
ِت َف ُه ُم ا ْل َخالِدُونَ ُ .كل ُّ َن ْف ٍ

 ،)ٕ9ضاعت األموال وانتهى السلطان ،ولم َ
ٌبق إال

(األنبٌاء-ٖٗ:

صال ًِّحا
سلطان هللا وملكه ،قال هللا -تعالىَ ( :-منْ َع ِمل َ َ
اء َف َعلَ ٌْ َها َو َما َر ُّب َك ِب َظ َّبل ٍم لِ ْل َع ِبٌ ِد)
س َ
َفلِ َن ْفسِ ِه َو َمنْ أَ َ

ٖ٘).

(فصلت.)ٗٙ:

مات قابٌل كما مات هابٌل ،وما دامت له الحٌاة بعد قتل
أخٌه!

فؤعد للموت عدته؛ فؽدًّا سنموت ،ونلقى هللا رب
العالمٌن؛ فاعمل ًّ
عمبل ٌسرك ؼدًّا عند لقاء هللا ربك.

مات عمر -رضً هللا عنه -كما مات قاتله ،ومات
عثمان -رضً هللا عنه -كما مات قاتله ،ومات علً -

اللهم اختم لما بالباقٌات الصالحات أعمالنا وأعمارنا،

رضً هللا عنه -كما مات قاتله ،وهكذا مات َمن مات مِن

كثٌرا.
والحمد هلل ًّ

المسلمٌن

فً

األندلس

والبوسنة،

وأفؽانستان،
موقع أنا السلفً

والشٌشان كما مات َمن قتلهم!
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سبحان هللا!
الجمٌع سٌموت ،ولن ٌخلَّد أحدٌ ،قال النبً -صلى هللا
ت ا ْل َح ًُّ الَّذِي َال ٌَ ُم ُ
علٌه وسلم( :-أَ ْن َ
س
وتَ ،وا ْل ِجنُّ َو ْاإلِ ْن ُ
ٌَ ُمو ُتونَ ) (متفق علٌه) ،فلٌس القاتل مخلدًّا بعد موت َمن
قتله ،وإنما سٌلحقه ،كما كان النبً -صلى هللا علٌه
دَار
الس َبل ُم َعلَ ٌْ ُك ْم َ
وسلمٌ -قول عند دخوله المقابرَّ ( :
َق ْو ٍم ُم ْإ ِمنٌِنَ َ ،وإِ َّنا إِنْ َ
اء هللاُ ِب ُك ْم َال ِحقُونَ ) (رواه مسلم).
ش َ
لو تذكر العباد الموت فً لحظات حٌاتهم ،وأنهم
كثٌرا؛ ألن تذكر الموت
سٌلقون هللا لتؽٌرت األحوال
ًّ
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إلٌه مِن فقدان العقلٌة الناقدة ،والبصٌرة النافذة التً

فٌتبعون أحسنه (ٔ)

تحمٌه مِن أن ٌكون أداة فً ٌد ؼٌرهٌ ،نشر لهم ما
كتبه /أحمد شكري

ٌهدفون مِن ورائه إلى أهداؾٍ خفٌة ،وؼاٌات باطنة،
ولكً نكون ًّ
فعبل مِن أولً األلباب الذٌن لهم البشرى ال

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

أقوال؛ فبل نتبع إال
بد مِن نقد ما ٌُعرض علٌنا مِن
ٍ
اج َت َن ُبوا َّ
الطا ُؼ َ
وت أَنْ
فقد قال هللا -تعالىَ ( :-والَّذٌِنَ ْ
ٌَ ْع ُبدُوهَا َوأَ َنا ُبوا إِلَى َّ
ش َرى َف َب ِّ
هللاِ لَ ُه ُم ا ْل ُب ْ
ش ْر عِ َبا ِد  .الَّذٌِنَ

األحسن.

وذلك ٌتضمن عدة مهارات:

س َن ُه أُولَئِ َك الَّذٌِنَ هَدَا ُه ُم َّ
ٌَ ْس َت ِم ُعونَ ا ْل َق ْول َ َف ٌَ َّت ِب ُعونَ أَ ْح َ
هللا ُ
َوأُولَئِ َك ُه ْم أُولُو ْاألَ ْل َبا ِ
ب) (الزمر.)ٔ8-ٔ1:

منها:

الترٌث

واألناة،

وترك

الطٌش

والعجلة

فب ٌَّن -سبحانه -أن الذٌن ٌستحقون المدح بتلك المنقبة

واالستعجال ،وهً مِن األخبلق التً ٌحبها هللا

العظٌمة أنهم أولو األلباب وأصحاب العقول ،وأنهم
فٌفرقون ب ٌْن
ٌمٌزون ب ٌْن األقوال التً تعرض علٌهم،
ِّ

ورسوله ،كما قال -صلى هللا علٌه وسلم -ألشج عبد
صلَ َت ٌْ ِن ٌُ ِح ُّب ُه َما هللاُ :ا ْل ِح ْل ُمَ ،و ْاألَ َناةُ)
الفٌس( :إِنَّ فٌِ َك َخ ْ

الحسن والقبٌح ،والخٌر والشر ،والحق والباطل.

(رواه مسلم).

وهذه القدرة على التمٌٌز هً أهم ثمار العقل المستنٌر

ومنها :التثبت مِن صحة ودقة المعلومات ،كما قال -
اء ُك ْم َفاسِ ٌق بِ َن َبإٍ َف َت َب ٌَّ ُنوا
تعالىٌَ ( :-اأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِنْ َج َ

بنور الهداٌة؛ ولذلك اعتبر سٌدنا عمر بن الخطاب -

صبِ ُحوا َعلَى َما َف َع ْل ُت ْم
أَنْ ُتصِ ٌ ُبوا َق ْو ًّما بِ َج َهالَ ٍة َف ُت ْ
َنا ِدمٌِنَ ) (الحجرات.)ٙ:

رضً هللا عنه -مجالسة هإالء الذٌن ٌنتقون أطاٌب
الكبلم كما ٌنتقً أطاٌب الثمر ،اعتبر مجالستهم مما
بقً مِن لذات الدنٌا.

ومنها :إعادة النظر فً الربط ب ٌْن المقدمة والنتٌجة،

أٌضا ذم سٌدنا علً بن أبً طالب -رضً هللا
ولذلك
ًّ

فالبعض ٌقدِّ م بمقدم ٍة صحٌحة ،ثم ٌحٌد عن النتائج

عنه -الجهلة بكونهم" :همج رعاع ،أتباع كل ناعق!"،

ْ
لٌست ذات عبلقة
المنطقٌة المترتبة علٌها إلى نتائج

أي ٌعجزون عن التمٌٌز ب ٌْن ما ٌصح اتباعه وما ال

بها ،كمن ٌقدِّ م بوصؾ حالة التخلؾ التقنً الذي تعانً

أقوال.
ٌصح ،فٌتبعون كل ما ٌعرض علٌهم مِن
ٍ

منه األمة ثم ٌستنتج مِن ذلك ضرورة خلع المرأة
المسلمة للحجاب ،وأمثال هإالء فً زماننا كثٌر! وهللا

و َمن طالع حال الناس الٌوم فً اتباع كل ما ٌعرض

المستعان.

علٌهم فً القنوات الفضائٌة ،ومواقع التواصل ٌجد
عج ًّبا حتى مِن بعض األخٌار! وقد تجد أحدهم قد أعاد

نسؤل هللا -تعالى -أن ٌجعلنا م َمن ٌستمعون القول

ت خطٌرة أو
نشر رسالة إلٌك فٌها مِن التروٌج النحرافا ٍ

فٌتبعون أحسنه.

إشؽال للنفس بما ال فائدة فٌه أو
لفتن نائمة ،أو
التهٌٌج
ٍ
ٍ

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

ما ؼٌره أولى منه؛ ما ٌجعلك ترثى لحاله وما وصل
13

ٌتبع -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
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واختٌارا ،لكن الؽالب علٌهم المعصٌة ،فالبشر إذا اختار
ًّ

شبهات المبلحدة (ٔ) لماذا خلق هللا الخلق؟!

الطاعة ٌكون فً اْلخرة أفضل مِن المبلئكة ،وإذا اختار
كتبه /إٌهاب شاهٌن

المعصٌة قد ٌكون شرٌ ًّكا للشٌاطٌن -قد ٌقول البعض لو
ُ
الخترت أن أكون ملَ ًّكا ،أرٌد أن
كان األمر باختٌاري

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

آخذ فرصة أخرى ،وهذا قد حدث ًّ
فعبل ،فإن هللا -تعالى-

فٌمارس الملحد -أو المبلحدة -ما ٌس َّمى باإلرهاب
ِ
الفكري مِن منطلق أنه -زع ًّما منهٌ -ملك الحقٌقة

عرض التكالٌؾ على السموات واألرض والجبال كما
الس َم َاوا ِ
ت
ض َنا األ َما َن َة َعلَى
َّ
قال -سبحانه( :-إِ َّنا َع َر ْ
ال َفؤ َ َب ٌْنَ أَنْ ٌَ ْح ِم ْل َن َها َوأَ ْ
ش َف ْقنَ ِم ْن َها
األر ِ
َو ْ
ض َوا ْل ِج َب ِ

المطلقة ،وٌبدأ مِن خبلل هذه الملكٌة الفكرٌة المزعومة
ٌطرح أسئلة على عقول الشباب ظ ًّّنا منه عجزهم عن

سانُ إِ َّن ُه َكانَ َظلُو ًّما َج ُه ًّ
وال) (األحزاب)1ٕ:؛
َو َح َملَ َها اإل ْن َ
ًّ
ووجبل ،ولكن اإلنسان حمل
فؤبٌن أن ٌحملنها إشفا ًّقا

اإلجابة ،ومِن َث َّم القتناعهم بفكرته ،ولو تؤملنا
أطروحاتهم لوجدناها ما هً إال توهمات وخٌاالت ،وال

هذه األمانة على جهله وظلمه ،فاإلنسان هو َمن أراد

أرٌد أن أصل بها إلى درجة الشبهات ،ولكن ألنها

أن ٌخوض االختبار.

ًّ
ْ
عقوال متوقفة عن العمل ،فؤصبحت بالنسبة لها
صادفت

كذلك قال هللا -تعالىَ ( :-وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِنْ َبنًِ آدَ َم مِنْ
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم أَلَ ْس ُ
ت بِ َر ِّب ُك ْم
ُظ ُه ِ
َقالُوا َبلَى َ
ش ِهدْ َنا أَنْ َتقُولُوا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِ َّنا ُك َّنا َعنْ َه َذا

شبهات ،ومِن هنا كان طرحها والرد علٌها.

الشبهة األولى:
ٌقولون :لماذا خلقنا هللا؟! هل هو فً حاجة إلٌنا؟!

َؼافِلٌِنَ  .أَ ْو َتقُولُوا إِ َّن َما أَ ْ
ش َر َك آ َباإُ َنا مِنْ َق ْبل ُ َو ُك َّنا ُذ ِّر ٌَّ ًّة
مِنْ َب ْع ِد ِه ْم أَ َف ُت ْهلِ ُك َنا بِ َما َف َعل َ ا ْل ُم ْبطِ لُونَ ) (األعراؾ-ٔ1ٖ:

ًّ
تفصٌبل فً كتب العقٌدة ،وعلى ُكلٍّ؛ ال
وهذه ٌرجع إلٌها

ٕ ،)ٔ1لكن هذا المٌثاق نحن ال نتذكره ،ولكن هللا

كرم كل بنً آدم ٌ-عنً
بد مِن العلم بؤن هللا -تعالىَّ -

أرسل إلٌنا الرسل لٌذكرونا ما نسٌنا؛ فلٌس كل شًء

البشر -على سائر مخلوقاته ،كما قال -تعالىَ ( :-ولَ َقدْ

فعله اإلنسان ًّ
مثبل فً صؽره ٌتذكره ،بل ٌُذ ِّكره أبواه.

َك َّر ْم َنا َبنًِ آدَ َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُه ْم مِنَ
َّ
الط ٌِّ َبا ِ
ٌِر ِم َّمنْ َخ َل ْق َنا َت ْفضِ ٌبل)
ت َو َف َّ
ض ْل َنا ُه ْم َعلَى َكث ٍ

ًّ
فمثبل :لو أن
وأما نسٌانه؛ فبل ٌلؽً حقٌقة ما وقع منه،
طالب علم ذاكر إحدى المواد ثم دخل االمتحان ونسً

(اإلسراء ،)1ٓ:فالبشر أفضل مخلوقات هللا -تعالى ،-وقد

ما قد ذاكره ،فهل ٌعنً ذلك أنه لم ٌذاكر؟! وفً هذه

جعل لهم قدرة واختٌار وإرادة لفعل الطاعة أو

امتحان،
الحال ال ٌمكن أن ٌؤخذ الكتاب معه؛ ألنه فً
ٍ

المعصٌة ،وهذه إحدى ؼاٌات الخلق ،قال -تعالى:-
(الَّذِي َخلَ َق ا ْل َم ْو َ
سنُ َع َمبل
ت َوا ْل َح ٌَا َة لِ ٌَ ْبلُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَ ْح َ

وال ٌستطٌع معرفة إجاباته التً أجابها إال عندما ٌرجع
إلى الكتاب بعد االنتهاء مِن االمتحان ،فٌعلم :هل كان

ور) (الملك.)ٕ:
َوه َُو ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َؽفُ ُ

مصٌ ًّبا أم مخط ًّئا؟

وقد خلق هللا المبلئكة مجبولٌن على طاعته؛ فبل ٌقع

كذلك نحن فً الدنٌا ال نستطٌع أن نعرؾ نتٌجة

علٌهم اختبار أو امتحان ،وخلق الجن وجعل لهم قدرة

االختبار الذي نعٌشه فً الدنٌا إال بعد انتهاء االختبار،
15

وهذا منتهً العدل؛ ولذلك كانت الؽاٌة العظمى مِن
الخلق هً العبادة -التً َمن حققها ٌُرجى له نتٌجة
مب ِّ
شرةَ ( :-و َما َخلَ ْق ُ
ُون)
ت ا ْل ِجنَّ َواإل ْن َ
س إِال لِ ٌَ ْع ُبد ِ
(الذارٌات.)٘ٙ:
فاهلل -تعالى -ما خلق الخلق لحاجته ألح ٍد مِن مخلوقاته،
وال لٌظهر لنا عجزنا بقدرته ،بل إذا رأٌنا عظمة
المخلوقات أبهرتنا عظمة مخلوقاته ،فؤثنٌنا علٌه
كبرٌاء ،بل ٌجعلنا
وكبرناه ،وهذا ال ٌزٌده عظمة وال
ًّ
نرتبط به ونتبعه؛ ألنه ؼال ًّبا ما مِن أح ٍد ٌثنً على هللا
إال وٌمتؤل قلبه بمحبته ومِن َث َّم ٌتبعه ،و َمن اتبعه دخل
الجنة التً هً نتٌجة االختبار الصحٌحة.
وكذلك إذا نظرنا لعظمة المخلوقات الكبٌرة كالنجوم
والجبال والبحار ،أدركنا قٌمتنا؛ ألن البشر أفضل منها
مع عظٌم خلقها ،فندرك حٌنها فضله علٌنا فنطٌعه،
وبذلك نكون خضنا االختبار بسبلم ،فاهلل خلق لنا الحٌاة
لٌس لٌعلم عملنا فٌها ،ولكن لِ ٌُ ْظ ِه َر حقائق أنفسنا،
حتى ال ٌَ ْبقى ألح ٍد ُحجة إذا تخلَّؾ عن العبودٌة.
موقع أنا السلفً
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والٌقٌن بحسن تدبٌره وكمال حكمته ،وٌنقٌه وٌذهب

منازل اإلٌمان( ...منزلة الرضا) (ٗ)

سن
عنه شكوى ربه إلى ؼٌره ،وتبرمه بقضائه؛ فهو َح َ
كتبه /إبراهٌم بركات

الخلق مع ربه؛ ال ٌعترض وال ٌتسخط ،وال ٌطلق لسانه
على أقدار هللا ،فالرضا ٌثمِر ذهاب الهم والؽم والحزن

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

عن صاحبه.

