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س َّنة وإن
صل ِلمر االتباع ووجوب التزام ال ُ
وهذه المسؤلة ُتإ ِّ

تؤمالت فً حجة الوداع ()9

خا َل َفها أكابر العلماء إذا َت َب ٌَّ َنت ِلحدٍ ،كما قال الشافعً -رحمه
س َّن ٌة عَنْ رسول هللا
اس َت َبا َنتْ لَ ُه ُ
هللا" :-أَ ْج َم َع ال ُعلَما ُء َعلَى أَنَّ َم ِن ْ

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

دَعها لِ َق ْو ِل أَ َح ٍد مِن
سلَّ َم -لَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه أن ٌَ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
 َاس".
ال َّن ِ

"ح َّتى إِ َذا َكانَ آ ِخ ُر َط َوافِ ِه َعلَى
قال جابر َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُهَ :-
سقْ
اس َتدْ َب ْرتُ لَ ْم أَ ُ
اس َت ْق َب ْلتُ مِنْ أَ ْم ِري َما ْ
ا ْل َم ْر َوةَِ ،ف َقالَ( :لَ ْو أَ ِّنً ْ
ي َف ْل ٌَ ِحلَّ،
س َم َع ُه هَدْ ٌ
ي َو َج َع ْل ُت َها ُع ْم َر ًة؛ َفمَنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم لَ ٌْ َ
ا ْلهَدْ َ

س َّنة؛ فرؼم
والحقٌقة :أن هذا اِلصل العظٌم ال ٌختلؾ فٌه أهل ال ُ
نهً أبً بكر و ُع َمر َ -رضِ ًَ َّ
هللاُ َع ْن ُه َما -عن متعة الحج كما قال
عروة البن عباس َ -رضِ ًَ َّ
هللاُ َع ْن ُهم -لما قال له :أَ َم َر رسول ُ هللا -

س َرا َق ُة بْنُ َمالِكِ ْب ِن ُج ْع ُ
ش ٍم َف َقالٌََ :ا َر ُ
َو ْل ٌَ ْج َع ْل َها ُع ْم َر ًة)َ .ف َقا َم ُ
سول َ
صلَّى َّ
هللا أَل َِعا ِم َنا ه ََذا أَ ْم ِِلَ َبدٍ؟ َف َ
سلَّ َم-
سول ُ َّ ِ
َّ ِ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
ش َّب َك َر ُ

سلَّ َم -بالمتعة -أي متعة الحج-؛ فقال له :وأبو
صلَّى هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َ
َ
بكر وعمر كانا ٌنهٌان عنها ،فقال ابن عباسُ " :توشِ ُك أن َت ْن ِزل

اب َع ُه َوا ِح َد ًة فًِ ْاِل ُ ْخ َرىَ ،و َقالَ( :د ََخلَتْ ا ْل ُع ْم َرةُ فًِ ا ْل َح ِّج -
أَ َ
ص ِ
َم َّر َت ٌْ ِن-؛ َالَ ،بلْ ِِلَ َب ٍد أَ َب ٍد).

علٌ ُكم حجارة من السماء؛ أقول لكم قال رسول هللا َ -
صلَّى هللاُ
سلَّ َم -وتقولون :قال أبو بكر وعمر!" ،وقد أجمع العلماء
َعلَ ٌْ ِه َو َ
بعد ذلك -رؼم اختالفهم فً اِلفضل -على عدم كراهٌة التمتع

َّ
سلَّ َمَ -ف َو َج َد
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ص ِب ً
ٌؽا،
ستْ ثِ ٌَا ًبا َ
َو َل ِب َ

صلَّى
َو َق ِد َم َعل ًٌِّ مِنْ ا ْل ٌَ َم ِن ِببُدْ ِن ال َّن ِب ًِّ َ -
َفاطِ َم َة َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن َهاِ -ممَّنْ َحلَّ،
َوا ْك َت َحلَتْ ؛ َفؤ َ ْن َك َر َذلِ َك َعلَ ٌْ َها؛ َف َقالَتْ  :إِنَّ أَ ِبً أَ َم َرنًِ ِب َه َذاَ .قالَ:
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه
ول َّ ِ
هللا َ -
اقَ :ف َذ َه ْبتُ إِ َلى َر ُ
س ِ
َف َكانَ َعل ًٌِّ ٌَ ُقول ُ ِبا ْلع َِر ِ
سلَّ َمُ -م َح ِّر ً
هللا -
ول َّ ِ
ص َن َعتْ ُ ،م ْس َت ْفتِ ًٌا ل َِر ُ
شا َعلَى َفاطِ َم َة لِلَّذِي َ
َو َ
س ِ

وعدم النهً عنه رؼم صحة النهً عنه عن الشٌخٌن ،لنعلم
س َّنة عند العلماء كافة ،وإن كان الظن بؤبً بكر و ُع َمر -
منزلة ال ُ
َرضِ ًَ َّ
صلَّى هللاُ َع َل ٌْ ِه
هللاُ َع ْن ُه َما ،-أنهما لم ٌسمعا كالم النبً َ -
سلَّ َم -الذي رواه جابر هذا.
َو َ

صلَّى َّ
سلَّ َم -فٌِ َما َذ َك َرتْ َع ْنهُ؛ َفؤ َ ْخ َب ْر ُت ُه أَ ِّنً أَ ْن َك ْرتُ َذلِ َك
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
ضتَ ا ْل َح َّج؟
صدَ َقتْ )؛ َما َذا قُ ْلتَ حٌِنَ َف َر ْ
ص َد َقتْ َ ،
َع َل ٌْ َها؛ َف َقالََ ( :

وقد وقع ذلك فً مسابل ؼابت عن اِلكابر ورواها اِلصاؼر؛
وردُّوا رأي اِلكابر ،كما وقع ذلك
ف َق ِبل العلماء رواٌة اِلصاؼر َ
فً التٌمم لل ُج ُنب؛ فقد أنكره ُع َمر َ -رضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه -و َ
شدَّدَ على

ًِ
سولُكََ .قالََ ( :فإِنَّ َمع َ
َقالَ :قُ ْلتُ  :اللَّ ُه َّم إِ ِّنً أ ُ ِهل ُّ ِب َما أَ َهل َّ ِب ِه َر ُ
ي؛ َف َال َت ِحل ُّ)َ .قالََ :ف َكانَ َج َما َع ُة ا ْلهَدْ يِ ا َّلذِي َق ِد َم ِب ِه َعل ًٌِّ مِنْ
ا ْلهَدْ َ

َع َّمار ،ورواه عمار َ -رضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه -وهو دون عمر فً العلم

صلَّى َّ
س َّل َم -مِا َب ًةَ .قالَ:
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
ا ْل ٌَ َم ِن َوالَّذِي أَ َتى ِب ِه ال َّن ِب ًُّ َ -
صلَّى َّ
سلَّ َمَ -ومَنْ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ص ُروا ،إِ َّال ال َّنبِ ًَّ َ -
اس ُكلُّ ُه ْم َو َق َّ
َف َحلَّ ال َّن ُ

والمنزلة ،ومع ذلك أجمع العلماء على التٌمم للجنب ،وهجران
ٌِع.-
قول عمر َ -رضِ ًَ هللا ُ َعن ا ْل َجم ِ

ي" (رواه مسلم).
َكانَ َم َع ُه هَدْ ٌ

والمقلدون ٌقولونٌ :ستحٌل أن ٌؽٌب أم ٌر عن أبمتنا! وٌقولون

هذا الجزء مِن الحدٌث ٌدل على ترجٌح حج التمتع على القِران

للحدٌث :ألم ٌكن أبمتنا ٌعلمونه؛ ومع ذلك لم ٌقولوا به؟! وهذا

ص َّلى
واإلفراد ،وأنه اِلفضل مِن أنواع النسك الذي تمناه النبً َ -

باب للفتنة عظٌم ،فتنة ُمخالِفة التفاق السلؾ وإجماعهم الذي

سلَّ َم -لنفسه ،لوال سوقه الهدي ،وهو قول اإلمام
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ

نقله الشافعً َ -ر ِح َم ُه هللا ُ.-

أحمد ،وإن كان َر َّج َح طوابؾ مِن العلماء -منهم :مالك
والشافعً -اإلفراد موافقة للشٌخٌن أبً بكر وعمر َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ

المتعصب الذي ٌإصل له
وٌخالؾ هذا اإلجماع مسؤلة التمذهب
ِّ

َع ْن ُه َما ،-ولكن كما قال اإلمام مالك َ -ر ِح َم ُه هللا ُُ " :-كل ٌّ ٌُ َ
إخذ مِن
سلَّ َم."-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َق ْولِ ِه و ٌُ ْت َرك إال رسول هللا َ -

البعض أنه الطرٌقة الوحٌدة للت َعلُّم رؼم أنها لم تكن كذلك فً
القرون الثالثة الخٌرٌة؛ بل كان التعلم للقرآن والحدٌث ثم
رواٌات الصحابة وأقوالهم ثم َمن بعدهم ،مع تقدٌم الكتاب

وقد أنكر الصحابة على ُع َمر َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -نهٌه عن التمتع،
منهم :عمران بن حصٌن ،وابن عباس َ -رضِ ًَ هللاُ َع ْن ُهم-

س َّنة ضرورة ،حتى وصل البعض إلى تحرٌم تعلم الطالب
وال ُ

وؼٌرهما.
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س َّنة
ص َّنفوا فً ال ُ
المبتدئ الدلٌل! مع أن كبار أبمة المذاهب َ

(فاطر ،)ٔٗ-ٖٔ:صار اِلمر عند هإالء مختل ًفا فٌه وهً رخصة

وعلَّموها للناس.
َ

لإلفتاء! وكذا مسابل أخرى كثٌرة ،منها :مسؤلة الفوابد الربوٌة،
زمن فً
بل صار اإلفتاء بالصواب الذي أَج َمع علٌه العلماء منذ
ٍ

س َّنة"؛
وهذا البؽوي الشافعً َ -ر ِح َم ُه هللا ٌُ -إلؾ كتاب "شرح ال ُ
ً
الس ْفر العظٌم الذي َج َمع
جملة كبٌرة مِن أحادٌث النبً َ -
ِّ
ص َّلى هللا ُ

نكرا ُم َح َّر ًما ٌستحق صاحبه العزل والتشنٌع
ال َمجامِع الكبرى ُم ً
والعقوبة علٌه! وكذا مسؤلة بناء المساجد على القبور وشد

سلَّ َم -مع أقوال العلماء؛ هذا الذي كان ٌُ َعلِّمونه للناس.
َعلَ ٌْ ِه َو َ

الرحال إلٌها ،وعقد الموالد حولها ،مع علم الجمٌع بالفظابع
والمنكرات والفواحش التً تقع فً هذه الموالد ،وأصل البالء:

وجمع مج ُد الدٌن ابن تٌمٌة َ -ج ُّد شٌخ اإلسالم -كتا َبه " ُم ْن َت َقى
اِلخبار" وهو حنبلً؛ إال أن "منتقى اِلخبار" ٌُ َع ُّد مِن أَ ْج َمع

دلٌل؛ الذي فتح باب الخرافة
مسؤلة التقلٌد اِلعمى المتعصب بال
ٍ
والبدع ،وم َّهد لتضٌٌع الدٌن فً العقابد واِلعمال والسلوك.

جمٌعا؛ فإنهم ٌُ َعلِّمون
الكتب فً أحادٌث اِلحكام ،وهكذا أهل العلم
ً
س َّنة ،وأقوال العلماء تابعة لها ،وأما ما ٌطالِب
الناس
الكتاب وال ُ
َ
َ

وفً هذا الجزء مِن الحدٌث :دلٌل على مشروعٌة الفسخ -فسخ

به هإالء البعض مِن منع تعلٌم الناس الدلٌل؛ ِلنهم مبتدبون

سق الهدي إلى عمرة ،وقد أوجب هذا
الحج والق َِران -ل َمن لم ٌَ ُ
ٌ
طابفة مِن أهل العلم ،منهم ابن حزم وابن القٌم ،وأفتى
الفسخ

حتى ال تحدث الفوضى الفقهٌة هو فً الحقٌقة الذي ٌُ َم ِّهد
للفوضى الفقهٌة!

ابن عباس َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه َما -بؤن َمن طاؾ بالبٌت فقد َحلَّ ،شاء
سق الهدي ،وأوجب بعض المعاصرٌن
أم أَ َبىٌ ،عنً إذا لم ٌَ ُ

كما وصل اِلمر فً زماننا إلى تقدٌم قول المتؤخرٌن ،بل وأقوال

سلَّ َم-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
التمتع لف ًظا ،وهذا قول ضعٌؾ؛ ِلن النبً َ -

اِلبمة ،على نصوص الوحً ،ثم مع القول بالتلفٌق المبنً على
ضهم
دلٌل! كما أَلَّؾ بع ُ
تتبع ُّ
الر َخص حسب الهوى والتشهً دون ٍ

اجا
الر ْو َحاءِ َ ،ح ًّ
قد قالَ ( :والَّذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِدهَِ ،ل ٌُ ِه َّلنَّ ابْنُ َم ْر ٌَ َم ِب َف ِّج َّ
أَ ْو ُم ْع َتم ًِرا ،أَ ْو لَ ٌَ ْثنِ ٌَ َّن ُه َما) (رواه مسلم)؛ فدلَّ على عدم نسخ اِلنواع

أقوال َمن تقدم
س َّماه" :افعل وال حرج" ج َمعه مِن
فً الحج كتا ًبا َ
ِ
الر َخص بال دلٌل! و َ
ش َّبه على الناس و َل َّبس
و َمن تؤخر فً ُّ

سلَّ َم-؛ فال ٌصح القول
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
الثالثة إلى زمن عٌسى َ -
بوجوب التمتع؛ بل هو اِلفضل ،وإنما ٌُن َكر على َمن أعرض عنه

سلَّ َم" :-افعل
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
بتقدٌمه عنوان كتابه كلمة النبً َ -

ص َّلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
ورآه
منكرا ٌرفض ف ِْعلَه ،ولهذا أنكر النبً َ -
ً
س َّل َم -على َمن لم ٌستجب ِلمره مِن الصحابة؛ ِلنهم قالوا:
َو َ

وال حرج" التً قالها فً التقدٌم والتؤخٌر فً أعمال ٌوم النحر
بعذر الجهل والنسٌان.

