مجلة النبع الصافً
العدد ٔ88
الجمعة ٓٔٔٗٗٓ-ٕ-هـ ٕٓٔ8-ٔٓ-ٔ9 -م

1

المقاالت

2

سداى ُم َع َّطلٌِنَ َع ِن ْاألَ ْم ِر َوال َّن ْهًَ ،و َال
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَنْ ٌَ ْت ُر َك َخ ْل َق ُه ُ
سلَهَُ ،و َال ٌُ َن ِّزلَ َعلَ ٌْ ِه ْم ُك ُت َبهَُ ،بلْ ٌَ ْت ُر ُك ُه ْم َه َم اال
ٌُ ْرسِ ل َ إلَ ٌْ ِه ْم ُر ُ
الس ْوءِ .
َك ْاألَ ْن َع ِامَ ،ف َقدْ َظنَّ بِ ِه َظنَّ َّ

تؤمالت فً حجة الوداع (ٕٔ)
كتبهٌ /اسر برهامً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

ب فًِ دَ ٍار
ب َوا ْل ِع َقا ِ
َومَنْ َظنَّ أَ َّن ُه لَنْ ٌَ ْج َم َع َع ِبٌدَ هُ َب ْعدَ َم ْوتِ ِه ْم لِل َّث َوا ِ
اءتِهَِ ،و ٌُ َبٌِّنَ ل َِخ ْل ِق ِه
س َ
ًء بِإِ َ
سانِ ِه َوا ْل ُمسِ َ
ازي ا ْل ُم ْحسِ نَ فٌِ َها ِبإِ ْح َ
ٌُ َج ِ
َحقٌِ َق َة َما ْ
اخ َتلَفُوا فٌِهَِ ،و ٌُ ْظ ِه َر لِ ْل َعالَمٌِنَ ُكلِّ ِه ْم صِ دْ َق ُه َوصِ دْ قَ

ا
رابعا فً "زاد المعاد" حول
فقد ذكر ابن القٌم َ -ر ِح َم ُه هللا ُ-
فصال ا
البدَع االعتقادٌة
َظنِّ الجاهلٌةَ ،ب ٌَّن فٌه شمول َ ذلك
ألنواع مِن ِ
ٍ
كفرا أو ما ٌكون بدعة.
سواء ما ٌكون ا

الس ْوءِ .
سلِهَِ ،وأَنَّ أَ ْع َدا َءهُ َكا ُنوا ُه ُم ا ْل َكاذِبٌِنَ َ ،ف َقدْ َظنَّ بِ ِه َظنَّ َّ
ُر ُ

سولَهَُ ،و َال ٌُتِ ُّم أَ ْم َرهُ،
ص ُر َر ُ
قال َ -ر ِح َم ُه هللا َُ " :-فمَنْ َظنَّ ِبؤ َ َّن ُه َال ٌَ ْن ُ
َو َال ٌُ َإ ٌِّ ُد ُه َو ٌُ َإ ٌِّ ُد ح ِْز َبهَُ ،و ٌُ ْعلٌِ ِه ْم َو ٌُ ْظفِ ُر ُه ْم ِبؤ َ ْع َدابِهَِ ،و ٌُ ْظ ِه ُر ُه ْم
ص ُر دٌِ َن ُه َو ِك َتا َبهَُ ،وأَ ّن ُه ٌُدٌِل ُ ال ِّ
ش ْر َك َعلَى
َعلَ ٌْ ِه ْمَ ،وأَ َّن ُه َال ٌَ ْن ُ

ِصا
صال َِح الَّذِي َع ِملَ ُه َخال ا
ض ٌِّ ُع َعلَ ٌْ ِه َع َملَ ُه ال َّ
َومَنْ َظنَّ أَ َّن ُه ٌُ َ
ب مِنَ ا ْل َع ْبدِ،
س َب ٍ
ال أَ ْم ِرهَِ ،و ٌُ ْبطِ ل ُ ُه َعلَ ٌْ ِه بِ َال َ
ٌم َعلَى ا ْمتِ َث ِ
ل َِو ْج ِه ِه ا ْل َك ِر ِ
ص ْن َع فٌِ ِه َو َال ْ
إرا َد َة
ار لَ ُه َو َال قُدْ َر َة َو َال َ
اختِ ٌَ َ
أَ ْو أَ َّن ُه ٌُ َعاقِ ُب ُه ِب َما َال ُ
س ْب َحا َن ُه ِبهِ ،أَ ْو َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه
صولِهَِ ،بلْ ٌُ َعا ِق ُب ُه َعلَى ف ِْعلِ ِه ه َُو ُ
فًِ ُح ُ

ض َم ِحل ُّ َم َع َها ال َّت ْوحٌِ ُد
ال َّت ْوحٌِدَِ ،وا ْل َباطِ ل َ َع َلى ا ْل َحقِّ إ َدا َل اة ُم ْس َتق َِّر اة ٌَ ْ
س ْوءِ ،
اضم ِْح َال اال َال ٌَقُو ُم َب ْع َدهُ أَ َب اداَ ،ف َقدْ َظنَّ ِب َّ ِ
اهلل َظنَّ ال َّ
َوا ْل َحقُّ ْ

ٌَ ُجو ُز َع َل ٌْ ِه
ِب َها أَ ْن ِب ٌَا َء ُه

س َب ُه إِلَى خ َِال ِ
ؾ َما ٌَلٌِقُ ِب َك َمالِ ِه َو َج َاللِ ِه َوصِ َفاتِ ِه َو ُن ُعوتِهَِ ،فإِنَّ
َو َن َ
َح ْم َدهُ َو َّ
عِز َت ُه َو ِح ْك َم َت ُه َوإِلَ ِه ٌَّ َت ُه َتؤْ َبى َذلِكََ ،و َتؤْ َبى أَنْ ٌُ َذل َّ ح ِْز ُب ُه
ص َرةُ ا ْل ُم ْس َتق َِّرةُ َوال َّظ َف ُر ال َّدابِ ُم ِألَ ْع َدابِ ِه
َو ُج ْن ُد ُهَ ،وأَنْ َت ُكونَ ال ُّن ْ

َوأَ َّن ُه ٌَ ْحسُنُ

ت الَّتًِ ٌُ َإ ٌِّ ُد
أَنْ ٌُ َإٌِّدَ أَ ْع َدا َءهُ ا ْل َكاذ ِِبٌنَ َع َل ٌْ ِه ِبا ْل ُم ْع ِج َزا ِ
سلَهَُ ،و ٌُ ْج ِر ٌَ َها َعلَى أَ ٌْدٌِ ِه ْم ٌُضِ لُّونَ ِب َها ِع َبا َد ُه،
َو ُر ُ
ِم ْن ُه ُكل ُّ َ
اع ِت ِه
ٌِب مَنْ أَ ْف َنى ُع ْم َرهُ فًِ َط َ
ش ًْءٍ َح َّتى َت ْعذ ُ