تتمة أسباب الترقً والوصول للرضا عن هللا -

 -1حظ َ
الخ ْلق مِن الٌقٌن على قدر حظهم مِن الرضا،

عز وجل -فً كل مقدور:

وحظهم مِن الرضا على قدر رؼبتهم فً هللا.

ٔ -العبد ٌرضى مع الٌقٌن ،فإن لم ٌستطع ٌصبر ،فإن

 -8الرضا ٌثمر الحٌاء مِن هللا ،وإمساك اللسان إال عن

لم ٌوفـَّق وقع فً السخط والخسران.

خٌر.

ٕ -الرضا مال النبٌٌن والصدٌقٌن.

 -9النبً -صلى هللا علٌه وسلم -سؤل هللا الرضا

ٖ -الرضا روح الدٌن وحٌاته؛ فهو روح التوكل

بالقضاء ،فسإال الرضا قبل الببلء شًء وهو عزم

والٌقٌن ،والمحبة والشكر ،والرضا حمد هللا بالقلب فإن

على الرضا ،وتحقٌقه بعده هو المراد.

رضً وشكر؛ ٌظهر أثر ذلك على الجوارح واألحوال.

ٓٔ -الرضا بالقدر ٌخلِّص العبد مِن إرضاء الناس

ٗ -الرضا ٌثمِر حٌاة القلب التً ٌؽنٌه عن كثٌر مِن

بسخط هللا ،وأن ٌذمهم على ما لم ٌإته هللا أو ٌحمدهم

عبودٌات الجوارح ،ف َمن توكل على هللا ورضً بقدر

على ما هو عٌن فضل هللا ،وشكر الناس مؤمور به

وفرغ ٌدٌه ورجلٌه لكسب الخٌر،
هللا؛ فقد أقام اإلٌمانَّ ،

شرٌطة الٌقٌن أن ذلك بتٌسٌر هللا وحده ،وأن الناس ما

وأقام األخبلق الصالحة التً تصلِح للعبد أمره.

ه ْم إال وسائل.

٘ -الرضا ٌفتح باب حسن ُ
الخلُق مع هللا -تعالى -ومع

ٔٔ -الرضا ترك االختٌار وسرور القلب ب ُمر القضاء،

الناس ،فإن حسن الخلق مِن الرضا ،وسوء الخلق مِن

وإسقاط التدبٌر مِن النفس حتى ٌحكم هللا لها أو علٌها،

السخط ،وحسن الخلق ٌبلػ بصاحبه درجة الصائم

وكان مِن دعاء عمر بن عبد العزٌز -رحمه هللا:-

القائم ،وسوء الخلق ٌؤكل الحسنات كما تؤكل النار

"اللهم رضنً بقضائك ،وبارك لً فً قدرك حتى ال

الخطب.

أحب تعجٌل شًء أخرته ،وال تؤخٌر شًء عجلته!".

 -ٙالرضا ٌثمِر سرور القلب ،وطٌب النفس

ٕٔ -عدم الرضا ٌوقع العبد فً لوم المقادٌر ،والحق

وخشوعها ،وطمؤنٌنة القلب عند كل مفزع مهلع،

لو قضى هللا شٌ ًّئا مِن الخٌر للعبد لكان ،ولو قضى زوال

وٌثمر القناعة واالؼتباط بقسمه مِن ربه ،وفرحه بقٌام

مكروه للعبد ٌإلمه لكان ،ولكن لٌس مِن اإلمكان أفضل

مواله علٌه ،واستسبلمه لمواله فً كل شًء ،ورضاه

مما كان مِن اختٌار الرب الدٌان للعبد المسكٌن

منه بما ٌجرٌه علٌه ،وتسلٌمه له كل قضاٌاه وأحكامه،

الحٌران.
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ٖٔ -الرضا بما رضٌة الرحٌم الودود المنان لعبده

وٌتفاضلون فً الدرجات بؤعمالهم ،وٌخلدون فً النعٌم

الجاهل الظلوم فٌستوي عنده األمران.

بؤعمال قلوبهم ونٌاتهم؛ حٌث أنهم لم ٌرٌدوا ؼٌر
ًّ
بدٌبل ،واإلسبلم دٌ ًّنا ،ومحمد -صلى هللا علٌه
اإلٌمان

ٗٔ -عدم التقدم ب ٌْن ٌدي هللا ورسوله فً حكمه الدٌنً

ًّ
ورسوال ،وهذا هو الرضا؛ فكؤن الرضا
وسلم -نب ًٌّّا

الشرعً ،والرضا به وعنه ،وكذلك عدم التقدم فً

ذروة سنام األمر ،ومفتاح الخلود فً روح ورٌحان،

حكمه الكونً القدري إال بؤمره الكونً والدٌنً ،أي

وصحبة األخٌار فً الجنان.

الصبر والرضا على المقدور؛ وإال فقد تقدم ب ٌْن ٌدي

 -ٔ1حد الرضا :الرضا عن هللا فً كل شًء.

هللا ورسوله ،وهو عٌن الخسران ،وحبوط األجر
واألعمال.

وحد الورع :التورع فً كل شًء (ترك ما ال ٌنفع).

٘ٔ -هللا -عز وجل -شكورٌ ،شكر على قلٌل العمل

وحد الزهدَ :من زهد فً ؼٌر هللا (ترك ما ٌضر).

ًّ
مستكمبل للشرائط منتف ًٌّّا عن
وكثٌره ،ومتى كان العمل
الموانع ،محق ًّقا لئلٌمان واإلخبلص؛ فبل بد أن ٌَظهر

والراضً ٌرضى بما ٌختاره مواله؛ إن شاء أحٌاه ،وإن

ذلك على ظاهر العبد وباطنه ،فمعاملة العبد ربه لو

شاء أماته ،فإن َمن أحب البقاء للخدمة والعبودٌة

كانت صحٌحة سلٌمة ال عله فٌها وال ؼش؛ ال بد أن

والتقرب والبذل؛ فهو محب لمراد هللا منه؛ لم ٌشبع

تثمِر األنس والرضا ،والمحبة والسعادة ،وعدم رإٌة

وطرا ،وأدناها َمن حب الموت
ٌقض منه
منه ،ولم
ِ
ًّ

ْ
أثمرت كل خٌر متوالد ٌتكاثر وال ٌتوقؾ ،فإن
العمل

شو ًّقا إلى هللا ولقائه فهو محب لحظه مِن هللا ،و َمن

الرب -تعالى -شكور إذا وصل إلٌه عمل عبده وصعد

أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه.

إلى السماء متخط ًٌّا الموانع والعقبات التً ب ٌْن القلب
وب ٌْن الرب ،وبعد أن تخطى العبلئق والعوائد والعوائق

فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،

التً ب ٌْن النفس والقلب؛ فاهلل ٌج ّمل به ظاهر العبد

وارضى عنا ،وارزقنا الرضا عنك.

وباطنه ،وٌتبٌن علٌه مِن حقائق المعرفة واإلٌمان

وصل ِّ اللهم وسلم على محمدٍ ،وعلى آله وصحبه

بحسب عمله ،فحٌث إن لم ٌوجد أثر فً القلب وهجمت

وسلم.

ْ
وراءت وتكبرت ،ورأى صاحب
النفس علٌه فطؽت به،
موقع أنا السلفً

العمل عمله؛ فقد حبط علمه ،ولٌس له مِن بركات
اإلٌمان شًء ٌَظهر علٌه ،وٌتحقق فٌه.
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 -ٔٙهللا -سبحانه وتعالىٌَ -نظر إلى القلوب والهمم
والعزائم؛ ال إلى صور األعمال ،وقٌمة العبد همته
وإرادته ،وما فً قلبه ،وأعمال القلوب لٌس لها حد فً
تضعٌفها كحال الجوارح التً لها حد تنتهً إلٌه وتقؾ
ًّ
فضبل مِن هللا ونعمة،
عنده؛ فؤهل الجنة ٌدخلون الجنة
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وكل ذلك جزء واحد مِن مائة جزء مِن الرحمة ٌتراحم

ما أرحم هللا! ما أحلم هللا!

جزءا لآلخرة؛
بها العباد والبهائم فً الدنٌا ،وأبقى 99
ًّ
كتبه /أحمد حمدي

فهو رحمن الدنٌا واْلخرة ورحٌمهما؛ فهو العفو
الصبور الحلٌم ،الرحمن الرحٌم السٌد؛ فبل ٌؽرنا ستر

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

هللا علٌنا؛ فلو كشؾ سرنا الفتضحنا ،وال ٌؽرنا حلمه
ُ
تؤملت ٌو ًّما فٌما ٌحدث مِن البشر فً العالم كله مِن

س َن ْس َتدْ ِر ُج ُه ْم
فربما كان
استدراجا ،قال هللا -تعالىَ ( :-
ًّ
مِنْ َح ٌْ ُ
ث َال ٌَ ْعلَ ُمونَ َ .وأ ُ ْملًِ لَ ُه ْم إِنَّ َك ٌْدِي َمتٌِنٌ )

نفوس شرٌرة؛ تدبر وتمكر ،وتؤمر بقتل آالؾ ومبلٌٌن
ٍ
بقرار أو كلمةٍ،
البشر فً مشارق األرض ومؽاربها
ٍ
ًّ
وتشرد مبلٌٌن األُسر واألطفال ،وترمل
دوال
وتحتل
ِّ

(األعراؾ.)ٔ8ٖ-ٔ8ٕ:
َ
رأٌت
فإن هللا ٌمهل الظالم حتى إذا أخذه لم ٌفلته ،وإذا

آالؾ النساء ،وتنهب ثروات الببلد ،وتسرق مِن أجل

هللا ٌعطً الرجل على معصٌته هلل؛ فاعلم أنه استدراج،

ٍّ
حظ نفسً أو مجد شخصً أو منصب دنٌوي!

وال ٌؽرنا ثناء الناس علٌنا فهم ال ٌعلمون بواطننا ،وال
وكذلك َمن ٌرتكب الفواحش والشذوذ واإلباحٌة

ٌؽرنا نعم هللا علٌنا؛ فلٌس دل ًٌّبل على محبته لنا ،قال هللا
-تعالىَ ( :-و َما أَ ْم َوالُ ُك ْم َوال أَ ْوال ُد ُك ْم بِالَّتًِ ُت َق ِّر ُب ُك ْم عِ ْن َد َنا

والشهوات ،أو ٌشرب الخمور ،و َمن ٌعصً هللا ،و َمن
لنفسه صفات الربوبٌة مِن علم الؽٌب أو ملك الضر

نسانُ إِ َذا َما
ُز ْل َفى) (سبؤ ،)ٖ1:وقال -تعالىَ ( :-فؤ َ َّما ْاإلِ َ
ا ْب َت َبلهُ َر ُّب ُه َفؤ َ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف ٌَقُول ُ َر ِّبً أَ ْك َر َم ِن)
س ُبونَ أَ َّن َما ُن ِم ُّد ُه ْم ِب ِه مِنْ
(الفجر ،)ٔ٘:وقال -تعالى( :-أَ ٌَ ْح َ

عز وجل -مطلع على كل ذلك ال تخفى علٌه خافٌة ،قالُور)
صد ُ
هللا -تعالىْ ٌَ ( :-علَ ُم َخائِ َن َة ْاألَ ْع ٌُ ِن َو َما ُت ْخفًِ ال ُّ

ت َبلْ َال ٌَ ْ
ار ُع لَ ُه ْم فًِ ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
ش ُع ُرونَ )
ال َو َبنٌِنَ ُ .ن َ
َم ٍ
س ِ
نسانُ َما
(المإمنون ،)٘ٙ-٘٘:وقال -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها ْاإلِ َ

(ؼافر ،)ٔ9:بل ٌعلم النٌات والدوافع فً القلوب.

َؼ َّر َك بِ َر ِّب َك ا ْل َك ِرٌم) (االنفطار.)ٙ:

ٌكفر باهلل وٌسبه ،وٌكذب علٌه وٌتعدى حدوده ،وٌدعً
والنفع ،أو حق الحكم والتشرٌع ،واألمر والنهً ،وهللا

وهو -سبحانه وتعالى -قادر على أن ٌخسؾ بهم،

موقع أنا السلفً

وٌؤخذ سمعهم وأبصارهم ،وٌرسل علٌهم الصواعق،
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ومع ذلك فهو ال ٌعاجلهم بالعقوبة ،بل وٌرزقهم كل
لحظه بالهواء والماء ،والطعام والشراب ،بل ٌشفٌهم
مِن األمراض ،وٌؽمرهم بالنعم؛ فما أرحم هللا! وما
أحلمه وأصبره على أذى سمعه!
ُ
شخص ظلمه أو
وتؤملت لو أن واحدًّا منا تم َّكن مِن
ٍ
خالؾ أمره كٌؾ ٌنتقم منه!
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صلًِّ َعلَ ٌْ ُك ْم َو َم َبلئِ َك ُت ُه
وقال هللا -تعالى( :-ه َُو الَّذِي ٌُ َ
لِ ٌُ ْخ ِر َج ُك ْم مِنْ ال ُّظلُ َما ِ
ور َو َكانَ بِا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
ت إِلَى ال ُّن ِ
َرحٌِ ًّما) (األحزاب.)ٖٗ:

فضل اإلكثار مِن الصبلة على النبً المختار -
صلى هللا علٌه وسلم-
كتبه /زٌن العابدٌن كامل

ص َب َح
وعن أبً طلحة األنصاري -رضً هللا عنه -قال :أَ ْ
س،
سلَّ َمْ ٌَ -و ًّما َط ٌِّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
َر ُ
ب ال َّن ْف ِ

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

ٌُ َرى فًِ َو ْج ِه ِه ا ْل ِب ْ
ص َب ْح َ
ت
سول َ هللاِ ،أَ ْ
ش ُرَ ،قالُواٌَ :ا َر ُ
سَ ٌُ ،رى فًِ َو ْج ِه َك ا ْل ِب ْ
ش ُرَ ،قالَ( :أَ َجلْ،
ا ْل ٌَ ْو َم َط ٌِّ َ
ب ال َّن ْف ِ

فبل شك أن مِن أعظم األذكار واألدعٌة :الصبلة على
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-؛ فهو ذكر أمر هللا به

أَ َتانًِ آ ٍ
صلَّى َعلَ ٌْ َك مِنْ
ت مِنْ َر ِّبً َع َّز َو َجل َّ َف َقالََ :منْ َ
ب هللا ُ لَ ُه بِ َها َع ْ
س َناتٍَ ،و َم َحا َع ْن ُه
ش َر َح َ
ص َبل ًّة َك َت َ
أ ُ َّمتِ َك َ

ت ُتتلى إلى ٌوم القٌامة ،قال هللا -
فً كتابه فً آٌا ٍ
تعالى( :-إِنَّ َّ
صلُّون ََعلَى ال َّنبِ ًِّ ٌَا أَ ٌُّ َها
هللاَ َو َم َبلئِ َك َت ُه ٌُ َ

س ٌِّ َئاتٍَ ،و َر َف َع لَ ُه َع ْ
َع ْ
ش َر د ََر َجاتٍَ ،و َر َّد َعلَ ٌْ ِه ِم ْثلَ َها)
ش َر َ

سلِّ ُموا َت ْسلٌِ ًّما) (األحزاب.)٘ٙ:
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َو َ
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ
وقد بدأ هللا -تعالى -بنفسه فً اْلٌة ثم المبلئكة ،ثم أمر

(رواه أحمد والنسائً ،وقال األلبانً :حسن لؽٌره) ،وقال -صلى
اس بًِ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْك َث ُر ُه ْم
هللا علٌه وسلم( :-أَ ْولَى ال َّن ِ

أهل األرض مِن المإمنٌن بالصبلة علٌه؛ فهو ذكر

ص َبل ًّة) (رواه الترمذي ،وحسنه األلبانً).
َعلَ ًَّ َ

ٌجمع أهل األرض وأهل السماء؛ لٌجتمع الثناء علٌه

وهناك بعض المواطن التً ُ
شرع فٌها الصبلة على

جمٌعا.
مِن أهل العالمٌن :العلوي والسفلً
ًّ

النبً -صلى هللا علٌه وسلم" :-كموطن الدعاء" ،فعن

بعضا مِن المبلئكة وظٌفتهم
وقد و َّكل هللا -تعالى-
ًّ

وب َح َّتى
ُع ٍ
اء َم ْح ُج ٌ
علً -رضً هللا عنه -قالُ " :كل ُّ د َ
صلَّى َّ
س َّل َم( "-رواه الطبرانً،
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
صلَّى َعلَى ال َّن ِب ًِّ َ -
ٌُ َ

هللا علٌه وسلم.-

وحسنه األلبانً).