"نقدُم ِم َنى َت ْق ُطر َم َذاكٌِ ُرنا ال َمن ًِّ!" ،فقال لهم" :ا ْن ُظ ُروا َما آ ُم ُر ُك ْم
إنكارا عا ًما على كل
بِهَِ ،فا ْف َعلُوا" (رواه ابن ماجه) ،فلٌس هذا
ً

فصارت المذاهب عند المتؤخرٌن ُح َج ًجا ،وأقوال المجتهدٌن أدلة،
بهذه الطرٌقة المنكرة ،وصار االجتهاد هو البحث عن اِلقوال

مستنكرا بسبب ما
أمرا
ً
قارن ،بل على َمن رأى التمتع ً
ُم ْف ِرد أو ِ
كانوا علٌه فً الجاهلٌة مِن أنهم ٌرون العمرة فً أشهر الحج
مِن أَ ْف َج ِر الفُجورَ ،
سلَّ َم -أهل
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
فخالَؾ النبً َ -

دلٌل ،وقال به؛ فصارت المسؤلة مختل ًفا فٌها؛ حتى
الناس بال
ٍ

فسخ الحج المفرد والقِران إلى
الجاهلٌة وشرع التمتع ،بل ْ

صار دعاء اِلموات ،وطلب الرزق والمؽفرة ،وشفاء اِلمراض،

عمرة؛ لٌتمتع الحاج بها إلى الحج ،وال ٌنطبق ؼضبه َ -
صلَّى هللاُ
سلَّ َم -على َمن لم ٌَ َر التمتع ُم ْن َك ًرا ،وهللا أعلم.
َعلَ ٌْ ِه َو َ

المختلفة ولو كانت شاذة مخالفة للدلٌل ،واإلفتاء بها! وما لم
ٌجدوه فً أقوال المتقدمٌن زعم بعضهم االجتهاد بالتٌسٌر على

وقضاء الحاجة منهم ،مسؤلة خالفٌة معتمد المذاهب عند
المتؤخرٌن جوازها ولٌس حتى تبدٌعها!

س َرا َقةَ ( :
دَخلَتْ ا ْل ُع ْم َر ُة
سلَّ َم -ل ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وفً قول النبً َ -
فًِ ا ْل َح ِّج َ -م َّر َت ٌْ ِن-؛ َالَ ،بلْ ِِلَ َب ٍد أَ َب ٍد) ،دلٌل على بقاء مشروعٌة

وصار الشرك باهلل الذي دَ لَّت علٌه نصوص القرآن القطعٌة
كقوله -تعالىَ ( :-ذلِ ُك ُم َّ
هللا ُ َر ُّب ُك ْم لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َوالَّذٌِنَ َتدْ عُونَ مِنْ دُونِ ِه

التمتع إلى ٌوم القٌامة ،بل وأفضلٌته على ؼٌره مِن المناسك.

ٌِر  .إِنْ َتدْ ُعو ُه ْم َال ٌَ ْس َم ُعوا ُد َعا َء ُك ْم َو َل ْو
َما ٌَ ْملِ ُكونَ مِنْ ق ِْطم ٍ
اس َت َجا ُبوا لَ ُك ْم َو ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة ٌَ ْكفُرُونَ ِبشِ ْر ِك ُك ْم)
س ِم ُعوا َما ْ
َ

وفً الحدٌث :صحة اإلحرام ال ُم ْب َهم؛ ِلن َعلِ ًٌّا وأبا موسى َ -رضِ ًَ
َّ
سلَّ َم-
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
هللا ُ َع ْن ُه َما -أحرما إحرا ًما كإحرام النبً َ -
4

صا
سلَّ َم ،-حر ً
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وهما ال ٌعلمان ما أحرم به النبً َ -
س َّنة ،ثم صرفه َعل ًٌِّ ِلمر النبً َ -
منهما على ا ِّتباع ال ُ
صلَّى هللا ُ
سلَّ َم -إلى القِران؛ ِلنه كان قد ساق الهَدْ ي ،وصرفه أبو
َعلَ ٌْ ِه َو َ
موسى إلى التمتع أو فسخ إحرامه إلى عمرة؛ ِلنه لم ٌكن قد
ساق الهدي.
سلَّ َم -مِابة من اِلبل دلٌل ٌ على
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وفً إهداء النبً َ -
سع فٌه؛ فهذا القدر زٌادة عما وجب علٌه -
فضل الهدي وال َت َو ُّ
سلَّ َم -سبعمابة ضعؾ ،وأشرك النبً َ -
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
صلَّى هللاُ
سلَّ َمَ -علِ ًٌّا معه فً هَدْ ٌِه.
َعلَ ٌْ ِه َو َ
وفٌه استحباب التقصٌر ل َمن اعتمر ق ْبل الحج؛ لٌوفر شعره
للحلق فً الحج ،أما إذا كانت المدة تطول حتى ٌنبت شعره -ك َمن
ش َّوال أو فً أول ذي القعدة ً
اعتمر فً َ
مثال -فاِلفضل الحلق؛
سلَّ َمَ ( :-ر ِح َم َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
لعموم الدلٌل فً قول النبً َ -
هللا ُ
هللاِ؟ َقالََ ( :ر ِح َم َّ
سول َ َّ
ص ِرٌنَ ٌَا َر ُ
ا ْل ُم َحلِّقٌِنَ )َ ،قالُواَ :وا ْل ُم َق ِّ
هللا ُ
هللاِ؟ َقال َ ( َر ِح َم َّ
سولَ َّ
ص ِرٌنَ ٌَا َر ُ
ا ْل ُم َحلِّقٌِنَ )َ ،قالُواَ :وا ْل ُم َق ِّ
هللا ُ
سولَ َّ
ص ِرٌنَ )
هللاِ؟ َقالََ ( :وا ْل ُم َق ِّ
ص ِرٌنَ ٌَا َر ُ
ا ْل ُم َحلِّقٌِنَ )َ ،قالُواَ :وا ْل ُم َق ِّ
(متفق علٌه).
وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الذكرى اِلربعون لفتنة "جهٌمان" فً الحرم المكً

قام جهٌمان وأتباع له بعد صالة فجر اِلول مِن المحرم عام
ٓٓٗٔهـ بإؼالق أبواب المسجد الحرام ،وسد المنافذ إلٌه،

كتبه /عالء بكر

تسلٌحا خفٌ ًفا ،وقد أدخلوا
والتحصن داخله ،وكانوا مسلحٌن
ً
السالح الحرم فً توابٌت لجثامٌن دخلت الحرم للصالة علٌها

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

ق ْبل الدفن ،وادعوا أن محمد بن عبد هللا القحطانً -وهو أخو

مر
فقد تعرض الحرم المكً الشرٌؾ للعدٌد مِن الفتن على ِّ

زوجة جهٌمان -هو المهدي ،وأنه تنطبق علٌه أوصاؾ المهدي

التارٌخ ،مِن أشهرها :محاولة (أبرهة) الحبشً صاحب الفٌل

سنة النبوٌة.
الذي ٌخرج فً آخر الزمان الواردة فً ال ُّ

سجلها القرآن الكرٌم فً سورة
هدم الكعبة فً عام الفٌل ،والتً َّ

وقد استندوا فً زعمهم هذا إلى أن عددً ا منهم رأى فً المنام

(الفٌل) ،وقد أباد هللا -تعالى -أبرهة وأصحابه ،وردهم بشر

رإى تإكد هذا الزعم؛ وعلٌه قاموا بمباٌعة هذا القحطانً عند

خٌبة.

الكعبة ب ٌْن الركن والمقام (مقام إبراهٌم -علٌه السالم ،)-وعلى

ومِن هذه الفتن :حصار جٌش ٌزٌد بن معاوٌة بن أبً سفٌان

المأل ،ودعوا الناس إلى مباٌعته بعد االستٌالء على الحرم ،وبعد

لعبد هللا بن الزبٌر -رضً هللا عنهما -فً مكة وفً الحرم،

إطالق سراح النساء واِلطفال احتجزوا َمن بقً مِن المصلٌن

واستخدام جٌش ٌزٌد للمنجنٌق فً رمً ابن الزبٌر وأتباعه؛

معهم.

اِلمر الذي ترتب علٌه -مما ترتب -مٌل واحتراق لجدار البٌت؛

والستعادة الحرم مِن جهٌمان وأتباعه دار القتال حول وداخل

مما جعل ابن الزبٌر ٌعٌد بناء الكعبة بعدها.

الحرم قرابة اِلسبوعٌن ،واستخدم الؽاز فً القضاء على

ومنها كذلك :إلحاد القرامطة (أتباع حمدان قرمط) مِن ؼالة

مقاومتهم ،بعد استصدار فتوى مِن العلماء بمشروعٌة الهجوم

الشٌعة فً الحرم ،حٌث استولوا على العدٌد مِن البالد ،وزحفوا

على هإالء الشباب المسلحٌن الستعادة الحرم مِن ب ٌْن أٌدٌهم،

على الحرمٌن؛ فنهبوا الحجاج ٌوم التروٌة وقتلوهم عام

وهو اِلمر الذي أسفر عن مقتل الكثٌرٌن مِن أتباع جهٌمان،

ٖٔ3هـ ،ونزعوا كسوة الكعبة ،وقلعوا الحجر اِلسود مِن مكانه،

منهم القحطانً نفسه ،الذي ادعى أنه اإلمام المهدي .وتم القبض

وحملوه إلى بالدهم فً اِلحساء ،ورفضوا إعادته ،فظل عندهم

على جهٌمان وعشرات م َمن تبقوا معه مِن أتباعه ،حٌث أعدموا

إلى أن ردوه فً عام ٖٖ9هـ.

جمٌعا بعدها.
ً

ٌسلَم عصرنا الحاضر مِن حدوث فتنة فً الحرم ،وهً
ولم ْ

وقد اتفقت كلمة اِلمة على عدم مشروعٌة ما قام به جهٌمان

الفتنة التً قادها (جهٌمان العتٌبً) و(المهدي القحطانً)

وأتباعه وحرمته ،وأنه ٌتحمل مع أصحابه الذٌن خرجوا معه

وأتباعهما ،والتً فوجا بها المسلمون مع قرب مطلع القرن

مسلحٌن إثم ووزر انتهاك حرمة المسجد الحرام ،وحرمة البلد

الخامس عشر الهجري ،فً أول المحرم عام ٓٓٗٔهـ ،الموافق

الحرام ،وحرمة شهر محرم الحرام ،وسفك دماء المسلمٌن

ٕٓ نوفمبر  ٔ939م ،أي منذ أربعٌن عا ًما.

اِلبرٌاء فً الحرم ،وتروٌع اآلمنٌن ،إلى جانب تعطٌل ذكر هللا -
تعالى -فً الحرم ،بتعطٌل الصلوات الواجبة والنافلة فٌه،

جهٌمان العتٌبً :هو جهٌمان بن سٌؾ العتٌبً مِن أبناء قبٌلة

والطواؾ والسعً ،وإحصار المعتمرٌن فٌه.

عتٌبةُ ،ولد فً  ٔٙسبتمبر ٔ9ٖٙم ،درس لفتر ٍة فً الجامعة
وإنا هلل وإنا إلٌه راجعون.

اإلسالمٌة فً المدٌنة ،وخدم فً الحرس الوطنً لمدة  ٔ8عا ًما،
ثم استقال فً عام ٗٔ93م ،وتفرغ بعدها للدعوة اإلسالمٌة،

موقع أنا السلفً

فكان له أتباع خاصة مِن الشباب المتؤثر بفكره.
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6

ب ِزدْ نًِ عِ ْل ًما)
(وقُلْ َر ِّ
َ

فالعلم إلى الممات طاعة لرب اِلرض والسماوات ،قال محمد بن
الحسن الشٌبانً -رحمه هللا" :-العلم مِن المهد إلى اللحد".

كتبه /حنفً مصطفى
وقال اإلمام أحمد بن حنبل -رحمه هللا" :-مع المحبرة إلى
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

المقبرة".

ً
وأثرا وثمرة ،طلب العلم الشرعً
فضال
فان مِن أشرؾ الطاعات
ً

رحم هللا علماء اِلمة الذٌن ضربوا المثل والقدوة فً علو الهمة

المنسوب إلى هللا -تعالى ،-وإلى رسوله -صلى هللا علٌه وسلم،-

فً طلب العلم والعمل به والدعوة إلٌه وبه.

إلى كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا علٌه وسلم ،-وما أمر هللا
اللهم زدنا إٌما ًنا وٌقٌ ًنا وفق ًها.