اس َت ْن َف َد ُع ُم َرهُ فًِ
سافِلٌِنَ َ ،و ٌُ َن ِّع ُم َم ِن ْ
ٌِم أَ ْس َفل َ ال َّ
َف ٌُ َخ ِّل ُدهُ فًِ ا ْل َجح ِ
سلِ ِه َودٌِنِهَِ ،ف ٌَ ْر َف ُع ُه إِلَى أَ ْعلَى عِ لٌٌِِّّنَ َ ،وك َِال
َع َد َاوتِ ِه َو َع َد َاو ِة ُر ُ

ا ْل ُم ْ
ؾ
ش ِركٌِنَ بِ ِه ا ْل َعا ِدلٌِنَ بِهَِ ،فمَنْ َظنَّ بِ ِه َذلِ َك َف َما َع َر َف ُه َو َال َع َر َ
ؾ صِ َفا َت ُه َو َك َمالَهَُ ،و َك َذلِ َك مَنْ أَ ْن َك َر أَنْ ٌَ ُكونَ َذلِ َك
اءهُ َو َال َع َر َ
س َم َ
أَ َ

امتِ َنا ُع أَ َح ِد ِه َما
ؾ ْ
س َوا ٌءَ ،و َال ٌُ ْع َر ُ
ْاألَ ْم َر ٌْ ِن ِع ْن َدهُ فًِ ا ْل ُح ْس ِن َ
ِقَ ،وإِ َّال َفا ْل َع ْقل ُ َال ٌَ ْقضِ ً ِبقُ ْب ِح أَ َح ِد ِه َما
َو ُوقُو ُع ْاْل َخ ِر َّإال ِب َخ َب ٍر َ
صاد ٍ
س ْوءِ .
َو ُح ْس ِن ْاْل َخ ِرَ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ ال َّ

وب ٌَّ َت ُه َو ُم ْل َك ُه َو َع َظ َم َتهُ.
ضابِ ِه َو َقدَ ِر ِه َف َما َع َر َف ُه َو َال َع َر َ
ِب َق َ
ؾ ُر ُب ِ
َو َك َذلِ َك مَنْ أَ ْن َك َر أَنْ ٌَ ُكونَ َقد ََّر َما َقد ََّرهُ مِنْ َذلِ َك َو َؼ ٌْ ِر ِه لِ ِح ْك َم ٍة
ص َد َر
َبال َِؽ ٍة َو َؼا ٌَ ٍة َم ْح ُمو َد ٍة ٌَ ْس َتحِقُّ ا ْل َح ْم َد َعلَ ٌْ َهاَ ،وأَنَّ َذلِ َك إ َّن َما َ
ب إِلَ ٌْ ِه مِنْ
عَنْ َمشِ ٌ َب ٍة ُم َج َّردَ ٍة عَنْ ح ِْك َم ٍة َو َؼا ٌَ ٍة َم ْطلُو َب ٍة هًِ أَ َح ُّ

َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه أَ ْخ َب َر عَنْ َن ْفسِ ِه َوصِ َفاتِ ِه َوأَ ْف َعالِ ِه ِب َما َظا ِه ُر ُه
َباطِ ل ٌ َو َت ْ
ش ِبٌ ٌه َو َت ْمثٌِل ٌ َو َت َر َك ا ْل َحقَّ لَ ْم ٌُ ْخ ِب ْر ِبهَِ ،وإِ َّن َما َر َم َز إِ َل ٌْ ِه
ار إِلَ ٌْ ِه إ َ
وزا َبعٌِ َد اةَ ،وأَ َ
ُر ُم ا
ص َّر َح
ارا ٍ
ص ِّر ْح بِهَِ ،و َ
ت ُم ْلؽ َِز اة لَ ْم ٌُ َ
ش َ
ش َ

ج
اب ا ْل َم ْك ُروه ََة ا ْل ُم ْفضِ ٌَ َة إِ َل ٌْ َها َال ٌَ ْخ ُر ُ
َف ْوتِ َهاَ ،وأَنَّ ِت ْل َك ْاألَ ْس َب َ
ِبَ ،وإِنْ َكا َنتْ َم ْك ُروه اَة
ضابِ َها إِلَى َما ٌُح ُّ
َت ْقدٌِ ُرهَا َع ِن ا ْل ِح ْك َم ِة ِِلِ ْف َ
لَ ُه َف َما َقدَّ َرهَا سُدا ىَ ،و َال أَ ْن َ
شؤَهَا َع َب اثاَ ،و َال َخ َل َق َها َباطِ االَ ( ،ذلِ َك َظنُّ

َدابِ اما بِال َّت ْ
ٌِل َوا ْل َباطِ ِلَ ،وأَ َرادَ مِنْ َخ ْلقِ ِه أنْ ٌُ ْت ِع ُبوا
شبٌِ ِه َوال َّت ْمث ِ
ار ُه ْم فًِ َت ْح ِرٌؾِ َك َال ِم ِه عَنْ َم َواضِ ِعهِ،
أَ ْذهَا َن ُه ْم َوقُ َوا ُه ْم َوأَ ْف َك َ
ت
َو َتؤْ ِوٌلِ ِه َعلَى َؼ ٌْ ِر َتؤْ ِوٌلِهَِ ،و ٌَ َت َط َّل ُبوا لَ ُه ُو ُجو َه ِاال ْحتِ َم َاال ِ
از َو ْاألَ َحا ِجً أَ ْ
ش َب ُه ِم ْن َها
ا ْل ُم ْس َت ْك َر َهةَِ ،وال َّتؤْ ِو ٌَال ِ
ت الَّتًِ ه ًَِ ِب ْاألَ ْل َؽ ِ
ِبا ْل َك ْ
انَ ،وأَ َحالَ ُه ْم فًِ َم ْع ِر َف ِة أَ ْس َمابِ ِه َوصِ َفاتِ ِه َع َلى
ش ِ
ؾ َوا ْل َب ٌَ ِ

ار) (ص.)ٕ2:
الَّذٌِنَ َك َف ُروا َف َو ٌْل ٌ لِ َّلذٌِنَ َك َف ُروا مِنَ ال َّن ِ
ص ِب ِه ْم
اس ٌَ ُظ ُّنونَ ِب َّ ِ
س ْوءِ فٌِ َما ٌَ ْخ َت ُّ
اهلل َؼ ٌْ َر ا ْل َحقِّ َظنَّ ال َّ
َوأَ ْك َث ُر ال َّن ِ
ؾ
هللا َو َع َر َ
َوفٌِ َما ٌَ ْف َعل ُ ُه بِ َؽ ٌْ ِر ِه ْمَ ،و َال ٌَ ْسلَ ُم عَنْ َذلِ َك َّإال مَنْ َع َر َ
ؾ َّ َ