ومِن فضائل الصبلة على النبً -صلى هللا علٌه وسلم:-

ومنها :بعد التكبٌرة الثانٌة مِن صبلة الجنازة ق ْبل

ما ثبت عن عبد هللا بن عمرو -رضً هللا عنهما -أنه

الدخول فً موطن الدعاء للمٌت ،وبعد إجابة المإذن،

صلَّى
سمع النبً -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قولَ ( :منْ َ

وعند دخول المسجد ،وعند الخروج منه ،وفً ٌوم

صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه بِ َها َع ْ
ش ًّرا) (رواه مسلم).
ص َبل ًّة َ
َعلَ ًَّ َ

الجمعة؛ فالصبلة على نبٌنا -صلى هللا علٌه وسلم -مِن

متابعة َمن ٌنشؽل بهذا الذكر ،وٌصلً على النبً -صلى

أعظم أسباب جلب الحسنات ومؽفرة الذنوب ،ورفع

فٌا لها مِن تجارة رابحة ،فبكل صبلة منك على

الدرجات.

المصطفى -صلى هللا علٌه وسلم -تحصل على عشر

وهً كذلك مِن أسباب دفع الهموم والشدائد :كما فً

ت مِن خالق األرض والسماء.
صلوا ٍ

حدٌث أبً بن كعب -رضً هللا عنه -قال :قُ ْل ُ
تٌَ :ا
هللا إِ ِّنً أ ُ ْكثِ ُر
الص َبل َة َعلَ ٌْ َكَ ،ف َك ْم أَ ْج َعل ُ لَ َك مِنْ
سول َ َّ ِ
َّ
َر ُ
ت)َ .قالَ :قُ ْل ُ
ص َبلتًِ؟ َف َقالََ ( :ما شِ ْئ َ
الر ُب َعَ ،قالََ ( :ما
تُّ :
َ

قال ابن باز -رحمه هللا" :-صبلة هللا على العبد :ثناء
هللا علٌه عند المبلئكة ،ورحمته إٌاه برحمته بتوفٌقه
فً الدنٌا ،أو إدخاله الجنة فً اْلخرة" (انتهى).
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ت َف ُه َو َخ ٌْ ٌر لَ َك) ،قُ ْل ُ
تَ ،فإِنْ ِزدْ َ
شِ ْئ َ
ؾَ ،قالََ ( :ما
ص َ
ت :ال ِّن ْ
ت َف ُه َو َخ ٌْ ٌر لَ َك)َ ،قالَ :قُ ْل ُ
تَ ،فإِنْ ِزدْ َ
شِ ْئ َ
تَ :فال ُّثلُ َث ٌْ ِن،
ت َف ُه َو َخ ٌْ ٌر لَ َك) ،قُ ْل ُ
تَ ،فإِنْ ِزدْ َ
َقالََ ( :ما شِ ْئ َ
ت :أَ ْج َعل ُ لَ َك
ص َبلتًِ ُكلَّ َها؟ َقالَ( :إِ ًّذا ُت ْك َفى َه َّم َكَ ،و ٌُ ْؽ َف ُر
َ
(رواه الترمذي ،وحسنه األلبانً) .وفً رواٌة( :إِ ًّذا

لَ َك َذ ْن ُب َك)
ٌَ ْكفٌِ َك َّ
هللاُ

 َع َّز َو َجل ََّ -ما َه َّم َك مِنْ أَ ْم ِر ُد ْن ٌَا َك َوآخ َِرتِ َك)الطبرانً ،وقال األلبانً :حسن لؽٌره).

(رواه

كثٌرا مِن المسلمٌن ال
ومِن المحزن والمخزي أن ترى
ًّ
ٌهتمون بهذا األمر فً مجالسهم ،وهناك صنؾ مِن
الناس ال ٌصلون على نبٌهم إذا ُذكر بحضرتهم!
وهناك صنؾ آخر مِن ال ٌكتاب والمإلفٌن ٌكتبون ب ٌْن
قوسٌن حرؾ (ص) ًّ
بدال مِن كتابة عبارة" :صلى هللا
علٌه وسلم" ،وهإالء ه ْم البخبلء؛ فقد قال النبً -صلى
هللا علٌه وسلم( :-ال َبخٌِل ُ ا َّلذِي َمنْ ُذك ِْر ُ
ت عِ ْندَ هُ َف َل ْم
صل ِّ َعلَ ًَّ) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً).
ٌُ َ
وقد جاء عن أحد السلؾ أنه رإي فً المنام فقٌل له:
"ما فعل هللا بك؟" ،فقال" :ؼفر لً" ،فقٌل" :بؤي
شًء؟!" ،فقال" :بصبلتً فً ٌكتبً على النبً -صلى
هللا علٌه وسلم."-
وهللا المستعان.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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ص ْر ُك ْم
هللا ٌَ ْن ُ
( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِنْ َت ْن ُ
ص ُروا َّ َ
َو ٌُ َث ِّب ْت أَ ْقدَا َم ُك ْم) (ٕ)

واللباس ،والكبلم ،و ...وقد رأٌنا كٌؾ أن الكثٌر مِن
الظواهر السلبٌة ،بل القبٌحة والسٌئة ،أصبحت
ًّ
ونساء ،وشبا ًّبا
رجاال
موجودة ب ٌْن أمة اإلسبلم،
ًّ

كتبه /أسامة شحادة

وشابات ،وكل ذلك بسبب اإلعراض عن طاعة النبً -
صلى هللا علٌه وسلم -فً األمور كلها.

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

فهذه قصات الشعر للرجال والنساء تخالِؾ أمره -صلى

قال العبلمة السعدي -رحمه هللا -فً تفسٌر هذه اْلٌة:

هللا علٌه وسلم ،-وهذا التهتك فً لباس الرجال والنساء

"هذا أم ٌر منه -تعالى -للمإمنٌن ،أن ٌنصروا هللا بالقٌام

ٌعارض أمره ،وهذا الؽرق فً معامبلت الربا ٌجلب

بدٌنه ،والدعوة إلٌه ،وجهاد أعدائه ،والقصد بذلك وجه

ؼضب الرب ،وهذا الظلم والؽش فً تعامبلت الناس مع

هللا ،فإنهم إذا فعلوا ذلك ،نصرهم هللا وث ّبت أقدامهم،

وتصلٌحا أو وعدًّا
بٌعا وشرا ًّء ،أو أجرة
ًّ
بعضهم البعض ًّ

أيٌ :ربط على قلوبهم بالصبر والطمؤنٌنة والثبات،

ووفاء؛ كله مما ٌمحق البركة.

وٌص ّبر أجسامهم على ذلك ،وٌعٌنهم على أعدائهم،
كرٌم صادق الوعد ،أن الذي ٌنصره
فهذا وع ٌد مِن
ٍ
باألقوال واألفعال سٌنصره مواله ،وٌٌسر له أسباب

وٌرافق ذلك تقصٌر أو نفً بالكلٌة للقٌام بؤركان

النصر ،مِن الثبات وؼٌره" (انتهى).

ًّ
فضبل عن
اإلسبلم مِن الصبلة والصٌام والحج والزكاة،

أما تقلٌد الكفار والفجار واألشرار؛ فحدّث وال حرج،

الجري خلؾ السحرة والكهان الذٌن باتوا ٌَعرضون

فكٌؾ ٌكون نصر هللا -عز وجل -الٌوم؟!

نهارا ،باالسم
جهارا
خدماتهم فً الصحؾ والشاشات
ًّ
ًّ
الصرٌح( :خدمات سحرٌة!) أو ع ْبر التستر بعباءة

(وإِنْ ُتطِ ٌ ُعوهُ َت ْه َتدُوا):
َٕ -

الرقٌة الشرعٌة!

فً زمننا هذا انفتحت السماوات ع ْبر وسائل التواصل،
ومِن نصرة اإلسبلم بطاعة النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

وأصبحت فتن الشهوات والشبهات تهطل على

 :االهتمام بشئون المسلمٌن والنصح لهم ومعاونتهم؛

المسلمٌن والمإمنٌن كحبات المطر مِن خبلل رشقات

تطبٌ ًّقا لقول المصطفى -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ح ُّق
ا ْل ُم ْسل ِِم َعلَى ا ْل ُم ْسل ِِم سِ ٌّ
ص َح َك
اس َت ْن َ
ت) وذكر منهاَ ( :وإِ َذا ْ

المسجات ،ورنات التؽرٌدات ،وبرامج الفضائٌات،
والتً ٌراها د".فرٌد األنصاري" تجسٌدًّا لقوله -صلى
هللا علٌه وسلمَ ( :-فإِ ِّنً َألَ َرى الفِ َتنَ َت َق ُع ِخبلَل َ ُب ٌُوتِ ُك ْم

ص ْح لَ ُه)
َفا ْن َ

(رواه

مسلم) ،وكما أن التهور والتطرؾ فً

األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر مرفوض ،فإن

َك َو ْق ِع ال َق ْط ِر) (متفق علٌه).

البرود وعدم المباالة بؤزمات المسلمٌن مرفوض كذلك.

فً هذا الحال والواقع ،فإن مِن نصرة دٌن هللا عز وجل
إذن مِن نصرة اإلسبلم طاعة النبً -صلى هللا علٌه

اتباع وطاعة النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً كل

وسلم -فً كل مناحً الحٌاة ،وعدم االؼترار بسٌل

مجاالت الحٌاة مِن العبادة والطاعة ،والسلوك
واألخبلق،

وأمور

المعامبلت،

والشراء

الشبهات والشهوات الهابطة مِن دش العولمة!

والبٌع،
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أحزاب وحركات سٌاسٌة (ٖٔ) الدٌن والحٌاة

نصت المادة الثالثة والعشرٌن على أن" :تحمً
كما َّ

السٌاسٌة فً الشرق األوسط

الدولة عقٌدة اإلسبلم ،وتطبق شرٌعته ،وتؤمر
بالمعروؾ وتنهى عن المنكر ،وتقوم بواجب الدعوة

كتبه /طلعت مرزوق

إلى هللا".

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

وتنص المادة الثانٌة عشر مِن الدستور اإلٌرانً على
أن" :الدٌن الرسمً إلٌران هو اإلسبلم ،والمذهب

دستور مكتوب فً الكٌان الصهٌونً،
فبٌنما ال ٌوجد
ٌ

الجعفري "االثنً عشري" ،وهذه المادة تبقى إلى األبد

ٌشترط رئٌس الوزراء "بنٌامٌن نتانٌاهو" على

ؼٌر قابلة للتؽٌٌر".

الفلسطٌنٌٌن االعتراؾ بإسرائٌل "دولة ٌهودٌة"؛ للبدء
فً مفاوضات سبلم!

ومِن أبرز األحزاب الدٌنٌة الشٌعٌة فً العراق:

ومِن أبرز األحزاب الدٌنٌة فً الكٌان الصهٌونً حال ًٌّا:

 -حزب الدعوة اإلسبلمٌة ،وقد تولى رئاسة الوزراء

حزب البٌت الٌهودي ،وهو امتداد لحزب المفدال،

منذ عام ٕ٘ٓٓم إبراهٌم الجعفري ،ثم ٕٓٓٙم نوري

وحزب شاس ،وحزب ٌهدوت هتوراة ،وقد حصدت هذه

المالكً لدورتٌن ،ثم ٕٗٔٓم وحتى اْلن حٌدر

األحزاب ربع عدد مقاعد الكنٌست عام ٖٕٔٓم ،ؤٕ

العبادي.

مقعدًّا عام ٕ٘ٔٓم ،وتولت وزارات هامة فً
الحكومة ،منها :الداخلٌة ،والعدل ،والتعلٌم ،واالقتصاد،

 -المجلس األعلى للثورة اإلسبلمٌة ،وحال ًٌّا المجلس

والصحة ،والزراعة ،والخدمات الدٌنٌة ،والقدس

األعلى اإلسبلمً العراقً ،بزعامة عمار الحكٌم.

والشتات ،وؼٌرها.

 حزب الفضٌلة اإلسبلمً بزعامة عبد الحسٌنالموسوي ،والذي انشق عن التٌار الصدري.

وٌنص "النظام األساسً للحكم" الذي أصدره الملك
فهد بن عبد العزٌز آل سعود عام ٕٔ99م فً مادته

 -منظمة العمل اإلسبلمً بزعامة حسن األسدي نائب

األولى على أن" :المملكة العربٌة السعودٌة دولة

األمٌن العام.

عربٌة إسبلمٌة ذات سٌادة تامة ،دٌنها اإلسبلم،
ودستورها كتاب هللا -تعالى -وسنة رسوله ،ولؽتها هً

 -حزب هللا العراق ،وقد اؼتٌل أمٌنه العام "باسم

اللؽة العربٌة ،وعاصمتها مدٌنة الرٌاض".

الموسوي" المنضوي بالحشد الشعبً فً الموصل فً
فبراٌر ٕٓٔ1م.

وتنص المادة السابعة على أنٌ" :ستمد الحكم فً
المملكة العربٌة السعودٌة سلطته مِن كتاب هللا -تعالى-

 -التٌار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وسنة رسوله ،وهما الحاكمان على هذا النظام ،وجمٌع

ومِن أبرز األحزاب والحركات الشٌعٌة فً لبنان:

أنظمة الدولة".

 حزب هللا اللبنانً بزعامة حسن نصر هللا.23

 حركة أمل بزعامة نبٌه بري ،رئٌس مجلس النوابالحالً.

ومِن أبرز األحزاب المسٌحٌة:
 التٌار الوطنً الحر بزعامة مٌشٌل عون ،رئٌسلبنان الحالً.
 حزب القوات اللبنانٌة بزعامة سمٌر جعجع. حزب الكتائب اللبنانٌة بزعامة سامً الجمٌل .تٌارالمردة ،بزعامة سلٌمان فرنجٌة.
سنٌة :تٌار المستقبل بزعامة سعد
ومِن أبرز األحزاب ال ُّ
الحرٌري ،رئٌس الوزراء الحالً.
ومِن أبرز األحزاب الدرزٌة :الحزب التقدمً االشتراكً
بزعامة ولٌد جنببلط.
ومِن

أبرز

األحزاب

العلوٌة:

الحزب

العربً

الدٌمقراطً.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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عهد "نبوخذ نصر" ق ْبل المٌبلد ،وتدمٌر البناء الثانً

حائط "البراق" ال "حائط المبكى"!