نبٌه -صلى هللا علٌه وسلم -بالزٌادة مِن شًءٍ إال العلم الشرعً،
شرٌؾ النسب واِلصل ،فقال لهَ ( :وقُلْ َر ِّب ِزدْ نًِ عِ ْل ًما)

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

(طه.)ٔٔٗ:

موقع أنا السلفً

سنة ٌَرفع قدر العبد فً الدنٌا واآلخرة شر ًفا
فالعلم بالكتاب وال ُّ
ً
وفضال ،وٌسلك بالعبد طرٌ ًقا إلى الجنة إذا حسنت النٌة ،وحدد

www.anasalafy.com

الؽاٌة والهدؾ مِن رفع الجهل عن نفسه وأمته ،والعلم بما ٌجب
علٌه اعتقاده واإلٌمان به مِن الؽٌب ،مِن أركان اإلٌمان الستة
وما ٌتفرع عنها؛ وخاصة اإلٌمان باهلل وربوبٌته وإلهٌته
وأسمابه وصفاته ،وأثر هذه المعرفة مِن زٌادة محبته والخوؾ
منه ورجابه -سبحانه ،-واإلٌمان بالٌوم اآلخر ،وما قبله وما فٌه
تقرب مِن
مِن أحداث وما بعده مِن جن ٍة أو نار؛ هذه المعرفة ِّ
الرحمن وتر ِّؼب فً الجنان ،وتخوؾ مِن النٌران.
والعلم بشرعه -سبحانه ،-وأمره ونهٌه "وهو الفقه فً الدٌن"،
ومعرفة العبادات صحة وبطال ًنا ،والمعامالت والسلوكٌات
واالخالق؛ فبهذا العلم تزكو النفس وٌصلح القلب ،وٌزٌد اإلٌمان
والقرب مِن الرحمن ،وحسن الصلة بالعباد ،وحسن اِلثر ب ٌْن
الناس سلو ًكا وخل ًقا ،وهذا العلم الشرٌؾ الشرعً ٌنٌر القلب
والطرٌق إلى رضى الرب ،وراحة النفس والسكٌنة ،والسعادة
الحقٌقٌة الموصوفة فً كتاب هللا وأحادٌث رسول هللا محمد -
صلى هللا علٌه وسلم -التً هً الحٌاة الطٌبة ،قال -تعالى( :-مَنْ
صال ًِحا مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى َوه َُو ُم ْإمِنٌ َفلَ ُن ْح ٌِ ٌَ َّن ُه َح ٌَا ًة َط ٌِّ َب ًة)
َع ِمل َ َ
(النحل.)93:
اعبُدْ َر َّب َك َح َّتى ٌَؤْتِ ٌَ َك ا ْل ٌَقٌِنُ )
والعلم عبادة ،وهللا قالَ ( :و ْ
(الحجر .)99:أي :الموت.
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صفحات مِن ذاكرة التارٌخ ( )ٗ8أسباب مشاركة بعض

هذا وقد انضم إلى ابن اِلشعث طوابؾ كثٌرة وفبات متنوعة،

العلماء وأهل الفضل فً ثورة ابن اِلشعث

تحركها دوافع مختلفة ،ولكن الدوافع التً حركت العلماء كانت
دوافع شرعٌة بحسب ما وصل إلٌه اجتهادهم ،وقد كان القاسم
الحجاج ،الظالمة الجابرة
المشترك لكل هذه الدوافع شخصٌة
ّ

كتبه /زٌن العابدٌن كامل

المتؽطرسة ،المتعطشة لسفك الدماء ،ولذلك كان العلماء ٌنقمون
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

الحجاج تعدٌه ِلعظم الحدود فً اإلسالم وانتهاكه لحرماته،
على
ّ
وتساهله فً سفك الدماء ،وكانوا ٌنقمون علٌه سوء معاملته

فلقد شارك عد ٌد كبٌ ٌر مِن أهل الفضل فً ثورة ابن اِلشعث ،منهم

وظلمه للجمٌع ب َمن فٌهم العلماء

العلماء ،ومنهم القٌراء ،ومنهم ال ٌعباد وال ٌزهاد المشهورٌن بكثرة

(أثر العلماء فً الحٌاة السٌاسٌة فً

الدولة اِلموٌة ،لعبد هللا الخزعان).

ٌحرض على الحجاج ،ولكنه لم ٌخرج مع
التعبد ،ومنهم َمن كان ِّ
ابن اِلشعث ولم ٌباٌعه ،وٌذكر خلٌفة بن خٌاط ،أن عددهم بلػ

ولقد وصل الحجاج فً إسرافه فً القتل إلى أنه كان ٌقتل بؤدنى

خمسمابة عالم ،ولعل هذا العدد ٌشمل العلماء والقراء وأهل

سم ِْعتُ
شبهة ،فقد روى أبو داود بسن ٍد
صحٌح عن عاصم قالَ :
ٍ
س
اس َت َط ْع ُت ْم لَ ٌْ َ
هللا َما ْ
ا ْل َح َّجا َجَ ،وه َُو َع َلى ا ْل ِم ْن َب ِر ٌَقُولُ" :ا َّتقُوا َّ َ

الصالح (تارٌخ خلٌفة بن خٌاط) ،فقد ذكر الذهبً أن أنس بن مالك -
رضً هللا عنه ،-الصحابً الجلٌل ،قد كان م َمن ٌإلب على

(ٕ)
ٌِر
اس َم ُعوا َوأَطِ ٌ ُعوا لَ ٌْ َ
فٌِ َها َم ْث َن ِو ٌَّ ٌة َ ،و ْ
س فٌِ َها َم ْث َن ِو ٌَّ ٌةِِ ،لَم ِ
ب
اس أَنْ ٌَ ْخ ُر ُجوا مِنْ َبا ٍ
ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َع ْب ِد ا ْل َملِكِ َ ،و َّ ِ
هللا لَ ْو أَ َم ْرتُ ال َّن َ
ب َ
آخ َر لَ َحلَّتْ لًِ ِد َماإُ ُه ْم
ب ا ْل َم ْس ِج ِد َف َخ َر ُجوا مِنْ َبا ٍ
مِنْ أَ ْب َوا ِ

الحجاج وٌدعو إلى االنضمام إلى ابن اِلشعث (سٌر أعالم النبالء).
ّ
وذكر ابن كثٌر -رحمه هللا :-أن الحجاج توهم أن أنس بن مالك -

ض َر لَ َكانَ َذلِ َك لًِ مِنَ َّ
َوأَ ْم َوال ُ ُه ْمَ ،و َّ
هللاِ
هللاِ لَ ْو أَ َخ ْذتُ َر ِبٌ َع َة ِب ُم َ
َح َال ًال!".

رضً هللا عنه -كان له مداخلة فً اِلمر (البداٌة والنهاٌة) ،ومِن
الذٌن شاركوا أبو الشعثاء سلٌم بن أسود المحاربً -رحمه هللا،-
فقد شارك مع ابن اِلشعث ،وقٌل :قتل ٌوم الزاوٌة ،وعبد

الحجاج -
وقال ابن كثٌر -رحمه هللا -معل ًقا على بعض تجاوزات
ّ

الرحمن بن أبً لٌلى -رحمه هللا ،-كان مِن كبار المشاركٌن فً

الحجاج كان عثمان ًٌّا
مما ٌب ٌِّن سبب استهانته بالقتل" :-فإن
ّ

تلك الحركة المحرضٌن على القتال فٌها ،وتوفً بوقعة الجماجم

أمو ًٌّاٌ ،مٌل إلٌهم ً
كفرا ،وٌستحل
مٌال عظٌ ًما ،وٌرى خالفهم ً

(الطبقات البن

البم"(البداٌة والنهاٌة البن

حٌث اقتحم به فرسه الفرات فؽرق -رحمه هللا-

بذلك الدماء ،وال تؤخذه فً ذلك لومة

سعد) ،وكذا اإلمام الشعبً -رحمه هللا -حٌث قال :فلم أزل عنده -

كثٌر).

الحجاج -بؤحسن منزلة حتى كان شؤن ابن اِلشعث ،فؤتانً
أي
ّ
أهل الكوفة ،فقالواٌ" :ا أبا عمرو ،إنك زعٌم القراء ،فلم ٌزالوا

وقال فً موضع آخر" :أعظم ما نقم علٌه وصح مِن أفعاله سفك

حتى خرجت معهم" (سٌر أعالم النبالء).

الدماء ،وكفى به عقوبة عند هللا -عز وجل"-

(البداٌة والنهاٌة البن

كثٌر).
ومنهم :سعٌد بن جبٌر ،م َمن شارك مع ابن اِلشعث ،وكان
الحجاج مدة،
ٌحضض على القتال ،ونجا مِن القتل وتوارى عن
ّ

الحجاج هذا اإلسراؾ فً القتل ،فروي عن
وقد أنكر العلماء على
ّ

ولكن تمكن منه عندما قبض علٌه والً مكة وأرسله إلٌه فقتله

للحجاج" :ال تسرؾ فً
اإلمام عبد الرحمن بن أبً نعم أنه قال
ّ

الحجاج سنة ٗ9هـ(ٔ) ،وقد كان لمشاركة العلماء فً هذه
ّ

الحجاج" :وهللا لقد هممت أن
منصورا" .فقال
القتل إنه كان
ّ
ً

الحركة -بهذا الحجم -أثر كبٌر على الحركة ،كما كان للعلماء

أروي اِلرض مِن دمك" .فقال :إن َمن فً بطنها أكثر م َمن فً

المشاركٌن أثر كبٌر فً مٌدان القتال ،فكانت لهم كتٌبة خاصة

ظهرها" (حلٌة اِلولٌاء).

الحجاج وجٌشه عن ًتا ومشقة
بهم تس َّمى كتٌبة القراء ،وقد لقً
ّ
مِن كتٌبة القراء.
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للحجاج عندما سؤله عن
وكان جواب سعٌد بن جبٌر -رحمه هللا-
ّ

هناك طابفة أخرى مِن العلماء عارضوا الثورة واعتزلوها ،ولم

رأٌه فٌه فقال" :نعم ظهر منك جور فً حد هللا ،وجرأة على

ٌروا المشاركة فٌها ،ومِن أبرز هإالء :أبو الشعثاء جابر بن زٌد

معاصٌه بقتلك أولٌاء هللا" (صفة الصفوة البن الجوزي).

اِلزدي ،وأبو قالبة الجرمً ،فلم ٌشارك ،وكان ٌعتب على ؼٌره
م َمن شارك ،ومنهم :إبراهٌم النخعً ،فلم ٌشارك وكان ٌعٌب

الحجاج :تطاوله على أصحاب رسول هللا -صلى
ومِن تجاوزات
ّ

على سعٌد بن جبٌر مشاركته فٌها ،وقد قٌل له :أٌن كنت ٌوم

هللا علٌه وسلم ،-وسوء تعامله مع العلماء؛ فلقد تجاوز فً

الزاوٌة؟ قال :فً بٌتً .قالوا :فؤٌن كنت ٌوم الجماجم؟ قال :فً

معاملته مع ابن عمر ،وابن الزبٌر وأسماء بنت الصدٌق -رضً

بٌتً .قالوا :فإن علقمة شهد صفٌن مع علً ،فقال :بخ بخ َمن

هللا عنهم جمٌ ًعا.-

لنا مثل علً بن أبً طالب ورجاله" ،وم َمن لم ٌشارك فً حركة
ابن اِلشعث أٌوب السختٌانً ،ومنهم :طلق بن حبٌب ،فكان

ومِن ذلك :تطاوله على عبد هللا بن مسعود وهو متوفى -رضً

معتزالً الفتنة وكان ٌقول" :اتقوها بالتقوى" ،ومنهم :مطرؾ بن

هللا عنه ،-فعن الصلت بن دٌنار قال :سمعتُ الحجاج على منبر

عبد هللا الشخٌر فقد امتنع عن المشاركة فً هذه الفتنة ،وحٌن

واسطٍ ٌقول" :عبد هللا بن مسعود رأس المنافقٌن ،لو أدركته

جاءه ناس ٌدعونه للمشاركة امتنع ،فلما أكثروا علٌه قال:

ِلسقٌت اِلرض مِن دمه!" .قال :وسمعته على منبر واسط وتال
هذه اآلٌةَ ( :قال َ َر ِّب ْ
َب لًِ ُم ْل ًكا َال ٌَ ْن َبؽًِ ِِلَ َح ٍد مِنْ
اؼف ِْر لًِ َوه ْ

"أرأٌتم هذا الذي تدعونً إلٌه ،هل ٌزٌد على أن ٌكون جها ًدا فً
سبٌل هللا؟ قالوا :ال .قال :فإنً ال أخاطر ب ٌْن هلكة أقع فٌها وب ٌْن

َب ْعدِي) (ص ،)ٖ٘:قال" :وهللا إن كان سلٌمان لحسو ًدا!" ،وهذه

فضل أصٌبه" ،ومنهم مجاهد بن جبر -وٌقال :ابن جبٌر ،-فإنه

جراءة عظٌمة تفضً به إلى الكفر :قبحه هللا وأخزاه ،وأبعده

لم ٌشارك ،وحٌن دعً للمشاركة قال ل َمن دعاهٌ " :عده با ًبا مِن

وأقصاه"(ٖ).

أبواب الخٌر تخلفتُ عنه" ،ومنهم :خٌثمة بن عبد الرحمن

وقد ٌروي أن الحجاج أرسل إلى سهل بن سعد -رضً هللا عنه-

الجعفً ومحمد بن سٌرٌن ،و ٌٌعد الحسن البصري واح ًدا مِن

ٌرٌد إذالله فًِ سنة أربع وسبعٌن ،فقال" :ما منعك مِن نصر

العلماء الثقات الذٌن عاٌشوا هذه الفتنة ،لكنه كان ٌدعو إلى

أمٌر المإمنٌن ُع ْث َمان؟ قال :قد فعلت .قال :كذبت .ثم أمر به

جمع الكلمة وتوحٌد الصؾ ،وٌنهً عن اإلثارة والفرقة ،وٌدعو

ضا فًِ عنق أنس حتى ورد كتاب
فًِ عنقه" ،و ٌختم أٌ ً

إلى السمع والطاعة للوالة ،وكان ٌرى وجوب الموازنة ب ٌْن

(ٗ)

ف ٌختم

َعبد ال َملِك فٌه(٘) ،و ٌختم فًِ ٌد جابر بن عبد هللا -رضً هللا عنه-

اِلمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ووحدة الجماعة.

؛ ِلنه لم ٌمد ٌده إلٌه فً السالم ،فكان ٌرٌد إذاللهم بذلك ،وأن

ولقد عاصر الحسن البصري معظم فترات الحكم اِلموي ،وتؤثر

ً
فضال عن تؤخٌره
ٌجتنبهم الناس وال ٌسمعوا منهم()ٙ؛ هذا

بالواقع السٌاسً فً هذه الفترة ،فؤصبح ٌم ِّثل مدرسة سٌاسٌة

للصالة عن وقتها ،ومع تؤخٌره الصالة فهو ال ٌقبل تنبٌه أحد

فً عصره؛ فهو ٌرى أن حكم بنً أمٌة فٌه ظلم وجور ،ولكنهم

مِن العلماء أو إبداء النصح له فً ذلك ،وهذا مؤخذ آخر أخذه

فً نفس الوقت ٌملكون القوة العسكرٌة ،وموازٌن القوى فً

الحجاج وهو عدم قبوله لقٌامهم باِلمر بالمعروؾ
العلماء على
ّ

صالحهم ،كما أن الفبة الراؼبة فً التؽٌٌر والشاكٌة من الظلم،

والنهً عن المنكر!