آرابِ ِه ْم َال َعلَى ِك َتابِهَِ ،بلْ أَ َرا َد ِم ْن ُه ْم أَنْ َال ٌَ ْح ِملُوا َك َال َم ُه
ُعقُولِ ِه ْم َو َ
ص ِّر َح
َعلَى َما ٌَ ْع ِرفُونَ مِنْ ِخ َطابِ ِه ْم َولُ َؽتِ ِه ْمَ ،م َع قُدْ َرتِ ِه َعلَى أَنْ ٌُ َ
ٌح ُه ْم مِنَ ْاألَ ْل َفاظِ الَّتًِ
ص ِرٌ ُح ِبهَِ ،و ٌُ ِر َ
لَ ُه ْم ِبا ْل َحقِّ ا َّلذِي ٌَ ْن َبؽًِ ال َّت ْ

ؾ ُمو ِج َب َح ْم ِد ِه َو ِح ْك َمتِهَِ ،فمَنْ َق َن َط مِنْ
اءهُ َوصِ َفاتِهَِ ،و َع َر َ
أَ ْس َم َ
س ْوءِ َ ،ومَنْ َج َّو َز
س مِنْ َر ْو ِحهَِ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ ال َّ
َر ْح َمتِ ِه َوأَ ٌِ َ
س ِّوي َب ٌْ َن ُه ْم
سانِ ِه ْم َوإِ ْخ َالصِ ِه ْم َو ٌُ َ
إح َ
اءهُ َم َع ْ
َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌُ َع ِّذ َب أَ ْولِ ٌَ َ

ٌق
س َل َك ِب ِه ْم خ َِال َ
اعتِ َقا ِد ا ْل َباطِ ِلَ ،فلَ ْم ٌَ ْف َعلْ َبلْ َ
ُتوقِ ُع ُه ْم فًِ ْ
ؾ َط ِر ِ
س ْوءِ ؛ َفإِ َّن ُه إنْ َقالَ :إ َّن ُه َؼ ٌْ ُر
انَ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ ال َّ
ا ْل ُهدَى َوا ْل َب ٌَ ِ

الس ْوءِ .
َو َبٌْنَ أَ ْع َدابِهَِ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ َّ

ٌح الَّذِي َع َّب َر ِب ِه ه َُو
ٌر َع ِن ا ْل َحقِّ ِباللَّ ْفظِ
َّ
َقاد ٍِر َعلَى ال َّت ْع ِب ِ
الص ِر ِ
سلَفُهَُ ،ف َقدْ َظنَّ بِ ُقدْ َرتِ ِه ا ْل َع ْج َزَ ،وإِنْ َقالَ :إ َّن ُه َقا ِد ٌر َولَ ْم ٌُ َبٌِّنْ ،
َو َ
3

ٌح ِبا ْل َحقِّ إِ َلى َما ٌُو ِه ُم َبلْ ٌُوقِ ُع فًِ
ان َو َع ِن ال َّت ْ
َو َع َدل َ َع ِن ا ْل َب ٌَ ِ
ص ِر ِ
ال َو ِاال ْعتِ َقا ِد ا ْل َفاسِ دَِ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِح ْك َمتِ ِه َو َر ْح َمتِ ِه َظنَّ
ا ْل َباطِ ِل ا ْل ُم َح ِ

او ٌَ ٌْ ِن
ضا َّد ٌْ ِن ،أَ ْو ٌُ َف ِّرقُ َبٌْنَ ا ْل ُم َت َ
س ِّوي َبٌْنَ ا ْل ُم َت َ
َومَنْ َظنَّ أَ َّن ُه ٌُ َ
س ِ
ب
ص َوا ِ
مِنْ ُكل ِّ َو ْجهٍ ،أَ ْو ٌُ ْح ِب ُط َطا َعا ِ
ص ِة ال َّ
ت ا ْل ُع ُم ِر ا ْل َمدٌِ ِد ا ْل َخالِ َ

صرٌ ِح ِه دُونَ َّ
هللاِ
س ْوءِ َ ،و َظنَّ أَ َّن ُه ه َُو َو َ
ال َّ
سلَفُ ُه َع َّب ُروا َع ِن ا ْل َحقِّ بِ َ ِ
اراتِ ِه ْمَ ،وأَ ّما َك َال ُم
سولِهَِ ،وأَنَّ ا ْل ُهدَى َوا ْل َحقَّ فًِ َك َال ِم ِه ْم َو ِع َب َ
َو َر ُ

ٌر ٍة َواحِدَ ٍة َت ُكونُ َب ْع َدهَاَ ،ف ٌُ َخ ِّل ُد َفاعِ لَ ِت ْل َك َّ
اعا ِ
ار أَبَدَ
الط َ
بِ َكبِ َ
ت فًِ ال َّن ِ
اعاتِهَِ ،و ٌُ َخلِّ ُدهُ فًِ
ٌِع َط َ
ٌرةَِ ،و ٌُ ْح ِب ُط بِ َها َجم َ
ْاْلبِدٌِنَ بِتِ ْل َك ا ْل َكبِ َ
ت
اعا ِ
ا ْل َع َذا ِ
س َ
اس َت ْن َف َد َ
ب َك َما ٌُ َخلِّ ُد مَنْ َال ٌُ ْإمِنُ ِب ِه َط ْر َف َة َع ٌْ ٍنَ ،و َق ِد ْ
الس ْوءِ .
سلِ ِه َودٌِنِ ِه َف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ َّ
ساخِطِ ِه َو ُم َعا َدا ِة ُر ُ
ُع ُم ِر ِه فًِ َم َ

هللا َفإِ َّن َما ٌُ ْإ َخ ُذ مِنْ َظاه ِِر ِه ال َّت ْ
ض َاللَُ ،و َظا ِه ُر
َّ ِ
ش ِبٌ ُه َوال َّت ْمثٌِل ُ َوال َّ
ارى ه َُو ا ْل ُهدَى َوا ْل َحقُّ َ ،و َه َذا مِنْ أَ ْس َو ِأ َّ
الظنِّ
َك َال ِم ا ْل ُم َت َه ِّوكٌِنَ ا ْل َح ٌَ َ
ِب َّ
اهللِ؛ َف ُكل ُّ هَإُ َالءِ مِنَ َّ
س ْوءِ َ ،ومِنَ ال َّظا ِّنٌنَ ِب ِه
الظا ِّنٌنَ ِب َّ ِ
اهلل َظنَّ ال َّ