فً عهد الحاكم الرومانً عام ٓ 1بعد المٌبلد.
كتبه /عبلء بكر

حائط البراق جزء مِن المسجد األقصى:

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

ٌُ -طلق المسجد األقصى على كل األسوار المحٌطة

فحائط البراق هو السور الؽربً للمسجد األقصى ،طوله

بالمسجد مِن كل الجهات ،وعلى كل ما ٌقع بداخل هذه

ٗ1م ،وارتفاعه ٔ8م ،وعرضه ٖ ٖ.م ،ومؽمور منه
(سطرا) مِن الحجارة الضخمة،
تحت األرض  ٔ9ص ًّّفا
ًّ

األسوار ،فٌتضمن :المسجد المعروؾ بالمسجد األقصى
الذي بناه الخلٌفة الراشد عمر بن الخطاب -رضً هللا

ٌعلوها على سطح األرض ستة أمتار مِن الحجارة
سطرا) مِن
المستطٌلة الضخمةٌ ،علوها ٗٔ ص ًّّفا (
ًّ

عنه ،-وهذا البناء مِن مناقبه ،إذ هو إعادة لبناء
سلٌمان -علٌه السبلم ،-وإعادة المسجد مِن جدٌ ٍد لٌعبد

الحجارة األصؽر حج ًّما ،تبدو أنها بنٌت متؤخرة عما

الموحدون هللا -تعالى -وحده فً هذه األرض المباركة،

سبقها ،وأقرب أبواب المسجد للحائط ٌس َّمى (باب

حرموا منه،
بعد ما وقع مِن الٌهود مِن الكفر والشرك فُ ِ
وعوقبوا بالشتات فً األرض مِن بعد هدمه -كما هو

البراق) ،وقد أؼلقته قوات االحتبلل اإلسرائٌلٌة بعد
احتبللها للقدس ،وإعدادها ساحة حائط البراق للزوار

معلوم للجمٌع.-

مِن الٌهود!

 -الساحات الواسعة ؼٌر المؽطاة (بدون سقؾ) خارج

حائط "البراق" وقؾ إسبلمً:

بناء المسجد ،ولكنها منه.

وهذا الجدار وقؾ شرعً إسبلمً؛ لكونه جز ًّءا مِن
المسجد األقصى ،ورؼم وضوح ذلك تارٌخ ًٌّّا ع ْبر قرون

 مسجد قبة الصخرة الذي بناه الخلٌفة األموي عبدالملك بن مروان.

وزورا أن
طوٌلة ،فإن ٌهود هذه األٌام ٌزعمون كذ ًّبا
ًّ
 -المصلى المروانً الذي بناه الخلٌفة مروان بن الحكم.

هذا الحائط مِن بقاٌا الهٌكل الذي بناه سلٌمان -علٌه
مزارا دٌن ٌَّا للٌهود مِن شتى بقاع
السبلم ،-وٌتخذونه
ًّ

 -باإلضافة إلى المصاطب واألروقة ،وأسبلة الماء

ًّ
ورمزا قوم ًٌّّا لدولتهم إسرائٌل ،برؼم الفشل
األرض! بل

والقباب ،واألبواب والمآذن ،وجدران المسجد ،وسوره

التام فً إثبات أنه مِن بقاٌا هٌكلهم ،رؼم الحفرٌات
الكثٌرة التً أُجرٌت حول الحائط والمسجد األقصى،

الحجري.

آثار للهٌكل فً هذا المكان!
وتحتهما؛ بح ًّثا عن أي ٍ

فاسم المسجد األقصى اسم جامع للمسجد الذي بناه
عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه ،-ولكل ما فً ساحته

لذا فإن علماء اْلثار ال ٌَعرفون لهذا الهٌكل مكا ًّنا محددًّا

وحوله ،مما تدور علٌه أسوار المسجد فً االتجاهات

حتى اْلن ،ؼٌر ما ُذكِر عنه فً كتب أهل الكتاب مِن أنه

األربعة؛ وعلٌه فالثواب المضاعؾ بالصبلة فً المسجد

ُبنً مرتٌن فً هذه األرض المباركة ق ْبل مٌبلد المسٌح
علٌه السبلم ،-و ُد ِّمر مرتٌن؛ فتم تدمٌر البناء األول فً25

بناء مما
األقصى ٌناله المصلً بالصبلة فً أي
جزء أو ٍ
ٍ

ٕٕٔ9ٙ8-8-م تب ٌِّن أن المسجد األقصى هو جمٌع ما

دار حوله سور المسجد.

دار علٌه سور المسجد ،فٌدخل فٌه مسجد قبة
الصخرة ،وجمٌع المبانً والساحات واألراضً داخل

وهذا األمر مما ٌنبؽً التن ُّبه إلٌه؛ إذ أن الكثٌر مِن عوام

السور.

الناس ٌظن أن المسجد األقصى مقصور على الجامع
الذي بناه عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه -بسقفه

وتؤٌٌدًّا لصحة الفتوى وسبلمتها بؤدلتها الشرعٌة

ومحرابه ومنبره ،دون الساحات المكشوفة ؼٌر

والتارٌخٌة؛ فقد أعلن المإتمر الرابع لمجمع البحوث

ؾ خارجه ،وتقع داخل السور الحجري.
المؽطاة بسق ٍ

اإلسبلمٌة باألزهر الذي انعقد فً أواخر عام ٔ9ٙ8م
أٌضا المإتمر الخامس
موافقته علٌها ،كما أ ٌَّد الفتوى
ًّ

وقد أصدر العلماء فً الضفة الؽربٌة فً عام ٔ9ٙ1م

لمجمع البحوث اإلسبلمٌة فً مارس ٓٔ91م بحضور

فتوى بذلك؛ للتؤكٌد على حقٌقة مسمى المسجد

علماء مِن العالم اإلسبلمً مِن خارج مصر.

األقصى ،وقد أ ٌَّد مجمع البحوث اإلسبلمٌة فً األزهر
هذه الفتوى.

ارتبط "حائط البراق" عند المسلمٌن بقصة اإلسراء
والمعراج ،حٌن أُسري بالنبً -صلى هللا علٌه وسلم-

وقد ورد فً قصة "اإلسراء والمعراج" أن كفار قرٌش

مِن مكة إلى بٌت المقدس ،ثم ُعرج به مِن بٌت المقدس

لما أخبرهم النبً -صلى هللا علٌه وسلم -باإلسراء إلى

إلى السماء ،حٌث استخدم النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

المسجد األقصى امتحنوه بؤن طلبوا منه وصؾ

فً رحلته تلك دابة تسمى (البراق) ،ومِن اسم هذه

المسجد ،فؤخذ ٌصفه لهم وٌذكر أبوابه با ًّبا با ًّبا ،وهً

الدابة جاءت تسمٌة حائط البراق بهذا االسم ،وفً
الحدٌث المرفوع( :أُت ُ
ض
اقَ ،وه َُو دَا َّب ٌة أَ ْب ٌَ ُ
ٌِت ِبا ْل ُب َر ِ
ض ُع َحاف َِر ُه عِ ْندَ ُم ْن َت َهى َط ْرفِهَِ ،ف َل ْم ُن َزاٌِلْ َظ ْه َر ُه
َط ِوٌلٌَ ٌَ ،

ما تبقى مِن أبوابه وسوره بعد هدمه؛ فلما أخبرهم
بذلك تحققوا مِن صدقه.

ت َب ٌْ َ
أي نفارق -أَ َنا َو ِج ْب ِرٌل ُ َح َّتى أَ َت ٌْ ُِس َففُت َِح ْت
ت ا ْل َم ْقد ِ
السمَاءِ َو َرأَ ٌْ ُ
ار) (رواه أحمد ،وحسنه
ت ا ْل َج َّن َة َوال َّن َ
اب َّ
لَ َنا أَ ْب َو ُ
ت َب ٌْ َ
مرفوعاَ ( :ف َر ِك ْب ُت ُه َح َّتى أَ َت ٌْ ُ
ت
األلبانً) ،وعند مسلم
ًّ

الفتوى الشرعٌة ببٌان حدود المسجد األقصى:
فً ٘ٔٔ9ٙ1-8-م قام الحاخام الٌهودي (برٌجادٌر
شلومو ؼورٌن) بالصبلة مع مجموعة مِن أتباعه فً

ِس َف َر َب ْط ُت ُه بِا ْل َح ْل َق ِة الَّتًِ َت ْر ُب ُط بِ َها ْاألَ ْنبِ ٌَا ُء) ،وقال
ا ْل َم ْقد ِ
صلى هللا علٌه وسلم( :-لَ َّما ا ْن َت َه ٌْ َنا إِلَى َب ٌْ ِِس
ت ال َم ْقد ِ
الح َج َرَ ،و َ
ش َّد بِ ِه ال ُب َر َ
اق)
ص َب ِعهَِ ،ف َخ َر َق بِ ِه َ
َقال َ ِج ْب ِرٌل ُ بِإِ ْ

فً ساحة المسجد ،وعن عزمه على بناء كنٌس ٌهودي

(رواه الترمذي ،وصححه األلبانً).

ساحة المسجد األقصى فً حماٌة قوات االحتبلل
اإلسرائٌلٌة ،وأعلن عن عزمه على تكرار هذه الصبلة
ْ
لٌست مِن المسجد األقصى،
فٌها ،زاع ًّما أن الساحة

وذكر ابن كثٌر -رحمه هللا -فً تفسٌره ألول سورة

وأنها ٌهودٌة!

اإلسراء أن البراق كان ٌحج علٌه إبراهٌم -علٌه
وكرد فعل لذلك؛ صدرت فتوى شرعٌة جماعٌة مِن

السبلم ،-وٌزور به ابنه إسماعٌل -علٌه السبلم -فً

علماء المسلمٌن فً الضفة الؽربٌة المحتلة بتارٌخ
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مكة .وس ِّمً البراق بهذا االسم؛ لشدة برٌقه ،وقٌل:

وعمدوا إلى قراءة المزامٌر عنده وتقبٌل أحجاره ،ثم

لشدة سرعته كالبرق.

وضعوا لزٌارته أدعٌة خاصة ،بل وصلوات! وقد بدأت
صلوات الٌهود عند الحائط مِن عام ٕ٘ٔٙم.

وحائط البراق أثر إسبلمً مِن الوقؾ اإلسبلمً ،لكنه
لٌس له عند المسلمٌن ما ٌمٌزه عن ؼٌره مِن أجزاء

وفً عهد "محمد علً باشا" ،وفً فترة وجوده بالشام

وسور المسجد ،وال ٌخصصه المسلمون بشعائر أو

(ٖٔٔ8م ٔ8ٗٓ-م ) طالب الٌهو ُد بشراء أراضً

عبادات ُتقام عنده مِن دون سائر المسجد.

وأمبلك وعقارات فً فلسطٌن والقدس؛ فمنعهم "محمد
علً" مِن ذلك ،وأمرهم بعدم رفع أصواتهم عند

اختبلق لؤلكاذٌب
أما الٌهود بما عهد عنهم مِن
ٍ

الحائط ،وقد تكررت محاوالت الشراء بعد ذلك ،ولكن

والمبالؽة فٌها ،وتصدٌقهم ألنفسهم فٌما ٌدعونه؛

باءت بالفشل.

رمز دٌنً ٍ وقومً ،حتى صار مِن
حولوا هذا الحائط إلى ٍ
أشهر المعالم عندهم!

وفً عهد "إبراهٌم باشا" سمح للٌهود باالقتراب مِن
الحائط مقابل ٖٓٓ جنٌه إنجلٌزي تسدد سنو ًٌّّا لجهة

وجعلوا ساحاته مكا ًّنا لعقد االحتفاالت بالمناسبات

الوقؾ المسئولة عن المكان ،وعندها بدأ الٌهود فً

الوطنٌة ،والمإتمرات ،وحفبلت تخرج الجٌش ،إلى

اصطحاب الكراسً والحصر للجلوس علٌها ،وجلب

ت
مزارا دٌن ًٌّّا ربطوه بشعائر وعبادا ٍ
جانب كونه
ًّ

الستائر والمصابٌح معهم ،رؼم أن المكان ال ٌعدو أن

أثر تارٌخً
وصلوات ،مع أنه لم ٌثبت أن هناك أي ٍ
للٌهود رؼم كثرة عملٌات البحث والتنقٌب التً أُجرٌت

ممرا للمشاة؛ تقدَّ م ناظر الوقؾ بشكوى إلدارة
ٌكون
ًّ
لواء (والٌة) القدس عام ٔٔٔ9م؛ فتم منعهم مِن جلب

قطعا فً أصل دٌنهم هذه الشعائر
فً المنطقة ،ولم ٌكن ًّ

ت معهم عند زٌارة الحائط.
أي أدوا ٍ

والعبادات عند هذا الجدار ،ومثل هذه الدعاوي
ْ
لٌست بؽرٌب ٍة على َمن عرؾ الٌهود
واألعمال

وجاء إعبلن "بلفور" فً نوفمبر ٔ9ٔ1م ،ثم وضع

وجرب أحوالهم وتصرفاتهم ،وعلم ما هم
وطباعهم،
َّ

فلسطٌن والقدس تحت االنتداب البرٌطانً لٌشجع

علٌه ع ْبر تارٌخهم مِن الضبلل والتحرٌؾ.

الٌهود على السلوك العدوانً تجاه المسلمٌن فً
فلسطٌن؛ مما أدى إلى ثورة البراق عام ٔ9ٕ9م.

تارٌخ الٌهود مع حائط البراق:

ثورة البراق:

بعد الفتح العثمانً للشام بدأت هجرة ٌهودٌة مِن
أسبانٌا إلى الشام فً أعقاب طرد األسبان للمسلمٌن

ْ
قررت إنجلترا تطبٌق ما قررته فً
فً سبتمبر ٔ9ٕ9م

والٌهود مِن األندلس ،وذلك حوالً عام ٕٓ٘ٔم ،ومِن

الكتاب األبٌض الذي أصدرته ،والذي ٌعطً الٌهود حق

باب التسامح مع الٌهود أذِن السلطان العثمانً سلٌمان

المرور إلى الحائط /وإقامة شعائر العبادة الٌهودٌة

القانونً عام ٔ٘ٙٙم للٌهود بالدخول إلى أسوار بلدة

عنده ،مع تحدٌد األدوات التً ٌحق للٌهود اصطحابها

القدس القدٌمة واالقتراب مِن حائط البراق ،حٌث

إلى المكان ،مع التؤكٌد على ملكٌة المسلمٌن للمكان،

عهدوا البكاء والنواح عنده إذ ٌذ ِّكرهم بخراب هٌكلهم،

وكان المإتمر الصهٌونً العالمً السادس عشر -
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والذي عقد فً (زٌورخ) -قد أوصى ببذل الجهود

الؽربً ،ولهم وحدهم الحق العٌنً فٌه؛ لكونه ٌإلـِّؾ
جزءا ال ٌتجزأ مِن ساحة الحرم الشرٌؾ ،التً هً مِن
ًّ

خروج مظاهرات ٌهودٌة فً ٌوم األربعاء ٗٔ أؼسطس

أٌضا تعود ملكٌة الرصٌؾ الكائن
أمبلك الوقؾ ،ولهم
ًّ

ٔ9ٕ9م ،وتجمعها عند الحائط حاملة للعلم الٌهودي

أمام الحائط ،وأمام المحلة المعروفة بحارة المؽاربة؛

وهً تهتؾ( :الحائط حائطنا!).

لكونه موقو ًّفا بحسب أحكام الشرع اإلسبلمً لجهات

إلعادة بناء الهٌكل المزعوم للٌهود؛ مما ترتب علٌه

البر والخٌر".