ٌنقصها التنظٌم واإلعداد والقوة والصبر ،وٌرى أن الذٌن
وبهذا ٌتضح :لماذا شارك بعض العلماء والفقهاء والقراء فً

ٌحملون راٌة الخروج على حكم بنً أمٌة إما مخلص لدٌنه،

ثورة ابن اِلشعث؟!

ولكنه ال ٌصلح للحكم وال ٌقدر على إحداث التؽٌٌر ،وإما رجال
ِلؼراض دنٌوٌة ،منها حبهم
ٌستخدمون الدٌن والدعوة للتؽٌٌر
ٍ

وإن كان بداٌة الفتنة سببها الخالؾ الذي حدث ب ٌْن الحجاج وابن

للسلطة والحكم ،فلٌسوا بؤحسن حال مِن اِلموٌٌن ،وكان إذا قٌل

اِلشعث حول التوؼل فً بالد الترك؛ إال أن ظلم الحجاج وبؽٌه

له" :أال تخرج فتؽٌر؟! فكان ٌقول :إن هللا إنما ٌؽٌر بالتوبة ،وال

هو اِلصل الذى تحركت الجماهٌر مِن أجله.

ٌؽٌر بالسٌؾ".

معارضة بعض العلماء لثورة ابن اِلشعث:
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الحجاج
ومِن أقوالهٌ" :ا أٌها الناس إنه وهللا ما سلط هللا علٌكم
ّ

قال :الصدٌق خلٌفة رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ،-مضى حمٌدًا

إال عقوبة ،فال تعارضوا عقوبة هللا بالسٌؾ ،ولكن علٌكم

وعاش سعٌدًا ،ومضى على منهاج نبٌه -صلى هللا علٌه وسلم -لم ٌؽٌر

السكٌنة والتضرع" ،وقدم علٌه جماعة مِن العلماء ٌناقشونه فً

ولم ٌبدل .قال :فما تقول فً عمر؟ قال :عمر الفاروق خٌرة هللا وخٌرة

الحجاج ،وٌحاولون إقناعه
الخروج مع ابن اِلشعث على
ّ

رسوله ،مضى حمٌدًا على منهاج صاحبٌه لم ٌؽٌر ولم ٌبدل .قال :فما
تقول فً عثمان؟ قال :المقتول ظل ًما ،المجهز جٌش العسرة ،الحافر

الحجاج ،ولكنه رفض الخروج
بالخروج مع ابن اِلشعث على
ّ

ببر رومة ،المشتري بٌته فً الجنة ،صهر رسول هللا -صلى هللا علٌه

وقال" :أرى أن ال تقاتلوه ،فإنها إن تكن عقوبة مِن هللا فما أنتم

زوجه النبً -صلى هللا علٌه وسلم -بوحًٍ مِن
وسلم -على ابنتٌهَّ ،
السماء .قال :فما تقول فً علً؟ قال :ابن عم رسول هللا -صلى هللا

برادي عقوبة هللا بؤسٌافكم" ،ولكنهم لم ٌسمعوا كالمه ولم
ٌؤخذوا برأٌه فخرجوا مع ابن اِلشعث ،فقتلوا جمٌ ًعا

(سٌر أعالم

علٌه وسلم ،-وأول َمن أسلم ،وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسٌن.

النبالء).
فً؟ قال :أنت أعلم بنفسك .قال :بث بعلمك .قال :إذاً
قال :فما تقول َّ

وهكذا اجتهد العلماء فً الخروج ،فمنهم َمن أصاب ،ومنهم َمن

نسوءك وال نسرك .قال :بث بعلمك .قال أعفنً .قال :ال عفا هللا عنً

اخطؤ ،وقد ترتب على فشل ثورة ابن اِلشعث ازدٌاد ظلم الحجاج

إن أعفٌتك .قال :إنً ِلعلم أنك مخالؾ لكتاب هللا ،ترى مِن نفسك

وبطشه(.)3

أمورا ترٌد بها الهٌبة وهً التً تقحمك الهالك ،وسترد ؼدًا فتعلم.
ً
قال :أما وهللا ِلقتلنك قتلة لم أقتلها أحدًا قبلك وال أقتلها أحدًا بعدك.

ومِن الالفت للنظر :أن العلماء الذٌن عاصروا هذه الفتنة وقد

قال :إ ًذا تفسد علً دنٌاي وأفسد علٌك آخرتك .قالٌ :ا ؼالم السٌؾ

بعض أو
اختلفوا فً حكم المشاركة فٌها ،لم ٌطعن بعضهم فً
ٍ

والنطع .فلما ولى ضحك .قال :قد بلؽنً أنك تضحك .قال :قد كان ذلك.

بعضا؛ وذلك ِلنهم رؼم اختالفهم إال انهم ٌعلمون
ٌخون بعضهم
ً
ِّ

قال :فما أضحكك عند القتل؟ قال :مِن جرأتك على هللا عز وجل ومن

أن مسؤلة المشاركة هذه ،مِن مسابل االجتهاد ،فهً مسؤلة

حلم هللا عنك .قالٌ :ا ؼالم اقتله .فاستقبل القبلة فقال( :إِ ِّنً َو َّج ْهتُ
ض َحنٌِ ًفا َو َما أَ َنا مِنَ ا ْل ُم ْ
س َم َاوا ِ
ش ِركٌِنَ )
ت َو ْاِلَ ْر َ
َو ْج ِه ًَ لِلَّذِي َف َط َر ال َّ

اجتهادٌة لٌس فٌها مخالفة للنصوص أو اإلجماع أو القٌاس

(اِلنعام ،)39:فصرؾ وجهه عن القبلة فقالَ ( :فؤ َ ٌْ َن َما ُت َولُّوا َف َث َّم َو ْج ُه

تحركهم الضوابط
تحركهم العواطؾ ،ولكن
الجلً ،فالعلماء ال
ِّ
ِّ

َّ
هللاِ) (البقرة ،)ٔٔ٘:قال :اضرب به اِلرض .قالِ ( :م ْن َها َخلَ ْق َنا ُك ْم

الشرعٌة ،فما أحوجنا أن نسٌر على درب السلؾ؛ السٌما فً
أوقات الفتن.

ار ًة أ ُ ْخ َرى) (طه ،)٘٘:قال :اذبح عدو
َوفٌِ َها ُنعٌِ ُد ُك ْم َو ِم ْن َها ُن ْخ ِر ُج ُك ْم َت َ
هللا فما أنزعه آلٌات القرآن منذ الٌوم ،ف ٌذبح مِن قفاه .فبلػ ذلك الحسن

وهللا المستعان.

بن أبً الحسن البصري فقال" :اللهم ٌا قاصم الجبابرة اقصم
الحجاج" ،فما بقً إال ثال ًثا حتى وقع فً جوفه الدود فمات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن خلؾ بن خلٌفة عن أبٌه ،قال" :شهدتُ مقتل سعٌد بن جبٌر،
(ٔ)

لما انهزم أصحاب اِلشعث هرب فلحق بمكة ،فؤخذه بعد مدة طوٌلة

فلما بان رأسه قال :ال إله إال هللا ،ال إله إال هللا ،ثم قالها الثالثة فلم

خالد بن عبد هللا القسري ،وكان والً الولٌد بن عبد الملك على مكة،

ٌتمها" ،وعاش بعده خمسة عشر ٌو ًما .وفً رواٌة :ثالثة أٌام .وكان

فبعث به إلى الحجاج ،فعن عمر بن سعٌد قال" :دعا سعٌد بن جبٌر

ٌقول" :ما لً ولسعٌد بن جبٌر؟ كلما أردت النوم أخذ برجلً!" ،وعن

حٌن دعً لٌقتل فجعل ابنه ٌبكً ،فقال :ما ٌبكٌك؟ ما بقاء أبٌك بعد

عمرو بن مٌمون ،عن أبٌه قال :لقد مات سعٌد بن جبٌر وما على

سبع وخمسٌن سنة" .وعن الحسن قال :لما أتً الحجاج بسعٌد بن

اِلرض أحد إال وهو ٌحتاج إلى علمه .وفى رواٌة" :فكان الحجاج إذا

جبٌر قال" :أنت الشقً ابن كسٌر؟ قال :بل أنا سعٌد بن جبٌر .قال :بل

نام ٌراه فً المنام ٌؤخذ بمجامع ثوبه ،وٌقولٌ :ا عدو هللا فٌ َم قتلتنً؟

أنت الشقً ابن كسٌر قال :كانت أمً أعرؾ باسمً منك .فقال له

فٌقول الحجاج :ما لً ولسعٌد بن جبٌر؟! ما لً ولسعٌد بن جبٌر؟

نارا تلظى! قال سعٌد :لو علمت أن
الحجاج :أما وهللا ِلبدلنك من دنٌاك ً

وكان مقتل سعٌد بن جبٌر عام ٗ9هـ" (صفة الصفوة البن

ذلك إلٌك ما اتخذت إل ًها ؼٌرك ،قال :ما تقول فً محمدٍ؟ قال :تعنً

الجوزي ،والبداٌة والنهاٌة).

النبً -صلى هللا علٌه وسلم-؟ قال :نعم .قال :سٌد ولد آدم ،المصطفى،
خٌر َمن بقً وخٌر َمن مضى .قال :فما تقول فً أبً بكر الصدٌق؟
11

(ٕ)

(٘)

ٌعنً :اسمعوا وأطٌعوا بدون استثناء ،ومعلوم أن السمع والطاعة

قال حنبل بن إسحاق :ثنا أبو عبد هللا الرقاشً ،ثنا جعفر بن

لوالة اِلمور فٌها استثناء ،ولٌستْ على إطالقها ،بل ذلك فً حدود

سلٌمان ،ثنا علً بن ٌزٌد ،قال" :كنتُ فً القصر مع الحجاج وهو

طاعة هللا ورسوله -علٌه الصالة والسالم ،-فٌسمع له وٌطاع فً

ٌعرض الناس لٌالً ابن اِلشعث ،فجاء أنس بن مالك ،فقال الحجاج:

حدود طاعة هللا ورسوله ،ولٌس على اإلطالق (انظر :شرح سنن

هً ٌا خبٌث جوال فً الفتن ،مرة مع علً ،ومرة مع ابن الزبٌر،

أبى داود لعبد المحسن البدر).

ومرة مع ابن اِلشعث ،أما والذي نفس الحجاج بٌده ِلستؤصلنك كما
تستؤصل الصمؽة ،وِلجردنك كما تجرد الضـب .قالٌ :قول أنس :إٌاي

قال ابن كثٌر -رحمه هللا" :-كان ناصب ًٌّا ٌبؽض عل ًٌّا وشٌعته فً

ٌعنً اِلمٌر؟ قال :إٌاك أعنً ،أصم هللا سمعك" ،قال :فاسترجع أنس،

جبارا عنٌدًا ،مقدا ًما على سفك الدماء
هوى آل مروان بنً أمٌة ،وكان
ً

وشؽل الحجاج ،فخرج أنس فتبعناه إلى الرحبة ،فقال" :لوال أنً ذكرت

بؤدنى شبهة .وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنٌعة ظاهرها الكفر ،فإن

ولدي -وفً رواٌة :لوال أنً ذكرت أوالدي الصؽار -وخفته علٌهم ما

كان قد تاب منها وأقلع عنها ،وإال فهو باق فً عهدتها ،ولكن قد

بالٌت أي قتل أقتل ،ولكلمته بكالم فً مقامً هذا ال ٌتسخفنً بعده

بنوع مِن زٌادة علٌه ،فإن الشٌعة كانوا
ٌخشى أنها روٌت عنه
ٍ
حرفوا علٌه بعض الكلم ،وزادوا فٌما
ٌبؽضونه ج ًّدا لوجوه ،وربما َّ

أبدًا".

ٌحكونه عنه بشاعات وشناعات ،وقد روٌنا عنه أنه كان ٌتدٌن بترك

سا بعث إلى عبد الملك ٌشكو إلٌه
وقد ذكر أبو بكر بن عٌاش" :أن أن ً

المسكر ،وكان ٌكثر تالوة القرآن ،وٌتجنب المحارم ،ولم ٌشتهر عنه

الحجاج وٌقول :وهللا لو أن الٌهود والنصارى رأوا َمن خدم نبٌهم

شًء مِن التلطخ بالفروج ،وإن كان متسر ًعا فً سفك الدماء ،فاهلل

ِلكرموه ،وأنا قد خدمت رسول هللا عشر سنٌن" .فكتب عبد الملك إلى

تعالى أعلم بالصواب وحقابق اِلمور وساترها ،وخفٌات الصدور

الحجاج كتا ًبا فٌه كالم جد ،وفٌه" :إذا جاءك كتابً هذا فقم إلى أبً

وضمابرها".

ضاه ،وق ِّبل ٌده ورجله ،وإال حل بك منً ما تستحقه" .فلما
حمزة فتر ّ

(ٖ)

جاء كتاب عبد الملك إلى الحجاج بالؽلظة والشدة ،ه َّم أن ٌنهض إلٌه
ضا" :وأعظم ما ُنقم علٌه وصح مِن أفعاله :سفك الدماء،
وقال أٌ ً

فؤشار علٌه إسماعٌل بن عبد هللا بن أبً المهاجر ،الذي قدم بالكتاب

صا على الجهاد
وكفى به عقوبة عند هللا -عز وجل ،-وقد كان حرٌ ً

أن ال ٌذهب إلى أنس ،وأشار على أنس أن ٌبادر إلى الحجاج

وفتح البالد ،وكان فٌه سماحة بإعطاء المال ِلهل القرآن ،فكان ٌعطً

بالمصالحة (البداٌة والنهاٌة).