ص َف ُه بِ ِه
س ُه َو َو َ
ؾ بِ ِه َن ْف َ
ص َ
ؾ َما َو َ
َوبِا ْل ُج ْملَ ِة َفمَنْ َظنَّ بِ ِه خ َِال َ
سلُ ُه
ص َف ْت ُه ِب ِه ُر ُ
سهَُ ،و َو َ
ؾ ِب ِه َن ْف َ
ص َ
سلُهُ ،أَ ْو َع َّطل َ َح َقابِقَ َما َو َ
ُر ُ
س ْوءِ .
َف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ ال َّ

َؼ ٌْ َر ا ْل َحقِّ َظنَّ ا ْل َجا ِهلِ ٌَّةِ.
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَنْ ٌَ ُكونَ فًِ ُم ْل ِك ِه َما َال ٌَ َ
إٌجا ِد ِه
شا ُءَ ،و َال ٌَ ْق ِد ُر َعلَى َ
الس ْوءِ .
َو َت ْك ِوٌنِهَِ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ َّ

َومَنْ َظنَّ أَنَّ لَ ُه َولَ ادا أَ ْو َ
ش ِرٌ اكا ،أَ ْو
ساب َِط
ْإذنِهِ ،أَ ْو أَنَّ َب ٌْ َن ُه َو َبٌْنَ َخ ْلقِ ِه َو َ

َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه َكانَ ُم َع َّط اال مِنَ ْاألَ َز ِل إِلَى ْاألَ َب ِد عَنْ أَنْ ٌَ ْف َعلََ ،و َال
ار َقاد اِرا َعلَ ٌْ ِه َب ْع َد أَنْ لَ ْم
ص َ
ؾ حٌِ َنبِ ٍذ ِبا ْلقُدْ َر ِة َعلَى ا ْلف ِْع ِلُ ،ث َّم َ
وص ُ
ٌُ َ
الس ْوءِ .
ٌَ ُكنْ َقاد اِراَ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ َّ

أَنَّ أَ َحدا ا ٌَ ْ
ُون
ش َف ُع عِ ْندَ هُ ِبد ِ
ٌَ ْر َفعُونَ َح َواب َِج ُه ْم إلَ ٌْهِ ،أَ ْو

سلُونَ
ص َب لِ ِع َبا ِد ِه أَ ْولِ ٌَا َء مِنْ دُونِ ِه ٌَ َت َق َّربُونَ ِب ِه ْم إلَ ٌْ ِه َو ٌَ َت َو َّ
أَ َّن ُه َن َ
سا ِب َط َب ٌْ َن ُه ْم َو َب ٌْ َن ُه َفٌَدْ ُعو َن ُه ْم َو ٌُ ِح ُّبو َن ُه ْم
ِب ِه ْم إلَ ٌْ ِه َو ٌَ ْج َعلُو َن ُه ْم َو َ
َك ُح ِّب ِه َو ٌَ َخافُو َن ُه ْم َو ٌَ ْر ُجو َن ُه ْم َف َقدْ َظنَّ بِ ِه أَ ْق َب َح َّ
الظنِّ َوأَ ْس َوأَهُ.

َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه َال ٌَ ْس َم ُع َو َال ٌُ ْبصِ ُرَ ،و َال ٌَ ْعلَ ُم ا ْل َم ْو ُجو َداتَِ ،و َال
وم َو َال َبنًِ آ َد َم َو َح َر َكاتِ ِه ْم
س َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َعدَدَ ال َّ
ض َو َال ال ُّن ُج ِ
َوأَ ْف َعالَ ُه ْمَ ،و َال ٌَ ْعلَ ُم َ
انَ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه
ش ٌْ ابا مِنَ ا ْل َم ْوجُودَ ا ِ
ت فًِ ْاألَ ْع ٌَ ِ

َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه ٌَ َنال ُ َما عِ ْندَ هُ ِب َم ْعصِ ٌَتِ ِه َو ُم َخالَ َفتِ ِه َك َما ٌَ َنالُ ُه
ب
ؾ ُمو ِج ِ
ِب َطا َعتِ ِه َوال َّت َق ُّر ِ
ؾ ح ِْك َمتِ ِه َوخ َِال َ
ب إلَ ٌْهَِ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه خ َِال َ
س ْوءِ .
أَ ْس َمابِ ِه َوصِ َفاتِهَِ ،وه َُو مِنْ َظنِّ ال َّ

الس ْوءِ .
َظنَّ َّ

َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه إ َذا َت َر َك ِألَ ْجلِ ِه َ
ض ُه َخ ٌْ ارا ِم ْن ُه أَ ْو مَنْ
ش ٌْ ابا لَ ْم ٌُ َع ِّو ْ
َف َعل َ ِألَ ْجلِ ِه َ
س ْوءِ .
ضل َ ِم ْنهَُ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ ال َّ
ش ٌْ ابا لَ ْم ٌُ ْعطِ ِه أَ ْف َ

إرا َد َة َو َال َك َال َم
ص َر َو َال ِع ْل َم لَ ُه َو َال َ
س ْم َع لَ ُه َو َال َب َ
َومَنْ َظنَّ أَ َّن ُه َال َ
ٌَقُول ُ ِبهَِ ،وأَ ّن ُه لَ ْم ٌُ َكلِّ ْم أَ َح ادا مِنَ ا ْل َخ ْل ِق َو َال ٌَ َت َكلَّ ُم أَ َب اداَ ،و َال َقال َ َو َال
الس ْوءِ .
ٌَقُولَُ ،و َال لَ ُه أَ ْم ٌر َو َال َن ْه ًٌ ٌَقُو ُم بِهَِ ،ف َقدْ َظنَّ بِ ِه َظنَّ َّ

ب َعلَى َع ْب ِد ِه َو ٌُ َعاقِ ُب ُه َو ٌَ ْح ِر ُم ُه ِب َؽ ٌْ ِر ُج ْر ٍم
ض ُ
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه ٌَ ْؽ َ
ض ْاِلِ َرادَ ِة َف َقدْ َظنَّ ِب ِه
س َب ٍ
ب مِنَ ا ْل َع ْب ِد َّإال ِب ُم َج َّر ِد ا ْل َمشِ ٌ َب ِة َو َم ْح ِ
َو َال َ
س ْوءِ .
َظنَّ ال َّ