وفً ٌوم الجمعة  ٔٙأؼسطس اندلعت المناوشات ب ٌْن
ْ
استمرت لمدة أسبوعٌن،
الٌهود والفلسطٌنٌٌن ،والتً

والمقصود بالرصٌؾ الكائن أمام الحائط ،رصٌؾ كان

و ُعرفت فً التارٌخ بـ(ثورة البراق) ،والتً امتدت إلى

موجودًّا ق ْبل دخول الٌهود القدس عام ٔ9ٙ1م ،وكان

كل المدن الفلسطٌنٌة فً أعقاب ما قام به الٌهود

على هٌئة ممر عرضه ٗ أمتار ،أما حً المؽاربة

المتحمسٌن مِن االعتداء على المسلمٌن ،وأسفرت

(حارة المؽاربة) الذي كان فً مواجهة الحائط ودمره

االشتباكات العنٌفة بٌن الطرفٌن عن استشهاد ٔٔٙ

الٌهود بعد احتبلل القدس فً ٌونٌو ٔ9ٙ1م فمعلوم

فلسطٌن ًٌّّا وإصابة ٕٖٕ مصا ًّبا ،ومقتل ٖٖٔ ٌهود ًٌّّا

تارٌخ ًٌّّا أن حً المؽاربة (حارة المؽاربة) ٌعود تارٌخه

وإصابة  ٖٕ9مصا ًّبا.

إلى أواخر القرن السادس الهجري (الثانً عشر
المٌبلدي) حٌث أوقؾ مبانً هذا الحً الملك األفضل

واضطرت برٌطانٌا إلى إخماد هذه الثورة باستدعاء

نور الدٌن بن صبلح الدٌن األٌوبً -رحمهما هللا تعالى-

قوات عسكرٌة إنجلٌزٌة مِن مصر ،وعمدت إلى معاقبة

على طائفة المؽاربة الوافدٌن مِن ببلد المؽرب إلى بٌت

الفلسطٌنٌٌن بإعدام ثبلثة مِن الفلسطٌنٌٌن فً ٔ1

المقدس؛ لما كثر عدد زائرٌهم بعد تحرٌر صبلح الدٌن

ٌونٌو ٖٓٔ9م ،ولم توقـِّع أي عقوب ٍة على الٌهود.

للمدٌنة مِن الصلٌبٌٌن.

وقد رأت برٌطانٌا تشكٌل لجنة للتحقٌق برئاسة (والتر

بؤمر مِن
عند الٌهود كان بناء الهٌكل (هٌكل سلٌمان )
ٍ
ملكهم سلٌمان بن داود -علٌهما السبلم-؛ إذ أن الٌهود

شو) للتعرؾ على أسباب هذه االضطرابات لتجنب
تكرارها ،فؤوصى (شو) بإرسال لجنة دولٌة للتحقٌق

ال ٌقولون بنبوة داود أو سلٌمان ،فهما عندهم ملكان ال

فً حق العرب والٌهود فً حائط البراق ،فتم تشكٌل

نبٌان ،وأنه بناه لٌكون بٌ ًّتا للربُ ،تقدَّ م فٌه القرابٌن فً

لجنة منبثقة مِن (عصبة األمم ) بعد موافقتها على

المناسبات الدٌنٌة ،ولكن الٌهود عمدوا إلى حائط

توصٌة لجنة (شو) ،والتً وصلت القدس فً ٔ9

البراق -وهو ما تبقى مِن الهٌكل فً زعمهم أو ٌشٌر

ْ
شهرا؛ للتحقٌق واالطبلع
وأقامت فٌها
ٌونٌو ٖٓٔ9م،
ًّ

إلٌه -فؤدخلوه فً عباداتهم وصلواتهم الٌومٌة إلى

على الوثائق وسماع الشهود.

جانب البكاء والنواح عنده.

أقرت (عصبة األمم) بحق المسلمٌن فً
وفً النهاٌة َّ

جاء فً كتاب (القدس مدٌنة واحدة عقائد ثبلث) للكاتب

تقرٌرا باسم( :مرسوم الحائط
ملكٌة الحائط ،وأصدرت
ًّ

األمرٌكً (كارٌن أرمسترونج) عن بداٌة وضع الٌهود

الؽربً) وفٌه" :للمسلمٌن وحدهم تعود ملكٌة الحائط

مع حائط البراق" :لم تكن تقام هناك طقوس رسمٌة
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للعبادة ،ؼٌر أن الٌهود كانوا ٌحبون قضاء فترة ما بعد

الجنوبً للمسجد األقصى أسفل قبة المسجد ،وأعلن أنه

الظهٌرة هناك ٌقرءون المزامٌر وٌقبلون األحجار...

سٌكون هناك صبلة كل ٌوم اثنٌن وخمٌس مِن كل

وسرعان ما اجتذب الحائط الؽربً أساطٌر كثٌرة فقد تم

أسبوع ،وعمد بعض الٌهود إلى وضع قصاصات مِن

ربط الحائط بؤقاوٌل مِن التلمود تخص الحائط الؽربً،

أوراق التمائم والتعوٌذات داخل حجارة الجدار الجنوبً

وهكذا أصبح الحائط ًّ
رمزا للٌهود".

للمسجد األقصى كما ٌفعلون فً الجدار الؽربً (حائط
البراق) للمسجد.

إن المتتبع لتارٌخ الٌهود عند الحائط ٌبلحِظ مِن ؼٌر
عناء كٌؾ تطورت العبادة عند حائط (البراق)؛ فقد

الحفرٌات عند حائط البراق:

دعاء
بدأت بالبكاء والنواح ،ثم ابتدع لهم حاخاماتهم
ًّ
سم
خاصا ٌرددونه فً صلواتهم عند الحائط ،وهو َق َ
ًّّ

ت
ومِن تمادي الٌهود أنهم لم ٌكتفوا بما ت َّم مِن حفرٌا ٍ

وعهد على إعادة بناء الهٌكل ،وتحولت العبادة هناك

وتنقٌب فً مدٌنة القدس القدٌمة ،بل خصصوا حائط
البراق بالحفر والتنقٌب حوله بح ًّثا عما ٌدل على وجود

إلى صبل ٍة كاملة ،وكؤنهم فً كنٌس (أي معبد ٌهودي)،
ٌضعون عنده ما ٌس َّمى بـ(تابوت الشرٌعة) الذي

هٌكلهم عنده ،ولم ٌجدوا ما ٌدل على ذلك ،ولكنهم

ٌحتوي على الوصاٌا العشر ،وتقام عنده الصلوات

جعلوا مِن هذا الحفر وسٌلة لشق نفق عند الحائط ٌربط

الٌهودٌة المفروضة فً الٌوم ثبلث مرات ،الموسومة

ب ٌْن (ساحة البراق) و(طرٌق اْلالم) ،والذي ت َّم شقه ثم

بـ( شحارٌت) وهً صبلة الفجر ،و(منحة) صبلة نصؾ

افتتاحه فً عام ٔ99ٙم ،رؼم االعتراضات العربٌة

النهار ،وصبلة (معارٌؾ) ،وهً صبلة المساء ،مع

والدولٌة؛ إذ تهدد هذه الحفرٌات المسجد األقصى

وجوب لبس (الطالٌت) ،وهً كلمة عبرٌة تعنً شال

باالنهٌار ،وقد انهار فً ٘ٔ فبراٌر ٕٗٓٓم جزء مِن

الصبلةٌ ،وضع على الرأس واألكتاؾ ،كما ٌلبس كذلك

الطرٌق المإدي إلى باب المؽاربة ،أحد األبواب

(التٌفٌلٌن) ،وهما علبتان مِن الجلد بداخلهما آٌات مِن

الرئٌسٌة للمسجد األقصى ،بسبب عملٌات الحفر تحته،

التوراة ،وهً نوع مِن التمائم والتعوٌذات ٌعتقدون أنها

وقد شهد افتتاح هذا النفق ،رؼم اعتراض الفلسطٌنٌٌن

تعصمهم مِن الخطؤ والذنوب ،تثبتان بشرائط جلدٌة

على افتتاحه ،أحدا ًّثا دامٌة نتٌجة تصدي الفلسطٌنٌٌن

على الذراع األٌسر مقابل القلب ،وعلى الجبهة مقابل

لفتح النفق ،وتصدي قوات االحتبلل اإلسرائٌلً لهم،
حٌث سقط ٘ 8فلسطٌن ًٌّّا شهٌدًّا ،وأصٌب ٓٓ٘ٔ
آخرون؛ باإلضافة إلى مقتل ٗٔ ٌهود ًٌّّا.

المخ ،وٌشرع لبسه للصبلة الصباحٌة ،وٌنبؽً على
الٌهودي أن ال ٌتهاون فً إٌقاعها على األرض حتى ال
ٌضطر أن ٌكفـِّر عن ذلك بصٌام ٌوم كامل.

تهوٌد ما حول حائط البراق:

تطلع الٌهود إلى الحائط الجنوبً:

ٌتخذ الٌهود مِن حائط البراق بوابة لبلقتحامات

ومع تمادي الٌهود فً تهوٌد القدس تمادوا فً نظرتهم

المتصاعدة لساحات المسجد األقصى مِن الٌهود

إلى أسوار المسجد األقصى حٌث بدأ المئات مِن

المتدٌنٌن فً حراسة قوات االحتبلل للتجول وإقامة

المتطرفٌن الٌهود فً مباشرة طقوس دٌنٌة عند الجدار
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مترا عن
ٔ9ٙ1م ،اتخذ الٌهود صخرة بارتفاع ٖٓ ًّ

صرٌح للمسلمٌن
استفزاز
شعائرهم وطقوسهم فٌها فً
ٍ
ٍ
المصلٌن بالمسجد.

سطح األرض نص ًّبا تذكار ًٌّّا لقتلى الجٌش الٌهودي
الذٌن قُتلوا أثناء العدوان اإلسرائٌلً على سٌناء

كنٌسا (معبدًّا
مإخرا
وقد افتتحت سلطات االحتبلل
ًّ
ًّ
ٌهود ًٌّّا) جدٌدًّا للصبلة فٌه أسفل حائط البراق ،والذي

الحتبللها ،وأطلقوا علٌها اسم (صخرة دٌان) ،فكان
أفواجا مِن الٌهود -ق ْبل إجبارهم على
ٌتوافد علٌها
ًّ

استؽرق بناإه ٕٔ عا ًّما ،وأظهرت صوره المنشورة ما

الخروج مِن سٌناء وإعادتها كاملة لمصرٌ -بكون

ؾ مِن المقاعد الخشبٌة.
فٌه مِن الؽرؾ الممتلئة بصفو ٍ

وٌصلون عندها ،كما ٌفعلون عند "حائط البراق" فً
مدٌنة القدس!

مجمع سٌاحً وتجاري فً
وٌسعى الٌهود إلى بناء
ٍ
الساحة الخارجٌة لباب المؽاربة لتشجٌع زٌارة المكان،

موقع أنا السلفً

وجلب أنظار ٌهود العالم إلى الحائط لزٌارته على مدار

www.anasalafy.com

العام.
ًّ
روتوكوال لزٌارة الحائط الؽربً لؽٌر
وقد أدخل الٌهود ب
الٌهود.
وم َمن زاره الرئٌس األمرٌكً (بوش) خبلل زٌارته
لمدٌنة القدس عام ٔ998م عندما كان حاك ًّما لوالٌة
تكساس ،ومِن بعده زاره رإساء آخرون ،كان آخرهم
"ترامب" -الرئٌس الحالً ألمرٌكا ،-كما زاره الرئٌس
الروسً (فبلدٌمٌر بوتٌن) فً أبرٌل ٕ٘ٓٓم ،وقام
إقرارا علن ًٌّّا لموقؾ
أٌضا بزٌارته بما ٌعد
ًّ
بابا الفاتٌكان ًّ
الٌهود مِن هذا الحائط!
وقد نشرت جرٌدة (معارٌؾ) اإلسرائٌلٌة فً أوائل
مارس ٗٔ98م أن لجنة القانون والقضاء التابعة
قرارا بإخراج حائط
للكنٌست اإلسرائٌلٌة أصدرت
ًّ
البراق مِن سلطة دائرة األوقاؾ اإلسبلمٌة.

محاولة إقامة حائط مبكى فً سٌناء:
ومِن عجائب هإالء الٌهود أنه أثناء االحتبلل العسكري
لسٌناء مِن قِ َبل القوات اإلسرائٌلٌة بعد حرب ٌونٌو
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ٖ -عقٌدتهم فً الرسل:

صفات الٌهود فً القرآن
كتبه /أحمد حمدي

هم قتلة األنبٌاء :فقتلوا الحصور ،وذبحوا بالمنشار
زكرٌا ،وحاولوا قتل عٌسى ،لكن رفعه هللا إلٌه،

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

ؼدرا،
وحاولوا قتل النبً محمد -صلى هللا علٌه وسلمًّ -
عندما قام رجل مِن بنً النضٌر بإلقاء حجر علٌه مِن

ٔ -عقٌدة الٌهود وصفاتهم فً القرآن:

وراء الجدار ،وكذلك زٌنب بنت الحارث التً وضعت
نسبوا إلى هللا الفقر ،وؼل الٌدٌن ،والبخل والتعب،

السم للنبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً الشاة

والجهل والنسٌان ،وصفات النقائص والمعائب :قال -
تعالىَ ( :-و َقالَ ِ
هللا َم ْؽلُولَ ٌة ُؼلَّ ْت أَ ٌْدٌِ ِه ْم
ت ا ْل ٌَ ُهو ُد ٌَ ُد َّ ِ

المسمومة ،كما اتهموا لو ًّطا بؤنه زنا بابنتٌه!
واتهموا سلٌمان بالسحر والكفر ،وكذبوا الرسل! قال
هللا -تعالىَ ( :-ف ِب َما َن ْقضِ ِهم ِّمٌ َثا َق ُه ْم َو ُك ْف ِرهِم ِبآ ٌَا ِ
هللا
ت َّ ِ

س َ
ؾ ٌَ َ
شا ُء)
ان ٌُ ْنف ُِق َك ٌْ َ
َولُ ِع ُنوا بِ َما َقالُوا َبلْ ٌَدَاهُ َم ْب ُ
وط َت ِ
هللاُ َق ْول َ الَّذٌِنَ َقالُوا إِنَّ َّ
سم َِع َّ
(المائدة ،)ٙٗ:وقال( :لَ َقدْ َ
هللاَ
َفقٌِ ٌر َو َن ْحنُ أَ ْؼنِ ٌَا ُء) (آل عمران ،)ٔ8ٔ:وقالَ ( :ولَ َقدْ َخلَ ْق َنا

ؾ)
اء ِب َؽ ٌْ ِر َح ٍّق َو َق ْولِ ِه ْم قُلُو ُب َنا ُؼ ْل ٌ
نب ٌَ َ
َو َق ْتلِ ِه ُم ْاألَ ِ
(النساء.)ٔ٘٘:

الس َم َاوا ِ
س َنا
ض َو َما َب ٌْ َن ُه َما فًِ سِ َّت ِة أَ ٌَّ ٍام َو َما َم َّ
ت َو ْاألَ ْر َ
َّ
ب) (ق .)ٖ8:لؽوب :أي نصب وتعب ،فالٌهود
مِن لُّ ُؽو ٍ

ٗ -عقٌدتهم فً الكتب:

أٌام ،ثم
قالوا :إن هللا خلق السموات واألرض فً ستة ٍ
تعب واستراح فً ٌوم السبت (الٌوم السابع)!

حرؾ دٌن
منهم شاول "بولس الرسول" الذي
َّ
النصارى بالتثلٌث والصلب ،قال -تعالىِّ ( :-منَ الَّذٌِنَ

كما قالوا" :اختبؤ آدم مِن هللا وراء شجرة فً الجنة،

هَادُوا ٌُ َح ِّرفُونَ ا ْل َكلِ َم َعن َّم َواضِ ِع ِه) (النساءَ ( ،)ٗٙ:ومِنَ
س َّما ُعونَ لِ َق ْو ٍم َ
س َّما ُعونَ لِ ْل َك ِذ ِ
آخ ِرٌنَ َل ْم
ب َ
الَّذٌِنَ هَادُوا َ

فقال هللا :أٌن أنت ٌا آدم؟!".

