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اع َعلَى مَنْ
ض ِّر َع ل ِْْلَ ْب َ
اعَ ،فإِنْ َت َع َّذ َر َت ْقدٌِ ُم ُه َقدَّ ْم َنا ا ْل ُم َت َ
َو ْاْلَ ْب َ
ض ِ
ض ِ
ض لِل ِّدمَاءِ .
ٌَ َت َع َّر ُ

تأمالت فً النصٌحة (٘)
كتبهٌ /اسر برهامً

ٌِر
ٌر مِنْ ال ُّذ ُنو ِ
ب َو ْاْلَ ْك َب ِر َوال َّ
َو َك َذلِ َك ٌَ َت َر َّت ُ
صؽ ِ
ب ال َّت ْقدٌِ ُم َعلَى ا ْل َك ِب ِ
ص َؽ ِر َعلَى ْ
اخت َِالؾِ ُر َت ِب َها.
ِم ْن َها َو ْاْلَ ْ

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
س َال ِم َ -ر ِح َم ُه هللا ُ:-
س ْل َطانُ ال ُع َلمَاءِ الع ُِّز بنُ عب ِد ال َّ
فقد َقال َ ُ
اص ِة ِب َح ٌْ ُ
ث َال
" َقاعِ َدةٌ :إ َذا َت َع َّذ َرتْ ا ْل َع َدالَ ُة فًِ ا ْل ِو َال ٌَ ِة ا ْل َعا َّم ِة َوا ْل َخ َّ
سو ًقاَ ...ولَ ُه أَ ْمثِلَ ٌة:
وج ُد عَدْ لٌَ :ولَّ ٌْ َنا أَ َقلَّ ُه ْم فُ ُ
ٌُ َ

ص ُّر ِف ِه
َفإِنْ قٌِلَ :أَ ٌَ ُجو ُز ا ْلقِ َتال ُ َم َع أَ َح ِد ِه َما ِْلِ َقا َم ِة ِو َال ٌَتِ ِه َوإِدَ ا َم ِة َت َ
س َد َت ًْ
َم َع إ َعا َنتِ ِه َعلَى َم ْعصِ ٌَتِهِ؟ قُ ْل َناَ :ن َع ْم؛ دَ ْف ًعا لِ َما َبٌْنَ َم ْف َ
س ِد َف ْ َ
سدِ.
اْل ْف َ
اوتَِ ،ود َْر ًءا ل ِْْلَ ْف َ
سو َق ٌْ ِن مِنْ ال َّت َف ُ
ا ْلفُ ُ

انَ ،فإِ َذا
 أَ َح ُدهَاَ :إذا َت َع َّذ َر فًِ ْاْلَبِ َّم ِة َف ٌُ َقدَّ ُم أَ َقلُّ ُه ْم فُ ُسو ًقا ِع ْن َد ْاْلِ ْم َك ِ
سو ًقا ٌُ َف ِّر ُط فًِ ُع ْ
صال ِِح ا ْل َعا َّم ِة َم َث ًال َو َؼ ٌْ ُر ُه
ش ِر ا ْل َم َ
َكانَ ْاْلَ َقل ُّ فُ ُ
س َف َما َزا َد
ٌُ َف ِّر ُط فًِ ُخ ُمسِ َها لَ ْم َت ُج ْز َت ْولِ ٌَ ُة مَنْ ٌُ َف ِّر ُط فًِ ا ْل ُخ ُم ِ
َعلَ ٌْهَِ ،و ٌَ ُجو ُز َت ْولِ ٌَ ُة مَنْ ٌُ َف ِّر ُط فًِ ا ْل ُع ْ
ش ِرَ ،وإِ َّن َما َج َّو ْز َنا َذلِكَ؛ ِْلَنَّ

َّ
َوفًِ َه َذا َو ْق َف ٌة َوإِ ْ
سا ِد
ش َكال ٌ مِنْ ِج َه ِة أَ َّنا ُنعٌِنُ
الظالِ َم َعلَى َف َ
اع َوه ًَِ َم ْعصِ ٌَ ٌةَ ،و َك َذلِ َك ُنعٌِنُ ْاْل َخ َر
س َد ِة ْاْلَ ْب َ
ْاْلَ ْم َوا ِل َد ْف ًعا لِ َم ْف َ
ض ِ
اع دَ ْف ًعا لِ َم ْفسَدَ ِة الدِّ مَاءِ َوه ًَِ َم ْعصِ ٌَ ٌة.
سا ِد ْاْلَ ْب َ
َعلَى إ ْف َ
ض ِ
َولَكِنْ َقدْ ٌَ ُجو ُز ْاْلِ َعا َن ُة َعلَى ا ْل َم ْعصِ ٌَ ِة َال لِ َك ْونِ َها َم ْعصِ ٌَ ًةَ ،بلْ
الرا ِج َحةَِ ،و َك َذلِ َك إ َذا َح َ
صلَ َح ِة َّ
ٌل ا ْل َم ْ
لِ َك ْونِ َها َوسِ ٌلَ ًة إلَى َت ْحصِ ِ
صلَ

ٌع ا ْل ُع ْ
ِح ْف َظ ت ِْس َع ِة ْاْلَ ْع َ
صلَ ُح ل ِْْلَ ٌْ َت ِام َو ِْلَهْ ِل ْاْلِ ْس َال ِم
ش ِر أَ ْ
ار ِب َت ْ
ش ِ
ض ٌِ ِ
ضاَ ،ف ٌَ ُكونُ ه ََذا مِنْ
س أَ ٌْ ً
ٌِعَ ،ومِنْ َت ْ
مِنْ َت ْ
ٌع ا ْل ُخ ُم ِ
ض ٌِ ِ
ٌع ا ْل َجم ِ
ض ٌِ ِ
ب َد ْف ِع أَ َ
س َد َت ٌْ ِن ِبأ َ َخ ِّف ِه َما.
َبا ِ
ش ِّد ا ْل َم ْف َ

صلَ َح ِة َت ْف ِوٌ ِ
ت ا ْل َم ْف َ
ص َل َح ٌة َت ْر ُبو َعلَى َم ْ
ِب ْاْلِ َعا َن ِة َم ْ
سدَ ةِ؛ َك َما ُت ْب َذل ُ
ْاْلَ ْم َوال ُ فًِ فِدَى ْاْلَ ْس َرى ْاْلَ ْح َر ِار ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ مِنْ أَ ٌْدِي ا ْل َك َف َر ِة

ص ُّر َفا ُت ُه
ٌِر ُن ِّف َذتْ َت َ
َولَ ْو َت َولَّى ْاْلَ ْم َوال َ ا ْل َعا َّم َة َم ْح ُجو ٌر َعلَ ٌْ ِه ِبال َّت ْبذ ِ
ص ُّرفُ ُه لِ َن ْفسِ هِْ ،إذ َال
ورةَِ ،و َال ٌُ َن َّف ُذ َت َ
ض ُر َ
ا ْل َعا َّم ُة َإذا َوا َف َقتْ ا ْل َحقَّ لِل َّ
اس ِب َت ْولِ ٌَ ِة
ص ِ
صلَ َحتِهَِ .ولَ ْو ا ُ ْب ُتل ًَِ ال َّن ُ
وص َم ْ
ُمو ِج َب ِْلِ ْن َقا ِذ ِه َم َع ُخ ُ

صال ِِح ْاْلَ َن ِام ،ص .)88 - 8ٙ
َوا ْل َف َج َرةِ" ( َق َوا ِع ُد اْلَ ْح َك ِام فًِ َم َ
و ُ
سبِل شٌخ اْلسالم ابن تٌمٌة َ -ر ِح َم ُه هللاُ" :-عَنْ َر ُج ٍل ُم َت َولٍّ
الس ْل َطانِ ٌَّ ِة َما َج َرتْ
ت َو َع َل ٌْ َها مِنْ ا ْل ُكلَ ِ
اعا ٍ
ِو َال ٌَا ٍ
ؾ ُّ
طع إ ْق َط َ
ت َو ُم ْق ٍ
ب
س ِ
بِ ِه ا ْل َعا َدةَُ ،وه َُو ٌَ ْخ َتا ُر أَنْ ٌُ ْسقِ َط ال ُّظ ْل َم ُكلَّ ُه َو ٌَ ْج َت ِهدَ فًِ َذلِ َك بِ َح َ
َما َقد ََر َعلَ ٌْهَِ ،وه َُو ٌَ ْعلَ ُم أَ َّن ُه إنْ َت َر َك َذلِ َك َوأَ ْق َط َع َها َؼ ٌْ َرهُ َو َولَّى

ص ُّر ُف ُه َما
ص ِب ًٍّ ُم َم ٌِّ ٍز ٌَ ْر ِج ُع إلَى َر ْأيِ ا ْل ُع َق َالءِ َف َهلْ ٌُ َن َّف ُذ َت َ
ا ْم َرأَ ٍة أَ ْو َ
ضا ِة َوا ْل ُو َالةِ؟
ا ْل َعا ُّم فٌِ َما ٌُ َوافِقُ ا ْل َحقَّ َك َت ْجنٌِ ِد ْاْلَ ْج َنا ِد َو َت ْولِ ٌَ ِة ا ْلقُ َ
َففًِ َذلِ َك َو ْق َف ٌة.
اء لِمَنْ
ض َ
ٌم َف َولَّ ْوا ا ْل َق َ
َولَ ْو ْ
ٌِم َعظِ ٍ
اس َت ْولَى ا ْل ُك َّفا ُر َع َلى إ ْقل ٍ
صال ِِح ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ ا ْل َعا َّمةَِ ،فا َ َّلذِي ٌَ ْظ َه ُر إ ْن َفا ُذ َذلِ َك ُكلِّ ِه
بِ َم َ

َؼ ٌْ َرهُ َفإِنَّ ال ُّظ ْل َم َال ٌُ ْت َر ُك ِم ْن ُه َ
ش ًْ ٌء؛ َبلْ ُر َّب َما ٌَ ْزدَ ادَُ ،وه َُو ٌُ ْم ِك ُن ُه
ؾ،
ص َ
وس الَّتًِ فًِ إ ْق َطاعِ ِه َف ٌُ ْسق َِط ال ِّن ْ
ؾ تِ ْل َك ا ْل ُم ُك َ
أَنْ ٌُ َخ ِّف َ
ب ِم ْن ُه
إس َقا ُطهُ؛ َفإِ َّن ُه ٌُ ْطلَ ُ
ؾ َال ٌُ ْم ِك ُن ُه ْ
ار َ
ؾ ْاْل َخ ُر ِج َه َة َم َ
ص ُ
َوال ِّن ْ
ص ِ

ٌَقُو ُم
َج ْل ًبا

صال ِِح ا ْل َعا َّم ِة َو َد ْف ًعا لِ ْل َم َفاسِ ِد ال َّ
شا ِملَةِْ ،إذ ٌَ ْب ُع ُد َعنْ َر ْح َم ِة
لِ ْل َم َ
ال َّ
صال ِِح عِ َبا ِد ِه َت ْعطِ ٌل ُ ا ْل َم َ
ش ْر ِع َو ِر َعا ٌَتِ ِه لِ َم َ
صال ِِح ا ْل َعا َّم ِة َو َت َح ُّمل ُ

ض َهاَ ،وه َُو َعا ِج ٌز عَنْ َذلِ َك َال ٌُ ْم ِك ُن ُه َر ُّدهَا.
ار ِ
ؾ ع َِو َ
لِتِ ْل َك ا ْل َم َ
ص ِ
َف َهلْ ٌَ ُجو ُز لِ ِم ْث ِل َه َذا َب َقاؤُ هُ َعلَى ِو َال ٌَتِ ِه َوإِ ْق َطاعِ هَِ ،و َقدْ ُع ِر َفتْ نِ ٌَّ ُت ُه
إم َكانِهِ؟ أَ ْم َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌَ ْر َف َع
س ِ
ب ْ
اجتِ َها ُدهُ َو َما َر َف َع ُه مِنْ ال ُّظ ْل ِم بِ َح َ
َو ْ

ال فٌِمَنْ ٌَ َت َع َ
ا ْل َم َفاسِ ِد ال َّ
اطى َت ْولِ ٌَ َت َها لِمَنْ ه َُو
شا ِملَةِ ،لِ َف َوا ِ
ت ا ْل َك َم ِ
صال ِِح ْاْلَ َن ِام ،ص
احتِ َمال ٌ َبعٌِدٌ" ( َق َواعِ ُد اْلَ ْح َك ِام فًِ َم َ
أَهْ ل ٌ لَ َهاَ ،وفًِ َذلِ َك ْ

اعَ ،وه َُو َإذا َر َف َع ٌَدَ هُ َال ٌَ ُزول ُ ال ُّظ ْل ُم
ٌَ َدهُ عَنْ َه ِذ ِه ا ْل ِو َال ٌَ ِة َو ْاْلِ ْق َط ِ
اع َك َما
َبلْ ٌَ ْب َقى َو ٌَ ْز َدادُ؟َ .ف َهلْ ٌَ ُجو ُز لَ ُه ا ْل َب َقا ُء َعلَى ا ْل ِو َال ٌَ ِة َو ْاْلِ ْق َط ِ
ُذك َِر؟ َو َهلْ َعلَ ٌْ ِه إ ْث ٌم فًِ ه ََذا ا ْلف ِْع ِل؟ أَ ْم َال؟ َوإِ َذا لَ ْم ٌَ ُكنْ َعلَ ٌْ ِه إ ْث ٌم؛
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وق فًِ َحقِّ ْاْلَبِ َّمةِ:
ب ا ْلفُ ُ
وقال َ -ر ِح َم ُه هللا ُ ..." :-إ َذا َت َف َاو َتتْ ُر َت ُ
س ِ
وس،
َقدَّ ْم َنا أَ َقلَّ ُه ْم فُ ُ
سو ًقاِ ،م ْثل َ إنْ َكانَ ف ِْسقُ أَ َح ِد ْاْلَبِ َّم ِة ِب َق ْت ِل ال ُّنفُ ِ

ي ْاْلَ ْم َر ٌْ ِن َخ ٌْ ٌر لَهُ :أَنْ ٌَ ْس َتم َِّر َم َع
ب َع َلى َذلِكَ؟ أَ ْم َال؟ َوأَ ُّ
َف َهلْ ٌُ َطالَ ُ
اجتِ َها ِد ِه فًِ َر ْف ِع ال ُّظ ْل ِم َو َت ْقلٌِلِهِ ،أَ ْم َر ْف ُع ٌَ ِد ِه َم َع َب َقاءِ ال ُّظ ْل ِم
ْ

ض ُّر ِع
اعَ ،وف ِْسقُ ْاْل َخ ِر بِال َّت َ
َوف ِْسقُ ْاْل َخ ِر ِبا ْنتِ َهاكِ ُح ْر َم ِة ْاْلَ ْب َ
ض ِ
ض ِّر ِع لِل ِّدمَاءِ
ال َعلَى ا ْل ُم َت َ
الَ ،قدَّ ْم َنا ا ْل ُم َت َ
ض ِّر َع ل ِْْلَ ْم َو ِ
ل ِْْلَ ْم َو ِ

الر ِع ٌَّ ُة َت ْخ َتا ُر َب َقا َء ٌَ ِد ِه لِ َما لَ َها فًِ َذ ِل َك مِنْ
َو ِزٌَادَ ةِ؟ َوإِ َذا َكا َنتْ َّ
ا ْل َم ْن َف َع ِة بِ ِه َو َر ْف ِع َما َر َف َع ُه مِنْ ال ُّظ ْل ِم؛ َف َهلْ ْاْلَ ْولَى لَ ُه أَنْ ٌُ َوافِقَ
3

الرعِ ٌَّ ُة َت ْك َرهُ َذلِ َك لِ ِع ْل ِم َها أَنَّ ال ُّظ ْل َم ٌَ ْب َقى
الر ِع ٌَّ َة ،أَ ْم ٌَ ْر َف ُع ٌَدَ هُ؟ َو َّ
َّ
َو ٌَ ْز َدا ُد ِب َر ْف ِع ٌَ ِدهِ.