س َم َاواتِ ِه َع َلى َع ْرشِ ِه َبابِ انا مِنْ َخ ْلقِهَِ ،وأَنّ
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه َف ْوقَ َ
سافِلٌِنَ َ ،وإِ َلى
ن ِْس َب َة َذاتِ ِه َت َعالَى إِ َلى َع ْرشِ ِه َكن ِْس َبتِ َها إِلَى أَ ْس َف ِل ال ّ
ب عَنْ ِذ ْك ِرهَاَ ،وأَ ّن ُه أَ ْس َفل ُ َك َما أَ َّن ُه أَ ْعلَى َف َقدْ َظنّ
ْاألَ ْم ِك َن ِة الَّتًِ ٌُ ْر َؼ ُ

ض َّر َع إلَ ٌْ ِه
الرهْ َبةَِ ،و َت َ
الر ْؼ َب ِة َو َّ
ص َد َق ُه فًِ َّ
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه إ َذا َ
سؤَلَهُ،
اس َتعَانَ ِب ِه َو َت َو َّكل َ َعلَ ٌْ ِه أَ َّن ُه ٌُ َخ ٌِّ ُب ُه َو َال ٌُ ْعطِ ٌ ِه َما َ
سؤَلَهَُ ،و ْ
َو َ

بِ ِه أَ ْق َب َح ّ
الظنّ َوأَ ْس َوأَهُ.

ؾ َما ه َُو أَهْ لُهُ.
س ْوءِ َ ،و َظنَّ بِ ِه خ َِال َ
َف َقدْ َظنَّ بِ ِه َظنَّ ال َّ

ِب
ِصٌَانَ َ ،و ٌُح ُّ
سوقَ َوا ْلع ْ
ِب ا ْل ُك ْف َر َوا ْلفُ ُ
س ٌُح ُّ
َومَنْ َظنَّ بِ ِه أَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ص َال َح َف َقدْ َظنَّ ِب ِه
ِب ْاِلٌِمَانَ َوا ْلبِ َّر َوال َّطا َع َة َو ْاِلِ ْ
سا َد َك َما ٌُح ُّ
ا ْل َف َ
الس ْوءِ .
َظنَّ َّ

سؤ َ َل ُه
اعهَُ ،و َ
صاهُ ِب َما ٌُثٌِ ُب ُه ِب ِه َإذا أَ َط َ
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه ٌُثٌِ ُب ُه إ َذا َع َ
ؾ َما َت ْق َتضِ ٌ ِه ح ِْك َم ُت ُه َو َح ْم ُدهُ
َذلِ َك فًِ ُد َعابِ ِه َف َقدْ َظنَّ ِب ِه خ َِال َ
ؾ َما ه َُو أَهْ ل ُ ُه َو َما َال ٌَ ْف َعلُهُ.
َوخ َِال َ

ب َو َال ٌَ ْس َخ ُطَ ،و َال
ض ُ
ضىَ ،و َال ٌَ ْؽ َ
ِب َو َال ٌَ ْر َ
َومَنْ َظنَّ بِ ِه أَ َّن ُه َال ٌُح ُّ
ب ِم ْن ُه
ب مِنْ أَ َح ٍد ِمنْ َخ ْلقِ ِه َو َال ٌَ ْق ُر ُ
ٌُ َوالًِ َو َال ٌُ َعادِيَ ،و َال ٌَ ْق ُر ُ

ض َع فًِ َم َعاصِ ٌ ِه ُث َّم
ض َب ُه َوأَ ْس َخ َطهَُ ،وأَ ْو َ
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه إ َذا أَ ْؼ َ
ا َّت َخ َذ مِنْ دُونِ ِه َولِ اٌّاَ ،و َد َعا مِنْ دُونِ ِه َملَ اكا أَ ْو َب َ
ش ارا َح اٌّا أَ ْو َم ٌِّ اتا

أَ َحدٌَ ،وأَنَّ َذ َواتَ ال َّ
ت ا ْل َم َالبِ َك ِة
ب مِنْ َذاتِ ِه َك َذ َوا ِ
ٌن فًِ ا ْلقُ ْر ِ
ش ٌَاطِ ِ
الس ْوءِ .
ا ْل ُم َق َّر ِبٌنَ َوأَ ْولِ ٌَابِ ِه ا ْل ُم ْفلِحٌِنَ َف َقدْ َظنَّ ِب ِه َظنَّ َّ
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ص ُه مِنْ َع َذ ِابهَِ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه
ٌَ ْر ُجو ِب َذلِ َك أَنْ ٌَ ْن َف َع ُه عِ ْندَ َر ِّب ِه َو ٌُ َخلِّ َ
هللا َوفًِ َع َذ ِابهِ.
الس ْوءِ َ ،و َذلِ َك ِزٌَادَ ةٌ فًِ ُب ْع ِد ِه مِنَ َّ ِ
َظنَّ َّ

نـَا ِجـــٌـاا

صلَّى َّ
سلَّ َم-
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سولِ ِه ُم َح َّم ٍد َ -
سلِّ ُط َعلَى َر ُ
َومَنْ َظنَّ ِب ِه أَ َّن ُه ٌُ َ
أَ ْعدَ ا َءهُ َت ْسلٌِ اطا ُم ْس َتق اِّرا َدابِ اما فًِ َح ٌَاتِ ِه َوفًِ َم َماتِهَِ ،وا ْب َت َالهُ بِ ِه ْم

ٌب ال َّناصِ ُح لِ َن ْفسِ ِه ِب َه َذا ا ْل َم ْوضِ عَ ،و ْل ٌَ ُت ْب إِلَى َّ
هللاِ -
َف ْل ٌَ ْع َت ِن ال َّل ِب ُ
ِ
الس ْوءِ " (زاد المعاد
َت َعالَىَ ،-ولِ ٌَ ْس َت ْؽف ِْرهُ ُكلَّ َو ْق ٍ
ت مِنْ َظ ِّن ِه ِب َر ِّب ِه َظنَّ َّ