كثٌرا ،ولما مات لم ٌترك فٌما قٌل إال ثالثمابة درهم،
على القرآن
ً
وكانت فٌه شهامة عظٌمة ،وقد ذهب جماعة مِن اِلبمة إلى كفره -وإن

()ٙ

كان أكثر العلماء لم ٌروا كفره ،-وكان بعض الصحابة :كؤنس وابن

ٌمكن الجزم بصحتها ،فؤكثر كتب التارٌخ تنقلها عن الواقدي،

عمر ٌصلون خلفه ،ولو كانوا ٌرونه كافراً لم ٌصلوا خلفه ،فعن قتادة

والواقدي وإن كان ٌُستؤنس به فً الرواٌات التارٌخٌة إال أنه لٌس

قال" :قٌل لسعٌد بن جبٌر :خرجتَ على الحجاج؟ قال :إنً وهللا ما

بثقة؛ فرواٌته لٌست بحجةٍ.

خرجت علٌه حتى كفر" .وقال اِلعمش" :اختلفوا فً الحجاج فسؤلوا

انظر (تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال) ،لكن هذه الرواٌات ال

قال الذهبً -رحمه هللا" :-وقد تقرر أن الواقدي ضعٌؾٌ ،حتاج إلٌه

مجاهدًا ،فقال :تسؤلون عن الشٌخ الكافر" .وقال الشعبً" :الحجاج

فً الؽزوات والتارٌخ ،ونورد آثاره مِن ؼٌر احتجاج ،إذ قد انعقد

مإمن بالجبت والطاؼوت ،كافر باهلل العظٌم" .وقال القاسم بن

اإلجماع الٌوم على أنه لٌس بحجةٍ ،وأن حدٌثه فً عداد الواهً،

مخٌمرة" :كان الحجاج ٌنقض عرى اإلسالم" .وعن عاصم بن أبً

رحمه هللا" (انتهى مِن سٌر أعلم النبالء) ،ولكن ال ٌٌستبعد

النجود قال" :ما بقٌتْ هلل -تعالى -حرمة إال وقد انتهكها الحجاج!"
(البداٌة والنهاٌة) .قلتُ  :والذي ٌظهر مِن كالم ابن كثٌر -رحمه هللا-

حصولها؛ ِلنها ال تتعارض مع ما اشتهر عن الحجاج مِن الجرأة على

أن َمن ك َّفروا الحجاج ،كفروه بسبب بعض أقواله الشنٌعة التً ٌكفر

الدماء ،وظلمه وبؽٌه ،وعدم احترامه وتوقٌره للعلماء.

قابلها ،ولٌس بسبب سفكه للدماء ،وهللا أعلم.
(ٗ)

()3

قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة -رحمه هللا -فً منهاج السنة" :وأما

أهل الحرة وابن اِلشعث وابن المهلب وؼٌرهم ،ف ُهزموا وهُزم

وهذا الختم جاء فً بعض الرواٌات أنه عبارة عن خٌط فٌه

بؤمر ال
أصحابهم ،فال أقاموا دٌ ًنا وال أبقوا دنٌا ،وهللا -تعالى -ال ٌؤمر
ٍ
ٌحصل به صالح الدٌن وال صالح الدنٌا ،وإن كان فاعل ذلك مِن أولٌاء

رصاص ،انظر كتاب "المحن" ِلبً العرب التمٌمً (ص ٖٖٗ)،
وٌحتمل أن ٌكون المراد به هو "الوسم" ،والوسم فً اللؽة :هو الكً

هللا المتقٌن ومِن أهل الجنة ،فلٌسوا أفضل مِن على وعابشة وطلحة

الكً.
بحدٌدة تترك أثر عالمة أو كتابة على مكان
ّ
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والزبٌر وؼٌرهم ،ومع هذا لم ٌُحمد ما فعلوه مِن القتال ،وهم أعظم

قامت بعض الدول فً بالد المؽرب :كالدولة الرستمٌة ،ودولة

قدْ ًرا عند هللا وأحسن نٌة مِن ؼٌرهم".

اِلدارسة ،ودولة اِلؼالبة ،وكذا قامت بعض الدول اِلخرى فً بالد
المشرق :كالدولة الطاهرٌة ،والدولة الصفارٌة ،والدولة السامانٌة،

هللا فًِ أَ ْم ٍر َكانَ َحد َ
َث ِب َب ْؽدَادَ،
سؤ َ ْلتُ أَ َبا َع ْب ِد َّ ِ
وعن أبً الحارث َقالََ " :
َّ
َ
وج َم َع
وجَ ،فقُ ْلتُ ٌَ " :ا أ َبا َع ْب ِد هللاَِ ،ما َتقُول ُ فًِ ا ْل ُخ ُر ِ
َو َه َّم َق ْو ٌم بِا ْل ُخ ُر ِ
س ْب َحانَ َّ
هللاِ ،ال ِّد َما َء،
هَإُ َالءِ ا ْل َق ْو ِمَ ،فؤ َ ْن َك َر َذلِ َك َعلَ ٌْ ِه ْمَ ،و َج َعل َ ٌَقُولُُ :
ص ْب ُر َعلَى َما َن ْحنُ فٌِ ِه َخ ٌْ ٌر مِنَ
ال ِّد َما َءَ ،ال أَ َرى َذلِكََ ،و َال آ ُم ُر ِبهِ ،ال َّ
ح فٌِ َها ْاِلَ ْم َوالَُ ،و ٌُ ْن َت َه ُك فٌِ َها
ا ْلفِ ْت َن ِة ٌُ ْس َف ُك فٌِ َها ال ِّد َما ُءَ ،و ٌُ ْس َت َبا ُ

والدولة الؽزنوٌة .وفً مصر والشام :قامت الدولة الطولونٌة ،والدولة
اإلخشٌدٌة ،والدولة الحمدانٌة ،والدولة الفاطمٌة ،والدولة اِلٌوبٌة،
والدولة المملوكٌة ،وؼٌر ذلك مِن الدول التً استقلت عن الدولة
العباسٌة؛ كل ذلك فً ظل وجود الخالفة العباسٌة ،لكن كان الخلٌفة
العباسً آنذاك عبارة عن صور ٍة شكلٌ ٍة فقط ،ولٌس له مِن اِلمر مِن

اس
اس فٌِهِْ ٌَ ،عنًِ أَ ٌَّا َم ا ْلفِ ْت َنةِ ،قُ ْلتُ َ :وال َّن ُ
ار ُم ،أَ َما َعلِ ْمتَ َما َكانَ ال َّن ُ
ا ْل َم َح ِ
س ُه ْم فًِ فِ ْت َن ٍة ٌَا أَ َبا َع ْب ِد َّ
هللاِ؟ َقالََ :وإِنْ َكانَ َ ،فإِ َّن َما ه ًَِ فِ ْت َن ٌة
ا ْل ٌَ ْو َم ،أَلَ ٌْ َ

شًءٍ  ،فال ٌستطٌع أن ٌؤمر أو وٌنهى أو أن ٌولً وٌعزل َمن شاء!

ت ا ْلفِ ْت َن ُةَ ،وا ْن َق َط َع ِ
ؾ َع َّم ِ
ص ْب َر َعلَى
س ُبلُ ،ال َّ
ت ال ُّ
س ٌْ ُ
ص ٌةَ ،فإِ َذا َو َق َع ال َّ
َخا َّ
َه َذاَ ،و ٌَ ْسلَ ُم َل َك دٌِ ُن َك َخ ٌْ ٌر َلكَ" (السنة الخالل).

لذا نقول :هناك َمن استطاع التؽٌٌر ،فاِلمر مرده إلى دراسة موازٌن
القوى ،والترجٌح ب ٌْن المصالح والمفاسد ،وهذا الترجٌح هو مِن
مسابل االجتهاد .وهللا أعلم.

ص ْب ُر َعلَى َطا َع ِة ْاإلِ َم ِام ا ْل َجاب ِِر
وقال ابن عبد البر -رحمه هللاَ " :-فال َّ
َ
وج َعلَ ٌْهِ؛ ِِلَنَّ فًِ ُم َن َ
وج َعلَ ٌْ ِه ْ
استِ ْبدَال َ
از َعتِ ِه َوا ْل ُخ ُر ِ
أولَى مِنَ ا ْل ُخ ُر ِ
ارا ِ
ْاِلَ ْم ِن ِبا ْل َخ ْو ِ
ت
ؾ َوإِ َرا َق َة ال ِّد َماءِ َ ،وا ْنطِ َالقَ أَ ٌْدِي الدَّهْ مَاءِ َ ،و َت ْب ٌٌِتَ ا ْل َؽ َ
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ص ْب ِر َعلَى َج ْو ِر
سا َد فًِ ْاِلَ ْر ِ
ضَ ،و َه َذا أَ ْع َظ ُم مِنَ ال َّ
َعلَى ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوا ْل َف َ
ي عَنْ ُم َح َّم ِد ْب ِن
س ْفٌَانَ ال َّث ْو ِر ِّ
الجابر ،وروى عبد الرحمن بن هدي عَنْ ُ
او ٌَ َة :إِنْ َكانَ َخ ٌْ ٌر
وٌ َع لِ ٌَ ِزٌ َد ْب ِن ُم َع ِ
ا ْل ُم ْن َكد ِِر قال :قال ابن ُع َم َر حٌِنَ ُب ِ
ص َب ْر َنا".
َرضِ ٌ َناَ ،وإِنْ َكانَ َب َال ٌء َ
إذن ،فإن مسؤلة خلع السلطان تدور حول اعتبار المصالح والمفاسد؛
فالبد مِن النظر فً مثل هذه اِلمور إلى عدة مسابل ،منها :أمر
المصلحة والمفسدة ،ومنها :أمر القدرة والعجز ،ومنها :اعتبار الضرر
الخاص والضرر المتعدي ،فلو وجد منكر فال ٌجوز إزالته بمنكر
أعظم؛ وذلك ِلن المقصود إزالة منكرات الشرع كلها ،وهللا -عز وجل-
ال ٌحب الفساد ،وال ٌحب المفسدٌن ،فإذا ترتب على إنكار منكر فساد
أعظم كان ذلك مما ال ٌحبه هللا -عز وجل ،-والموازنة ب ٌْن المصالح
والمفاسد إنما تكون بمٌزان الشرٌعة ،وال شك أن سفك الدماء
المعصومة مع بقاء المنكرات كما هً فٌه عدم تقدٌر للمصالح
والمفاسد ،والقدرة والعجز.
ان إ ِ َّال
"و َقل َّ مَنْ َخ َر َج َعلَى إِ َم ٍام ذِي ُ
قال شٌخ اإلسالم -رحمه هللاَ :-
س ْل َط ٍ
َكانَ َما َت َولَّ َد َعلَى ف ِْعلِ ِه مِنَ ال َّ
ش ِّر أَ ْع َظ َم ِم َّما َت َولَّ َد مِنَ ا ْل َخ ٌْ ِر" .ومعنى
على إمام ذي سلطان :أي ذي منعة وشوكة وقوة ،أما فً حاالت
ضعؾ اإلمام فربما ٌإدي ذلك إلى حدوث التؽٌٌر كما قامت الدولة
العباسٌة بعد وقوع الضعؾ الشدٌد الذى حل َّ بآخر خلفاء عصر بنى
أمٌة ،ولما حل الضعؾ كذلك بالدولة العباسٌة قامت الدوٌالت المستقلة
فً المشرق والمؽرب فً ظل وجود الخالفة العباسٌة ،فلقد استطاع
عبد الرحمن الداخل أن ٌعٌد قٌام الدولة اِلموٌة فً اِلندلس ،وقد
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ومعان تربوٌة
عاشوراء ...فوابد إٌمانٌة
ٍ

فالعبد دابم التقلب ب ٌْن هذه اِلطباق الثالث"

(الوابل الصٌب ،ص

ٔٔ).
كتبه /رجب صابر

ثان ًٌا :الوالء والبراء:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
ان :ا ْل ُم َو َاالةُ فًِ هللاِ َوا ْلمُعَادَ اةُ
فً الحدٌث( :إِنَّ أَ ْو َثقَ ُع َرى ْاإلٌِ َم ِ
ض فًِ هللاِ) (رواه الطبرانً ،وصححه
فًِ هللاَِ ،وا ْل ُح ُّب فًِ ِ
هللا َوا ْل ُب ْؽ ُ

سى ِبآ ٌَاتِ َنا أَنْ أَ ْخ ِر ْج َق ْو َم َك
فقد قال هللا -تعالىَ ( :-ولَ َقدْ أَ ْر َس ْل َنا ُمو َ
ور َو َذ ِّك ْر ُه ْم ِبؤ َ ٌَّ ِام هللاِ إِنَّ فًِ َذلِ َك َآلَ ٌَا ٍ
مِنَ ال ُّظل ُ َما ِ
ت لِ ُكل ِّ
ت إِلَى ال ُّن ِ

سنة،
اِللبانً) ،وقد كثر بٌان قضٌة الوالء والبراء فً الكتاب وال ُّ

ار َ
ور) (إبراهٌم.)٘:
َ
ش ُك ٍ
ص َّب ٍ

"ونعنً بالوالء :المواالة الواجبة هلل ولرسوله -صلى هللا علٌه
وسلم -وللمإمنٌن ،والزمها حرمة المواالة للكافرٌن .ونعنً

فتذكٌرا بؤٌام هللا وتذ ُّك ًرا لها فهذه بعض الفوابد اإلٌمانٌة
ً

بالبراء :التبرإ مِن الشرك وأهله وعداوتهم وبؽضهم ،والزمها

والمعانً التربوٌة فٌما ٌتعلق بٌوم عاشوراء.