ال الَّتًِ ا ُ ْؤ ُت ِم ُنوا؛ َك َما ٌُ ْع ُطو َن ُه مِنْ ا ْل َو َظابِؾِ ا ْل ُم َر َّت َب ِة َع َلى
َو ْاْلَ ْم َو ِ
ؾ ا ْل ُم َر َّت َب ِة َع َلى َما ٌُ َبا ُع َو ٌُ ْ
ار َوا ْل َو َظابِ ِ
ش َت َرى؛ َفإِنَّ ُكلَّ مَنْ
ا ْل َع َق ِ

اب :ا ْل َح ْم ُد ِ َّهللَِ ،ن َع ْمَ ،إذا َكانَ ُم ْج َت ِهدً ا فًِ ا ْلعَدْ ِل َو َر ْف ِع ال ُّظ ْل ِم
َفأ َ َج َ
صلَ ُح لِ ْل ُم ْسلِمٌِنَ مِنْ ِو َال ٌَ ِة َؼ ٌْ ِرهِ،
ِب َحس ِ
إم َكانِهَِ ،و ِو َال ٌَتِ ِه َخ ٌْ ٌر َوأَ ْ
ب ْ

ت مِنْ َه ِذ ِه ا ْلبِ َال ِد َو َن ْح ِوهَا
ؾ لِ َؽ ٌْ ِر ِه أَ ْو لِ َن ْفسِ ِه فًِ َه ِذ ِه ْاْلَ ْو َقا ِ
ص َّر َ
َت َ
ِؾ؛ َفلَ ْو َكانَ َذلِ َك َال ٌَ ُجو ُز ِْلَ َح ٍد أَنْ
دِّي َه ِذ ِه ا ْل َو َظاب َ
َف َال بُدَّ أَنْ ٌُ َؤ َ
صالِ ِح ِه ْم.
ؾ لِ َؽ ٌْ ِر ِه لَ ِز َم مِنْ َذلِ َك َف َسا ُد ا ْل ِع َبا ِد َو َف َواتُ َم َ
ص َّر َ
ٌَ َت َ

ضل ُ مِنْ َت ْر ِك ِه إ َذا لَ ْم ٌَ ْ
ش َت ِؽلْ إ َذا َت َر َك ُه بِ َما ه َُو
َبلْ َب َقاؤُ هُ َعلَى َذلِ َك أَ ْف َ
ضل ُ ِم ْنهُ.
أَ ْف َ

اس ِم ْن ُه
َواَلَّذِي ٌَ ْن َهى َعنْ َذلِ َك لِ َب َّال ٌَ َق َع ُظ ْل ٌم َقلٌِلٌَ :ل ْو َق ِبلَ ال َّن ُ
ٌق
ؾ ال ُّظ ْل ُم َوا ْل َف َ
ضا َع َ
َت َ
سا ُد َعلَ ٌْ ِه ْم؛ َف ُه َو بِ َم ْن ِزلَ ِة مَنْ َكا ُنوا فًِ َط ِر ٍ
ال أَ َخ ُذوا
ضو ُه ْم ِب َب ْع ِ
ٌق َفإِنْ لَ ْم ٌُ ْر ُ
ض ا ْل َم ِ
َو َخ َر َج َعلَ ٌْ ِه ْم قُ َّطا ُع ال َّط ِر ِ
أَ ْم َوالَ ُه ْم َو َق َتلُو ُه ْمَ .فمَنْ َقال َ لِتِ ْل َك ا ْل َقا ِفلَةَِ :ال ٌَ ِحل ُّ لَ ُك ْم أَنْ ُت ْع ُطوا

است ٌَِالؤُ هُ
َو ْ
َفإِ َّن ُه ٌَ ُجو ُز

استِ ٌَالءِ َؼ ٌْ ِر ِه َ -ك َما َقدْ ُذك َِر-؛
اع َخ ٌْ ٌر مِنْ ْ
َع َلى ْاْلِ ْق َط ِ
اع َو َال إ ْث َم َعلَ ٌْ ِه فًِ َذلِكَ؛
لَ ُه ا ْل َب َقا ُء َعلَى ا ْل ِو َال ٌَ ِة َو ْاْلِ ْق َط ِ

َو َقدْ ٌَ ُكونُ َذلِ َك َعلَ ٌْ ِه َوا ِج ًبا إ َذا لَ ْم ٌَقُ ْم بِ ِه َؼ ٌْ ُرهُ َقاد ًِرا َعلَ ٌْهِ.

لِ َهؤُ َالءِ َ
اس؛ َفإِ َّن ُه ٌَ ْقصِ ُد ِب َه َذا ِح ْف َظ
ش ٌْ ًبا مِنْ ْاْلَ ْم َو ِ
ال الَّتًِ َم َع ُك ْم لِل َّن ِ
ٌِل الَّذِي ٌَ ْن َهى عَنْ َد ْف ِعهَِ ،ولَكِنْ لَ ْو َع ِملُوا بِ َما َقالَ لَ ُه ْم
َذلِ َك ا ْل َقل ِ

َف َن ْ
ان-
س ِ
س ِ
انَ ،-و َر ْف ُع ال ُّظ ْل ِم ِ -ب َح َ
ش ُر ا ْلعَدْ ِل ِ -ب َح َ
ب ْاْلِ ْم َك ِ
ب ْاْلِ ْم َك ِ
ان بِ َما ٌَ ْق ِد ُر َعلَ ٌْ ِه مِنْ َذلِ َك إ َذا لَ ْم
ض َعلَى ا ْل ِك َفا ٌَةِ؛ ٌَقُو ُم ُكل ُّ إ ْن َ
َف ْر ٌ
س ٍ

سلِ ُبوا َم َع َذلِكَ!
َب ا ْل َقلٌِل ُ َوا ْل َكثٌِ ُرَ ،و ُ
َذه َ

ب َوا ْل َحالَ ُة َه ِذ ِه بِ َما ٌَ ْع ِج ُز َع ْن ُه
ٌَقُ ْم َؼ ٌْ ُرهُ فًِ َذلِ َك َم َقا َمهَُ ،و َال ٌُ َطالَ ُ
مِنْ َر ْف ِع ال ُّظ ْل ِم.

ض ًال أَنْ َتأْت ًَِ ِب ِه ال َّ
هللا -
َف َه َذا ِم َّما َال ٌُشِ ٌ ُر ِب ِه َعاقِلٌَ ،ف ْ
ش َرابِ ُع؛ َفإِنَّ َّ َ
ٌل ا ْل َم َفاسِ ِد
ٌل ا ْل َم َ
الر ُ
َت َعالَىَ -ب َع َث ُّ
صال ِِح َو َت ْكمٌِلِ َهاَ ،و َت ْعطِ ِ
سل َ لِ َت ْحصِ ِ
ان؛ َف َه َذا ا ْل ُم َت َولًِّ ا ْل ُم ْقط ُع الَّذِي ٌَدْ َف ُع بِ َما
س ِ
َو َت ْقلٌِلِ َها ِب َح َ
ب ْاْلِ ْم َك ِ
س ُب ُه ُم ْس َتق ًِّرا َعلَى ِو َال ٌَتِ ِه
وج ُد مِنْ ا ْل َو َظابِ ِ
ؾ إ َلى مَنْ َن َ
ص ِر ُ
ؾ َو ٌَ ْ
ٌُ َ

ب
َو َما ٌُ َق ِّر ُرهُ ا ْل ُملُو ُك مِنْ ا ْل َو َظابِؾِ الَّتًِ َال ٌُ ْم ِك ُن ُه َر ْف ُع َها؛ َال ٌُ َطالَ ُ
بِ َهاَ ،وإِ َذا َكا ُنوا ُه ْم َو ُن َّوا ُب ُه ْم ٌَ ْطلُبُونَ أَ ْم َو ًاال َال ٌُ ْمكِنُ َد ْف ُع َها َّإال
ؾَ ،وإِ َذا لَ ْم ٌُدْ َف ُع إلَ ٌْ ِه ْم أَ ْع َط ْوا تِ ْل َك
ض تِ ْل َك ا ْل َو َظابِ ِ
ِبإِ ْق َر ِار َب ْع ِ

َوإِ ْق َطا ِع ِه ُظ ْل ًما َو َ
ٌِرا َعنْ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ أَ ْع َظ ُم مِنْ َذلِكََ ،و َال
ش ًّرا َكث ً
ص ِم ْن ُه
ٌُ ْمكِن ُه َد ْف ُع ُه َّإال ِب َذلِكَ؛ َإذا َر َف َع ٌَ َدهُ َت َولَّى مَنْ ٌُق ُِّرهُ َو َال ٌَ ْن ُق ُ

اعا ِ
ت َوا ْل ِو َال ٌَ َة لِمَنْ ٌُ َق ِّر ُر ال ُّظ ْل َم أَ ْو ٌَ ِزٌ ُد ُه َو َال ٌُ َخ ِّففُهُ؛ َكانَ
ْاْلِ ْق َط َ
ؾ َودَ ْف ُع َها إلَ ٌْ ِه ْم َخ ٌْ ًرا لِ ْل ُم ْسلِمٌِنَ مِنْ إ ْق َر ِارهَا ُكلِّ َها،
أَ ْخ ُذ تِ ْل َك ا ْل َو َظابِ ِ

َ
ضمَانَ فًِ
اب َعلَى َذلِ َك َو َال إ ْث َم َعلَ ٌْ ِه فًِ َذلِكََ ،و َال َ
ش ٌْ ًبا؛ ه َُو ُم َث ٌ
ٌِم َو َناظِ ِر ا ْل َو ْقؾِ الَّذِي َال
ال ُّد ْن ٌَا َو ْاْلخ َِرةَِ .و َه َذا بِ َم ْن ِزلَ ِة َوصِ ًِّ ا ْل ٌَت ِ
س ْل َطانِ ٌَّ ِة
صل ُ مِنْ ا ْل َم َظال ِِم ال ُّ
صلَ َحتِ ِه ْم َّإال بِ َد ْف ِع َما ٌُ َو ِّ
ٌُ ْم ِك ُن ُه إ َقا َم ُة َم ْ

ب مِنْ َؼ ٌْ ِر ِه
ان َف ُه َو أَ ْق َر ُ
ؾ مِنْ َه ِذ ِه إ َلى ا ْلعَدْ ِل َو ْاْلِ ْح َ
ص ِر َ
َومَنْ ُ
س ِ
َومَنْ َت َن َاولَ ُه مِنْ َه َذا َ
ان مِنْ َؼ ٌْ ِرهِ.
ش ًْ ٌء أبعدَ عَنْ ا ْلعَدْ ِل َو ْاْلِ ْح َ
س ِ

إ َذا َر َف َع ٌَ َدهُ َت َولَّى مَنْ ٌَ ُجو ُر َو ٌُ ِرٌ ُد ال ُّظ ْل َم؛ َف ِو َال ٌَ ُت ُه َجاب َِزةٌ َو َال إ ْث َم
ب َعلَ ٌْ ِه َه ِذ ِه ا ْل ِو َال ٌَ ُة.
َعلَ ٌْ ِه فٌِ َما ٌَدْ َف ُعهُ؛ َبلْ َقدْ َت ِج ُ

َوا ْل ُم ْق َط ُع الَّذِي ٌَ ْف َعل ُ َه َذا ا ْل َخ ٌْ َر ٌَ ْر َف ُع عَنْ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َما أَ ْم َك َن ُه مِنْ
ش َّر ال ِّ
ال ُّظ ْل ِمَ ،وٌَدْ َف ُع َ
ب ِم ْن ُه ْم؛ َف َما َال
ٌر ِبأ َ ْخ ِذ َب ْع ِ
ض َما ٌَ ْطل ُ ُ
ش ِّر ِ

ِؾ عَنْ بِ َال ِد ِه َو َال ٌُ ْم ِك ُن ُه
ؾ ا ْل َو َظاب َ
ِي ا ْل ُم ْق َط ُع الَّذِي ٌُ َخ ِّف ُ
َو َك َذلِ َك ا ْل ُج ْند ُّ
ح َو َن َف َق ٌة َال ٌُ ْم ِك ُن ُه إ َقا َم ُت َها
ب ِم ْن ُه َخ ٌْل ٌ َوسِ َال ٌ
َد ْف ُع َها ُكلِّ َها؛ ِْلَ َّن ُه ٌَ ْطل ُ ُ
ؾ َو َه َذا َم َع َه َذا ٌَ ْن َف ُع ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ فًِ
ض تِ ْل َك ا ْل َو َظابِ ِ
َّإال ِبأَنْ ٌَأْ ُخ َذ َب ْع َ

اب،
ٌُ ْم ِك ُن ُه َر ْف ُع ُه َ -وه َُو ُم ْحسِ نٌ إلَى ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َؼ ٌْ ُر َظال ٍِم لَ ُه ْمَ ٌُ -ث ُ
َو َال إ ْث َم َعلَ ٌْ ِه فٌِ َما ٌَأْ ُخ ُذهُ َع َلى َما َذ َك َرهُ.

ا ْل ِج َهادَِ .فإِ َذا قٌِل َ لَهَُ :ال ٌَ ِحل ُّ َلك أَنْ َتأْ ُخ َذ َ
ش ٌْ ًبا مِنْ ه ََذا؛ َبلْ
اع َف َت َر َك ُه َوأَ َخ َذهُ مَنْ ٌُ ِرٌ ُد ال ُّظ ْل َم َو َال
ٌَدَك عَنْ َه َذا ْاْلِ ْق َط ِ
الدٌِّن؛ َبلْ َب َقا ُء
ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ :كانَ َه َذا ا ْل َقابِل ُ ُم ْخطِ ًبا َجاه ًِال بِ َح َقاب ِِق
ِ
ب الَّذٌِنَ ُه ْم َخ ٌْ ٌر مِنْ َؼ ٌْ ِر ِه ْم َوأَ ْن َف ُع
ا ْل َخ ٌْ ِل مِنْ ال ُّت ْركِ َوا ْل َع َر ِ

ضمَانَ َعلَ ٌْ ِه فٌِ َما أَ َخ َذهَُ ،و َال إ ْث َم َعلَ ٌْ ِه فًِ ال ُّد ْن ٌَا َو ْاْلخ َِر ِة إ َذا
َو َال َ
ان.
س ِ
ان بِ َح َ
َكانَ ُم ْج َت ِه ًدا فًِ ا ْلعَدْ ِل َو ْاْلِ ْح َ
ب ْاْلِ ْم َك ِ
س ِ

ار َف ْع
ْ
ٌَ ْن َف ُع

ار َبةِ،
ض َ
ٌِمَ ،و َناظِ ِر ا ْل َو ْقؾِ َ ،وا ْل َعام ِِل فًِ ا ْل ُم َ
َو َه َذا َك َوصِ ًِّ ا ْل ٌَت ِ
َوال َّ
ؾ لِ َؽ ٌْ ِر ِه ِب ُح ْك ِم ا ْل ِو َال ٌَ ِة أَ ْو
ص َّر ُ
ش ِرٌكِ َ ،و َؼ ٌْ ِر هَؤُ َالءِ ِممَّنْ ٌَ َت َ
صلَ َحتِ ِه ْم َّإال بِأ َ َداءِ َب ْعضِ ِه مِنْ
ا ْل ِو َكالَ ِة إ َذا َكانَ َال ٌُ ْم ِك ُن ُه ف ِْعل ُ َم ْ