ارقُو َنهَُ ،فلَ َّما َماتَ ْ
اس َت َبدُّوا بِ ْاألَ ْم ِر دُونَ َوصِ ٌَّ ٍة َو َظلَ ُموا أَهْ ل َ
َال ٌُ َف ِ
ت ا ْلع َِّزةُ َوا ْل َؽلَ َب ُة َوا ْل َق ْه ُر
سلَ ُبو ُه ْم َح َّق ُه ْم َوأَ َذلُّو ُه ْمَ ،و َكا َن ِ
َب ٌْتِهَِ ،و َ
ب ِألَ ْولِ ٌَابِ ِه َوأَهْ ِل
ِألَ ْع َدابِ ِه َوأَ ْع َدابِ ِه ْم َدابِ اما مِنْ َؼ ٌْ ِر ُج ْر ٍم َو َال َذ ْن ٍ
ص َب ُه ْم إِ ٌَّا ُه ْم َح َّق ُه ْم َو َت ْبدٌِلَ ُه ْم دٌِنَ
ا ْل َحقِّ َ ،وه َُو ٌَ َرى َق ْه َر ُه ْم لَ ُه ْم َو َؼ ْ
ص ُر ُه ْم
ص َر ِة أَ ْولِ ٌَابِ ِه َوح ِْز ِب ِه َو ُج ْن ِدهَِ ،و َال ٌَ ْن ُ
َن ِب ٌِّ ِه ْم َوه َُو ٌَ ْق ِد ُر َعلَى ُن ْ

فً هدي خٌر العباد ٖ.)ٕٔٔ-ٕٓ٘ /

َفإِنْ َت ْن ُج ِم ْن َها َت ْن ُج مِنْ ذِي عظٌ َم ٍة َوإِ َّال فــــَإِنـًِّ َال إِخـــَالُـ ُك
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َو َال ٌُدٌِلُ ُه ْمَ ،بلْ ٌُدٌِل ُ أَ ْع َدا َء ُه ْم َع َل ٌْ ِه ْم أَبَدا ا ،أَ ْو أَ َّن ُه َال ٌَ ْق ِد ُر َعلَى َذلِ َك
صل َ َه َذا بِ َؽ ٌْ ِر ُقدْ َرتِ ِه َو َال َمشِ ٌ َبتِهُِ ،ث َّم َج َعلَ ا ْل ُم َب ِّدلٌِنَ لِدٌِ ِن ِه
َبلْ َح َ
ت َك َما َت ُظ ُّن ُه
سلِّ ُم أ ُ َّم ُت ُه َعلَ ٌْ ِه َو َعلَ ٌْ ِه ْم ُكل َّ َو ْق ٍ
ضا ِجعٌِ ِه فًِ ُح ْف َرتِ ِه ُت َ
ُم َ
ض ُةَ ،ف َقدْ َظنَّ ِب ِه أَ ْق َب َح َّ
س َوا ٌء َقالُوا :إ َّن ُه َقا ِد ٌر
الظنِّ َوأَ ْس َوأَهَُ ،
الرافِ َ
َّ
ص َر ُه ْم َو ٌَ ْج َعل َ لَ ُه ُم الد َّْو َل َة َوال َّظ َف َر ،أَ ْو أَ َّن ُه َؼ ٌْ ُر َقاد ٍِر
َعلَى أَنْ ٌَ ْن ُ
َعلَى َذلِ َك َف ُه ْم َقا ِدحُونَ فًِ ُقدْ َرتِ ِه أَ ْو فًِ ِح ْك َمتِ ِه َو َح ْم ِدهَِ ،و َذلِ َك مِنْ
ٌِض إِ َلى مَنْ
الر َّب الَّذِي َف َعل َ َه َذا َبؽ ٌ
الس ْوءِ ِبهَِ ،و َال َر ٌْ َب أَنَّ َّ
َظنِّ َّ
ؾ
ب أَنْ ٌَ ْف َعل َ خ َِال َ
َظنَّ بِ ِه َذلِ َك َؼ ٌْ ُر َم ْح ُمو ٍد ِع ْن َد ُه ْمَ ،و َكانَ ا ْل َوا ِج ُ
اس َت َجا ُروا
َذلِكَ ،لَكِنْ َر َف ْوا َه َذا ال َّظنَّ ا ْل َفاسِ َد بِ َخ ْر ٍق أَ ْع َظ َم ِم ْنهَُ ،و ْ
الر ْمضَاءِ ِبال َّنارَ ،ف َقالُوا :لَ ْم ٌَ ُكنْ َه َذا ِب َمشِ ٌ َب ِة َّ
هللاَِ ،و َال لَ ُه قُدْ َرةٌ
مِنَ َّ
ِ
ال ِع َبا ِدهَِ ،و َال ه ًَِ
َعلَى َد ْف ِع ِه َو َن ْ
ص ِر أَ ْولِ ٌَابِهَِ ،فإِ َّن ُه َال ٌَ ْق ِد ُر َعلَى أَ ْف َع ِ
دَ ا ِخلَ ٌة َت ْحتَ قُدْ َرتِهَِ ،ف َظ ُّنوا ِب ِه َظنَّ ْ
وس َوال َّث َن ِو ٌَّ ِة
إخ َوانِ ِه ُم ا ْل َم ُج ِ
ور ُم ْس َت َذلٍَّ ،ف ُه َو ٌَ ُظنُّ ِب َر ِّب ِه
ِع َم ْق ُه ٍ
ِب َر ِّب ِه ْمَ ،و ُكل ِّ ُم ْبطِ ٍل َو َكاف ٍِر َو ُم ْب َتد ٍ
صو ِمهِ.
ص ِر َوال َّظ َف ِر َوا ْل ُعلُ ِّو مِنْ ُخ ُ
َه َذا ال َّظنَّ َوأَ َّن ُه أَ ْولَى بِال َّن ْ
شا َء َّ
َفؤ َ ْك َث ُر ا ْل َخ ْل ِق َ -بلْ ُكلُّ ُه ْم َّإال مَنْ َ
اهلل َؼ ٌْ َر ا ْل َحقِّ
هللا ُُ ٌَ -ظ ُّنونَ ِب َّ ِ
ِص
وس ا ْل َحقِّ َناق ُ
س ْوءِ ؛ َفإِنَّ َؼال َِب َبنًِ آ َد َم ٌَ ْع َتقِ ُد أَ َّن ُه َم ْب ُخ ُ
َظنَّ ال َّ
ا ْل َح ِّظَ ،وأَ ّن ُه ٌَ ْس َتحِقُّ َف ْوقَ َما أَ ْع َطاهُ َّ
هللاَُ ،ول َِسانُ َحالِ ِه ٌَقُولُ:
س ُه َت ْ
ش َه ُد َعلَ ٌْ ِه بِ َذلِكََ ،وه َُو
َظلَ َمنًِ َر ِّبً َو َم َن َعنًِ َما أَ ْس َت ِح ُّقهُ! َو َن ْف ُ
س ُه
ش َن ْف َ
ٌح ِبهَِ ،ومَنْ َف َّت َ
س ُر َعلَى ال َّت ْ
سانِ ِه ٌُ ْن ِك ُرهَُ ،و َال ٌَ َت َجا َ
ِبلِ َ
ص ِر ِ
َو َت َؽ ْل َؽل َ فًِ َم ْع ِر َف ِة دَ َفابِنِ َها َو َط َوا ٌَاهَا َرأَى َذلِ َك فٌِ َها َكا ِم انا ُكمُونَ
الز َنادَِ ،فا ْق َد ْح ِز َنا َد مَنْ شِ ْبتَ ٌُ ْن ِب ْب َك َ
ار فًِ ِّ
ش َرا ُر ُه َع َّما فًِ
ال َّن ِ
شتَ مَنْ َف َّت ْ
ِز َنا ِدهَِ ،و َل ْو َف َّت ْ
ش َت ُه لَ َرأَ ٌْتَ ِع ْندَ هُ َت َع ُّت ابا َعلَى ا ْل َقدَ ِر
ؾ َما َج َرى بِهَِ ،وأَ ّن ُه َكانَ ٌَ ْن َبؽًِ أَنْ
احا َعلَ ٌْ ِه خ َِال َ
َو َم َال َم اة لَ ُه َوا ْقت َِر ا
سالِ ٌم
س َك َهلْ أَ ْنتَ َ
ش َن ْف َ
ٌَ ُكونَ َك َذا َو َك َذاَ ،ف ُم ْس َتقِل ٌّ َو ُم ْس َت ْكثِ ٌرَ ،و َف ِّت ْ
مِنْ َذلِكَ.
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الزمان!)-؛ وذلك لتفضٌله أحكام المخلوقٌن التً هً محض
زبالة األذهان وصرؾ حثالة األفكار على حكم الحكٌم الحمٌد!