ٌَؤْ ُتو َك ٌُ َح ِّرفُونَ ا ْل َكلِ َم مِنْ َب ْع ِد َم َواضِ ِع ِه) (المائدة،)ٗٔ:
اب ِبؤ َ ٌْدٌِ ِه ْم ُث َّم ٌَقُولُونَ ه ََذا مِنْ
( َف َو ٌْل ٌ لِلَّذٌِنَ ٌَ ْك ُت ُبونَ ا ْل ِك َت َ

وقالوا" :بؤن ٌعقوب -إسرائٌل -أخذ الرب مِن
حقوٌه!" ،وؼٌر ذلك مِن االفتراء والكذب.

عِ ْن ِد َّ
هللاِ لِ ٌَ ْ
ش َت ُروا ِب ِه َث َم ًّنا َقل ًٌِّبل َف َو ٌْل ٌ لَ ُه ْم ِم َّما َك َت َب ْت
أَ ٌْدٌِ ِه ْم َو َو ٌْل ٌ لَ ُه ْم ِم َّما ٌَ ْكسِ ُبونَ ) (البقرةَ ( ،)19:وإِنَّ ِم ْن ُه ْم
س ُبوهُ مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
لَ َف ِرٌ ًّقا ٌَ ْل ُوونَ أَ ْلسِ َن َت ُهم ِبا ْل ِك َتا ِ
ب َو َما
ب لِ َت ْح َ

ٕ -عقٌدتهم فً المبلئكة:
قالوا :إن كان الذي ٌنزل على محم ٍد -صلى هللا علٌه

ه َُو مِنَ ا ْل ِك َتا ِ
ب)

وسلم -جبرٌل ،وهو ملك الحرب؛ فبل نإمن به! قال -

(آل

حرفوا التوراة
عمران ،)18:كما َّ

عندما وضع أحدهم ٌدٌه على آٌة الرجم ،وبدَّلها إلى

تعالى( :-قُلْ َمنْ َكانَ َعد ًُّّوا لِ ِج ْب ِرٌل َ َفإِ َّن ُه َن َّزلَ ُه َعلَى َق ْل ِب َك
ِبإِ ْذ ِن َّ
ص ِّد ًّقا لِ َما َب ٌْنَ ٌَ َد ٌْ ِه َوهُدًّى َو ُب ْ
ش َرى لِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
هللاِ ُم َ
َ .منْ َكانَ َعد ًُّّوا ِ َّ ِ
هلل َو َم َبلئِ َكتِ ِه َو ُر ُ
سلِ ِه َو ِج ْب ِرٌل َ َومٌِ َكال َ

الجلد والتحمٌم.

٘ -عقٌدتهم فً الجنة والنار:

َفإِنَّ َّ
هللاَ َعد ٌُّو لِ ْل َكاف ِِرٌنَ ) (البقرة.)98-91:
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ار إِالَّ أَ ٌَّاما ًّ
س َنا ال َّن ُ
قال -تعالى -عنهمَ ( :وقالُوا لَنْ َت َم َّ
ِؾ َّ
هللاُ َع ْهدَ هُ أَ ْم
َم ْعدُودَ ًّة قُلْ أَ َّت َخ ْذ ُت ْم عِ ْندَ َّ ِ
هللا َع ْهداًّ َفلَنْ ٌُ ْخل َ

ٔٔ -اإلفساد فً األرض وإشعال الحروب :قال -تعالى-
ب أَ ْط َفؤَهَا َّ
ارا لِّ ْل َح ْر ِ
هللاُ َو ٌَ ْس َع ْونَ فًِ
ُ ( :كلَّ َما أَ ْو َقدُوا َن ًّ

َتقُولُونَ َعلَى َّ
هللاِ ما ال َت ْعلَ ُمونَ ) (البقرةَ ( ،)8ٓ:و َقالُوا لَنْ
ارى) (البقرة.)ٔٔٔ:
ص َ
ٌَدْ ُخل ا ْل َج َّنة َّإال َمنْ َكانَ هُودًّا أَ ْو َن َ

سادًّا) (المائدة.)ٙٗ:
ْاألَ ْر ِ
ض َف َ
ٕٔ -منهم" :سٌجموند فروٌد" الذي أسس قٌام العالم

 -ٙنقضهم للعهود:

على نظرٌة الجنس ،ونشر اإلباحٌة والعري ،وكشؾ
العورات ،وهم الذٌن اخترعوا الكرة ،والمسرح

قال هللا -تعالىَ ( :-فبِ َما َن ْقضِ ِه ْم مٌِ َثا َق ُه ْم لَ َع َّنا ُه ْم َو َج َع ْل َنا
قُلُو َب ُه ْم َقاسِ ٌَ ًّة) (المائدة( ،)ٖٔ:أَ َو ُكلَّ َما َعا َهدُوا َع ْهدًّا َن َب َذهُ

والسٌنما واألفبلم ،والموضات ،والعري والمجون،
والسٌطرة على اإلعبلم وهولٌود ،وإلهاء الشعوب

َف ِر ٌ
ٌق ِم ْن ُه ْم َبلْ أَ ْك َث ُر ُه ْم ال ٌُ ْإ ِم ُنونَ ) (البقرة.)ٔٓٓ:

وانحرافهم وإؼراقهم فً الشهوات!

 -1هم أمة ملعونة على لسان أنبٌائهم ،قال -تعالى:-

ٖٔ -ومنهم" :كارل ماركس  -ولٌنن" الذٌن اخترعا

دَاوودَ
ان ُ
(لُعِنَ الَّذٌِنَ َك َف ُروا مِنْ َبنًِ إِ ْس َرائٌِل َ َع َلى ل َِس ِ
ص ْوا َو َكا ُنوا ٌَ ْع َتدُونَ )
ٌسى ا ْب ِن َم ْر ٌَ َم َذلِ َك بِ َما َع َ
َوعِ َ

االشتراكٌة والشٌوعٌة ،واإللحاد ،والماركسٌة فً بداٌة
القرن العشرٌن ،وشقً بهما العالم أكثر مِن ٓ 1سنة.

(المائدة.)18:
ٗٔ -ومنهم :عبد هللا بن سبؤ الٌهودي مِن ٌهود الٌمن،
 -8هم أشد الناس عداوة للذٌن آمنوا :قال -تعالى:-
(لَ َت ِجدَ نَّ أَ َ
دَاو ًّة لِلَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا ْل ٌَ ُهو َد َوالَّذٌِنَ
اس َع َ
شدَّ ال َّن ِ
أَ ْ
ش َر ُكوا) (المائدة.)8ٕ:

وحرض الناس فً
الذي ادعى الدخول فً اإلسبلم،
َّ
الكوفة والبصرة ومصر على قتل عثمان ،وادعى
األلوهٌة فً علً بن أبً طالب" ،الشٌعة السبئٌة" هم

ٌ -9د ِّنسون المقدسات :كالمسجد األقصى ،وٌحاولون

أصل ؼبلة الشٌعة النصٌرٌة والعلوٌة.

هدمه؛ إلحٌاء هٌكل سلٌمان المزعوم!

٘ٔ -ومنهم عبٌد هللا القداح الٌهودي الذي ادعى
االنتساب إلى فاطمة الزهراء وآل بٌت النبً -صلى هللا

ٓٔ -أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل والصد

علٌه وسلم ،-وادعى أنه المهدي ،وأنشؤ الدولة العبٌدٌة

عن سبٌل هللا :قال -تعالىَ ( :-ف ِب ُظ ْل ٍم مِنَ الَّذٌِنَ هَادُوا
ٌل َّ
َح َّر ْم َنا َعلَ ٌْ ِه ْم َط ٌِّ َبا ٍ
هللاِ
صدِّ ِه ْم َعنْ َ
ت أ ُ ِحلَّ ْت لَ ُه ْم َو ِب َ
س ِب ِ

الباطنٌة الشٌعٌة فً شمال أفرٌقٌا والشام والحجاز،
طٌلة ثبلثة قرون ،نشر فٌهم البدع والصوفٌة الفلسفٌة،

ٌِرا َ .وأَ ْخ ِذ ِه ُم ِّ
َكث ًّ
الربا َو َقدْ ُن ُهوا َع ْن ُه َوأَ ْكلِ ِه ْم أَ ْم َوال َ
اس ِبا ْل َباطِ ِل) (النساء ،)ٔٙٔ-ٔٙٓ:قال -تعالى:-
ال َّن ِ
س ْح ِ
س َّما ُعونَ لِ ْل َك ِذ ِ
ت) (المائدة ،)ٕٗ:فهم
ب أَ َّكالُونَ لِل ُّ
( َ

وسب الصحابة ،وكانوا سب ًّبا لسقوط المسجد األقصى
فً أٌدي الصلٌبٌن!

الذٌن ٌسٌطرون على االقتصاد والبنوك ،وصندوق النقد

 -ٔٙبنات لبٌد بن األعصم الٌهودي سحروا النبً -

الدولً ،وٌنشرون الربا فً العالم!

صلى هللا علٌه وسلم ،-وأحفاده :الجعد بن درهم
والجهم بن صفوان عطبل صفات هللا ،وزعما أن هللا لم
ًّ
خلٌبل!
ٌكلِّم موسى تكلٌ ًّما ،ولم ٌتخذ إبراهٌم
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موقع أنا السلفً

ٌ -ٔ1عتبرون العرب والمسلمٌن حمٌر العالم كما جاء
فً "بروتوكوالت حكماء صهٌون" ،وٌعتبرون أنفسهم
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شعب هللا المختار ،كما قال -تعالىَ ( :-و َقالَ ِ
ت ا ْل ٌَ ُهو ُد
هللا َوأَ ِح َّباإُ هُ) (المائدة.)ٔ8:
ارى َن ْحنُ أَ ْب َنا ُء َّ ِ
ص َ
َوال َّن َ
ٌ -ٔ8هود بنً قرٌظة تحالفوا مع المشركٌن ضد النبً
صلى هللا علٌه وسلمٌ -وم األحزاب ،ونقضوا العهد،وكذلك بنو قٌنقاع ،وبنو النضٌر!
 -ٔ9هم أتباع المسٌح الدجالٌ ،تبعه سبعون ألؾ ِمن
ٌهود أصبهان.

ٕٓ -مجازر الٌهود:
 "دٌر ٌاسٌن" ٔ9ٗ8م ،قتلوا ٓٓ٘ شخص. احتلوا القدس ٔ9ٙ1م ،وأحرقوا المسجد األقصى.ٔ9ٙ9
 مجزرة "مدرسة بحر البقر" ،وقتلوا األطفال فًمصر ٓٔ91م.
 مجزرة "صبرا وشاتٌبل" ٕٔ98م جنوب لبنان ،قتلوآٖٓٓ ،واؼتصبوا النساء.
 انتفاضة األقصى األولى والثانٌة ،قتلوا فٌهما أكثر مِنٓٓٓ.1
 مجزرة الحرم اإلبراهٌمً ،قتلوا المصلٌن فً صبلةالفجر فً رمضان ٗٔ99م ،أكثر مِن ٓ٘ مصلً
 مجزرة قانا فً لبنان ٔ99ٙم. مجزرة ؼزة األولى ٕٓٓ8م ،قُتل فٌها ٓٓٗٔ. مجزرة ؼزة الثانٌة ٕٕٔٓم قُتل فٌها ٕٕٓٓ.33

هذه المسؤلة مِن المعلوم بالدٌن بالضرورة أو أن هذا

تنبٌهات فً قضٌة العذر بالجهل

ْ
قامت علٌه الحجة،
الشخص الذي وقع فً الكفر قد
كتبه /أحمد عبد السبلم ماضً

وٌرى عالم آخر خبلفه؛ فهذا ال شك مِن الخبلؾ
السائػ ،والذي ٌرفعه حكم القاضً.

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

 -9االستتابة وإقامة حد الردة فرع على الحكم بالتكفٌر،

ٔ -فقد شؽلت قضٌة العذر بالجهل ًّ
كبٌرا فً فكر
حٌزا
ًّ

وبالتالً ٌؤتً بعده فً الترتٌب.

وتكوٌن الصحوة اإلسبلمٌة بتٌاراتها المختلفة.

ٓٔ -مسائل التكفٌر مِن الدٌن ،وال ٌجوز الخوض فٌها

كثٌر مِن التخبط
ٕ -وهً قضٌة دقٌقة حصل فٌها
ٌ

ؾ
بؽٌر
علم ،قال هللا -تعالىَ ( :-و َال َتقُولُوا لِ َما َتصِ ُ
ٍ
هللا
ِب ه ََذا َح َبلل ٌ َوه ََذا َح َرا ٌم لِ َت ْف َت ُروا َعلَى َّ ِ
أَ ْلسِ َن ُت ُك ُم ا ْل َكذ َ

واالضطراب.

ِب َال ٌُ ْفل ُِحونَ )
ِب إِنَّ الَّذٌِنَ ٌَ ْف َت ُرونَ َعلَى َّ ِ
هللا ا ْل َكذ َ
ا ْل َكذ َ
الس ْم َع
س لَ َك ِب ِه عِ ْل ٌم إِنَّ
َّ
ؾ َما لَ ٌْ َ
(النحلَ ( ،)ٔٔٙ:و َال َت ْق ُ

ٖ -ولها ارتباط وثٌق بقضاٌا التكفٌر ،وما الذي ٌخرج
المسلم مِن اإلسبلم؟ ومتى ٌُحكم علٌه بالكفر والردة؟

ص َر َوا ْلفُ َإادَ ُكل ُّ أُولَئِ َك َكانَ
َوا ْل َب َ
ًّ
فضبل أنه ٌترتب علٌها سفك دماء،
(اإلسراء)ٖٙ:؛
َع ْن ُه َم ْس ُئ ًّ
وال)

ٗ -ال بد ًّ
أوال مِن التفرٌق ب ٌْن الكافر األصلً إذا كان
ًّ
جاهبل ولم تبلؽه الدعوة ،وب ٌْن المسلم الذي ثبت له

واستحبلل حرمات!

ًّ
جهبل؛ ألنه لم تبلؽه
حكم اإلسبلم إذا وقع فً الكفر
الحجة.

ٔٔ -دلت األدلة الشرعٌة على إثبات العذر بالجهل وأنه

أٌضا مِن معرفة األصل فً هذه المسؤلة،
٘ -ال بد
ًّ

ال عقاب إال بعد
ببلغ ،قال هللا -تعالىَ ( :-و َما ُك َّنا ُم َع ِّذ ِبٌنَ
ٍ
س ًّ
َح َّتى َن ْب َع َ
س ًّبل
وال) (اإلسراء ،)ٔ٘:وقال -تعالىُ ( :-ر ُ
ث َر ُ

كمسؤلة مجردة نظرٌة :هل األصل العذر بالجهل أم أن

ُم َب ِّ
هللا ُح َّج ٌة َب ْعدَ
اس َعلَى َّ ِ
ش ِرٌنَ َو ُم ْنذ ِِرٌنَ لِ َئ َّبل ٌَ ُكونَ لِل َّن ِ
س ِل َو َكانَ َّ
هللاُ َع ِز ًّ
ٌزا َحكٌِ ًّما) (النساء ،)ٔٙ٘:وقال -
الر ُ
ُّ

األصل أن ال عذر بالجهل؟
 -ٙثم نبحث :هل هناك فرق ب ٌْن بعض المسائل أو

تعالىَ ( :-و َما َكانَ َّ
هللا ُ لِ ٌُضِ ل َّ َق ْو ًّما َب ْع َد إِ ْذ هَدَا ُه ْم َح َّتى
ٌُ َب ٌِّنَ لَ ُه ْم َما ٌَ َّتقُونَ ) (التوبة ،)ٔٔ٘:إلى ؼٌر ذلك مِن

َمن ٌدعً الفرق أن ٌؤتً بالدلٌل والبرهان.

اْلٌات الدالة على أن الحجة ال تقوم إال بعد العلم

األبواب ٌُعذر فٌها بالجهل ،وأخرى ال ٌعذر فٌها؟ وعلى

والبٌان.