ب
ؾ ال ُّظ ْل ِم ِب َح َس ِ
ب لِ ْلعَدْ ِل َع َلى إ ْق َطا ِع ِه ْم َم َع َت ْخفٌِ ِ
لِ ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوأَ ْق َر ُ
اعا ِ
ان َخ ٌْ ٌر لِ ْل ُم ْسلِمٌِنَ مِنْ أَنْ ٌَأْ ُخ َذ تِ ْل َك ْاْلِ ْق َط َ
ت مَنْ ه َُو أَ َقل ُّ
ْاْلِ ْم َك ِ

أَ ْم َوالِ ِه ْم لِ ْل َقاد ِِر َّ
الظال ِِم؛ َفإِ َّن ُه ُم ْحسِ نٌ فًِ َذلِ َك َؼ ٌْ ُر ُمسِ ًءٍ َ ،و َذلِ َك
ت َو ْاْلَ ْ
ال
ِم ْثل ُ َما ٌُ ْعطِ ً هَؤُ َالءِ ال َم َّكاسِ ٌنَ َو َؼ ٌْ َر ُه ْم فًِ ال ُّط ُر َقا ِ
ش َو ِ

َن ْف ًعا َوأَ ْك َث ُر ُظ ْل ًما.
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ب
ان ِب َحس ِ
َوا ْل ُم ْج َت ِه ُد مِنْ هَؤُ َالءِ ا ْل ُم ْق َطعٌِنَ ُك ِّل ِه ْم فًِ ا ْلعَدْ ِل َو ْاْلِ ْح َ
س ِ
ان ٌَ ْجزٌ ِه َّ
هللا ُ َعلَى َما َف َعلَ مِنْ ا ْل َخ ٌْ ِرَ ،و َال ٌُ َعاقِ ُب ُه َع َلى َما
ْاْلِ ْم َك ِ
ِ
ؾ ،إ َذا لَ ْم ٌَ ُكنْ َّإال َذلِ َك َكانَ
ص ِر ُ
َع َج َز َع ْنهَُ ،و َال ٌُ َؤا ِخ ُذهُ بِ َما ٌَأْ ُخ ُذ َو ٌَ ْ
ش ًّرا أَ ْع َظ َم ِم ْنهَُ .و َ َّ
ب َ
هللا ُ أَ ْعلَ ُم"
َت ْر ُك َذلِ َك ٌُو ِج ُ

(مجموع الفتاوى ٖٓ/

.)ٖٙٓ-ٖ٘ٙ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
ب إقرا ُر
وقال َ -ر ِح َم ُه هللا ُ" :-ومِن هذا البا ِ
النبً َ -
ِّ
جورِ ،ل َما لَ ُهم
َو َ
سلَّ َم -لعبد ِهللا بن أ ُ َب ًّ وأمثالِه مِن أبم ِة ال ِّن ِ
فاق والفُ ِ
َ
إزالة
اب ِه مستلزمة
ان؛ فإزالة ُم ْن َك ِره
بنوع مِن ِع َق ِ
مِن اْلَ ْع َو ِ
ٍ
اس إذا
ض ِ
َمعرو ٍ
أكبر مِن ذلكِ ،ب َؽ َ
ؾ َ
ور الن ِ
ب َقو ِم ِه َو َح ِم ٌَّتِ ِهمِ ،
وب ُن ُف ِ
ص َحا َبه!"( .االستقامة.)ٔٔ٘ /ٕ ،
س ِم ُعوا أن ُمح َّم ًدا ٌَ ْق ُتل ُ أَ ْ
َ
ِالرحمن بن قدامة َ -ر ِح َم ُه هللا ُ" :-وإن
و َقال َ اْلِ َما ُم أحم ُد بن عبد
ِ
أصحابه :لَ ْم َت ُج ْز َل ُه
ضرب معه ؼٌره مِن
َعلِ َم ال ُم ْن ِك ُر أنه ٌُ َ
ِ
ضابِ ِه إلى ُم ْن َك ٍر آخر،
ِسبة؛ ْلنه َع َج َز َعن َد ْف ِع ال ُمن َكر إِ ّال بإِ ْف َ
الح ْ
ولٌس ذلك من القدرة فً شًء"

(مختصر منهاج القاصدٌن ،ص

.)ٔٔ8
ومِن ذلك ما قا َل ُه اْلِ َما ُم
س َّل َم -أَنْ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ

ابنُ ال َق ٌِّم َ -ر ِح َم ُه هللا ُ" :-نهى النبً -
ُت ْق َ
ط َع ْاْلَ ٌْدِي فًِ ا ْل َؽ ْز ِو" (رواه أبو داود،

هللا َ -ت َعا َلىَ ،-و َقدْ َن َهى َعنْ
وصححه اْللبانً)؛ َف َه َذا َح ٌّد مِنْ ُحدُو ِد َّ ِ
إ َقا َمتِ ِه فًِ ا ْل َؽ ْز ِو َخ ْ
هللا مِنْ
ض إلَى َّ ِ
ش ٌَ َة أَنْ ٌَ َت َر َّت َب َعلَ ٌْ ِه َما ه َُو أَ ْب َؽ ُ
صاح ِِب ِه ِبا ْل ُم ْ
ض ًبا
ش ِركٌِنَ َح ِم ٌَّ ًة َو َؼ َ
وق َ
ٌِر ِه مِنْ ل ُ ُح ِ
َت ْعطِ ٌلِ ِه أَ ْو َتأْخ ِ
ص أَ ْح َم ُد
َك َما َقالَ ُه ُع َم ُر َوأَ ُبو الد َّْردَ اءِ َو ُح َذ ٌْ َف ُة َو َؼ ٌْ ُر ُه ْمَ ،و َقدْ َن َّ
َوإِ ْس َحاقُ بْنُ َراهْ َو ٌْ ِه َو ْاْلَ ْو َزا ِع ًُّ َو َؼ ٌْ ُر ُه ْم مِنْ ُع َلمَاءِ ْاْلِ ْس َال ِم َع َلى
ض ا ْل َعد ُِّوَ ،و َذ َك َرهَا أَ ُبو ا ْل َقاسِ ِم ا ْلخ َِرق ًِِّ
أَنَّ ا ْل ُحدُودَ َال ُت َقا ُم فًِ أَ ْر ِ
ض ا ْل َعد ُِّوَ ،و َقدْ
ص ِر ِه َف َقالََ :ال ٌُ َقا ُم ا ْل َح ُّد َعلَى ُم ْسل ٍِم فًِ أَ ْر ِ
فًِ ُم ْخ َت َ
"أَ َتى ِب ْ
ش ُر بْنُ أَ ْر َطا َة ِب َر ُج ٍل مِنْ ا ْل ُؽ َزا ِة َقدْ َس َرقَ م َِج َّن ُه َف َقالَ :لَ ْو َال
صلَّى َّ
سلَّ َمٌَ -قُولَُ :ال ُت ْق َط ُع
سول َ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
سم ِْعت َر ُ
أَ ِّنً َ
ْاْلَ ٌْدِي فًِ ا ْل َؽ ْز ِو لَ َق َط ْعت ٌَ َدك"َ ،ر َوا ُه أَ ُبو دَ ُاودَ ،و َقالَ أَ ُبو ُم َح َّم ٍد
ص َحا َبةِ"
إج َما ُع ال َّ
ا ْل َم ْقدِسِ ًَُّ :وه َُو ْ

ب
(انتهى مِن إعالم ال ُم َو ِّقعٌن عن َر ِّ

العالَمٌن.)ٖٔ / ٖ ،
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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تأمالت فً النصٌحة ()ٙ

قال العز بن عبد السالم -رحمه هللا" :-والوقوؾ على تساوي
المفاسد وتفاوتها ع َِّزة ،ال ٌهتدي إلٌها إال َمن َو َّف َقه هللا -تعالى،-

كتبهٌ /اسر برهامً

والوقوؾ على التساوي أعز مِن الوقوؾ على التفاوت؛ وال
ٌمكن ضبط المصالح والمفاسد إال بالتقرٌب"

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

(انتهى مِن قواعد

اْلحكام ،صٕٓ).

فإن مِن أهم المسابل فً هذا الباب -باب الموازنة ب ٌْن المصالح

ومِن اْلمثلة فً ذلك :أٌام الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً ،فقد كان

والمفاسد ،ومعرفة مقادٌرها :-مسألة كٌفٌة معرفة وقوع الضرر

ٌقول للناس" :إذا قلتُ ْلحدِكم اخ ُرج مِن هذا الباب وخرج مِن

والمفسدة ،ووقوع فوات مصلحة مِن المصالح ،ثم بعد ذلك

ؼٌره؛ ضربتُ عنقه"! وكان ٌخطب الناس حتى ٌحٌن وقت صالة

الموازنة بٌنهما.

العصر ال ٌقول له أحدٌ :الصال َة أٌها الرجل! حتى قال ا ْل َحسَنُ -
س َّن َت ُه -
ج" :اللَّ ُه َّم أَ ْنتَ أَ َم َّت ُه َفا ْق َط ْع َع َّنا ُ
رحمه هللا -لَ َّما َماتَ ا ْل َح َّجا ُ

هذه المسألة مبنٌة على االجتهاد بؽلبة الظن ،ال ٌجوز أن ٌكون

َوفًِ ِر َوا ٌَةٍَ :
ٌر ِة
ِشُ ٌَ ،م ُّد بِ ٌَ ٍد َقصِ َ
ِش أ ُ َع ٌْم َ
ش ٌْ َن ُهَ -فإِ َّن ُه أَ َتا َنا أُ َخ ٌْف َ
ٌل َّ
هللاَِ ٌُ ،ر ِّجل ُ ُج َّم َت ُه
انَ ،و َّ ِ
هللا َما َع ِرقَ فٌِ َها ُؼ َبا ٌر فًِ َ
سبِ ِ
ا ْل َب َن ِ
َو ٌَ ْخطِ ُر فًِ ِم ْ
الص َالةُ؛ َال
ص َع ُد ا ْل ِم ْن َب َر َف ٌَ ْه ِد ُر َح َّتى َتفُو َت ُه َّ
ش ٌَتِهَِ ،و ٌَ ْ

ذلك بمجرد التوهم والشك ،وال ٌشترط فً ذلك الٌقٌن التام
والعلم ،فإن الؽٌب ال ٌعلمه إال هللا.
ص ُّرؾ وسلوك الطرؾ
وؼلبة الظن تعرؾ بجرٌان العادة -مِن َت َ
ال ُمتعا َمل معه فً ذلك-؛ فإذا ُعرؾ أنه كلما أُمِر أو ُن ِهً أو

اس ٌَ ْس َتحًٌَِ ،ف ْو َق ُه َّ
هللاُ َو َت ْح َت ُه مِا َب ُة أَ ْلؾٍ
مِنَ َّ ِ
هللا ٌَ َّتقًَِ ،و َال مِنَ ال َّن ِ
أَ ْو ٌَ ِزٌدُونَ َ ،ال ٌَقُول ُ لَ ُه َقابِلٌ:
الص َالةُ أَ ٌُّ َها َّ
َّ
الر ُجلُُ .ث َّم ٌَقُول ُ
الس ْو ُ
ط" (ذكره القرطبً
ؾ َو َّ
الس ٌْ ُ
ا ْل َحسَنُ َ :ه ٌْ َهاتَ ! َحال َ دُونَ َذلِ َك َّ

حجة فً هذا
ٌدفعوا -بالنظر إلى ما فً أٌدٌهم -فإن ذلك ٌكون ّ

فً تفسٌره .)ٖٖ9 /ٔٙ

ُخولِؾ أَو َق َع الضرر على ُمخالِفِه ،والناس عاجزون عن أن
الباب.

وهذا ٌدلنا على مسألة العمل َ
بؽلَ َبة الظنّ .
قال العز بن عبد السالم -رحمه هللا" :-أكثر المصالح والمفاسد ال
وقوؾ على مقادٌرها وتحدٌدها ،وإنما ُتعرؾ تقرٌ ًبا؛ لِع َِّزة

وال ٌُشترط أن ٌبا َ
شر جز ٌء مِن العقوبة بالضرب أو التعذٌب ق ْبل

الوقوؾ على تحدٌدها" (قواعد اْلحكام ،ص ٓٓٔ).

أن ٌجوز لإلنسان اعتبار فعل المفسدة اْلدنى أو ترك المصلحة
اْلدنى لدفع مفسدة أكبر وجلب المصلحة اْلعظم؛ بل ؼلبة الظن

توفٌق مِن هللا َ -ع َّز َو َجلَّ ،-لتقدٌر أدنى
وهذا اْلمر ٌحتاج إلى
ٍ

بنا ًء على مشاهدة اْلمر الواقع وتكرر العادة وجرٌانها هو الذي

المفسدتٌن أو أقوى وأكبر المصلحتٌن ،فهذا ٌحتاج إلى لجوءٍ

كان علٌه السلؾ ،حتى ثبت عن عطاء وسعٌد بن جبٌر أنهم

وتضر ٍع إلٌه ،واستخارة واستشارة ،ودراس ٍة تامة
إلى هللا،
ُّ
سا إال وسعها ،وإنما علٌنا
للواقع قدر اْلمكان ،فال ٌكلؾ هللا نف ً

ظهرا باْلٌماء والحجاج ٌخطب ،ال
صلُّون الجمعة
ً
كانوا ٌُ َ
ٌستطٌعون أن ٌقوموا ،وال ٌستطٌعون أن ٌركعوا وٌسجدوا ،وال

أن نبذل الجهد فً معرفة واقعنا ،وال ٌجوز أن نعٌش فً الخٌال

ٌستطٌعون أن ٌقٌموا الجماعة وال أن ٌذهبوا إلى مكان آخر؛

أمورا ال ٌمكن أن ُتقبل ،أو نؽفل
وال ُبعد عن الواقع حتى نصؾ
ً

ظهرا باْلٌماء كما ذكره البخاري ُم َع َّل ًقا فً
صلُّوها
ً
فلذلك َ

عن قوى وموازنات ٌشهدها الجمٌع ،إال َمن ٌتكلم فً هذا الباب

صحٌحه.

توفٌق مِن هللا!
بؽٌر
ٍ
ومِن المسابل الخطٌرة فً هذا الباب :ضرورة مراعاة النصٌحة
لذلك نقول :هذه المسألة مِن أخطر المسابل ،البد فٌها مِن اللجوء

لمجموع الناس أو ْلكثرهم ،ولٌس إهدار ذلك مِن أجل مراعاة

إلى هللا لتحصٌل التوفٌق ،والتشاور ،ودراس ٍة جٌدة للواقع حسب

مصلحة جماعة مِن الجماعات خاصة ،وهذا الباب مِن أخطر ما

المتاح مِن المعلومات.

تتعرض له كثٌر مِن الجماعات فً واقعنا المعاصر؛ إذ تبنً
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ئ ِب َؽ ٌْ ِر َحقٍّ
دَم ْ
الجا ِهلِ ٌَّةَِ ،و ُم َّطل ُ
س َّن َة َ
َو ُم ْب َت ٍػ فًِ اْلِ ْسالَ ِم ُ
ام ِر ٍ
ِب ِ
س َّل َم:-
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
لِ ٌُ َه ِرٌقَ َد َم ُه) (رواه البخاري) ،وقال َ -

عملها على رعاٌة مصلحتها دون النظر إلى مصالح باقً
مجتمعها.