كتبهٌ /اسر برهامً
سلَّ َم -ال ٌختلؾ فً ذاته
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وحكم هللا ورسوله َ -
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

باختالؾ األزمان ،وتطور األحوال وتجدد الحوادث ،وإنه ما مِن
قضٌة كابنة ما كانت إال وكان حكمها فً كتاب هللا وسنة رسوله

صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه
قال جابر َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه :-قال رسول هللا َ -
سلَّ َم( :-أَ َال ُكل ُّ َ
ضو ٌع) ...
ش ًْءٍ مِنْ أَ ْم ِر ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة َت ْحتَ َق َد َم ًَّ َم ْو ُ
َو َ

ا
استنباطا أو ؼٌر ذلك،
ظاهرا أو
صا أو
ا
سلَّ َمَ -ن اّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
 َوج ِهلَه َمن َج ِهلَه ،ولٌس معنى ما ذكره
َعلِ َم ذلك َمن َعلِ َمه َ

(رواه مسلم).

العلماء مِن تؽٌر الفتوى بتؽٌر األحوال ما ظنه َمن َقلَّ نصٌ ُبهم أو
ُعدِم مِن معرفة مدارك األحكام و ِعلَلِها؛ حٌث َظ ُّنوا أن معنى ذلك

ومِن أخطر معانً الجاهلٌة :ما ذكر هللا َ -ع َّز َو َجل َّ -مِن جاهلٌة
هللا ُح ْك اما
ال ُح ْكم فقال( :أَ َف ُح ْك َم ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة ٌَ ْب ُؽونَ َومَنْ أَ ْحسَنُ مِنَ َّ ِ
لِ َق ْو ٍم ٌُوقِ ُنونَ ) (المابدة)٘ٓ:؛ فكل ُح ْكم ال ٌستند إلى شرع هللا

بحسب ما ٌالبم إراداتهم الشهوانٌة البهٌمٌة وأؼراضهم
الوبِ ٌَّة؛ ولهذا تجدهم ٌحامون
الدنٌوٌة ،وتصوراتهم الخاطبة َ
ا
تابعة لها ُم ْن َقادَ اة إلٌها مهما أمكنهم
علٌها وٌجعلون النصوص

وحكمه ،فهو مِن ُح ْكم الجاهلٌة.

فٌحرفون لذلك ال َكلِم عن َم َواضِ عه؛ وحٌنب ٍذ معنى تؽٌر الفتوى
وهو ٌنقسم إلى نوعٌنُ :حكم جاهلٌة ٌُ ْخ ِرج صاح َبه من ال ِملَّة،
و ُحكم جاهلٌة ال ٌخرج صاحبه مِن الملة؛ بل هو كفر أصؽر.

صح َبة
بتؽٌر األحوال واألزمان مراد العلماء منه ما كانت ُم ْس َت َ
فٌه األصول الشرعٌة والعلل المرعٌة ،والمصالح التً جنسها
سلَّ َم ،-ومِن المعلوم
ص َّلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ُم َرا ٌد هلل -تعالى -ورسوله َ -

فؤما األول :فؤنواعَ ،ب ٌَّ َنها الشٌخ محمد بن إبراهٌم َ -ر ِح َم ُه هللا ُ-

بمعزل ،وأنهم ال ٌكونون إال
أن أرباب القوانٌن الوضعٌة عن ذلك
ٍ
ا
كابنة ما كانت ،والواقع أصدق شاهد.
على ما ٌالبم ُم َرا َداتِهم

فً فتواه الشهٌرة بذلك ،وملخصها أن الحكم بؽٌر ما أنزل هللا
الذي هو كفر اعتقاد ،أنواع:

(قلتُ  :مِن هنا ٌتب ٌَّن لنا أهمٌة ما تضمنه الدستور المصري مِن

أح ِّق ٌَّة ُح ْك ِم هللا
أحدها :أن ٌَجحد الحاك ُم بؽٌر ما أنزل هللا َ
ورسوله ،وهو معنى ما روي عن ابن عباس َ -رضِ ًَ َّ
هللاُ َع ْن ُه َما-

إلزام المشرع باللجوء إلى أحكام الشرٌعة اِلسالمٌة وعدم
اللجوء إلى ؼٌرها ،وأنه إذا لم ٌجد فً مصادر الشرٌعة

واختاره ابن جرٌر ،أن ذلك هو :جحود ما أنزل مِن الحكم

اِلسالمٌة ُب ْؽ ٌَ َته ،فإن فً مصادر االجتهاد ما ٌ َم ِّكنه مِن استنباط

الشرعً ،وهذا ما ال نزاع فٌه ب ٌْن أهل العلم؛ فإن األصول

األحكام الالزمة بنا اء على الشرٌعة االسالمٌة ،وهذا التؤصٌل

ا
أصال مِن أصول الدٌن
المتقررة ال ُم َّت َفق علٌها بٌنهم أن َمن جحد

ؼاٌة فً األهمٌة وإن لم ٌكن قد رأى النور فً التطبٌق العملً

ص َّلى
أو
فرعا مجم اعا علٌه أو أنكر حر افا مما جاء به الرسول َ -
ا

َب ْعد).