 -1هذا مِن ناحٌة التؤصٌل للمسؤلة؛ أما مِن ناحٌة

موقع أنا السلفً

تطبٌق ذلك فً الواقع :هل انتشر العلم بهذه المسؤلة أم
ال؟ وهل هً مِن المعلوم بالدٌن بالضرورة؟ وهل هذا
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الشخص ٌجهل ذلك "أو مثله ٌجهل ذلك أم ال"؟!
 -8وال بد أن ندرك أن تنزٌل الحكم على الواقع
واألشخاص قابل لبلجتهاد واالختبلؾ ،فقد ٌرى عالم أن
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سلَّ َم،-
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
قال عقبةُ :ث َّم لَقِ ٌَنًِ َر ُ
َفا ْب َتدَأَنًِ َفؤ َ َخ َذ بِ ٌَدِيَ ،ف َقالٌََ ( :ا ُع ْق َب ُة ْبنُ َعام ٍِر ،أَ َال

سورة اإلخبلص (ٖ)
كتبه /رضا الخطٌب

أ ُ َعلِّ ُم َك َخ ٌْ َر َث َبل ِ
ٌل
ث ُ
س َو ٍر أ ُ ْن ِزلَ ْت فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو ْاإلِ ْن ِج ِ
َو َّ
ٌم؟) َقالَ :قُ ْل ُ
تَ :بلَىَ ،ج َعلَنًِ هللاُ
ور َوا ْلفُ ْر َق ِ
الز ُب ِ
ان ا ْل َعظِ ِ
ب
فِدَا َكَ .قالََ :فؤ َ ْق َرأَنًِ :قُلْ ه َُو هللا ُ أَ َحدٌَ ،وقُلْ أَ ُعو ُذ ِب َر ِّ
اسُ ،ث َّم َقالٌََ ( :ا ُع ْق َب ُةَ ،ال
ا ْل َفلَ ِقَ ،وقُلْ أَ ُعو ُذ ِب َر ِّ
ب ال َّن ِ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
ًّ
موصوال مع "سورة اإلخبلص".
فما زال الكبلم

ساهُنَّ َ ،و َال َت ِب ِ
ت لَ ٌْلَ ًّة َح َّتى َت ْق َرأَهُنَّ )
َت ْن َ

فمِن فضائلها:

األلبانً).

قول رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-منْ َق َرأَ قُلْ ه َُو
هللاُ أَ َح ٌد َح َّتى ٌَ ْختِ َم َها َع ْ
ص ًّرا فًِ
ش َر َم َّرا ٍ
ت َ ،ب َنى هللا ُ لَ ُه َق ْ

االستشفاء بها:

ا ْل َج َّن ِة) (رواه أحمد ،وصححه األلبانً).

عن عائشة -رضً هللا عنها" :-أَنَّ ال َّن ِب ًَّ َ -
صلَّى هللا ُ
سلَّ َمَ -كانَ إِ َذا أَ َوى إِلَى ف َِراشِ ِه ُكل َّ لَ ٌْلَ ٍة َج َم َع
َعلَ ٌْ ِه َو َ
ث فٌِ ِه َما َف َق َرأَ فٌِ ِه َما :قُلْ ه َُو َّ
َك َّف ٌْهُِ ،ث َّم َن َف َ
هللاُ أَ َحدٌَ ،وقُلْ

س ِم َع ال َّنبِ ًُّ َ -
وعن برٌدة -رضً هللا عنه -قالَ :
صلَّى هللاُ
ت َّ
سلَّ َمَ -ر ُج ًّبل ٌَقُولُ :اللَّ ُه َّم إِ ِّنً أَ ْسؤَلُ َك ِبؤ َ َّن َك أَ ْن َ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا ُ
الص َمدُ ،الَّذِي لَ ْم ٌَلِدْ َولَ ْم ٌُولَدْ َ ،ولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه
ْاألَ َح ُد َّ
سول ُ َّ
سلَّ َم( :-لَ َقدْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللاِ َ -
أَ َحدٌَ ،ف َقال َ َر ُ

(رواه أحمد ،وحسنه

اسُ ،ث َّم
ب ال َفلَ ِقَ ،وقُلْ أَ ُعو ُذ بِ َر ِّ
أَ ُعو ُذ ِب َر ِّ
ب ال َّن ِ
س ِدهِْ ٌَ ،بدَأ ُ ِب ِه َما َع َلى
اع مِنْ َج َ
اس َت َط َ
ِب ِه َما َما ْ
س ِدهِْ ٌَ ،ف َعل ُ َذلِ َك َثبلَ َ
ث َم َّراتٍ"
َو َو ْج ِه ِه َو َما أَ ْق َبل َ مِنْ َج َ
س ُح
ٌَ ْم َ
َر ْأسِ ِه

ُكفُ ًّوا
َ
سؤَل َ

ًِ
سئِل َ بِ ِه أَ ْع َطىَ ،وإِ َذا ُدع َ
اس ِم ِه ْاألَ ْع َظ ِم ،الَّذِي إِ َذا ُ
هللا ِب ْ
َّ َ
اب) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي ،وصححه األلبانً).
ِب ِه أَ َج َ

(متفق علٌه).
ث فٌِ ِه َما َف َق َرأَ
وقولها هنا فً هذا الحدٌثُ " :ث َّم َن َف َ

وروى اإلمام أحمد عن عقبة بن عامر -رضً هللا عنه-
سلَّ َمَ ،-فا ْب َت ْ
قال :لَق ُ
دَأ ُت ُه
ص َّلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول َ هللاِ َ -
ٌِت َر ُ

فٌِ ِه َما" :المقصود أنه قرأ ،ثم نفث بعد القراءة؛ حتى
تحصل بركة تبلوة القرآن فً كفٌه ،فهذه رقٌة ٌومٌة

سول َ هللاَِ ،ما َن َجاةُ
ت بِ ٌَ ِدهَِ ،قالََ :فقُ ْل ُ
َفؤ َ َخ ْذ ُ
تٌَ :ا َر ُ
س ْع َك َب ٌْ ُت َك،
س ل َِسا َن َكَ ،و ْل ٌَ َ
اح ُر ْ
ِن؟ َقالٌََ ( :ا ُع ْق َب ُةْ ،
ا ْل ُم ْإم ِ
َوا ْبكِ َعلَى َخطِ ٌ َئتِ َك) (رواه أحمد ،وحسنه األلبانً) ،وجاء فً

كان الرسول -علٌه السبلمٌ -رقً بها نفسه ق ْبل أن
ٌنام ،والنفث :أي ٌنفخ برٌق لطٌؾ.

س ل َِسا َن َك) :أي تصرؾ كؤنك
رواٌة أخرى( :أَ ْخ ِر ْ
أخرس ،أي أمسك علٌك لسانك.

"ج َم َع َك َّف ٌْهُِ ،ث َّم َن َف َ
ث فٌِ ِه َما" :أي بعد القراءة،
وقولهاَ :
فٌنبؽً أن ٌُحمل الحدٌث على هذا ،فإذا أراد اإلنسان أن
ٌنام فإنه ٌجمع كفٌه ،ثم ٌقرأ المعوذات الثبلث ،وإذا

وهكذا سلوك المإمن فً الفتن أن ٌكؾ لسانه وال

قٌل :المعوذات ،فالمراد بها" :قل هو هللا أحد ،والفلق،

ٌخوض؛ ألن اللسان إذا أطلق فهو سبع عقورٌ ،قطع

والناس" ،المعوذات بالجمع.

فً أعراض الناس ،وٌجنً وٌحصد صاحبه بهذه
العضلة القصٌرة ،اْلثام والكبائر والذنوب؛ فتهلكه!

س ِدهِ:" ...
اع مِنْ َج َ
اس َت َط َ
س ُح ِب ِه َما َما ْ
وقولهاُ " :ث َّم ٌَ ْم َ
أي ٌبدأ أوالًّ برأسه ووجهه ،ثم ما أقبل مِن جسده ،ثم
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ما استطاعت ٌده أن تصل إلٌه مِن جسده ،فٌرقً نفسه
بهذه السور الثبلث.
فهذه جملة أحادٌث صحاح فً فضل هذه السورة
المباركة ،والموفق مِن عباد هللا َمن أكثر مِن قراءة هذه
السورة ،ف َمن أراد أن تكثر قصوره فً الجنة ،و َمن
أراد أن ٌحبه الرحمن ،و َمن أراد أن ٌدخل الجنة ،و َمن
أراد أن ٌعصمه هللا مِن الشٌطان ،و َمن أراد أن ٌزداد
إٌما ًّنا وهدى؛ فلٌكثر مِن قراءة هذه السورة التً تعدل
ُثلُث القرآن.
وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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ولنا مع قصة هدهد سلٌمان -علٌه السبلم-

"الهدهد" ...وتح ُّمل األعباء!

وقفات ،وهً:

كتبه /خالد آل رحٌم

ًّ
أوال :سلٌمان -علٌه السبلم -سؤل عن الهدهد

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

المعروؾ ،ولم ٌسؤل عن أي هدهد ،وهذا دلٌل على أن

فربما ٌتعجب القارئ مِن هذا العنوان!

االختٌار ل َمن ٌعمل ال بد أن ٌكون على قدر تحمل

فما عبلقة "الهدهد" بالتح ُّمل ،وما عبلقته باألعباء؟!

المسئولٌة التً توكل إلٌه ،وأن ٌإدٌها على أكمل وجه:
( َو َت َف َّق َد َّ
الط ٌْ َر َف َقال َ َما لًِ ال أَ َرى ا ْل ُهدْ ُه َد أَ ْم َكانَ مِنْ

س ًّبا ،وما المقصود مِن ذكره
فهو لٌس مكل ًّفا وال محا َ

ا ْل َؽائ ِِبٌنَ ).

مقتر ًّنا بهذا العنوان؟!

ثان ًٌّا :قال الهدهد( :أَ َح ْط ُ
ت بِ َما لَ ْم ُتح ِْط بِ ِه) :قال

فسرٌعا سٌزول هذا
عفوا ،ال تتعجل ،وال تتعجب؛
ًّ
ًّ

الشوكانً -رحمه هللا" :-واإلحاطة :العلم بالشًء مِن

التعجب ،وٌبقً التؤمل واالنتفاع ل َمن أراد النجاة والفوز

جمٌع جهاته" .وقال :الطاهر بن عاشور -رحمه هللا:-

بالدنٌا واْلخرة ،وما دعانً للحدٌث عن "الهدهد" هو

"واإلحاطة :االشتمال على الشًء ،وجعله فً حوزة

ذكره فً "القرآن الكرٌم" ،وهً رسالة لنا أن :تعلموا

المحٌط ،وهً هنا مستعارة الستٌعاب العلم بالمعلومات.

ِمن الطٌر ما ٌنفعكم ،وٌكون سبب نجاتكم؛ فهذه

قال العلماء :والهدهد لم ٌقنع بؤخذ طرؾٍ مِن األخبار،

المخلوقات ؼٌر مكلفة ،ومع ذلك عملت بكل طاقتها مِن

وإنما ما زال ببلقٌس وقومها حتى (أحاط) بؤخبارهم،

أجل دٌن هللا ،وبنً جنسها ،بل ومِن أجل اإلنسان!

وفً هذا مِن الدقة والضبط ما ال ٌخفى" (انتهى).

ونبدأ الحدٌث عن الهدهد:

وعدم اإلحاطة باألمور ٌُعد مِن أعظم األسباب التً أدت
بالشباب "بل وببعض الدعاة" للوقوع فً أعراض

قال هللا -تعالىَ ( :-و َت َف َّق َد َّ
الط ٌْ َر َف َقال َ َما ل ًَِ َال أَ َرى
ا ْل ُهدْ هُدَ أَ ْم َكانَ مِنَ ا ْل َؽائِبٌِنَ َ .أل ُ َع ِّذ َب َّن ُه َع َذا ًّبا َ
شدٌِدًّا أَ ْو
ٌن َ .ف َم َك َ
َألَ ْذ َب َح َّن ُه أَ ْو لَ ٌَؤْتِ ٌَ ِّنً بِ ُ
ث َؼ ٌْ َر َبعٌِ ٍد َف َقال َ
ان ُمبِ ٍ
س ْل َط ٍ

أمور لم ٌحٌطوا
العلماء والدعاة؛ ألنهم حكموا على
ٍ
بها ،ونظروا إلٌها مِن زاوٌة واحدة ،وبنوا أحكامهم
على إثرها؛ ولذلك تجب اإلحاطة ًّ
أوال ،ثم الحكم على
األمور؛ ولهذا قال الهدهد( :أَ َح ْط ُ
ت بِ َما لَ ْم ُتح ِْط بِ ِه).

أَ َح ْط ُ
ٌِن  .إِ ِّنً
ت بِ َما لَ ْم ُتح ِْط بِ ِه َو ِج ْئ ُت َك مِنْ َ
س َبإٍ بِ َن َبإ ٍ ٌَق ٍ
ت ا ْم َرأَ ًّة َت ْملِ ُك ُه ْم َوأُوتِ ٌَ ْت مِنْ ُكل ِّ َ
َو َجدْ ُ
ش
ش ًْ ٍء َولَ َها َع ْر ٌ
ُون َّ
َعظِ ٌ ٌم َ .و َجدْ ُت َها َو َق ْو َم َها ٌَ ْس ُجدُونَ لِل َّ
هللاِ
س مِنْ د ِ
ش ْم ِ

ثال ًّثا :التسلح بالعلم ،فإذا كان الهدهد كذلك؛ فبنً

َو َز ٌَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
ٌل َف ُه ْم َال
ص َّد ُه ْم َع ِن َّ
ش ٌْ َطانُ أَ ْع َمالَ ُه ْم َف َ
السبِ ِ
ج ا ْل َخ ْب َء فًِ
ٌَ ْه َتدُونَ  .أَ َّال ٌَ ْس ُجدُوا ِ َّ ِ
هلل الَّذِي ٌُ ْخ ِر ُ
ض َو ٌَ ْعلَ ُم َما ُت ْخفُونَ َو َما ُت ْعلِ ُنونَ َّ .
الس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َّ
هللا ُ

اإلنسان أولى بذلك ،قال ابن القٌم -رحمه هللا" :-إن
سلٌمان لما توعد الهدهد بؤن ٌعذبه عذا ًّبا شدٌدًّا أو
ٌذبحه ،إنما نجا منه بالعلم ،وأقدم علٌه فً خطابه له
بقوله( :أَ َح ْط ُ
ت بِ َما لَ ْم ُتح ِْط بِ ِه) ،وهذا الخطاب إنما

ٌم) (النمل.)ٕٙ-ٕٓ:
َال إِلَ َه إِ َّال ه َُو َر ُّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ

جرأه علٌه العلم؛ وإال فالهدهد مع ضعفه ال ٌتمكن مِن
37

خطابه لسلٌمان مع قوته بمثل هذا الخطاب؛ لوال

فً نقل األخبار ،ولهم نقول" :أما لكم فً الهدهد أسوة

سلطان العلم!).

حسنة؟!".