ِن بِ َؽ ٌْ ِر َحقٍّ )
(لَ َز َوال ُ ال ُّد ْن ٌَا أَهْ َونُ َع َلى َّ ِ
هللا مِنْ َق ْت ِل ُم ْؤم ٍ
ماجه ،وصححه اْللبانً) ،وقال( :لَنْ ٌَ َزالَ ال ُم ْؤمِنُ فًِ فُ ْس َح ٍة مِنْ

(رواه ابن

وذلك عند جماعات التكفٌر راجع إلى أنهم ٌحكمون على المجتمع
كله بالكفر ،وعند جماعات "التوقؾ والتبٌن" ،والجماعات التً

دٌِنِهَِ ،ما لَ ْم ٌُصِ ْب دَ ًما َح َرا ًما) (رواه البخاري)؛ وهذا بال شك

تسمً نفسها "السلفٌة الجهادٌة" -وهً لٌستْ سلفٌة وال

مصٌبة عظٌمة ،أن ٌُقتل أطفال أبرٌاء ونساء ،ورجال مسلمون

جهادٌة -وإنما تنتمً إلى "الفكر ال ُق ْطبِ ًّ" الذي ٌرى معظم

ومعاهدون لم ٌرتكبوا ما ٌوجب َق ْتلَهم حتى تثبت هذه الجماعات

المجتمعات مِن "الطبقة ال ُم َت َم ٌِّ َعة" التً ال ٌشؽل نفسه بالحكم

أنها موجودة على الساحة!

علٌها؛ فال ٌحكم علٌها بإسالم وال بكفر بنا ًء على وصؾ
المجتمع بأنه مجتمع جاهلً! وأن ذلك تفسٌره كدار الحرب أو

بأي مٌزان للمصالح والمفاسد أن ٌضحى بالمسلمٌن اْلبرٌاء أو

دار الكفر -وإن لم ٌحكم على عموم الناس بالكفر ،-لكنه ال ٌعبأ

سلَّ َم-
ص َّلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
بواح ٍد منهم ،أو بمعاهدٌن قد ؼلظ النبً َ -
رجل واحد لو ثبت ُك ْف ُره؟!
ٍ
فً َق ْتلِ ِهم بؽٌر حق ،حتى ٌتم َق ْتل ُ

بمصالح هذه "الطبقة ال ُم َت َم ٌِّ َعة" فً دٌنها وأنفسها وأعراضها،
تو َّه َمة
وعقولها وأموالها ،ولٌبنً المصلحة على مصلحة ُم َ

تستوؾ
ور َّد ُته لم تقم علٌها الب ٌِّ َنة ،ولم
َ
كٌؾ و ُك ْف ُره لم ٌثبتِ ،
ً
أصال ارتكابه ل ِِردَّ ٍة أو
ؾ الموانع! بل لم ٌثبت
الشروط ولم تنت ِ

لجماعته فقط؛ إضافة إلى ذلك أنه لٌس مِن أهل الموازنة ب ٌْن
رتب المصالح المختلفة؛ وإنما قد ٌفعل اْلفعال التً تترتب علٌها

ً
فضال عن أن
كفر أكبر؟! فأٌن مراعاة حرمات المسلمٌن عمو ًما؛
ٍ
ان؛ فال ٌصح قتله لمجرد إثبات
ٌكون بعض المقتولٌن ذا أم ٍ

ً
مثال أو
المضار العظٌمة مِن أجل توصٌل رسالة -للؽرب
لْلعداء ،أو للموافقٌن لهم -أنهم موجودون قابمون! أو توصٌل

الوجود؟!

رسالة بأن مخالفٌهم ٌسفكون الدماء وٌنتهكون حقوق اْلنسان؛
ومثل هذه لٌستْ بمصالح معت َبرة بالموازنة مع حفظ الدٌن،

هذا الكالم بعٌد ج ًّدا عن الموازنة الشرعٌة؛ فلٌس هناك مصالح

والنفس ،والعرض ،والعقل ،والمال.

معتبرة تتحقق مِن وراء ذلك ،بل ال ٌحدث إال تشوٌه صورة
اْلسالم فً العالم ،وتشوٌه صورة االلتزام فً المجتمعات

ولنضرب على ذلك مثاالً :إذا جاء رجل ،وقال :إنه سٌقتل عشرة

المسلمة!

أبرٌاء مِن أجل قتل رجل ٌعتقد القاتل أنه كافر ،مع أن هذا لم ٌتم
فٌه إثبات ارتكاب الكفر اْلكبر الناقِل عن ال ِملَّة على وج ٍه ال

نسأل هللا أن ٌعٌذ المسلمٌن مِن هذا البالء.

ٌحتمل الظن واالحتمال ،والتخمٌن واالستنتاج ومجرد التحلٌالت
السٌاسٌة؛ وإنما على وجه البٌنات ،وبعد أن ُتستو َفى الشروط

موقع أنا السلفً

شخص أنه كافر ،ثم
وح َكم على
ٍ
وتنتفً الموانع؛ فإذا لم ٌقع ذلك َ
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ٌرٌد أن ٌقتله دون أن ٌكون له وظٌفة بذلك ال مِن أهل العلم وال
مِن الحكام -وهذان الصنفان هم أبمة المسلمٌن-؛ فإذا كان ُم ْق ِد ًما
توهَّمة؛ بل
على مثل هذا ظا ًّنا أن هذا فٌه مصلحة :فهً مصالح ُم َ
مجردة ،لٌس فٌها موازنة ب ٌْن المصالح والمفاسد؛ حتى
مفاسد
َّ
لو افترضنا أنه كافر قط ًعا ،فهل ٌجوز قتل المسلمٌن اْلبرٌاء
كافر واحد؟!
تو َّ
ل ٌُ َ
صل بذلك إلى قتل ٍ
والمراد من ذلك كله عمل دعاٌة فً العالم أننا نقوم بالمهام التً
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
أعلنا القٌام بها وهددنا بها؟! نعوذ باهلل! والنبً َ -
الح َر ِم،
اس إِلَى َّ ِ
هللا َثالَ َث ٌةُ :م ْل ِح ٌد فًِ َ
سلَّ َمٌ -قول( :أَ ْب َؽ ُ
َو َ
ض ال َّن ِ
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س ِث ٌَا ًبا،
َب ْعدَ هَا أَ َب ًداَ ،وأَ َّول ُ مَنْ ٌَ ِر ُدهُ َع َل ًَّ فُ َق َرا ُء ا ْل ُم َها ِج ِرٌنَ  ،ال ُّد ْن ُ
ش ْع ُ
َوال ُّ
سا ،الَّذٌِنَ َال ٌَ ْن ِكحُونَ ا ْل ُم َن َّع َماتَِ ،و َال ٌُ ْف َت ُح لَ ُه ُم
ث ُر ُءو ً

إلى أخً الفقٌر!
كتبه /سعٌد محمود

س َد ُد) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه اْللبانً).
ال ُّ

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

وإذا سبق فقراء المهاجرٌن ،تبعهم فقراء المسلمٌن عمو ًما،
فكانوا أول َمن ٌدخل كذلك مِن باب التكرٌم والمكافبة على

فقد جعل هللا -عز وجل -اْلجر العظٌم والفضل الكبٌر للفقٌر

أمٌرا
صبرهم ،ولما سمع عمر بن عبد العزٌز هذا الحدٌث ،وكان
ً

الصابر؛ فأبشر أخً الفقٌر ،وتعالَ معً نطالع هذه الفضابل:

متنع ًما ،وكان ً
صالحا ،بكى؛ لظنه فوات ذلك .ثم قال" :لَ ِك ِّنً
رجال
ً
س َددَُ ،و َن َك ْحتُ َفاطِ َم َة ِب ْنتَ َع ْب ِد
َن َك ْحتُ ال ُم َت َن ِّع َماتَِ ،وفُت َِح ل ًَِ ال ُّ

الفضٌلة اْلولى :الفقراء هم أكثر أتباع اْلنبٌاء:

ال َملِكِ َ ،ال َج َر َم أَ ِّنً َال أَ ْؼسِ ل ُ َرأْسِ ً َح َّتى ٌَ ْ
ش َع َثَ ،و َال أَ ْؼسِ ل ُ َث ْوبًِ
سدِي َح َّتى ٌَ َّتسِ َخ!"؛ كل ذلك رجاء أن ٌكون مع
الَّذِي ٌَلًِ َج َ

لقد أحجم أكثر اْلؼنٌاء عن طاعة اْلنبٌاء ففاز بها الفقراء،

الفقراء على حوض النبً -صلى هللا علٌه وسلم.-

مر الزمان ،واْلدلة على ذلك
فكانوا أكثر أتباع اْلنبٌاء على ِّ
سأ َ ْل ُتكَ:
"و َ
كثٌرة ،منها ما جاء فً حدٌث أبً سفٌان مع هرقلَ :
أَ ْ
ض َع َفا َء ُه ُم
ض َع َفاؤُ ُه ْمَ ،ف َز َع ْمتَ أَنَّ ُ
اس ٌَ َّت ِب ُعو َن ُه أَ ْم ُ
ش َر ُ
اؾ ال َّن ِ

الفضٌلة الثالثة :الفقراء أول َمن ٌجوز الصراط:

س ِل" (رواه البخاري) .أي :أن أتباع اْلنبٌاء
الر ُ
ا َّت َب ُعوهَُ ،و ُه ْم أَ ْت َبا ُع ُّ

الصراط منصوب على متن جهنم ،فٌمر الناس كل بحسب عمله،

أكثرهم الفقراء ،وهرقل كان ٌقرأ فً كتب السابقٌن ،وٌعلم ما

وأول َمن ٌجوز على الصراط إلى الجنة هم الفقراء ،كما روى

كان مِن قصص المتقدمٌن.

اْلمام مسلم فً صحٌحه :أن ٌهود ًٌّا سأل النبً -صلى هللا علٌه
اس إِ َج َ
از ًة؟ َقالَ( :فُ َق َرا ُء ا ْل ُم َها ِج ِرٌنَ ).
وسلمَ :-فمَنْ أَ َّول ُ ال َّن ِ

ولو أننا نظرنا واستقرأنا تارٌخ اْلنبٌاء وأحوال الزمان؛ لوجدنا
أن هذه سنة كونٌة ماضٌة ( َقالُوا أَ ُن ْؤمِنُ لَ َك َوا َّت َب َع َك ْاْلَ ْر َذلُونَ )

وكما نب ْهنا فً حدٌث الحوض؛ فلٌس المقصود حصر ذلك فً

(الشعراء ،)ٔٔٔ:بل إن اْلنبٌاء -علٌهم الصالة والسالم -كلهم

فقراء المهاجرٌن ،وإنما مفهوم الحدٌث أن الفقراء ٌتقدمون،

كانوا مِن الفقراء ولم ٌُستثنَ إال سلٌمان ،وجزء مِن حٌاة
ٌوسؾ ،قال رسول هللاَ ( :ما َب َع َث َّ
عى ال َؽ َن َم») (رواه
هللا ُ َن ِب ًٌّا إِ َّال َر َ

وأن أعظم الفقراء هم فقراء الصحابة؛ لوجود الوصفٌن
المتالزمٌن" :الفقر والصبر".

مر التارٌخ أنه ال ٌتوالها
البخاري) ،وهذه وظٌفة معلوم على ِّ
الكبراء وال اْلشراؾ؛ إنما ٌتوالها الفقراء.

الفضٌلة الرابعة :الفقراء ٌسبقون اْلؼنٌاء فً دخول
الجنة:

الفضٌلة الثانٌة :الفقراء هم أول َمن ٌَ ِرد حوض النبً -
صلى هللا علٌه وسلم:-

إذا كان دخول الناس الجنة كان السبق للفقراء ،فإنهم لما كانوا
متأخرٌن فً مظاهر الدنٌا ومتاعها ،قدَّ مهم هللا فً اْلخرة لما

إن الناس ٌوم القٌامة ٌقفون موق ًفا عظٌ ًما شدٌ ًدا على النفوس،

كان مِن صبرهم ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلمٌَ( :-دْ ُخل ُ فُ َق َرا ُء
سمِا َب ِة َعا ٍم)
ِصؾِ ٌَ ْو ٍم َوه َُو َخ ْم ُ
الج َّن َة َق ْبل َ أَ ْؼنِ ٌَابِ ِه ْم ِبن ْ
ال ُم ْسلِمٌِنَ َ
(رواه أحمد والترمذي ،وصححه اْللبانً) ،وقالَ ( :ت ْج َت ِمعُونَ ٌَ ْو َم
ساكٌِ ُن َها؟ َقالََ :ف ٌَقُومُونَ ،
ا ْلقِ ٌَا َمةَِ ،ف ٌُ َقالُ :أٌَْنَ فُ َق َرا ُء َه ِذ ِه اْل ُ َّم ِة َو َم َ

ٌشتد فٌه عطشهم وٌطول فٌه زمان وقوفهم ،فٌصٌبهم ما
ٌصٌبهم مِن العرق والعطش ،ثم ٌنصرؾ المؤمنون بعد ذلك مِن
هذا الموقؾ فٌكون مما ٌالقٌهم مِن الخٌر ،أن ٌنصرفوا إلى
طوٌل ،فٌكون أول َمن ٌَ ِرد
ٌوم
ٍ
حوض النبً لٌشربوا بعد عطش ٍ
هذا الحوض الفقراء مِن ب ٌْن سابر المؤمنٌن ،قال النبً( :إِنَّ
َح ْوضِ ً َما َبٌْنَ عَدَنَ إِلَى أَ ٌْلَ َة ،أَ َ
ضا مِنَ اللَّ َب ِنَ ،وأَ ْحلَى مِنَ
ش ُّد َب ٌَا ً

ص َب ْر َناَ ،وآ َت ٌْتَ
َف ٌُ َقال ُ لَ ُه ْمَ :ما َذا َع ِم ْل ُت ْم؟ َف ٌَقُولُونَ َ :ر َّب َنا ا ْب َتلَ ٌْ َت َنا َف َ
س ْل َطانُ َؼ ٌْ َر َناَ ،ف ٌَ ُقول ُ َّ
هللاُ :صَدَ ْق ُت ْمَ ،قالََ :فٌَدْ ُخلُونَ
اْلَ ْم َوال َ َوال ُّ

ش ْر َب ًة لَ ْم ٌَ ْظ َمأْ
ش ِر َب ِم ْن ُه َ
سمَاءِ  ،مَنْ َ
وم ال َّ
ا ْل َع َ
س ِل ،أَ َك ِ
اوٌ ُب ُه َكعَدَ ِد ُن ُج ِ
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ب َعلَى َذ ِوي اْلَ ْم َوا ِل
سا ِ
اسَ ،و ٌَ ْب َقى شِ َّدةُ ا ْل ِح َ
ا ْل َج َّن َة َق ْبلَ ال َّن ِ
ان) (رواه الطبرانً وابن حبان ،وحسنه اْللبانً).
َوال ُّ
س ْل َط ِ
فكٌؾ بك إذا صرت إلى الجنة أٌها الفقٌر ق ْبل الناس بخمسمابة
عام؟! نسأل هللا -تعالى -أن ٌرزقنا وإٌاكم الجنة.