حرمة البراءة مِن المسلمٌن والمإمنٌن أو عداوتهم أو بؽضهم"

ً
أوال :نعمة النصر وشكر هللا علٌها:

(فضل الؽنً الحمٌد ،ص .)ٔٓ3

صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
عن ابن عباس -رضً هللا عنهماَ :-ق ِد َم ال َّنبِ ًُّ َ -
سلَّ َم -ا ْل َمدٌِ َن َة َف َو َج َد ا ْل ٌَ ُهو َد صِ ٌَا ًما ٌَ ْو َم َعا ُ
ورا َءَ ،ف َقالَ لَ ُه ْم
ش َ
َو َ
سلَّ َمَ ( :-ما ه ََذا ا ْل ٌَ ْو ُم الَّذِي
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
َر ُ

وقد اتضحت هذه القضٌة بجالءٍ فً مسؤلة صٌام ٌوم عاشوراء،
ففً الحدٌث السابق أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال للٌهود:
سى ِم ْن ُك ْم) ،فـمراده -صلى هللا علٌه
( َف َن ْحنُ أَ َحقُّ َوأَ ْولَى ِب ُمو َ

سى َو َق ْو َمهُ،
صو ُمو َنهُ؟)َ ،ف َقالُواَ :ه َذا ٌَ ْو ٌم َعظِ ٌ ٌم أَ ْن َجى هللاُ فٌِ ِه ُمو َ
َت ُ

وسلم" :-نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى -صلى هللا علٌه وسلم

سى ُ
ش ْك ًرا َف َن ْحنُ َن ُ
صا َم ُه ُمو َ
َو َؼ َّرقَ ف ِْر َع ْونَ َو َق ْو َمهَُ ،ف َ
صو ُمهَُ ،ف َقالَ
وسى
سول ُ ِ
س َّل َمَ ( :-ف َن ْحنُ أَ َحقُّ َوأَ ْو َلى ِب ُم َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
َر ُ
سلَّ َمَ -وأَ َم َر بِصِ ٌَا ِمهِ.
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
صا َم ُه َر ُ
ِم ْن ُك ْم)َ ،ف َ

منكم ،-فإنا موافقون له فً أصول الدٌن ومصدقون لكتابه ،وأنتم
مخالفون لهما فً التؽٌٌر والتحرٌؾ" (عون المعبود .)ٔٓ9 /3
هذا مِن جهة الوالء للمإمنٌن ،وأما البراء مِن المشركٌن ،فقد

(متفق علٌه).

صام النبً -صلى هللا علٌه وسلم -عاشوراء ،وأمر الناس

فهو ٌوم مبارك ،نصر هللا فٌه الحق على الباطل ،وكان موسى -

بصٌامه؛ إال أنه أمر أن ٌخالفوا الٌهود ،فعن أبً ؼطفان بن

شكرا هلل على هذه النعمة العظٌمة؛ فقد
علٌه السالمٌ -صومه
ً

اس َ -رضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه َما-
طرٌؾ المري قالَ :
سم ِْعتُ َع ْب َد هللاِ بْنَ َع َّب ٍ
سلَّ َمْ ٌَ -و َم
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
صا َم َر ُ
ٌَقُولُ :حٌِنَ َ
َعا ُ
سولَ هللاِ إِ َّن ُه ٌَ ْو ٌم ُت َع ِّظ ُم ُه
ورا َء َوأَ َم َر ِبصِ ٌَا ِم ِه َقالُواٌَ :ا َر ُ
ش َ

أنجاه هللا وجنده ،وهزم جند الشٌطان ،وأظهر فٌه أولٌاءه وكبت
فٌه أعداءه.

سلَّ َمَ ( :-فإِ َذا
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
ارى! َف َقالَ َر ُ
ص َ
ا ْل ٌَ ُهو ُد َوال َّن َ
َكانَ ا ْل َعا ُم ا ْل ُم ْق ِبل ُ -إِنْ َ
ت
ص ْم َنا ا ْل ٌَ ْو َم ال َّتاسِ َع) َقالََ :فلَ ْم ٌَؤْ ِ
اء هللاُُ -
ش َ

والشكر هلل تعالى كما ٌقول ابن القٌم -رحمه هللا" :-هو القٌام له
ظاهرا وباط ًنا"
بطاعته ،والتقرب إلٌه بؤنواع محا ِّبه
ً

سلَّ َم.-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
ا ْل َعا ُم ا ْل ُم ْقبِلَُ ،ح َّتى ُت ُو ِّف ًَ َر ُ

(الفوابد ،ص

(رواه

ٗ.)ٔ3

مسلم).

وب ٌَّن القرطبً -رحمه هللا -أنه" :اعتراؾ بالنعمة وقٌام

وتقرر بذلك وؼٌره أن ما كان مشرو ًعا فً الشرٌعتٌن أو ما كان

بالخدمة" (المفهم.)ٖٔ9 /3 ،

مشروعا لنا وهم ٌفعلونه -كصوم عاشوراء أو كؤصل الصالة
ً
والصٌام -فإنه تقع المخالفة فً صفة ذلك العمل؛ فسُنَّ لنا صوم

وذكر ابن القٌم أن مِن عنوان سعادة العبد وعالمة فالحه فً

تاسوعاء وعاشوراء (اقتضاء الصراط المستقٌم ،ص .)ٔ٘3

دنٌاه وأخراه :أنه إذا أنعم هللا علٌه شكر ،وإذا اب ُتلً صبر ،وإذا
أذنب استؽفر ،فإن هذه اِلمور الثالثة ال ٌنفك عبد عنها أبدً ا،
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واج ًبا وال مستح ًّبا باتفاق المسلمٌن ،بل إحداث الجزع والنٌاحة

وعن أبً موسى -رضً هللا عنه -قالَ :كانَ ٌَ ْو ُم َعا ُ
ورا َء َت ُع ُّدهُ
ش َ
صلَّى َّ
صو ُمو ُه أَ ْن ُت ْم)
سلَّ َمَ ( :-ف ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ا ْل ٌَ ُهو ُد عٌِ ًدا َف َقال َ ال َّن ِب ًُّ َ -
صومُونَ ٌَ ْو َم
(متفق علٌه) .وفً رواٌة لمسلمَ :كانَ أَهْ ل ُ َخ ٌْ َب َر ٌَ ُ

حرمه هللا ورسوله -صلى هللا
للمصابب القدٌمة مِن أعظم ما َّ
علٌه وسلم.-

َعا ُ
ِسا َء ُه ْم فٌِ ِه ُحلِ ٌَّ ُه ْم
اءَّ ٌَ ،ت ِخ ُذو َن ُه عٌِ ًدا َو ٌُ ْلبِسُونَ ن َ
ور َ
ش َ
َو َ
صو ُموهُ
سلَّ َمَ ( :-ف ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
ار َت ُه ْمَ ،ف َقال َ َر ُ
ش َ

وكذلك بدعة السرور والفرح ،وكانت الكوفة بها قوم مِن الشٌعة
المنتصرٌن للحسٌن ،وكان رأسهم المختار بن أبً عبٌد الكذاب،

أَ ْن ُت ْم).

وقوم مِن الناصبة المبؽضٌن لعلً -رضً هللا عنه -وأوالده،

وهذا ٌدل على النهً عن اتخاذه عٌ ًدا ،وعلى استحباب صٌام

ومنهم الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً ...فؤحدث أولبك الحزن،

أعٌاد المشركٌن؛ فإن الصوم ٌنافً اتخاذه عٌ ًدا فٌوافقون فً

وأحدث هإالء السرور" (منهاج ال ُّسنة.)٘٘٘ -٘٘ٗ /ٗ ،

ٌوم آخر معه -كما تق َّدم ،-فإن فً ذلك مخالفة
صٌامه مع صٌام ٍ
ضا ،فال تبقى فٌه موافقة لهم فً شًء
لهم فً كٌفٌة صٌامه أٌ ً

وقال ابن القٌم -رحمه هللا" :-أحادٌث االكتحال ٌوم عاشوراء،
والتزٌن والتوسعة والصالة فٌه ،وؼٌر ذلك مِن فضابل ال ٌصح

بالكلٌة (لطابؾ المعارؾ ،ص ٔٔٔ.)ٕٔٔ ،

منها شًء ،وال حدٌث واحد ،وال ٌثبت عن النبً -صلى هللا علٌه
هذا وقد "اس ُتشكل بؤن التعلٌل بنجاة موسى وؼرق فرعون

وسلم -فٌه شًء ؼٌر أحادٌث صٌامه ،وما عداها فباطل".

ٌختص بموسى والٌهود ،وأجٌب باحتمال أن ٌكون عٌسى كان
ثم قال" :وأما حدٌث االكتحال واالدهان والتطٌب ،فمِن وضع

كثٌرا منها ما
ٌصومه وهو مما لم ٌنسخ مِن شرٌعة موسى؛ ِلن
ً
ض الَّذِي
نسخ بشرٌعة عٌسى؛ لقوله -تعالىَ ( :-و ِِل ُ ِحل َّ لَ ُك ْم َب ْع َ

الكذابٌن ،وقابلهم آخرون؛ فاتخذوه ٌوم تؤلم وحزن ،والطابفتان
سنة ٌفعلون فٌه ما أمر
سنة ،وأهل ال ُّ
مبتدعتان خارجتان عن ال ُّ

ُح ِّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم) (آل عمران ،)٘ٓ:وٌقال :إن أكثر اِلحكام الفرعٌة إنما

به النبً -صلى هللا علٌه وسلم -مِن الصوم ،وٌجتنبون ما أمر به

سخ بهذا
تتلقاها النصارى مِن التوراة" (فتح الباري ٗ ،)ٕ9ٔ /فتر َّ

الشٌطان مِن البدع" (المنار المنٌؾ ،ص ٔٔٔ.)ٖٔٔ ،

مدى الحرص على مخالفة الٌهود والنصارى.

ٌحرؾ الخلق عن الصراط
وذلك أن "الشٌطان قصده أن
ِّ

سنة:
ثال ًثا :وسطٌة أهل ال ُّ

المستقٌم ،وال ٌبالً إلى أي الشقٌن صاروا ،فٌنبؽً أن ٌجتنب
هذه المحدثات" (اقتضاء الصراط المستقٌم ،ص ٘.)ٕٙ

سنة والجماعة "هم الوسط فً فرق اِلمة ،كما أن
اعلم أن أهل ال ُّ
اِلمة هً الوسط فً اِلمم" (الواسطٌة لشٌخ اإلسالم ،ص .)9ٖ -88

رابعا :فرصة لمؽفرة الذنوب:
ً

وتتضح هذه الوسطٌة فً ٌوم عاشوراء ،فبعد قتل الحسٌن بن

ص َّلى
عن ابن عباس -رضً هللا عنهما -قالَ " :ما َرأَ ٌْتُ ال َّنبِ ًَّ َ -
ضلَ ُه َع َلى َؼ ٌْ ِر ِه إِ َّال ه ََذا
سلَّ َمَ ٌَ -ت َح َّرى صِ ٌَا َم ٌَ ْو ٍم َف َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ

علً -رضً هللا عنهما ،-وكان ذلك فً ٌوم عاشوراء ،ظهر
حزن،
موقفان متناقضان ،فطابفة اتخذت ٌوم عاشوراء مؤت َم
ٍ

ش ْه َر ٌَ ْعنًِ َ
ورا َءَ ،وه ََذا ال َّ
ال ٌَ ْو َمْ ٌَ ،و َم َعا ُ
ش ْه َر َرمَضَانَ "
ش َ

سرور ،وكال طرفً اِلمور ذمٌ ُم.
وأخرى جعلته موس َم
ٍ

(متفق

علٌه) ،وفً صحٌح مسلم عن أبً قتادة -رضً هللا عنه -أن

قال شٌخ اإلسالم بن تٌمٌة -رحمه هللا" :-وصار الشٌطان بسبب

النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال عن صٌام عاشوراء( :صِ ٌَا ُم
ٌَ ْو ِم َعا ُ
الس َن َة الَّتًِ َق ْبلَ ُه) (رواه
ب َعلَى ِ
هللا أَنْ ٌُ َك ِّف َر َّ
ورا َء ،أَ ْح َتسِ ُ
ش َ

والنوح ٌوم عاشوراء مِن اللطم والصراخ والبكاء ،والعطش

مسلم).

قتل الحسٌن -رضً هللا عنهٌ -حدث للناس بدعتٌن :بدعة الحزن
وإنشاد المراثً ،وما ٌفضً إلٌه ذلك مِن سب السلؾ ولعنتهم،

"وكان طابفة مِن السلؾ ٌصومون عاشوراء فً السفر ،منهم:

وإدخال َمن ال ذنب له مع ذوي الذنوب حتى ٌسب السابقون

ابن عباس ،وأبو إسحاق السبٌعً ،والزهري ،وقال :رمضان له

اِلولون ،وتقرأ أخبار مصرعه التً كثٌر منها كذب ،وكان قصد

عدة مِن أٌام أخر ،وعاشوراء ٌفوت ،ونص أحمد على أنه ٌصام

َمن سنَّ ذلك فتح باب الفتنة والفرقة ب ٌْن اِلمة ،فإن هذا لٌس
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عاشوراء فً السفر ...وروى عبد الرزاق بإسناده عن طاوس
أنه كان ٌصوم عاشوراء فً الحضر ،وال ٌصومه فً السفر"
(لطابؾ المعارؾ ،ص ٓٔٔ).
لكن تن َّبه ،وال تكن مِن المؽترٌن الذٌن ٌتكل "بعضهم على صوم
ٌوم عاشوراء أو ٌوم عرفة حتى ٌقول بعضهمٌ :وم عاشوراء
ٌكفر ذنوب العام كلها ،وٌبقى صوم ٌوم عرفة زٌادة فً اِلجر!
ٌدر هذا المؽتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم
ولم ِ
وأجل مِن صٌام ٌوم عرفة وٌوم عاشوراء ،وهً إنما تكفر ما
بٌنها إذا اجتنبت الكبابر" (الداء والدواء ،ص ٕٗ.)ٗٗ-
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت أستؽفرك ،وأتوب
إلٌك.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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)لَبِنْ َبق ُ
صو َمنَّ ال َّتاسِ َع(
اب ٍل َِلَ ُ
ٌِت إِلَى َق ِ

اس َم ُعوا َولِ ْل َكاف ِِرٌنَ
َرا ِع َنا َوقُولُوا ا ْن ُظ ْر َنا َو ْ

اب أَلٌِ ٌم)
َع َذ ٌ

(البقرة ،)ٔٓٗ:أي ال تشبهوا الٌهود فً ألفاظهم حتى إن لم ٌكن
لكم نفس قصدهم ،وقال -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-خالِفُوا
ش ِركٌِنَ أَ ْحفُوا ال َّ
ا ْل ُم ْ
ش َو ِار َبَ ،وأَ ْوفُوا اللِّ َحى) (متفق علٌه) ،وقال -
ش ٌْ َبَ ،و َال َت َ
صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ؼ ٌِّ ُروا ال َّ
ش َّب ُهوا ِبا ْل ٌَ ُهو ِد َو َال

كتبه /أحمد حمدي
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فٌوم عاشوراء ٌوم الخمٌس القادم ،صومه ٌُ َك ّفر ذنوب سنة

ارى) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه اِللبانً).
ص َ
ِبال َّن َ

نجى هللا فٌه موسى -علٌه
ماضٌة ،فهو ٌوم عظٌم مِن أٌام هللا َّ

وفً أمر الحج :أمر النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أصحابه

السالم -وأؼرق فرعون ،فذ ّكروا الناس واِلرحام والجٌران

بالعمرة فً أشهر الحج مخالفة للمشركٌن الذٌن كانوا ٌرونها

بجمٌع الوسابل فً المساجد ،ومواقع التواصل ،والرسابل

مِن أفجر الفجور ،وأمر بالنفر الى منى ق ْبل شروق الشمس مِن

والمجالت ،والمطوٌات والملصقات بصٌام هذا الٌوم ،وعدم

مزدلفة ٌوم النحر مخالفة للمشركٌن.