وهكذا ارتفع الهدهد بالعلم ،والعلم دائ ًّما ٌرفع صاحبه:
( ٌَ ْر َفع َّ
ت)
هللاُ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوالَّذٌِنَ أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم دَ َر َجا ٍ
ِ

موجز ،وعدم التقعر فً
ب
سابعا :إٌصال ما ٌرٌده بخطا ٍ
ًّ
ٍ
الحدٌث وقول ما ال ٌفٌد ،فقد ذكر الهدهد القصة كلها
ت معدودة( :إِ ِّنً َو َج ُّ
دت ا ْم َرأَ ًّة َت ْملِ ُك ُه ْم
بإٌجاز فً كلما ٍ
ٍ

إلً ،هٌبة له!" ،وعن
أشرب الماء والشافعً ٌنظر َّ

َوأُو ِت ٌَ ْت مِنْ ُكل ِّ َ
ش
ش ًْ ٍء َولَ َها َع ْر ٌ
َو َق ْو َم َها ٌَ ْس ُجدُونَ لِل َّ
ُون
س مِنْ د ِ
ش ْم ِ
ال َّ
ٌل َف ُه ْم ال ٌَ ْه َتدُونَ ).
صدَّ ُه ْم َعنْ َّ
ش ٌْ َطانُ أَ ْع َمالَ ُه ْم َف َ
الس ِب ِ

ومِن الدروس الكثٌرة والعظٌمة فً قصة

ثام ًّنا :التركٌز على األصول وأهمها التوحٌد ،وهذا أصل

الهدهد:

األصول ،وبه قامت السموات واألرض؛ فبل تمكٌن وال

رابعا :اإلٌجابٌة فً المبادرة بإصبلح الناس ودعوتهم،
ًّ

عز ،وال نجاة إال بالتوحٌد ،وهذا ما جاء به األنبٌاء،
وما أُنزلت به الكتب ،وما ُكلؾ به البشر ،وقد علم

واستنكاره لعبادتهم ؼٌر هللا -عز وجل-؛ ألن بصبلحهم

الهدهد هذا؛ فؤول ما أنكر علٌهم هو إشراكهم باهلل -

تصلح الدنٌا واْلخرة ،وبعبادتهم هلل ٌم ِّكن لهم دٌنهم

تعالى.-

ُ
اجترأت أن
(المجادلة)ٔٔ:؛ ولهذا قال الربٌع" :وهللا ما

َعظِ ٌ ٌم َو َجدْ ُت َها
َّ
هللاِ َو َز ٌَّنَ لَ ُه ْم

كبٌرا فً ملكوت
الفضٌل قال" :عالم عامل بعلمه ٌُدعى
ًّ
السموات!".

الذي ارتضى لهم؛ ولذلك قال هللا -تعالى -على لسان
ج ا ْل َخ ْب َء فًِ
الهدهد( :أَ َّال ٌَ ْس ُجدُوا ِ َّ ِ
هلل الَّذِي ٌُ ْخ ِر ُ
ض َو ٌَ ْعلَ ُم َما ُت ْخفُونَ َو َما ُت ْعلِ ُنونَ َّ .
الس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َّ
هللا ُ

تاسعا :اقتراح الحلول ،وهو عبادة هللا والسجود له،
ًّ
ومع إنكاره لشركهم وضع لهم الحلول ،وهذا هو
الداعٌة الناجح والعالم الربانً الذي ٌب ٌِّن الطرٌق

ٌم).
َال إِلَ َه إِ َّال ه َُو َر ُّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ

وٌوضح السبٌل ،فإن قال :ال تفعل كذا ،ال بد أن ٌتبعه

خامسا :تحمل المسئولٌة ،والذهاب إلى الٌمن منطل ًّقا
ًّ

بقوله :وافعل كذا ،وهذا ما فعله الهدهد ،فلما ب ٌَّن لهم

مِن تحمله لمسئولٌاته ،وإن كان ؼٌر مكلؾ ،لكنه علم

خطؤ اإلشراك باهلل دعاهم إلى توحٌده ( َو َجدْ ُت َها َو َق ْو َم َها
هللا َو َز ٌَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
ٌَ ْس ُجدُونَ لِل َّ
ش ٌْ َطانُ
ُون َّ ِ
س مِنْ د ِ
ش ْم ِ
ٌل َف ُه ْم َال ٌَ ْه َتدُونَ  .أَ َّال
صدَّ ُه ْم َع ِن
َّ
أَ ْع َمالَ ُه ْم َف َ
الس ِب ِ

ونعمه على الناس.

الس َم َاوا ِ
ض
ت َو ْاألَ ْر ِ
ج ا ْل َخ ْب َء فًِ َّ
ٌَ ْس ُجدُوا ِ َّهللِ الَّذِي ٌُ ْخ ِر ُ
َو ٌَ ْعلَ ُم َما ُت ْخفُونَ َو َما ُت ْعلِ ُنونَ َّ .
ب
هللاُ َال إِلَ َه إِ َّال ه َُو َر ُّ

أنه مخلوق مِن مخلوقات هللا -تعالىٌ -جب علٌه الدعوة
إلٌه ،والتحدث عن هذا الرب العظٌم ،وذكر أفضاله

سادسا :أمانة النقل عن القوم فلم ٌزد حر ًّفا أو ٌُنقص
ًّ

ٌم).
ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ

حر ًّفا ،وهذا ٌحتاج إلٌه الكثٌر مِن الناس فً زماننا
المعاصِ ر؛ فكم مِن كلم ٍة قٌلت بؤحرؾ قلٌلة فصارت

وأخٌرا :الحدٌث عن الهدهد ٌطول؛ فكم مِن الفوائد
ًّ

منشورا أو ًّ
مقاال وربما كتا ًّبا! وهذا بسبب عدم التورع
ًّ

ُتستفاد منه ،أما هو فقد أوعظ وأبلػ ،والباقً علٌنا :أن
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نسمع ،ونعمل لدٌننا وعقٌدتنا ،وال أقل أن نكون مثل
الهدهد!
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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 -كون السٌئات ظاهرة ومسلَّط علٌها إعبلم ًٌّّا؛ فتنشؤ

مٌزان الحسنات والسٌئات

األجٌال على اعتٌاد الباطل.
كتبه /سٌد عبد الهادي
 كون الحسنات موسمٌة أكثر منها دائمة؛ ال سٌما إذاالحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

تل َّبس صاحب الحسنات ببعض السٌئات :كالتدخٌن،
واألؼانً ،وؼٌرها ،فبل ٌثمر األثر اإلٌمانً الكامل.

فكمٌة أعمال الخٌر والبر واإلحسان مِن أهل مصر
الطٌبٌن تفوق الخٌال؛ لٌس فقط أهل الحسنات الظاهرة:

 -واألخطر هو تؤثٌر المناخ السٌاسً ،وحالة التمزق

كالصبلة والصٌام و العمرة ،ولكن ٌؤسر قلبً أكثر

الوطنً؛ مضا ًّفا إلٌها المطحنة االقتصادٌة ،مع انشؽال

المعانً اإلٌمانٌة واإلنسانٌة ،مثل :بر الوالدٌن ،أو

المصلحٌن بإصبلح الخلل الفكري أكثر؛ مما نتج عنه

الحنان على األبناء ،أو الوفاء ب ٌْن الزوجٌن ،أو الشفقة

خلل ضخم فً األخبلق والسلوك والمعامبلت ،ال ٌجبره

على الضعٌؾ والمرٌض!

بعد رحمة هللا؛ إال تضافر جهود الجمٌع مِن" :آباء
وأمهات  -وأزواج وزوجات  -ومعلمٌن ومصلحٌن -

أناسا ٌضطرون إلى بٌع أثاث بٌوتهم مِن أجل
إنك ترى
ًّ

وعلماء ودعاة"؛ إلصبلح هذا األمر.

اإلنفاق على مرضاهمٌ ،تعففون أن ٌسؤلوا الناس!

موقع أنا السلفً

أناسا ٌقومون بالسعً على مرٌضهم
أٌضا
وترى
ًّ
ًّ
المعاق أو العاجز المٌئوس مِن شفائه لسنواتٍ؛ ال
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ٌكلون وال ٌتبرمون!
أي صبر هذا؟!
ولعلك قابلت َمن ٌتصدق بنصؾ جنٌه ألهل سورٌا،
ولٌس فً جٌبه ؼٌر جنٌه!
بمثل هذه الحسنات ترفع عنا المصائب.
بخطر
أٌضا ضخمة ومهولة ،وتنذر
ولكن كمٌة السٌئات ًّ
ٍ
شدٌدٍ ،مِن" :المخدرات والبلطجة  -والعري واالختبلط
 والفاحشة المستترة والمعلنة  -والفساد و الرشاوى -والجهل بالدٌن  -والبدع والشركٌات  -واإللحاد
والتنصٌر  -والتشٌع".
وتؤتً األزمة فً اختبلل المٌزان ب ٌْن الحسنات
والسٌئات ألسبابٍ ،منها:
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البطاقات الدعوٌة
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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ًّ
أمواال محرمة وأنفقها
ما ٌلزم َمن اكتسب

كٌؾ ٌتحلل من أراد أن ٌعمل أكثر مِن
عمرة إذا كان سٌحلق رأسه بعد العمرة
األولى؟

ثم عجز عن إخراج مثلها بعد توبته؟
السإال:

السإال:

ت طوٌلة ،ومنَّ هللا
شخص كان ٌكسب ماالًّ حرا ًّما لسنوا ٍ

َمن أراد أن ٌستثمر رحلة العمرة وٌرٌد أن ٌعمل عمرة

فقرر التخلص مِن كل األموال الحرام التً
علٌه بالتوبة َّ

كل ٌوم طٌلة بقائه فً مكة ،فماذا ٌفعل فً حلق الرأس

كانت فً ٌده عند التوبة ،وسإالً هو :ما حكم األموال

أو تقصٌره حتى ٌتحلل مِن عمرته ،فهو فً أول عمرة

الحرام التً أنفقها قبل التوبة؟! هل تبقى فً ذمته،

له سٌؤخذ باألفضل وهو الحلق الكامل لرأسه ،وسٌقوم

ُ
قرأت فتوتٌن
ومِن َث َّم ال بد أن ٌتصدق بمثلها؟! فقد

فً الٌوم الثانً بعمل عمرة ثانٌة ،فكٌؾ ٌتحلل منها

مختلفتٌن فً هذه المسؤلة ،فهناك َمن ٌقول :إنه إن

خٌرا.
هً والثالثة وهكذا؟ وجزاكم هللا ًّ

كان قد أنفق هذا المال الحرام ق ْبل التوبة ،فبل شًء
علٌه.

الجواب:

وهناك َمن ٌقول :إن المال الحرام الذي أنفقه ق ْبل

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

التوبة ٌبقى فً ذمته ،فالرجاء توضٌح الرأي الراجح

فاألفضل للمعتمر أن ٌطوؾ بالبٌت ،وٌستؽل وقته فً
ذلك ،ولو اعتمر أكثر مِن عمرة؛ صح ذلك ،وقد كان
أنس -رضً هللا عنهٌ -خرج للتنعٌم وٌعتمر إذا َح َّم َم
رأسه ،أي :ظهر فٌه الشعر؛ وإال فلٌمرر الموسى على
رأسه.

فً هذه المسؤلة ،مع ذكر الدلٌل .فالسإال باختصار:
هل األموال الحرام التً أنفقها الشخص ق ْبل التوبة
تبقى فً ذمته ،وٌتعٌن علٌه رد مثلها عند التوبة؟!
المحرمة لكسبها ،مثل:
طبعا األموال
والمقصود هنا
َّ
ًّ

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

العمل فً البنوك الربوٌة ،والؽناء ،وؼٌرهما ،ولٌس
األموال المؽصوبة أو المسروقة.
الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
مال حرام ال ٌملكه،
فلو تٌسر له التصدق بما أنفقه مِن ٍ
وال ٌعرؾ مالكه؛ فاألصل أنه ٌلزمه ذلك ،وإن عجز؛
ب ما قبلها.
فالتوبة مع العجز عن الرد َت ُج ُّ
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

هل ٌجوز إعطاء الزكاة لزوج االبنة؟

فإذا كان الذهب قد بلػ نصا ًّبا "لكل واحد منهم ٘8

السإال:

ْ
وجبت فٌه الزكاة مِن تارٌخ
جرا ًّما ،عٌار ٕٗ"؛ فقد
ب ألوالدها الصؽار لٌنتفعوا به
والدة زوجتً تحتفظ بذه ٍ

هبته على األحوط "وعلى الراجح" ،والوجه الثانً:

عندما ٌكبرون ،ولم تكن تعلم :هل علٌه زكاة أم ال؟

مِن تارٌخ العلم بوجوب الزكاة.

ْ
فخافت مِن أن ٌكون فٌه زكاة وقررت أن تخرجها عنه،
وأنا أعمل طبٌ ًّبا ،وعندي معمل تحالٌل طبٌة ،وكنت أمر

وإعطاإها الزكاة لك متوقؾ على معرفة نوع الضائقة؟
َ
فقٌرا أو ؼار ًّما أم ال؟
وهل
صرت بها ًّ

فف َّك ْ
جزءا مِن مال الزكاة أفك به
رت هً أن تعطٌنً
ًّ

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

بضائق ٍة مالٌ ٍة ٌسٌرة بعد شرائً ألجهزة المعمل،
ضائقتً ،فهل ٌجوز ذلك؟
الجواب:
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الوسائط المتعددة
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عقٌدة
 -114كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -115كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -116كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -117كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -118كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -111كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -111كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -112كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -113كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -114كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -116كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -118كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -119كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -121كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -122كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -124كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -126كتاب اإلٌمان لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة .دٌ /اسر برهامً
 -136تابع المرتبة الرابعة وهً مرتبة خلق هللا لألعمال وتكوٌنه وإٌجاده لها (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر
برهامً
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القرآن الكرٌم وعلومه
 -126اآلٌات ( )54 -52من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -127اآلٌات ( )54 -52من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌتان ( )2 -1من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة فاطر) .دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌات ( )6 -3من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة فاطر) .دٌ /اسر برهامً
 -115اآلٌتان ( )19 -18من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر برهامً
 -116اآلٌات (( )23 -21تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر برهامً
 -113أوصاف القرآن (دقٌقة قرآنٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
من اآلٌة  9إلى اآلٌة ( 13سورة فصلت -تفسٌر ابن كثٌر) .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -116اآلٌتان (( )21 -21سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -117اآلٌتان (( )23 -22سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

حدٌث
 -155باب من كره أن ٌقعد وٌقوم له الناس (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -179تابع قوله تعالى (ٌا أٌها الذٌن آمنوا كلوا من طٌبات ما رزقناكم) (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن
مسلم) .دٌ /اسر برهامً
 -133الترغٌب فً اإلنفاق فً وجوه الخٌر كرما والترهٌب من اإلمساك واالدخار شحا (( )1كتاب الصدقات-
الترغٌب والترهٌب) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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فقه وأصوله
 -167حكم تحوٌل الخطٌب لردائه فً االستسقاء (الشامل فً فقه الخطٌب) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -168متى ٌحول الخطٌب رداءه فً االستسقاء (الشامل فً فقه الخطٌب) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -169كٌفٌة رفع الٌدٌن للدعاء فً االستسقاء (الشامل فً فقه الخطٌب) .الشٌخ /سعٌد محمود

تزكٌة وتربٌة ورقائق
نعمة اإلسالم .د /أحمد فرٌد
 -116تابع قوله تعالى (وكذلك نفصل اآلٌات ولتستبٌن سبٌل المجرمٌن) (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر
برهامً
القرآن ..والتمكٌن لألمة .دٌ /اسر برهامً
 -113مالً والدنٌا (الزهد) .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -114إٌاكم ومحقرات الذنوب (الزهد) .الشٌخ /عصام حسنٌن
الورم الخبٌث .الشٌخ /سعٌد صابر
 -113تحرك!! (سنة أولى جامعة) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

فكر ومنهج
 -116أقول العلماء فً إثبات العذر بالجهل (العذر بالجهل) .د /أحمد فرٌد
 -117الجواب عن أدلة المخالفٌن (العذر بالجهل) .د /أحمد فرٌد
 -118شبهات وردود (العذر بالجهل) .د /أحمد فرٌد
 -143فصل فً الكالم على منع أبً بكر فاطمة المٌراث (مختصر منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر
برهامً
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الواقع المعاصر
القدس إسالمٌة .الشٌخ /سعٌد الروبً
دفع الشبهات عن المسجد األقصى .الشٌخ /عصام حسنٌن
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