الفضٌلة الخامسة :الفقراء هم أكثر أهل الجنة:
 الفقراء ٌسبقون اْلؼنٌاء فً الجنة وهم كذلك أكثر أهل الجنة!فلما كانوا فً الدنٌا محرومٌن مِن التملك وال ٌملكون شٌ ًبا،
ملَّكهم هللا أعظم ما ٌُمتلك وأعظم ما ٌورث ،قال رسول هللا:
ساكٌِنُ َ ،وإِ َذا
(قُ ْمتُ َعلَى َبا ِ
ب ا ْل َج َّن ِة َفإِ َذا َعا َّم ُة مَنْ د ََخلَ َها ا ْل َم َ
ار)
ص َح َ
اب ا ْل َج ِّد َم ْح ُبوسُونَ إِ َّال أَ ْ
ص َح ُ
أَ ْ
ار َف َقدْ أُم َِر ِب ِه ْم إِلَى ال َّن ِ
اب ال َّن ِ
ومر النبً بقوم مِن أصحابه الفقراء فنظر إلٌهم،
(متفق علٌه)،
َّ
هللا َْلَ ْح َب ْب ُت ْم أَنْ َت ْز َدادُوا َفا َق ًة
وقال( :لَ ْو َت ْعلَمُونَ َما لَ ُك ْم ِع ْندَ َّ ِ
اج ًة!) (رواه الترمذي ،وصححه اْللبانً).
َو َح َ
ولذا إن أردت أٌها الفقٌر هذه الفضابل؛ فاعلم أن لها آدا ًبا
وأسبا ًبا البد أن تأتٌها؛ فما هً هذه اْلداب! وما هً هذه
اْلسباب؟
هذا موضوع حدٌثنا فً المرة القادمة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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امض وال تلتفت!
ِ

وكذلك كل واحد مِن أبناء هذه الدعوة له معركته الحقٌقٌة مع
الشٌطان فً بناء شخصٌته المسلمة المتكاملة فً :العلم

كتبه /أحمد حمدي

والعبادة ،واْلٌمان والسلوك ،واْلداب والمعامالت ،والدعوة إلى
هللا ،وله دور فً تؽٌٌر وإصالح المجتمع ،واستؽالل كل

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

المساحات الدعوٌة المتاحة ،والبذل والتضحٌة لنصرة اْلسالم
والدٌن.

قرارا مبن ًٌّا على العلم بالشرع والواقع ،والشورى
فعندما تتخذ
ً
مقتنعا به ،حتى ولو كان ذلك ثقة فً علماء تقلدهم
والتجربة،
ً

وتجاوز هذه المرحلة واستٌعاب اْلخرٌن ،واحتوابهم ب ُحسن

شاتم أو
لناعق أو
بناء على مواقؾ سابقة؛ فال تهتز وال تتشكك
ً
ٍ
ٍ
ساب أو سٌا اْلدب وال ُخلُق مِن المخالفٌن لك ،الكارهٌن
ٍّ

ُخلُقه كما قٌل:

لمجتمعهم أو وطنهم؛ الذٌن ٌرٌدون أن ٌد ِّمروا َمن ال ٌوافقهم

أحسن إلى الناس تستأسر قـلو َب ُهم فـطـالما اسـتـأسـر اْلنسانَ

وٌتمنون فشله! ولٌس عندهم إنصاؾ وال موضوعٌة ،وال

إحسانُ

نظر أخرى ،فٌتبعون أهواءهم وعندهم
استعداد لسماع وجهة
ٍ
مِن العناد والكبر ما ٌجعلهم ال ٌعترفون بأخطابهم أو ٌتراجعون

فلن ٌتفق معك الجمٌع فً آرابك ومواقفك االجتهادٌة؛ فال بد مِن

عن زالتهم عندما ٌتبٌن لهم الحق ،فٌلجبون داب ًما إلى السخرٌة

استٌعاب واحتمال الخالؾ السابػ المعتبر المقبول ،بالحوار

جدال
حوار َبنـَّاءٍ  ،بل ٌتحول إلى
لنقاش أو
أو االستهزاء ،ولٌس
ٍ
ٍ
ٍ
فامض
عقٌم بالباطلٌ ،وؼر الصدور؛ فإذا وجدتَ ذلك
ِ
أو مراءٍ
ٍ
وال تلتفت.

الهادئ والمذاكرة العلمٌة ،واستٌعاب الجمٌع فً المساحات
المشتركة بٌننا.
موقع أنا السلفً

ً
مثـقـاال
حجـرا ْلصـبـح الـصـخــر
لو كـل كـلب عـوى ألـقـمتـه
ً
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بـدٌـنـار
وكذلك ال ٌحزنكم وحل وسٌل الشتابم وسوء اْلخالق مِن
المخالفٌن ،وال تكونوا مثلهم فً ردهم ،بل التزموا السكٌنة
والوقار ،واْلدب والحلم ،وتحمل أذى الناس ،وتحلوا بأخالق
اْلنبٌاء فً الصبر على أذى قومهم ،قال هللا -تعالىَ ( :-و َال
س ٌِّ َب ُة ادْ َف ْع ِبالَّتًِ ه ًَِ أَ ْحسَنُ ) (فصلت،)ٖٗ:
س َن ُة َو َال ال َّ
َت ْس َت ِوي ا ْل َح َ
هللا) (الشورى.)ٗٓ:
صلَ َح َفأ َ ْج ُرهُ َع َلى َّ ِ
( َفمَنْ َع َفا َوأَ ْ
وروي عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أنه قال لقرٌش ٌوم فتح
مكةْ :
"اذ َه ُبوا َفأ َ ْن ُت ُم ال ُّط َل َقا ُء" ،وٌوسؾ الصدٌق -علٌه السالم-
ٌب
قال ْلخوته بعد الحسد والحقد واْللقاء فً الببر( :ال َت ْث ِر َ
َعلَ ٌْ ُك ُم ا ْل ٌَ ْو َم ٌَ ْؽفِ ُر َّ
الرا ِحمٌِنَ ) (ٌوسؾ،)9ٕ:
هللا ُ َل ُك ْم َوه َُو أَ ْر َح ُم َّ
سأ َ ْس َت ْؽفِ ُر لَ َك
س َال ٌم َعلَ ٌْ َك َ
وكما قال إبراهٌم -علٌه السالمْ -لبٌهَ ( :
َر ِّبً) (مرٌم ،)ٗ8:وقال هللا -عز وجلَ ( :-وا ْل َكاظِ مٌِنَ ا ْل َؽ ٌْ َظ
اس َو َّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ ) (آل عمرانُ ( ،)ٖٔٗ:خ ِذ
هللاُ ٌُح ُّ
َوا ْل َعافٌِنَ َع ِن ال َّن ِ
ض َع ِن ا ْل َجا ِهلٌِنَ ) (اْلعراؾ.)ٔ99:
ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِ
ؾ َوأَ ْع ِر ْ
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 -أهم اْلسباب التً أدتْ إلٌه هو كثرة استخدام حق الفٌتو.

المنظمات الدولٌة (ٕ) الجمعٌة العامة لْلمم المتحدة

 -تم تبنٌه بمبادر ٍة أمرٌكٌ ٍة عام ٓ٘ٔ9م عقب فشل مجلس اْلمن

كتبه /طلعت مرزوق

فً حل المشكلة الكورٌة.
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

ً
تعدٌال لمٌثاق اْلمم المتحدة مِن
و ٌُعتبر هذا القرار
الجمعٌة العامة لْلمم المتحدة:

النواحً التالٌة:

 -هً جهاز المداولة الربٌسً فً اْلمم المتحدة ،وأشبه ما تكون

ٌٔ -سمح للجمعٌة العامة بإصدار توصٌات إلى اْلعضاء التخاذ

بالبرلمان الشعبً ،وهً صاحبة االختصاص العام فً اْلمم

تدابٌر جماعٌة لمواجهة اْلخالل بالسلم ،بما فً ذلك سلطة

المتحدة ،وتملك مناقشة أي مشكلة دولٌة تعرضها علٌها الدول

استعمال القوات المسلحة ،وكان ذلك مِن اختصاص مجلس اْلمن

اْلعضاء ،أو أجهزة اْلمم المتحدة اْلخرى.

وحده.

 -وتتكون مِن جمٌع الدول اْلعضاء فً المنظمة ،وال تكون

ٕ -أصبح ممك ًنا دعوة الجمعٌة العامة إلى دورة طوارئ

اجتماعاتها صحٌحة إال بحضور أؼلبٌة اْلعضاء ،ولكل عضو

مستعجلة ،تنعقد فً ظرؾ ٕٗ ساعة؛ للنظر فً تطبٌق قرار

صوت واحد.

ب مِن مجلس اْلمن
بناء على طل ٍ
االتحاد مِن أجل السلم؛ وذلك
ً
بموافقة تسع مِن أعضابه ،أو مِن الجمعٌة العامة بأؼلبٌة

 -تعقد الجمعٌة العامة دورة عادٌة كل عام فً ٌوم الثالثاء

أعضابها (راجع مواعٌد انعقاد الجمعٌة العامة).

الثالث مِن شهر سبتمبر مِن كل عام ،وتعقد دورات استثنابٌة إذا
بناء على طلب مجلس
رأت ذلك أؼلبٌة أعضاء اْلمم المتحدة أو ً

 -وقد تم تطبٌق قرار االتحاد مِن أجل السلم عام ٔ9٘ٙم؛

اْلمن.

لمواجهة العدوان الثالثً على مصر.

ٌ -قوم اْلمٌن العام لْلمم المتحدة بإعداد جدول أعمال الجمعٌة،

موقع أنا السلفً

وٌبلؽه إلى اْلعضاء ق ْبل انعقادها بستٌن ٌو ًما -على اْلقل -إن
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كانت دورة عادٌة ،وأربعة عشر ٌو ًما -على اْلقل -إن كانت
دورة ؼٌر عادٌة بنا ًء على طلب مجلس اْلمن ،وعشرة أٌام -
على اْلقل -إن كان االجتماع االستثنابً بنا ًء على طلب أؼلبٌة
أعضاء اْلمم المتحدة.
 تختص الجمعٌة العامة بقبول اْلعضاء الجدد بنا ًء على توصٌةمجلس اْلمن.
 كما تختص بانتخاب اْلعضاء ؼٌر الدابمٌن بمجلس اْلمن،والسكرتٌر العام لْلمم المتحدة ،وقضاة محكمة العدل الدولٌة
بنا ًء على توصٌة مجلس اْلمن.
 -تهٌمن على الشبون المالٌة ،وتقر المٌزانٌة.

قرار االتحاد مِن أجل السلم:
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الحاكم العادل ومسؤولٌته

المجتمع ،والتً تؽرس فٌهم االنتماء حتى ال ٌستطٌع مؽرض أو
عدو أن ٌفسد بالدهم أو ٌؽتصب حقوقهم أو ٌحتل بالدهم،

كتبه /حسنً المصري

فٌكونون ٌ ًدا واحدة على أعدابهم؛ ناهٌك عن تكافلهم وتعاونهم،
وجدهم وبذلهم مِن أجل رفعة وتقدم أمتهم ومجتمعهم.

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

وعلٌه فإن حاجة الناس إلى عدل الحاكم أعظم مِن حاجتهم إلى

فقد جاء فٌما صح عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أن مِن

طعام أو شرابٍ ،وبعدل الحاكم تنجو اْلمم ،وتتقدم الشعوب وتوأد
ٍ

السبعة الذٌن ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم القٌامة" :اْلمام العادل"،

الفتن ،وٌندحر العدو ،وٌتعاضد أبناء اْلمة الواحدة؛ فٌكونون

وكان اْلمام العادل أول هؤالء السبعة ،وذكر بعده أصنا ًفا مِن
شأ َ فًِ ِع َبا َد ِة َّ
اب َن َ
الناس ،وهمَ ( :
هللاَِ ،و َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه ُم َعلَّقٌ فًِ
ش ٌّ
سا ِجدَِ ،و َر ُجالَ ِن
ال َم َ
َو َر ُجل ٌ َد َع ْت ُه ا ْم َرأَةٌ

ضا.
كالجسد الواحد ٌشد بعضه بع ً

َت َحا َّبا فًِ َّ
اج َت َم َعا َعلَ ٌْ ِه َو َت َف َّر َقا َعلَ ٌْهِ،
هللاِْ ،
هللا،
َذاتُ َم ْنصِ ٍ
ال َف َقالَ :إِ ِّنً أَ َخ ُ
ب َو َج َم ٍ
اؾ َّ َ

فهل ٌعً حكامنا مسؤولٌتهم أمام هللا وأمام الشعوب؟!

ص َّدقَ ِبصَدَ َق ٍة َفأ َ ْخ َفاهَا َح َّتى الَ َت ْعلَ َم شِ َمالُ ُه َما ُت ْنفِقُ ٌَمٌِ ُنهُ،
َو َر ُجل ٌ َت َ
ضتْ َع ٌْ َنا ُه) (متفق علٌه).
هللا َخالِ ًٌاَ ،ف َفا َ
َو َر ُجل ٌ َذ َك َر َّ َ

أجر عظٌم ،ومنزلة رفٌعة أن ٌكون اْلمام العادل فً
وٌا له مِن ٍ
مقدمة اْلصناؾ الذٌن ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله.

والمتأمل لنص الحدٌث ٌجد أنه -صلى هللا علٌه وسلم -بدأ

فاللهم ارزق أمتنا بوالة وحكام ٌقٌمون العدل فٌها ،فٌنصرون

باْلمام العادل ،والمقصود به هنا الحاكم المسلم الذي ٌحكم

دٌن هللا وٌنصرهم هللا.

بالعدل ب ٌْن رعٌته ،وجاءت بعده اْلصناؾ اْلخرى ،وكأن فً ذلك

موقع أنا السلفً

إشارة لطٌفة إلى أن العدل مِن الحاكم المسلم سٌترتب علٌه
وجود اْلصناؾ اْلخرى فً المجتمع ،فبوجود العدل سٌنتشر
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الصالح ب ٌْن الشباب وسٌنشبون فً طاعة هللا إذ لٌس هناك ما
ٌدعو لالنحراؾ فً المجتمع إال َمن كان ذلك فً طبعه هو،
وبالعدل سٌفشو حب اْلٌمان ب ٌْن الناس ،وستتعلق قلوب الرجال
بالمساجد ،ولٌس بالمقاهً والمالهً والكافٌهات!
وْلن ببسط العدل ب ٌْن الناس ال ٌستطٌع أح ٌد أن ٌستولً أو
ٌسطو أو ٌؽتصب أو ٌختلس ما لٌس له؛ فلن تكون هناك أحقاد
وبؽضاء؛ وعلٌه ٌتحاب الناس فً هللا ،ووهللا بوجود العدل سٌجد
كل راؼب فً العفة والستر طلبته ،فأمر الزواج مٌسر واْلحصان
متاح ،فلن تستهوي الشهوة إال َمن انتكست فطرته ،فإن دعت
اْلنسان امرأة ولو كانت صاحبة منصب أو تتمتع بجمال الخلقة
فسٌنصرؾ عنها دون اكتراث كل صاحب فطرة سلٌمة ،وخلق
قوٌم.
وكذلك فٌما بقً مِن أصناؾ.
فتأمل كٌؾ ٌصنع العدل فً المجتمع مِن إشاعة اْلمن واْلٌمان
واْلمان ،والطهر والعفة والستر ،والحب والمودة ب ٌْن أفراد
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َفإِنْ لَ ْم َت ِجدُوا َما ُت َكا ِف ُبو َنهَُ ،فادْ ُعوا لَ ُه َح َّتى َت َر ْوا أَ َّن ُك ْم َقدْ
َكا َفأْ ُت ُمو ُه) (رواه أحمد وأبو داود ،وصححه اْللبانً).