الؽفلة عنه أو نسٌانه فً ظل شواؼل الحٌاة.
صل ُ َما َبٌْنَ
وفً أمر الصٌام :قال -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ف ْ
الس َح ِر) (رواه مسلم) ،وقال
صِ ٌَا ِم َنا َوصِ ٌَ ِام أَهْ ِل ا ْل ِك َتابِ ،أَ ْك َل ُة َّ
اس ا ْلف ِْط َرِِ ،لَنَّ ا ْل ٌَ ُهو َد،
ضاَ ( :ال ٌَ َزال ُ الدٌِّنُ َظاه ًِرا َما َع َّجلَ ال َّن ُ
أٌ ً

ولقد كان النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً نهاٌة أمره حرٌص
على مخالفة أهل الكتاب فً كل شًء حفا ًظا على تمٌز الهوٌة
اص َن ُعوا
اإلسالمٌة وعدم تمٌعها ،فقال فً شؤن المرأة الحابضْ ( :

ارى ٌُ َإ ِّخرُونَ ) (رواه أبو داود ،وحسنه اِللبانً).
ص َ
َوال َّن َ

ُكل َّ َ
ش ًْءٍ إِ َّال ال ِّن َكا َح) (رواه مسلم) ،أي االستمتاع بخالؾ الوطء

ونهى النبً عن الوصال فً الصوم مخالفه ِلهل الكتاب ،وقال
صومَنَّ ال َّتاسِ َع) (رواه
اب ٍل َِلَ ُ
عن عاشوراء( :لَبِنْ َبقٌِتُ إِلَى َق ِ

فً الفرج مخالفه للٌهود الذٌن اذا حاضت فٌهم المرأة كانوا
ٌخرجونها مِن البٌت وال ٌجالسوها وال ٌإاكلوها!

مسلم) ،وقال -تعالىَ ( :-و َال ٌَ ُكو ُنوا َكالَّذٌِنَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
اب مِنْ َق ْبل ُ
ستْ ُقلُو ُب ُه ْم َو َكثٌِ ٌر ِم ْن ُه ْم َفاسِ قُونَ )
َف َطال َ َعلَ ٌْ ِه ُم ْاِلَ َم ُد َف َق َ

وقال -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ َت َ
ش َّب َه ِب َق ْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم)
س َننَ مَنْ
ضاَ ( :ل َت َّت ِبعُنَّ َ
أحمد وأبو داود ،وصححه اِللبانً) ،وقال أٌ ً

(رواه

(الحدٌد.)ٔٙ:

ض ٍّب
سلَ ُكوا ُج ْح َر َ
اعَ ،ح َّتى َل ْو َ
َق ْبلَ ُك ْم شِ ْب ًرا ِبشِ ْب ٍرَ ،وذ َِرا ًعا ِبذ َِر ٍ
سول َ َّ
ارى َقالََ ( :فمَنْ ؟!)
ص َ
هللاِ :ال ٌَ ُهو َدَ ،وال َّن َ
سلَ ْك ُت ُمو ُه) ،قُ ْل َنا ٌَا َر ُ
لَ َ

موقع أنا السلفً

(متفق علٌه).
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وقد هدى هللا أمة محمد -صلى هللا علٌه وسلم -إلى ٌوم الجمعة،
وأضل عنه الٌهود والنصارى لٌوم السبت واِلحد.
وفً أمر الدفن :قال -صلى هللا علٌه وسلم( :-اللَّ ْح ُد لَ َنا َوال َّ
شقُّ
ل َِؽ ٌْ ِر َنا) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي ،وصححه اِللبانً).
صلُّونَ فًِ
وفً أمر الصالة قالَ ( :خالِفُوا ا ْل ٌَ ُهو َد َفإِ َّن ُه ْم َال ٌُ َ
نِ َعالِ ِه ْمَ ،و َال ِخ َفافِ ِه ْم) (رواه أبو داود ،وصححه اِللبانً) ،وقد رأى عبد
هللا بن زٌد رإٌة صفة اِلذان وكلماته إلعالم الناس بوقت دخول
الصالة خال ًفا ل َ
ش ّبور(البوق) الٌهود وأجراس كنابس النصارى،
وكان النبً ٌفرق شعر رأسه مخالفة ِلهل الكتاب الذٌن ٌسدلون
شعر رإوسهم ،وقال -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َال َتقُولُوا
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"عاشوراء" ...وتسٌٌس العاطفة!

ٌهتمون بذكر تفاصٌل الواقعة وتكرارها بطرٌق ٍة مثٌر ٍة ال تخلو
مِن اِلكاذٌب ،واالعتماد على اللطم والبكاء ودؼدؼة العواطؾ،

كتبه /شرٌؾ طه

وهم فً كل ذلك ٌوجهون هذا الكم مِن الحقد الذي ٌتولد فً
سنة باعتبارهم امتدادًا لبنً أمٌة ،ومشاركٌن
النفوس ضد أهل ال ُّ

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

فً مقتل الحسٌن.

شكرا هلل -عز وجل-
فٌوم "عاشوراء" ٌوم َن َدب الشرع لصٌامه
ً

ولكً تنجو مِن تبعة هذه (الخطٌبة) الموروثة؛ فالبد مِن

على إهالك فرعون وإنجاء موسى -علٌه السالم.-

االعتراؾ بما حدث ولعن المخالفٌن ،وال تتوقؾ المطالب عند

ومِن المعروؾ :أن الشٌعة ٌستؽلون هذا الحدث للتروٌج

هذا الحد! بل تمتد لمطالب سٌاسٌة ،مثل :االعتراؾ بإمامة

للمظلومٌة التارٌخٌة المتعلقة بمقتل الحسٌن -رضً هللا عنه-

الحسٌن وأنه صاحب الشرعٌة ،وأن هذه الشرعٌة قد ورثها

الذي استشهد مظلو ًما فً معركة ؼٌر متكافبة أمام جٌش كبٌر

أبناإه وآخرهم (العسكري) الذي اختبؤ فً السرداب ،فهو صاحب

ً
رجال
مجهز بعتا ٍد قوي ،بٌنما لم ٌكن مع الحسٌن سوى تسعٌن

الشرعٌة وإن كان ال ٌملك مِن مقوماتها وأدواتها شٌ ًبا؛ مما

مِن أهل بٌته وبعض أنصاره بعد أن تخلى عنه عامة أنصاره مِن

جعله ٌضطر لالختباء فً سرداب سامراء خو ًفا على نفسه ،ومع

رجال الكوفة الذٌن ؼرروا به ودفعوه لمواجه ٍة ؼٌر محسوبة

ذلك هو صاحب الشرعٌة !وما لم تكن مإم ًنا بهذه المنظومة

العواقب!

الخرافٌة؛ فؤنتَ تتحمل وزر دماء الحسٌن وأهل البٌت -علٌهم
السالم !-وتستحق وصؾ (النواصب) مهما رفعت عقٌرتك بمحبة

وال شك أن الحسٌن قُتل مظلو ًما ،وأن َمن قتلوه استحقوا وصؾ

آل البٌت!
ِ

سنة ال
الفجور والظلم على مدار التارٌخ ،مع العلم أن أهل ال ُّ
ٌكفرونهم رؼم قتلهم سٌد شباب أهل الجنة ،ولكن ٌتحمل دماءه

هكذا ِّ
ٌروج الشٌعة لمذهبهم الذي ٌقترن انتشاره بنفو ٍذ سٌاسًٍ
كخطوةٍ؛ ً
أمال فً الوصول إلمبراطورٌة فارسٌة صفوٌة تنتصر

بطرٌق ٍة سلمٌ ٍة وٌقبل المبادرة التً اتفق علٌها الحسٌن مع عمر

لمذهب أهل البٌت وتقتص لهم م َمن ظلمهم !وقد اجتاح ابن

بن سعد ،وكانت تقضً بالخروج اآلمن للحسٌن -علٌه السالم-

العلقمً بؽداد تحت حجة الثؤر للحسٌن !وقطعت رإوس وعقرت

ثؽر مِن الثؽور أو ٌذهب لٌزٌد فً
إما برجوعه لمكة أو أي ٍ
مستشعرا فرق
دمشق للقابه ،ولكن عبٌد هللا بن زٌاد أبً ذلك
ً

بطون وحرقت أشالء وذبح اآلالؾ فً العراق علً أٌدي الحرس

الزكٌة َمن قتله ظل ًما وكان بإمكانه أن ٌتعامل مع الموقؾ

الثوري اإلٌرانً وجٌش المهدي بحجة الثؤر للحسٌن !

ضا ،وجعله ٌقبل بالحل السلمً.
القوة الذي أدركه الحسٌن أٌ ً

ودخلت كتابب حزب هللا وأبً الفضل العباس ،والحرس الثوري

وٌتحمل مسإولٌة الدماء التً سالت كذلك أهل الكوفة الذٌن

سورٌا؛ لكً تذبح أبناء الشعب السوري وهً تهتؾ بالثؤر

ؼرروا بالحسٌن وأوهموه أنهم قادرون على مواجهة ٌزٌد ثم

للحسٌن !وهكذا ٌفعل الحقد المتولد مِن الشحن العاطفً وخطاب

تخلوا عنه حٌنما كشر ٌزٌد عن أنٌابه وأحكم قبضته على

المظلومٌة حتى ٌتحول متلقو هذا الخطاب لبارود ٌوشك أن

الكوفة.

ٌنفجر فً كل َمن حوله ،فهل ٌسعً البعض لتحوٌل
(مظلومٌاتهم) إلى كربالء جدٌدة؟!

والشٌعة ٌعظمون مِن شؤن هذه المظلومٌة ،والملفت للنظر أنهم
ال ٌهتمون بمقتل علً -رضً هللا عنه -مع أنه قتل مظلو ًما

موقع أنا السلفً

شهٌ ًدا؛ وذلك أن َمن قتل عل ًٌّا هو مِن الخوارج الذٌن ٌتبرأ منهم
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سنة بٌنما قتلة الحسٌن مِن بنً أمٌة الذٌن ٌنتسبون ِلهل
أهل ال ُّ
سنة وإن كان عند بعض والتهم شًء مِن الظلم؛ لذا فالشٌعة
ال ُّ
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البطاقات الدعوٌة
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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ح٘ه اىرذسج ف ٜاألحناً اىششعٞح تعذ اعرقشاس اىرششٝع

شثٖح ح٘ه إتاحح اىشٖاداخ اىشت٘ٝح ٗخ٘اتٖا
اىغؤاه:

السإال:

تَثيغ ٍا ف ٜتْل ٍصشٝ ،أخز صاحثٖا
ذ٘خذ شٖادج اعرثَاسٝح
ٍ
فائذج شٖشٝح ثاترحٝٗ ،غرذه عي ٚأّٖا ىٞغدْ ٍِِ اىشتا تاىراى:ٜ

هل التدرج ٌكون بمنزلة النسخ فً رفع اِلحكام بعد استقرار
التشرٌع؟ كالتدرج فً اِلمر بالنسبة للصٌام ،والتدرج فً النهً

"ٝق٘ه :إٌّٖ ٝغرعَيّٖ٘ا ف ٜاىَششٗعاخ ّٞاتح عْٝٗ ،ٜنغثُ٘

بالنسبة لتحرٌم الخمر؟ وفً أي قسم تدخل آٌة المصابرة؟

ٍْ ٜأمثش ٍِِ اىفائذج اىر ٜآخزٕاٗ ،تاىراىٍ ٜاى ٜال ٝضٝذ ،فٖ٘
ىٞظ ستًا ،فئُ اىدْ ٔٞقَٞرٔ ذقو ٍع اىضٍِ ،فشتح اى ً٘ٞخغاسج

الجواب:

األٍظٗ ،ال ٗقد ى٘ظعٖا فٍ ٜششٗع" .فنٞف اىشد عيٕ ٚزٓ
اىشثٖح؟

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

اىد٘اب:

فالتدرج بعد استقرار الشرع لٌس مِن النسخ ،وال بمنزلته ،بل
هو مبنً على العجز ،أو حصول مفسدة معتبرة ،أو فوات

اىحَذ هللٗ ،اىصالج ٗاىغالً عي ٚسع٘ه هللا ،أٍا تعذ؛

مصلحة معتبرة ،فإذا حصلت القدرة وجب الواجب ،وإذا زالت
المفسدة لزم ترك المحرم الذي كان ٌُحتمل ِلجل دفع المفسدة

فٌٖ ٝقشظُ٘ اىَششٗعاخ تاىفائذج اىشت٘ٝح ٗٝعطّ٘ل خض ًءاٗ ،ال

اِلكبر.