أبو قتادة اْلنصاري -رضً هللا عنهٌ -فوز بدعاء
الرسول -صلى هللا علٌه وسلم-

موقع أنا السلفً

كتبه /زٌن العابدٌن كامل
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الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فلقد وردت بعض اْلحادٌث عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
تتضمن فوز الكثٌرٌن مِن الصحابة -رضً هللا عنهم -بدعابه -
صلى هللا علٌه وسلم -لهم ،ومِن هؤالء السعداء :أبو قتادة
اْلنصاري -رضً هللا عنه ،-فقد روى اْلمام مسلم فً صحٌحه
سول ُ هللاِ َ -
عن أبً قتادة -رضً هللا عنه -قالَ :خ َط َب َنا َر ُ
صلَّى هللاُ
سلَّ َمَ ،-ف َقالَ( :إِ َّن ُك ْم َتسِ ٌرُونَ َعشِ ٌَّ َت ُك ْم َولَ ٌْلَ َت ُك ْمَ ،و َتأْ ُتونَ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
ا ْل َما َء -إِنْ َ
اس َال ٌَ ْل ِوي أَ َح ٌد َعلَى أَ َحدٍ،
شا َء هللا َُ -ؼ ًدا)َ ،فا ْن َط َلقَ ال َّن ُ
سلَّ َمٌَ -سِ ٌ ُر
سول ُ ِ
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
َقال َ أَ ُبو َق َتا َد َةَ :ف َب ٌْ َن َما َر ُ
س
ار ال َّل ٌْل ُ -أي انتصؾَ ،-وأَ َنا إِلَى َج ْنبِهَِ ،قالََ :ف َن َع َ
َح َّتى ا ْب َه َّ
سلَّ َمَ ،-ف َمالَ عَنْ َرا ِحلَتِهَِ ،فأ َ َت ٌْ ُتهُ،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
َر ُ
اع َت َدلَ َع َلى َرا ِح َلتِهَِ ،قالَُ :ث َّم
دَع ْم ُت ُه مِنْ َؼ ٌْ ِر أَنْ أُوق َِظ ُه َح َّتى ْ
َف َ
ار َح َّتى َت َه َّو َر ال َّل ٌْل ُ -أي ذهب أكثرهَ -مال َ عَنْ َرا ِحلَتِهَِ ،قالَ:
س َ
َ
اع َت َدلَ َع َلى َرا ِح َلتِهَِ ،قالَُ :ث َّم
َف َد َع ْم ُت ُه مِنْ َؼ ٌْ ِر أَنْ أُوق َِظ ُه َح َّتى ْ
س َح ِرَ ،مال َ َم ٌْلَ ًة ه ًَِ أَ َ
ش ُّد مِنَ
ار َح َّتى إِ َذا َكانَ مِنْ آخ ِِر ال َّ
س َ
َ
سهُ،
ا ْل َم ٌْلَ َت ٌْ ِن ْاْلُولَ ٌَ ٌْ ِن َح َّتى َكا َد ٌَ ْن َجفِلَُ ،فأ َ َت ٌْ ُت ُه َفدَ َع ْم ُت ُه َف َر َف َع َر ْأ َ
ٌر َك
َف َقالَ( :مَنْ ه ََذا؟) قُ ْلتُ  :أَ ُبو َق َتا َد َةَ ،قالََ ( :م َتى َكانَ َه َذا َمسِ َ
ٌري ُم ْن ُذ ال َّل ٌْ َلةَِ ،قالََ ( :حفِ َظ َك هللا ُ ِب َما
ِم ِّنً؟) قُ ْلتُ َ :ما َزالَ ه ََذا َمسِ ِ
َحف ِْظتَ ِب ِه َن ِب ٌَّ ُه) (رواه مسلم).
ساهرا لحماٌة النبً
فتخٌل كٌؾ بات أبو قتادة -رضً هللا عنه-
ً
صلى هللا علٌه وسلم -وراحته؟! ففً الحدٌث داللة واضحة علىقدر محبة أبً قتادة -رضً هللا عنه -للرسول -صلى هللا علٌه
وسلم -وٌظهر ذلك جل ًٌّا فً قوله -رضً هللا عنهَ " :-ف َد َع ْم ُت ُه مِنْ
َؼ ٌْ ِر أَنْ أُوق َِظهُ" أي :برفق ولٌن!
ضا :أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -كان
ومِن دالالت الحدٌث أٌ ً
ٌحفظ المعروؾ ،وٌكافا علٌه ،وٌدعو لصاحبه؛ لذا كافأ النبً -
صلى هللا علٌه وسلم -أبا قتادة على ُحسن صنٌعه ،فدعا له هذه
النبً -صلى هللا علٌه وسلم -بمكافأة
الدعوة المباركة ،وقد أمر
ُّ
ص َن َع إِلَ ٌْ ُك ْم َم ْع ُرو ًفا َف َكافِ ُبوهُ،
َمن صنع إلٌنا معرو ًفا ،فقال( :مَنْ َ
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اْلولٌن،
وؼٌرهما مِن الف َِرق الضالة التً فارقتْ سبٌل المؤمنٌن ّ

تراكم عملٌة اْلصالح ...شرط نجاحها

وهم الصحابة الكرام والتابعون واْلبمة اْلربعة وأمثالهم ،أو
كتبه /أسامة شحادة

مناهج العلمانٌٌن والحداثٌٌن والزنادقة واْلعالمٌٌن الجهلة،
حرفوا الدٌن وتالعبوا بأحكام
وأصحاب العمابم الضالٌن الذٌن َّ

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

اْلسالم.

فاْلصالح هو منهج اْلنبٌاء ،كما قال شعٌب -علٌه السالم( :-إِنْ
وصى موسى
اس َت َط ْعتُ ) (هود ،)88:وكما
ّ
ص َال َح َما ْ
أ ُ ِرٌ ُد إِ َّال ْاْلِ ْ

بشكل سلٌم ع ْبر التزام
ٕ -الوعً والٌقظة لخدمة اْلسالم
ٍ
السلمٌة والعلنٌة فً دعوة المسلمٌن والناس للتمسك بتوحٌد

أخاه هارون -علٌهما السالمْ ( :-
صل ِْح َو َال
اخلُ ْفنًِ فًِ َق ْومًِ َوأَ ْ
سبٌِل َ ا ْل ُم ْفسِ دٌِنَ ) (اْلعراؾ.)ٕٔٗ:
َت َّتبِ ْع َ

العبادة والطاعة لرب العالمٌن ،وتوحٌد االتباع فً الدٌن لسٌد
المرسلٌن ،والحرص على مكارم اْلخالق واْلٌجابٌة فً الشبون

زمن وتقبل
ولكن اْلصالح عملٌة مستمرة ودابمة ،وتحتاج إلى
ٍ

العامة ،وتجنب التهور والؽلو والتجارب الفاشلة والكارثٌة فً

عام مِن المجتمع لتظهر نتابجها وثمارها ،ونجاحها فً الدنٌا

مسٌرة العمل اْلسالمً واالرتباط بالعلماء الربانٌٌن.

باستقامة اْلحوال واستقرار الحٌاة ،وظهور النعم والبركات؛
ولذلك قال -تعالىَ ( :-و َما َكانَ َر ُّب َك لِ ٌُ ْهلِ َك ا ْلقُ َرى ِب ُظ ْل ٍم َوأَهْ لُ َها
صلِحُونَ ) (هود ،)ٔٔ8:ومفهوم المخالفة أن ترك اْلصالح مِن
ُم ْ

بشكل صحٌح فً مجاالت اْلسرة والعمل،
ٖ -القٌام بواجباتنا
ٍ
والتطوع والدعوة ،وؼٌرها بحسب موقعنا ،ومحاولة الترقً
لمرحلة اْلتقان التً ٌحبها هللا -عز وجل.-

المجموع سبب للهالك والعقوبة.

ٗ -الصبر والمصابرة ،والدعاء بالثبات على االستقامة فً أمر

ومِن هنا :فإن استمرار عموم الناس بالقٌام بعملٌة اْلصالح،

الدٌن والدنٌا كجزءٍ مِن الصالح واْلصالح الذي نؤمن به،

مباشر ع ْبر
بشكل
بأشكاله المتنوعة ومستوٌاته المتعددة ،إما
ٍ
ٍ
التعلٌم والدعوة والنصح ،واْلمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر،

ننجر للعنؾ والتكفٌر لحرق
فنصبر على طول الطرٌق وال
ّ
المراحل ،والصبر والمصابرة على اْلذى والمشاق فً هذا

ووضع الحلول وعالج المشاكل ،وما ٌلحق بذلك مِن قبل النخبة

السبٌل ،وال نمٌل للمناهج المنحرفة فً فهم الدٌن أو لنكون

مباشر
بشكل ؼٌر
مِن العلماء والدعاة والساسة والخاصة ،أو
ٍ
ٍ
ع ْبر االستجابة لمتطلبات اْلصالح مِن التعلم وإتقان العمل

جز ًءا مِن عجلة الفساد ،والصبر والمصابرة على الظلم والعدوان
الذي قد نتعرض له قص ًدا أو ضمن موجة الظلم والعدوان العامة.

واالستقامة ،والحرص على عمل المعروؾ وترك المنكرات
والفواحش ،والعادات السلبٌة مِن قبل العامة وجمهور المجتمع -

موقع أنا السلفً

هو سبٌل الوصول للصالح وتحقق عملٌة اْلصالح ،كما قال -
ص َال َة َوآ َت ُوا َّ
الز َكا َة
تعالى( :-الَّذٌِنَ إِنْ َم َّك َّنا ُه ْم فًِ ْاْلَ ْر ِ
ض أَ َقا ُموا ال َّ
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ور)
َوأَ َم ُروا بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ؾ َو َن َه ْوا َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ِ َّ ِ
هلل َعاقِ َب ُة ْاْل ُ ُم ِ
(الحج.)ٗٔ:

واكتمال عملٌة اْلصالح لن تتحقق إال إذا قام كل ُّ فر ٍد
منا بواجبه الشرعً والدنٌوي بحسب موقعه مِن خالل
النقاط اْلتٌة:
ٔ -الحرص على سالمة منهج فهم اْلسالم فال ٌنتهج نهج الؽالة
التكفٌرٌٌن أو أهل البدع والضالالت مِن الشٌعة والصوفٌة،
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لها ممٌزات وعٌوب ،بل إن اتخاذ القرار ربما ٌكون أحٌا ًنا أقل

أنموذجا!
"الكورتٌزون" السٌاسً ....الواقع المصري
ً

ضررا ،والعكس ،شأنه شأن عقار
عٌ ًبا مِن تركه أو أقل
ً
كتبه /نزٌه رمضان

الكورتٌزون الطبً -كما ذكرنا-؛ ال هو مفٌد تما ًما كالفٌتامٌنات
ً
مثال ،وال هو مضر تما ًما كالمخدرات ،إنما له مٌزات وعٌوب.

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

لذا أحببتُ أن أسمً هذه القرارات والمواقؾ المركبة

فـ"الكورتٌزون" :عقار طبً مشهور ،له فوابده واستخداماته

بـ(الكورتٌزون السٌاسً) ،وهذه المواقؾ متكررة بصف ٍة دابم ٍة

كثٌر مِن اْلمراض ،وكذلك له أعراضه
الهامة فً عالج
ٍ
ومساوبه الجانبٌة ،والتً تتفاوت باختالؾ الجرعة ومدة العالج،

فً الواقع السٌاسً على مستوى العالم ،لكن إذا اتخذنا الواقع
صا فً اْلونة اْلخٌرة وجدنا تكرار هذه
المصري
أنموذجا؛ خصو ً
ً

وطبٌعة المرٌض وحالته الصحٌة.

المواقؾ أو الكورتٌزون السٌاسً ،وتب ٌَّن لنا أن الشخصٌات أو

وعلى الرؼم مِن أنه مثله مثل أي دواء له مٌزاته وعٌوبه ،كما

اْلحزاب أو الجماعات أو الفبات أو المجموعات التً تعاملت مع

فعل
أن عٌوبه تكثر بسبب سوء االستخدام؛ إال أننا نجد ر َّد
ٍ

هذا الواقع ال تخرج عن إحدى ثالث صور:

ت مِن المرضى المثقفٌن تجاه الطبٌب حٌنما ٌصؾ لهم
متفاو ٍ

رفضا تا ًّما ،وشدد على عدم
اْلول :فرٌق رفض الكورتٌزون
ً

الكورتٌزون كعالج!

استعماله مهما حدث ،ومهما كانت العاقبة حتى ولو كانت

فنجد متشددٌن متشنجٌنٌ ،رفضون الكورتٌزون مهما كان

أرواحهم الثمن ،بل وزاد الطٌن ً
سب وقذؾ كل َمن
بلال بأن
َّ

السبب! ومهما شرحتَ ووضحت أنه مهم لعالج المرٌض ،وأنه

خالفه وعنفهم بأشد وأقبح اْللفاظ حتى جعل الخالؾ حول
الكورتٌزون خال ًفا ب ٌْن طرفً الكفر واْلٌمان ،ثم مضً فً

كثٌر مِن الحاالت ٌكون التؽاضً عن ضرره بسبب أن تركه
فً
ٍ
ٌسبب كارثة أشد مِن ضرر استعماله بكثٌر كما أنه فً بعض

طرٌقه ؼٌر مكترث بتدهور حال أتباعهم وضٌاع صحتهم

اْلحٌان مثل حاالت الخناق ،ربما ٌكون منق ًذا لحٌاة المرٌض.

وتشرذمهم ،بل وفقد حٌاتهم جراء العند ،ثم لما أدركهم الؽرق
وظنوا أنه ال محٌص ،قالوا :ابتوا لنا بأي عقار ؼٌر الكورتٌزون

وعلى النقٌض :هناك مرضى آخرون ٌسرفون فً استخدام

نقبله أو ؼٌروا اسمه أو شكله أو ابتونا بكورتٌزون مِن جنسه

الكورتٌزون ،مستؽلٌن تأثٌره القوي الذي ٌلبً رؼبتهم فً

أو فصٌله ،فقط ؼٌروا فٌه أي شًء! وهٌهات ،هٌهات ...وبعد

سرعة الشفاء ولو ظاهر ًٌّا متناسٌن أنه ٌفت فً عظامهم

فوات اْلوان ،فلم -ولنٌ -فلح طلبهم ،وؼالب ظنً أنهم سٌقبلون

وعضالتهم وٌدمر فً أنسجتهم ،وب ٌْن هؤالء وهؤالء فبة

به كما هو على صورته التً رفضوها ،وأنها مسألة وقت ،ولكن

ناضجة راقٌة ،توازن اْلمور؛ فال هً ترفض الكورتٌزون وال

بعد فوات اْلوان ،ولو كان لهم ما ٌحفظ وجوههم لفعلوه دون

هم طب ًقا لتعلٌمات الطبٌب،
تسرؾ فٌه ،إنما تستخدمه بحكم ٍة وف ٍ
وربما ٌتحملون أضراره؛ رجاء منفعة أكبر أو دفع لضرر أشد.

تردد.
ب وبؽٌر
وأما الفرٌق الثانً :فهؤالء استعملوا الكورتٌزون بسب ٍ

كذلك ربما نجد فبة مِن اْلطباء تسرؾ فٌه رؼبة فً إزالة ألم

مبرر ،وكلما سألتهم ،قالوا لك:
داع أو
ٍ
سببٍ ،وأسرفوا فٌه بال ٍ
هو أحسن مِن ؼٌره ،وٌكفً أنه خلصنا مِن الوجع (وأي حاجة

وبٌنهم فبة -وهً اْلكثر -تتبع التشخٌص وسبل العالج السلٌمة،

بس نخلص مِن اْلدوٌة اْلخرى!) ،ولم ٌنتبهوا ْلعراضه

فٌصفون الكورتٌزون وف ًقا للحالة ومدى احتٌاجها له ،مع

ومضاعفاته ،بل حولوا عٌوبه إلى ممٌزات -فً ظنهم ،-وصاروا

مراعاة الضرر.

ٌتباهون بها؛ فخٌل لهم تكسٌر العظام أنه دفعة لْلمام ،وتصوروا

المرٌض حتى ولو كان له ضرره بعد ذلك ،وفبة ٌتشددون فٌه،

بناء ،وهؤالء -إال مِن رحم ربًٌ -بقون هكذا مع كل
الهدم
ً

كثٌرا ما تكون القرارات واالختٌارات
كذلك الواقع السٌاسً
ً

موقؾ ،ومع كل مسبول أو متبع!

ضررا تا ًّما؛ إنما
مركبة؛ ال هً مفٌدة فابدة تامة ،وال هً مضرة
ً
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والفرٌق الثالث :بٌنهم ال هم منعوه ،وال أسرفوا فٌه ،بل رجعوا
إلى العلم والخبرة والواقع فتعاملوا معه بحسبه ،أخذوا الممٌزات
وطوروها ،ونبهوا على العٌوب وحاولوا عالجها وتفادٌها؛ فال
ب سٌاسً ،وال
هم ألقوا بأٌدٌهم إلى التهلكة مِن أجل مكس ٍ
أسرفوا فً تؽافل العٌوب والظلم والخلل؛ حاولوا جاهدٌن البناء
والعمل والمشاركة فً حدود المتاح ،ووفق ما تملٌه المبادئ
والقواعد ،فمثلهم مثل الطبٌب الحاذق الذي وصؾ الكورتٌزون
فً حالته بجرعته ومدته دون تفرٌطٍ أو إفراطٍ ؛ دون منع فٌهلك
ً
معوال للهدم
المرٌض ،أو إسراؾ فتزداد مضاعفات الدواء لتكون
بجانب المرض اْلصلً.
ورؼم أن ما فعلوه هو عٌن العقل والشرع ال تجدهم ٌسلمون مِن
ألسنة الفرٌقٌن السابقٌن؛ فاْلول رماهم باالنبطاح لمجرد
استعمالهم الكورتٌزون ،واْلخر رماهم بعدم الوطنٌة؛ ْلنهم لم
ٌسرفوا فٌه ،وإنك لتعجب أشد العجب أن ٌُتهم فرٌق بتهمتٌن
عكس بعض تما ًما فً نفس الوقت ،وعلى نفس الفعل! وهذا إن
دل على شًءٍ إنما ٌدل على صحة موقفهم ووسطٌتهم ،فداب ًما
أهل الحق منكرون مِن الجمٌع.
أوجه التحٌة لهذا الفرٌق على تقدٌمهم
وأحب فً هذا المقام أن ِّ
سب وقذؾ،
الحق والقواعد على اْلهواء رؼم ما نالهم مِن
ٍّ
أحٌٌهم تحٌة إجالل وتقدٌر على وطنٌتهم وشجاعتهم وحرصهم
على بلدهم؛ إضافة إلى تمسكهم بمبادبهم وأهدافهم ،فلم ٌصفقوا
لباطل ،ولم تتصٌدهم شباك العنؾ لٌدمروا أوطانهم ،إنما أنكروا
ضلوا مصلحة الوطن واْلمة ،وكانوا ضد تفككها
الظلم ،وف َّ
وهدمها.
تحٌاتً لهذا الفرٌق ...تحٌاتً لـ"حزب النور".
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الثابت فً كل تجارب النهوض!

عادل ٌنحاز لتحقٌق مصالح اْلمة ،وٌع ِّبر
لقانون
العدل ٌحتاج
ٍ
ٍ
عن احتٌاجاتها ،واْلهم مِن ذلك هو تطبٌق القانون على الجمٌع،

كتبه /شرٌؾ طه

وهو ما تمٌزت به جمٌع الدول الناهضة؛ بؽض النظر عن
اْلٌدٌولوجٌة -كما أشرنا.-

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

سٌادة القانون تعنً :أن الجمٌع خاضع للمحاسبة والمراقبة دون

فعامل ربٌسً فً كل تجارب النجاح والنهوض سواء فً التارٌخ

أدنى استثناء ،والنماذج فً ذلك كثٌرة ،وٌؤسفنً أن أختار منها

أو فً واقعنا المعاصر "هو العدل".

نموذج الكٌان الؽاصب الذي ٌحاسِ ب ربٌس وزرابه بتهم

قد تختلؾ تجارب النهوض والتحول (السٌاسً أو االقتصادي)

الرشوة ،ولٌستْ سابقة فرٌدة؛ فسلفه "ٌهود اولمرت" تنحى

فً اْلٌدٌولوجٌات ما ب ٌْن الرأسمالٌة والدٌمقراطٌة (كأؼلب

ت محٌطةٍ ،وال
عن منصبه لنفس التهم؛ ال احتجاج هنا بأزما ٍ

النظام الؽربً) ،أو الشٌوعٌة ونظام الحزب الواحد (كالتجربة

واقع جؽرافً متفجر ،سٌادة القانون عامل قوة فً المواجهة،
ٍ
وتماسك الجبهة الداخلٌة.

الصٌنٌة) التً استطاعت تحقٌق نهضة صناعٌة واقتصادٌة
كبرى دون اعتماد النظام السٌاسً الؽربً ،وهو ما ٌكسر

البشر هم البشر فً الؽرب والشرقٌ ،مٌلون للفساد عند التمكن،

ٌروج لها كثٌ ٌر مِن مثقفً الؽرب والنخب التابعة
التالزمٌة التً ِّ

الفارق ٌكمن فً النظام السٌاسً الذي ٌتسم بالمراقبة

لهم فً اقتران التنمٌة بالمنظومة السٌاسٌة والقٌمٌة الؽربٌة.

والمحاسبة ،وسٌادة القانون؛ هذه عوامل ال تتؽٌر باختالؾ
الزمان والمكان.

ومِن هنا نشأت فكرة استنساخ التجربة اْلوربٌة بخٌرها وشرها،
نفسها بنفسها بعٌ ًدا
صلِح َ
وحلوها ومرها ،مدعٌن أن التجربة ُت ْ

فً النموذج الحضاري اْلسالمً العظٌم ،كان الخلٌفة الراشد

عن كثرة التفلسؾ؛ التجربة الصٌنٌة كسرت هذه التالزمٌة.

علً بن أبً طالب ٌقؾ أمام القضاء لمخاصمة ٌهودي سلب

البعض ٌضع التجربة التركٌة كنموذج تنموي إسالمً ،ولكن

درعه! والفاروق عمر ٌأمر ابنه ببٌع إبله السمٌنة ،وأخذ رأس

الحقٌقة واْلنصاؾ ٌقتضٌان القول بأن التجربة التركٌة هً

ماله ،ورد الزابد لبٌت المال؛ لوجود شبهة المحاباة ،وهو بذلك

امتداد للنموذج الؽربً سٌاس ًٌّا -خاصة فً بداٌة التجربة-

ٌؤسس لقاعدة تضارب المصالح ،والنبً -صلى هللا علٌه وسلم-

واقتصاد ًٌّا ،وال ٌوجد أثر لْلٌدٌولوجٌة اْلسالمٌة فً المشروع

ٌرد شفاعة حبه أسامة فً امرأة سرقت لكً ال تقطع ٌدها ثم
ٌخطب ً
س َرقَ فٌِ ِه ُم
قابال( :إِ َّن َما أَهْ لَ َك الَّذٌِنَ َق ْبلَ ُك ْم ،أَ َّن ُه ْم َكا ُنوا إِ َذا َ

اْلردوؼانً ،رؼم اعتماد قابده على الشعارات اْلسالمٌة؛ لجلب

ال َّ
الح َّدَ ،وا ٌْ ُم
ٌِؾ أَ َقا ُموا َعلَ ٌْ ِه َ
الضع ُ
س َرقَ فٌِ ِه ُم َّ
ٌؾ َت َر ُكوهَُ ،وإِ َذا َ
ش ِر ُ
س َر َقتْ لَ َق َط ْعتُ ٌَدَ هَا) (متفق علٌه).
َّ ِ
هللا لَ ْو أَنَّ َفاطِ َم َة بِ ْنتَ ُم َح َّم ٍد َ

التأٌٌد واستنهاض الطاقات!
الؽرض المقصود :أنه قد تختلؾ اْلٌدٌولوجٌات ،ولكن ٌبقى
عامل نجاح فً كل التجارب "وهو العدل"؛ فالعدل ٌستنهض

موقع أنا السلفً

الهمم ،وٌبعث الطاقات ،وٌشعر الجمٌع بحقٌقة االنتماء؛ بخالؾ
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الظلم الذي ٌقتل الشعور باالنتماء ،وال ٌفلح معه كثرة اْلؼانً
والهتافات.
فً العدل ٌشعر الجمٌع أن الوطن ملك للجمٌع ،وفً الظلم تشعر
اْلكثرٌة أن الوطن ملك ْلقلٌة؛ ٌ %99شعرون أن الوطن ملك لـ
ٔ!%
وهنا ال ٌمكن الحدٌث عن معانً البذل والعطاء والتضحٌة.
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ولم ٌولد -مع اْلشعار بالدلٌل العقلً وذلك فً قولهَ ( :و َقالُوا
ا َّت َخ َذ َّ
س ْب َحا َن ُه) (البقرة ،)ٔٔٙ:فهذا تنزٌه هلل؛ ْلن هذا شتم
هللاُ َولَدً ا ُ

سورة اْلخالص ()8
كتبه /رضا الخطٌب

هلل كما جاء فً الحدٌث القدسًْ ٌَ ( :
شتِ ُمنًِ ابْنُ آدَ َمَ ،و َما ٌَ ْن َبؽًِ لَ ُه
شتِ َمنًِ) أي :أن ٌنسب إلى هللا الولدَ ( .و َقالُوا ا َّت َخ َذ َّ
أَنْ ٌَ ْ
هللاُ َولَ ًدا

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
ً
موصوال مع "سورة اْلخالص" ،وتفسٌر قوله -
فما زال الكالم

ض ُكل ٌّ لَ ُه َقانِ ُتونَ َ .بدٌِ ُع
س َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
س ْب َحا َن ُه َبلْ لَ ُه َما فًِ ال َّ
ُ
ضى أَ ْم ًرا َفإِ َّن َما ٌَقُول ُ لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ )
س َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ض َوإِ َذا َق َ
ال َّ

تعالى( :-لَ ْم ٌَلِدْ َولَ ْم ٌُولَدْ ).

(البقرة.)ٔٔ8-ٔٔٙ:

هلل الَّذِي لَ ْم ٌَ َّتخ ِْذ َولَدً ا َو َل ْم
قوله( :لَ ْم ٌَلِدْ ) ،ومثلهَ ( :وقُلْ ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
ٌَ ُكنْ لَ ُه َ
ش ِرٌ ٌك فًِ ا ْل ُم ْلكِ ) (اْلسراء ،)ٔٔٔ:وهذه اْلٌة تسمى آٌة

فهذا نص صرٌح فٌما قالوه" :اتخذ هللا ولدً ا!" ،مع تنزٌه هللا
عن ذلك.

العزة.

ت
الس َم َاوا ِ
ثم جاء حرؾ اْلضراب عن قولهم فقالَ ( :بلْ لَ ُه َما فًِ َّ
ض ُكل ٌّ لَ ُه َقانِ ُتونَ ) ففٌه بٌان المانع عقالً مِن اتخاذ الولد
َو ْاْلَ ْر ِ

إن نفً اتخاذ الولد ال ٌستلزم نفً الوالدة؛ ْلنه ٌمكن أن ٌتخذ

بارا بوالده،
بما ٌُلزم الخصم ،وذلك أن ؼاٌة اتخاذ الولد أن ٌكون ًّ
وأن ٌنتفع الوالد بولده كما جاء فً قوله( :ا ْل َمال ُ َوا ْل َب ُنونَ ِزٌ َن ُة

الشخص ول ًدا بطرٌق ٍة ؼٌر طرٌقة التناسل المعروفة ،وذلك عن
طرٌق التبنً ً
مثال ،ففً قصة ٌوسؾ -علٌه السالمٌ -قول هللا -
سى أَنْ ٌَن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
تعالى -عن عزٌز مصر( :أَ ْك ِرمًِ َم ْث َواهُ َع َ

ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا) (الكهؾ ،)ٗٙ:أو ٌكون الولد وار ًثا ْلبٌه كما فً
قوله -تعالى -عن نبً هللا زكرٌا -علٌه السالمَ ( :-ف َه ْب لًِ مِنْ
لَ ُد ْن َك َولِ ًٌّا ِ ٌَ .ر ُثنًِ َو ٌَ ِر ُ
اج َع ْل ُه َر ِّب َرضِ ًٌّا)
وب َو ْ
آل ٌَ ْعقُ َ
ث مِنْ ِ
(مرٌم.)ٙ-٘:

َولَدً ا) (ٌوسؾ.)ٕٔ:
إذن فٌمكن أن ٌُتخذ الولد عن طرٌق اْللحاق ،أو عن طرٌق
التبنً ،فٌكون فً هذه السورة نفً أخؾ.

ٌِر ُ
اث
أما هللا فهو حً با ٍقٌَ ،رث وال ٌُورث كما قالَ ( :و ِ َّ ِ
هلل م َ
ض) (الحدٌد.)ٔٓ:
س َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ال َّ

فقوله( :لَ ْم ٌَ َّتخ ِْذ َولَ ًدا) نفً التخاذ الولد مطل ًقا بالنسب وؼٌره.
فلزم التنبٌه علٌه فً هذه السورة والتً تعدل ُثلُث القرآن؛ ْلنها

إذن فكل ما فً السموات واْلرض فً قنوت وامتثال طو ًعا أو
كرهًا هلل ،وكما قالَ ( :و َما ٌَ ْن َبؽًِ ل َّ
ِلر ْح َم ِن أَنْ ٌَ َّت ِخ َذ َولَدً ا  .إِنْ ُكل ُّ
الر ْح َم ِن َعبْدً ا) (مرٌم،)9ٖ-9ٕ:
س َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ض إِ َّال آتًِ َّ
مَنْ فًِ ال َّ

مختصة بحق هللا فً ذاته وصفاته مِن الوحدانٌة والصمدٌة،
ونفً الوالدة والولد ونفً الكفؤ ،وكلها صفات انفرد هللا بها.

إذن فهو -سبحانه -لٌس بحاج ٍة إلى الولد؛ لؽناه عنه.

ولذلك جاء فً هذه السورة النص الصرٌح بعدم الوالدة فً
قوله( :لَ ْم ٌَلِدْ َولَ ْم ٌُولَدْ ) ،فهً أخص مِن تلك ،وهذا مِن
المس َّلمات عند المسلمٌن جمٌ ًعا بدون شك وال نزاع ،ولكن ؼٌر

الولد ،واْلصل فً المشاهدة أن اْلنسان ٌُولد أوالً ثم ٌلد بعد

المسلمٌن لم ٌسلموا بهذه الحقٌقة.

ذلك؟!