خ إال ٍِِ خاله اىرَ٘ٝو تاىشتا ٗ-إقشاض
ٝشاسمُ٘ فٍ ٜششٗعا ٍ
اىْاط ٗاىششماخ تفائذج ،ستا تال شلّٗ ،-قص قَٞح اىدْٔٞ

ؾ َّ
هللاُ َع ْن ُك ْم
وآٌة المصابرة الثانٌةْ ( :اآلنَ َخ َّف َ
اب َرةٌ ٌَ ْؽلِ ُبوا مِا َب َت ٌْ ِن
ض ْع ًفا َفإِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم مِا َب ٌة َ
َ
ص ِ
هللا َو َّ
الصابِ ِرٌنَ ) (اِلنفال،)ٙٙ:
هللا ُ َم َع
ؾ ٌَ ْؽلِ ُبوا أَ ْل َف ٌْ ِن بِإِ ْذ ِن َّ ِ
َّ
أَ ْل ٌ
َو َعلِ َم أَنَّ فٌِ ُك ْم
َوإِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم

ٝرحَيٖا خَٞع اىْاطٗ ،ىٞظ اىفقشاء اىز ِٝال أسصذج ىٌٖ فٜ
اىثْ٘ك.

نسخت اِلولى( :إِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم ِع ْ
صابِرُونَ ٌَ ْؽلِ ُبوا مِا َب َت ٌْ ِن
شرُونَ َ
َوإِنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم مِا َب ٌة ٌَ ْؽلِ ُبوا أَ ْل ًفا مِنَ الَّذٌِنَ َك َف ُروا ِبؤ َ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َال
ٌَ ْف َقهُونَ ) (اِلنفال ،)ٙ٘:أما إذا زاد عدد الكفار على ذلك ،وؼلب

أٍا ماُ ٍِِ اىفشٗع اإلعالٍٞح اىر ٜذرٌ اىرعاٍو عِ غشٝق
اىَشاتحح ،فئُ ماّد أٍ٘اىل ف ٜأفشع اىَعاٍالخ اإلعالٍٞح،
فرخيص ٍِِ ثيث اىفائذجٗ ،اّرفع تاىثاق.ٜ

على الظن حصول الهلكة؛ فقد وجب االنصراؾ ،فهذا مِن
المصالح والمفاسد ،والتدرج المشروع.

موقع أنا السلفً
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صا أُ ٝثٞع ىٔ شقرٔ ثٌ خاءٓ ٍشر ٍش تغعش
إرا ٗعذ شخ ً

ٕو ٝد٘ص ىيَقيذ اخرٞاس أعٖو األق٘اه إرا اخريفد عئٞ

أعي ٚفٖو ٝيضٍٔ إذَاً اىثٞع ٍع األٗه؟

فراٗ ٙاىعيَاء؟

السإال:

اىغؤاه:

ٔ -قلتُ ِلحد اِلشخاص سؤبٌع شقتً لك ،ووعدته بذلك على أن

قشأخ فر٘ ٙىحعشذل فٖٞا أُ اىْاط عي ٚأقغاًٍ :درٖذٗ ،غاىة

أبٌع له شقتً بمبلػ ٕٓٔ ألؾ جنٌه ،ثم جاءنً زبون آخر بمبلػ

ً
عٖال ٍا داً
تق٘ه ٝشآ
عيٌٍٗ ،قيذٗ .اىغؤاهٕ :و ىيَقيذ أُ ٝأخز
ٍ

ٖٓٔ ألؾ جنٌه ،وهذا السعر اِلخٌر أصلح لً بال شك ،فما حكم

أُ اىق٘ى ِٞميَٖٞا ىشٞخ ٍِِ ِٞاىعيَاء اىثقاخ عْذٓٗ ،مو ٍِِ

هذا الوعد الذي وعدته به أن ٌكون هو مشتري الشقة؟ وهل

اىشٞخٝ ِٞشخح أحذ اىق٘ىِٞ؟ فَا اىحنٌ ى٘ اخرشخ أحذ اىق٘ىِٞ؟

ٌلزمنً إتمام هذا البٌع معه رؼم حاجتً الشدٌدة إلى المال؟

صا ٗأُ حعشذل ذؤمذ عي ٚأّٔ ال ٝيضً اىَقيذ ذقيٞذ عاىٌ
خص٘ ً
تع ْٔٞف ٜمو اىَغائو.

ار َما لَ ْم
ٕ -هل هذا الوعد ٌتفق مع قول النبً( :ا ْل َب ٌِّ َع ِ
ان ِبا ْل ِخ ٌَ ِ
ٌَ َت َف َّر َقا) (متفق علٌه) ،بمعنى أنه إذا كان ساعة البٌع ٌجوز

ٕ -2و ٝدة فٕ ٜزٓ اىحاىح أٗ ٝيضٍْ ٜاخرٞاس أٗ اىرَاط عاىٌ

الرجوع فً البٌع ،فمِن باب أولى ٌجوز عدم االلتزام بهذا الوعد

ثاىث ٝشخح ىٝٗ ٜفاظو ت ْ ِٞق٘ى ٜاىعاىَ ِٞاألٗىٍ ،ِٞٞع أُ ق٘ه

إذا ظهرت مصلحة للبابع؟ أم ما هو الفهم الصحٌح للحدٌث

أٝعا عِ أحذ اىق٘ى ِٞع٘اء تاىَْع أٗ
اىعاىٌ اىثاىث ىِ ٝخشج
ً

ار)؟
الشرٌؾ (ا ْل َب ٌِّ َع ِ
ان ِبا ْل ِخ ٌَ ِ

خٞشا.
اىحو؟ ٗخضامٌ هللا ً

الجواب:

اىد٘اب:

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

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

ٔ -فؤخبره ،واطلب منه اإلقالة مِن الوعد حتى ال تكون أخلفتَ

فال ٝد٘ص ىيَقيذ االخرٞاس تاىرشٖ ٜحغة ٕ٘آ ٍٗا ٘ٝافقٔ ،تو

الوعد.

عي ٔٞأُ ٝقيذ األٗثق فّ ٜفغٔ إرا اخريف٘ا عي ،ٔٞأٍا اترذا ًء؛
فٞد٘ص أُ ٝغأه أ ٛعاىٌ.

ٕ -الرجوع فً الوعد ال ٌجب به شًء؛ إال أنه خلق ذمٌم مِن
خصال النفاق.

موقع أنا السلفً
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ع َد"ٚ
ذغَٞح اىَ٘ى٘دج " َ

حنٌ اىعَو ف ٜششمح ّفػ عشاقٞح

اىغؤاه:

السإال:

ٍا حنٌ ذغَٞح اىَ٘ى٘دج "عد"ٚ؟ ٕٗو فٕ ٜزا االعٌ مشإح أٗ

سنة والجماعة -وهلل الحمد ،-والكل ٌعلم
أنا مِن العراق مِن أهل ال ُّ

شٜء؟ ٍع أّ ٜقشأخ أُ ٍعْآ اىغنُ٘ مَا ف ٜاٟٝح اىنشَٝح:

سنة والجماعة،
أن الحكومة العراقٌة رافضٌة ومحاربة ِلهل ال ُّ

ع َد( )ٚاىعح.)2:ٚ
(ٗاىيَّ ِْ ٞو إِ َرا َ
َ

علً العمل فً شركة النفط العراقٌة ،فهل
والسإال هو :عرض
َّ
ٌعتبر العمل فً إنتاج النفط إعانة على الحكم بؽٌر ما أنزل هللا

اىد٘اب:

خٌرا.
وعلى محاربة المسلمٌن؟ وجزاكم هللا ً

اىحَذ هللٗ ،اىصالج ٗاىغالً عي ٚسع٘ه هللا ،أٍا تعذ؛

اىد٘اب:

فال مشإح ف ٜاعٌ "عد"ٚ؛ ىعذً اىذىٞو عي ٚاىنشإح.

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

موقع أنا السلفً
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حنٌ اىْزس ٗاىزتح  ً٘ٝعاش٘ساء

قاً تششاء مَٞح مثٞشج ٍِِ اىثعائع ىششمرٔ ٍِِ تعط
اىششماخ فأعطآ ٍذٝشٕا ٍنافأج ٍاىٞح فٖو ٝد٘ص ىٔ

اىغؤاه:

االّرفاع تٖا؟
ٕو ٝد٘ص اىْزس ٗاىزتح  ً٘ٝعش٘ساء؟
اىغؤاه:
اىد٘اب:
أعَو ىذ ٙششمح ف ٜذ٘صٝع ٍْرداذٖاٗ ،قذ ٗخذخُ عْذ ششمح
اىحَذ هللٗ ،اىصالج ٗاىغالً عي ٚسع٘ه هللا ،أٍا تعذ؛

ٍْردا ٕ٘ ذقشٝثًا ٍغا ٍٗ ىيَْرح اىز ٛذشٗخٔ ششمرٗ ٜتغعش
أخشٙ
ً
أقو ،فنيَد اىششمح اىر ٜأعَو تٖا أُ ٍِِ ٍصيحرْا ذشٗٝح اىَْرح

فاىَششٗع ف ٜعاش٘ساء اىصٞاًٗ ،ىٞظ اىزتح ٗاىْزس؛ فٖزا ىٌ

اٟخش ف٘افق٘ا ،فاشرشٝد مَٞح مثٞشج تاعٌ ششمر ٍِِ ٜاىششمح

ٝشد عِ اىْث- ٜصي ٚهللا عيٗ ٔٞعيٌٗ -ال عِ اىصحاتح ٗإٔو

اىثاّٞحٗٗ ،فشخ ىٌٖ ٍثي ًغا مثً ٞشا ،ثٌ قاه ىٍ ٜذٝش اىششمح اىثاّٞح:

اىعيٌ ،فاذشك ٍا ذشم٘ٓ.

أّدَ قذ ّفعرْٗ ٜخذٍرْ ٜتششاء مٍَ ٞح مثٞش ٍج ٗأّا عأعطٞل ٍنافأج
أٗ ٕذٝح عي ٚرىل تعٞذًا عِ عَيل ف ٜاىششمح األٗىٕٗ ،ٚزا
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اىد٘اب:
اىحَذ هللٗ ،اىصالج ٗاىغالً عي ٚسع٘ه هللا ،أٍا تعذ؛
فطاىَا أّٔ ٍِِ عَيل؛ فئٍا أُ ذ٘افق عي ٔٞششمرل األٗى ٚفيل
أخزٓ ،أٗ إُ ىٌ ٘ٝافق٘ا أعطٞدَ اىَثيغ اىز ٛذأخزٓ ٍِِ اىثاّٞح
ىيششمح األٗى ٚأٗ ذرقاعَُ٘ ف.ٔٞ
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الوسابط المتعددة
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عقٌدة
حدٌث

 -115باب ما روى عن أمٌر المؤمنٌن على بن أبى طالب
رضى هللا عنه (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام

 -184باب ما ٌقول إذا أمسى (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر

حسنٌن

برهامً

-116باب ما روي عن ابن عباس رضى هللا عنه (كتاب
القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

 -217الفتنة التً تموج كموج البحر (كتاب الفتن -الشرح
المفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً

 -112اسم هللا الصمد (فً ظالل األسماء الحسنى) .الشٌخ/
إٌهاب الشرٌف

 -114من (تحرٌم الظلم) إلى (استحباب العفو والتواضع)

 -113اسم هللا الصمد (( )2فً ظالل األسماء الحسنى).

(البر والصلة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ سعٌد محمود

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

 -115من (تحرٌم الغٌبة) إلى (النهً عن لعن الدواب

 -114اسم هللا الصمد (( )3فً ظالل األسماء الحسنى).

وغٌرها) (البر والصلة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

محمود

 -115اسم هللا الحفٌظ (فً ظالل األسماء الحسنى) .الشٌخ
إٌهاب الشرٌف

فقه وأصوله
 -114ما ٌشترط فً الشهود (باب الزواج -فقه السنة) .د/

القرآن الكرٌم وعلومه

ٌاسر برهامً

 -131اآلٌة ( ) 74من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الفرقان) .دٌ /اسر برهامً

 -118ما ٌستحب له الوضوء (( )3دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد

 -132اآلٌات ( ) 77 - 75من تفسٌر ابن جرٌر (تفسٌر سورة

محمود

الفرقان) .دٌ /اسر برهامً

 -119حكم المسح على الخفٌن والجوربٌن (دقٌقة فقهٌة) .
الشٌخ سعٌد محمود

 -111اآلٌات ( )9 -1من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

 -121شروط المسح على الخفٌن (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

محمود

 -112اآلٌات ( )9 -1من تفسٌر ابن جرٌر (تفسٌر سورة

 -121كٌفٌة المسح على الخفٌن ومدته (دقٌقة فقهٌة)  .الشٌخ

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

سعٌد محمود

 -113اآلٌات ( )22 -11من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الشعراء) .دٌ /اسر برهامً
 -114اآلٌات ( )14 -11من تفسٌر ابن جرٌر (تفسٌر سورة
الشعراء) .دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌات ( )21 - 18من تفسٌر ابن جرٌر (تفسٌر سورة
إبراهٌم) .دٌ /اسر برهامً
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تزكٌة وتربٌة ورقابق
 -119ولو ٌشاء هللا النتصر منهم ولكن لٌبلو بعضكم ببعض
(خواطر إٌمانٌة) .د /أحمد فرٌد
 -111من هم الغرباء؟ (خواطر إٌمانٌة) .د /أحمد فرٌد
 -144تابع -أصل األخالق المذمومة كلها الكبر والمهانة
والدناءة (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
عاشوراء ٌوم من أٌام هللا .دٌ /اسر برهامً
ٌوم النجاة ..عاشوراء ( .)1دٌ /اسر برهامً
محاسبة النفس .الشٌخ /حسن عمر

فكر ومنهج
ما هو الفكر الشٌعً؟ د /أحمد فرٌد
مقتل الحسٌن رضً هللا عنه .د /أحمد فرٌد
شرح وثٌقة المدٌنة .دٌ /اسر برهامً
من هو مؤسس المذهب الشٌعً؟ الشٌخ /عصام حسنٌن
الحكم بما أنزل هللا .الشٌخ /هٌثم توفٌق -رحمه هللا
فقه الخالف .الشٌخ /هٌثم توفٌق -رحمه هللا

الواقع المعاصر
المساواة فً المٌراث باطل أم حق؟ .الشٌخ /عصام حسنٌن
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