فالٌهود قالوا :عزٌر ابن هللا ،والنصارى قالوا :المسٌح ابن هللا،

والجواب :أن هذا مِن باب تقدٌم اْلهم؛ ْلنه رد على َمن ادعى هلل

والمشركون قالوا :المالبكة بنات هللا ،فاتفقوا على ادعاء الولد

ٌدع أح ٌد أنه مولود ْلحدٍ ،فكانت دعواهم الولد هلل
الولد؛ وْلنه لم ِ

ٌدَّع أح ٌد أنه -سبحانه وتعالى -مولود ،أي :أن له أبوٌن.
هلل ،ولم ِ

ٌدع هلل -سبحانه وتعالى -الوالدة
فرٌة عظمى! فمع أن أح ًدا لم ِ
جاء القرآن بنفً كال االحتمالٌن؛ لتسلٌم النفً والتنزٌه كما فً

ً
سؤاال فً هذه اْلٌة ،وهو :لماذا قدَّ م نفً
وأورد بعض المفسرٌن

قال الشٌخ عطٌة سالم" :جاء فً القرآن ذكر ادعاء الولد هلل،

حدٌث البحر لما سبل الرسول -علٌه السالم -عن الوضوء بماء

صالً-أي :بأن هللا لم ٌلد
وجاء الرد مِن هللا ،مع بٌان المانع مف َّ

ب ا ْل َب ْح َرَ ،و َن ْح ِمل ُ َم َع َنا ا ْل َقلٌِل َ مِنْ ا ْلمَاءِ ،
البحر فقٌل له :إِ َّنا َن ْر َك ُ
18

ضأ َنا ِب ِه َعطِ ْ
سول ُ هللاِ
ضأ ُ مِنْ مَاءِ ا ْل َب ْح ِر؟ َف َقالَ َر ُ
ش َنا ،أَ َف َن َت َو َّ
َفإِنْ َت َو َّ
حل ُّ َم ٌْ َت ُت ُه) (رواه
صلى هللا علٌه وسلم( :-ه َُو ال َّط ُهو ُر َماؤُ ُه ،ا ْل ِالترمذي والنسابً ،وصححه اْللبانً) ،فهذا جواب للسابل بأكثر مما
سأل عنه.
وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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شبهات المالحدة ()ٙ

فأما عن زعمهم أن القرآن أخطأ فً تلك اْلٌة عندما قرر أن هللا
-تعالى -خلق مِن الماء كل شًء حً ،فً حٌن خلق المالبكة مِن

كتبه /إٌهاب شاهٌن

نار ،وخلق آدم مِن صلصال؛ ففً كالمهم
نور ،وخلق الجن مِن ٍ
ٍ
هذا مخالفة كبٌرة؛ فثمة فارق كبٌر ب ٌْن "جعل" و"خلق"،

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

فـ"جعل" تفٌد التحول والصٌرورة مِن شًءٍ إلى شًء ،أما
"خلق" فتفٌد الخلق مِن العدم وعلى ؼٌر مثال سابق ،قال هللا -

الشبهة السادسة :حول قوله -تعالىَ ( :-و َج َع ْل َنا مِنَ ا ْلمَاءِ ُكل َّ
َ
ش ًْءٍ َح ًٍّ) (اْلنبٌاء.)ٖٓ:

تعالىَ ( :-و َج َع ْل َنا مِنَ ا ْلمَاءِ ُكل َّ َ
ش ًْءٍ َح ًٍّ) (اْلنبٌاء ،)ٖٓ:ولم ٌقل:
"وخلقنا مِن الماء كل شًء حً" ،وهذا تؽٌٌر للنص القرآنً.

ٌدَّعً بعض الطاعنٌن أن القرآن الكرٌم قد أخطأ فً هذه اْلٌة؛
أما زعمهم أن اْلنسان خلق مِن صلصال كالفخار ولم ٌخلق مِن

نور ،كما أنه نص فً
ْلن هللا -سبحانه -قد خلق المالبكة مِن ٍ
ت أخرى على أن الجن ُخلق مِن النار؛ فقالَ ( :وا ْل َجانَّ َخ َل ْق َنا ُه
آٌا ٍ

الماء؛ فالرد على هذا جد ٌسٌر؛ فالصلصال عبارة عن اختالط
ال ماء بالطٌن ،فالطٌن ال ٌخلو مِن الماء ،فهو خلٌط مِن التراب

وم) (الحجر ،)ٕ8:ونص كذلك على أن آدم -
ار ال َّ
مِنْ َق ْبل ُ مِنْ َن ِ
س ُم ِ
علٌه السالمُ -خلق مِن الصلصال؛ فقالَ ( :خلَقَ ْاْلِ ْنسَانَ مِنْ

والماءٌ ،عضد ذلك قوله -تعالىَ ( :-وه َُو الَّذِي َخلَقَ مِنَ ا ْلمَاءِ
َب َ
س ًبا َوصِ ْه ًرا) (الفرقان ،)٘ٗ:ومِن َث َّم فإن مادة خلق
ش ًرا َف َج َعلَ ُه َن َ

ار) (الرحمن.)ٔٗ:
ص ْل َ
َ
ص ٍ
ال َكا ْل َف َّخ ِ

اْلنسان هً الماء والطٌن.

وجه إبطال الشبهة:

ار
وإذا انتقلنا إلى قوله -تعالىَ ( :-وا ْل َجانَّ َخلَ ْق َناهُ مِنْ َق ْبل ُ مِنْ َن ِ

 إن الماء أصل جمٌع الكابنات والمخلوقات الحٌة؛ فمنه ُخلقتب كبٌرة ،وبه تستمر حٌاتها فً النمو والعطاء على أكمل
بنس ٍ

وم)؛ فنار السموم هً اختالط الهواء بألسنة اللهب،
ال َّ
س ُم ِ
ً
محمال ببخار الماء؛ ومِن َث َّم فإن اختالط الهواء -
والهواء ٌكون

وجه؛ فإذا قل َّ الماء عن حده الطبٌعً باتت حٌاة هذه الكابنات

الذي هو محمل ببخار الماء -بألسنة اللهب ٌنتج عنه نار

مهددة بالخطر والهالك ،وهذه حقٌقة علمٌة قد توصل إلٌها علم

السموم ،وهً المادة التً خلق منها الجان؛ ومِن َث َّم فالماء

اْلحٌاء وعلم الكٌمٌاء الحٌوٌة وعلم وظابؾ اْلعضاء حدٌ ًثا،

موجود فً مادة خلق الجان ،ولكن بنسبة معٌنة ،وهللا -تعالى-

فقد ثبت بالتحلٌل أن نسبة الماء فً جسم اْلنسان تتراوح ب ٌْن

قالَ ( :و َج َع ْل َنا مِنَ ا ْلمَاءِ ُكل َّ َ
ش ًْءٍ َح ًٍّ) ،و(مِنَ ) هنا تفٌد

ٔ %8فً اْلنسان البالػ ،وٖ %9فً الجنٌن ذي اْلشهر

التبعٌض.

المحدودة ،بٌنما ٌكون الماء أكثر مِن ٓ %8مِن تركٌب دم

نور ولٌس مِن الماء؛ فمعلوم
أما قولهم :إن المالبكة خلقتْ مِن ٍ
ب عالٌة ،فإن ذلك البخر تتكون منه
أن الماء حٌنما ٌتبخر بنس ٍ

اْلنسان ،وأكثر مِن ٓ %9مِن أجساد العدٌد مِن النباتات
والحٌوانات.

السحب ،كما ٌتم البخر لؽاز المٌثان ،ثم ٌحدث تأٌن لؽاز المٌثان

 -كذلك أثبت علم اْلحٌاء أن الماء ٌحتل أكبر نسبة ب ٌْن سابر

فً السحب الركامٌة ،وٌنتج عن ذلك شحنات كهربابٌة ،وهذه

المواد التً تتركب منها الخلٌة الحٌة ،وهً وحدة البناء فً

الشحنات ٌتم تفرٌؽها؛ إما ب ٌْن سحابة وأخرى ،أو ب ٌْن سحابة

كٌان كل كابن حً ،إنسا ًنا كان أو حٌوا ًنا أو نبا ًتا ،وكذلك أثبت

واْلرض ،والبرق هذا النور الالمع الشدٌد ،هو نتٌجة هذا

علم الكٌمٌاء الحٌوٌة أن الماء الزم لحدوث كافة التفاعالت

التفرٌػ؛ فلقد بدأنا بالماء وانتهٌنا بالنور الذي هو مادة خلق

والتحوالت التً تتم داخل جسم اْلحٌاء؛ فهو إما وسط ،أو عامل

المالبكة.

مساعد ،أو داخل فً التفاعالت أو ناتج عنها.

موقع أنا السلفً

 -كما أثبت علم وظابؾ اْلعضاء أن الماء ضروري لقٌام كل
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عضو بوظابفه ،التً بدونها ال تتوافر مظاهر الحٌاة ومقوماتها.
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َمن نحن؟ وماذا نرٌد ...؟!

تتبع زالتهم أو أقوالهم الشاذة المخالفة للبٌنات مِن النصوص
واْلجماع والقٌاس ،وترفض التعصب المنهجً.

كتبه /أحمد حمدي
 السلفٌة لٌستْ مدرسة الرأي الواحد كما ٌدَّعً البعض ،وتقبلالحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

الخالؾ السابػ -المعتبر -بالحوار الهادئ ،والمذاكرة العلمٌة مِن
ؼٌر تبدٌع أو تفسٌق أو تكفٌر.

سنة بفهم سلؾ
 فالدعوة السلفٌة هً عودة إلً فهم الكتاب وال ُّاْلمة (الصحابة والقرون الثالثة الخٌرٌة اْلولى).

 السلفٌة تضع المرأة المسلمة فً مكان ٍة رفٌع ٍة "فهًكالجوهرة" ،وال تجعلها سلعة رخٌصة ْلثارة الفتن والشهوات،

 فهً العودة إلى الفهم النقً الصافً لإلسالم ق ْبل حدوثاالفتراق والبدع واالنحرافات العقدٌة ،فهم الجماعة ( َما أَ َنا َعلَ ٌْ ِه

والؽرابز المحرمة.

وأصحابً) (رواه الترمذي ،وصححه اْللبانً).

 السلفٌة منهج إصالحً تدرٌجً شمولً ٌرفض العنؾ وتكفٌرالمسلمٌن أو الصدام مع المجتمع أو مؤسسات الدولة ،وٌحافظ

 -السلفٌة لٌس معناها العودة إلى ما كان علٌه الصحابة مِن

على استقرار الوطن والمجتمع ،وٌرفض خٌار الفوضى،

وسابلهم المعٌشٌة ،ولكن العودة إلى ما كانوا علٌه مِن اْلٌمان

وٌراعً موازٌن المصالح والمفاسد.

والعبادة ،والسلوك واْلخالق ،واْلداب والقٌم.

 -أولوٌات الدعوة السلفٌة الدعوة إلى اْلٌمان واْلسالم

 -السلفٌة لٌستْ جمو ًدا على الماضً ،ولٌستْ ضد التقدم العلمً

واْلحسان ،وجعل شرع هللا منهج حٌاة تصبػ جمٌع جوانب

أو الوسابل الحدٌثة؛ فهً الجمع ب ٌْن اْلصالة والمعاصرة.

الحٌاة.

 -السلفٌة تعنً أنه ال ٌتعارض عقل سلٌم مع نقل صحٌح،

 -السلفٌة ترفض فصل الدٌن عن الدولة والسٌاسة والحٌاة.

ورفض التأوٌالت الكالمٌة الباطلة التً ال دلٌل علٌها.

 -السلفٌة تدعو إلى إٌجاد الفرد المسلم الحقٌقً بسماته

 السلفٌة تمثـِّل االعتدال والوسطٌة فً اْلسالم ،وترفض التشددوالتطرؾ والؽلو ،والعنؾ واْلرهاب.

الشاملة :اْلٌمان والعبادة ،والسلوك واْلخالق ،والمعامالت
والدعوة إلى هللا ،وكذلك إٌجاد الطابفة المؤمنة التً تقوم على

 -السلفٌة تدعو إلى المحافظة على دماء وأعراض وأموال

الشورى والعمل الجماعً المؤسسً المنظم الذي تتكاتؾ فٌه

المسلمٌن ،والمعاهدٌن والمستأمنٌن.

الجهود ْلقامة الفروض الكفابٌة المضٌعة الممكنة والمتاحة،
وتحقٌق عبودٌة اْلمة ْلصالح المجتمع المسلم ومؤسسات

 -السلفٌة ترفض الجرأة على تكفٌر المعٌن بال ضوابط أو بدون

الدولة تدرٌج ًٌّا ،مع إقامة الحجة على العباد باْلعذار أمام هللا

إقامة الحجة وإزالة الشبهة ،واستٌفاء الشروط وانتفاء الموانع

بأداء اْلمانة ،فالتمكٌن وسٌلة لتحقٌق الؽاٌة ،وهً العبودٌة؛

التً منها الجهل الناشا عن عدم البالغ.

فنحن نرفض التعجل واالندفاع والتسرع.

 -السلفٌون ٌحبون أصحاب رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-

 -السلفٌة ترفض التمٌٌع أو التساهل أو التنازل أو المداهنة فً

وأهل بٌته "ومنهم أزواجه -رضً هللا عنهم ،"-وٌبؽضون َمن

ثوابت الدٌن أو العقابد ،وترفض مبدأ الؽاٌة تبرر الوسٌلة!

ٌبؽضهم وبؽٌر الخٌر ٌذكرهم" :كالرافضة!".
 الدعوة السلفٌة دعوة سلمٌة علمٌة علنٌة. السلفٌة تدعو إلى مرجعٌة الوحً كتا ًبا وسنة ،وتعظـِّم الدلٌلمع توقٌر علماء اْلمة الثقات وعدم تقدٌسهم أو عصمتهم ،وال

 السلفٌة هً الدعوة الربانٌة :علم وعمل ودعوة ،وسلوكو ُخلُق.
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الوسابط المتعددة

22

عقٌدة
التحذٌر من الشرك ،وبٌان أنواعه .دٌ /اسر برهامً
سلسلة فضل الغنً الحمٌد (لالستماع والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -143الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة الحائل بٌن الكافر وبٌن اإلٌمان (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -118وجوب التزام طرٌقة أهل السنة والجماعة مع المخالف (شرح السنة للمزنً) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -119عقٌدة أهل السنة والجماعة فً الصحابة (شرح السنة للمزنً) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -121وال نترك حضور الجمعة وصالتها مع بر هذه األمة وفاجرها الزم ما كان من البدعة برٌئا( ...شرح السنة للمزنً) .الشٌخ /سعٌد
محمود
 -121وإقصار الصالة فً األسفار( ...شرح السنة للمزنً) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -115ما روي أن هللا تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاء (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -116اإلٌمان بأن هللا عز وجل قدر المقادٌر قبل أن ٌخلق السماوات واألرضٌن (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -117ما روي عن النبً فً الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعٌن ومن بعدهم والخالفٌن لهم من علماء األمة
(أصول اعتقاد أهل السنة) .الشٌخ /عصام حسنٌن

القرآن الكرٌم وعلومه
 -111اآلٌات ( )7 -1من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌتان ( )7 -6من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -113اآلٌتان ( )11 -8من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -114اآلٌة ( )12من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة لقمان) .دٌ /اسر برهامً
من اآلٌة  1إلى اآلٌة ( 9سورة الشورى -تفسٌر ابن كثٌر) .الشٌخ /عصام حسنٌن

حدٌث
 -163باب التسلٌم على النائم (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -187كتاب األدب (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً
 -111من فضائل أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه (فضائل الصحابة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود
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تزكٌة وتربٌة ورقابق
شروط التوبة ستة (مقطع) .د /أحمد فرٌد
كٌف نعالج العجز والكسل .دٌ /اسر برهامً
 -123إذا كان هللا ورسوله فً جانب فاحذر أن تكون من الجانب اآلخر (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
 -111مقدمة (معالم فً طرٌق طلب العلم) .الشٌخ /سعٌد محمود
أحسن إلى الناس ٌحسن هللا إلٌك .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -124تابع تحرٌم الظلم واألمر برد المظالم (منجد الخطٌب) .الشٌخ /محمد سرحان
نداء لآلباء .الشٌخ /سعٌد صابر
 11 -133وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )11التقرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض (ج) نماذج سلفٌة على االجتهاد فً النوافل ()1
(فواتح شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 11 -134وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )12التقرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض (د) نماذج سلفٌة على االجتهاد فً النوافل (( )2فواتح
شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 11 -135وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )13التقرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض (هـ) نماذج سلفٌة على االجتهاد فً النوافل ()3
(فواتح شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 11 -136وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )14ذكر هللا تعالى (( )1فواتح شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 11 -137وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )15ذكر هللا تعالى (( )2فواتح شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 11 -138وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )16ذكر هللا تعالى (( )3فواتح شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -116ابن اإلسالم والمصحف (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة
 -117ابن اإلسالم والصٌام (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة
 -118ابن اإلسالم تعرفه الخلوات بالطاعات (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة

سٌرة وتراجم
 -129سلمان الفارسً (من أعالم الصحابة) .د /أحمد فرٌد
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فكر ومنهج
 -151دفع القدح عن معاوٌة (مختصر منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر برهامً
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