سلَّ َم -قطع اٌّا ،فإنه كاف ٌر الكفر الناقل عن الملة.
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ

الثالث :أن ال ٌَعتقد كونه أحسن مِن حكم هللا ورسوله َ -
ص َّلى هللاُ
سلَّ َم ،-لكن اعتقد أنه مثله؛ فهذا كالنوعٌن َ
اللذٌن َق ْب َله فً
َعلَ ٌْ ِه َو َ

الثانً :أن ال ٌَجحد الحاكم بؽٌر ما أنزل هللا كون حكم هللا
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ورسوله ح اقا ،لكن اعتقد أن ُح ْك َم ؼٌر الرسول َ -
سلَّ َم -أحسن مِن ُح ْكمِه ،وأتم وأشمل لما ٌحتاجه الناس مِن
َو َ
الحكم بٌنهم عند التنازع ،إما مطل اقا أي :فً كل األزمنة

كافرا الكفر الناقل عن ال ِملَّة؛ لما ٌقتضٌه ذلك مِن تسوٌة
كونه
ا
ضة وال ُم َعا َندَة؛ لقوله َ -ع َّز َو َجلَّ:-
المخلوق بالخالق ،وال ُم َنا َق َ
س َك ِم ْثلِ ِه َ
السمٌِ ُع ا ْل َبصِ ٌ ُر) (الشورى ،)ٔٔ:ونحوها
ش ًْ ٌء َوه َُو َّ
(لَ ٌْ َ

واألمكنة ،أو بالنسبة إلى ما استجد مِن الحوادث التً نشؤت عن

الر ِّب بالكمال ،وتنزٌهه عن
مِن اْلٌات الكرٌمة الدالة على َت َف ُّرد َ

ضا ال رٌب أنه كفر (-قلتُ :
تطور الزمان وتؽٌر األحوال ،وهذا أٌ ا

مماثلة المخلوقٌن فً الذات والصفات واألفعال ،وال ُح ْك ِم بٌن
الناس فٌما ٌتنازعون فٌه.

وهذا مثل َمن ٌقول بؤننا ٌنبؽً أن نع ِّطل آٌات "ل َِّلذ َك ِر ِم ْثل ُ َح ِّظ
ْاأل ُ ْن َث ٌَ ٌْ ِن" وؼٌرها مِن آٌات الموارٌث؛ ألنها لم تعد صالحة لهذا
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ا
مماثال
الرابع :أن ال ٌَعتقد كون حكم الحاكم بؽٌر ما أنزل هللا

ا
س َّماها هللا
والسرقة ،والٌمٌن الؽموس ،وؼٌرها؛ فإن
معصٌة َ

لحكم هللا ورسوله  -ا
فضال عن أن ٌعتقد كونه أحسن منه ،-لكن

س ِّمها ُك ْف ارا" (انتهى).
ُك ْف ارا فً كتابه أعظم مِن معصٌ ٍة لَم ٌُ َ

صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه
اعتقد جواز الحكم بما ٌخالؾ حكم هللا ورسوله َ -
صدُق علٌه ما ٌصدق علٌه؛ العتقاده
سلَّ َم-؛ فهذا كالذي قبلهْ ٌَ ،
َو َ

وللشٌخ أحمد شاكر َ -ر ِح َم ُه هللا ُُ -م َح ِّدث الدٌار المصرٌة ِم ْثلَ ذلك
أو قرٌ ابا منه ،أعنً فً النوع الخامس والسادس فً الكفر
األكبر ،وهو أن ذلك فٌ َمن أَ ْل َزم الناس فً التشرٌع العام بؽٌر

جواز ما ُعلم بالنصوص الصحٌحة الصرٌحة القاطعة تحرٌمه.
ثم َذ َكر النوع الخامس وقال" :وهو أعظمها وأشملها ،وأظهرها

شرع هللا َ -ع َّز َو َجلَّ.-

ُم َعا َندَة للشرع و ُم َكا َب َرة ألحكامه ،و ُم َ
شا َّقة هلل ورسوله َ -
صلَّى هللا ُ
ضاهَاة بالمحاكم الشرعٌة؛ إعدادا ا وإمدا ادا،
س َّل َم ،-و ُم َ
َعلَ ٌْ ِه َو َ

والبد أن ُن َب ٌِّن هنا أن التكفٌر فً النوع ال ُم ْخ ِرج مِن ال ِملَّة هو فً
النوع أي الحكم العام؛ أما تكفٌر ال ُم َع ٌَّن والفتوى بِ ِر َّدتِه فالبد فٌه

ا
وتؤصٌال (-قلتُ  :وهذا النوع َم َداره حول إلزام الناس
وإرصادا ا

مِن استٌفاء الشروط -شروط التكفٌر -وانتفاء موانعه ،وأهمها:

اوله
فً التشرٌع العام بما ٌخالِؾ نصوص الكتاب وال ُ
س َّنة كما ٌُ َح ِ

الجهل ،والتؤوٌل ،واِلكراه ،والخطؤ ،والنسٌان ،وإهدار هذه

البعض فً زماننا مِن إلؽاء مرجعٌة النصوص مِن القرآن فً

الضوابط سبب خطٌر مِن أسباب الجرأة على التكفٌر وسفك

أمر الموارٌث ،وفً أمر زواج المسلمة مِن الكافر ،كما قد فعلوه

الدماء ،وتخرٌب البالد والمجتمعات.

مِن َقبل فً أمر الحدود ،والزنا بالتراضً وإلؽاء تجرٌمه إذا كان
تراض! وؼٌر ذلك مِن القوانٌن التً ُوضِ َعت فً عصور
عن
ٍ

ولذا فهذه القضٌة -أعنً قضٌة العذر بالجهل والتؤوٌل والخطؤ-

ضهم دا َفع عنها كما ٌُ َدافِع عن عقٌدته
وو ِر َثها أقوا ٌم بع ُ
االحتاللَ ،
ودٌِنه ،وأكث ُر المسلمٌن -بحمد هللاٌ -كرهون ذلك و ٌَ ُردُّو َنه وإن

لٌستْ كما ٌظنها البعض مسؤلة فرعٌة أو تابعة ألصول الفقه؛ بل
عظٌم ،وهو فرق ب ٌْن أهل
أصل
هً مسؤلة َع َق ِد ٌَّة َم ْبنِ ٌَّة على
ٍ
ٍ
سالِ ٌَّة ،وعدم
الر َ
س َّنة وال ُمع َت ِزلة حول اشتراط قٌام ُ
ال ُ
الح َّجة ِ
الع ْقلِ ٌَّ ٌْن الذي تقوله
االكتفاء بال ُح َّجة ال َع ْقلِ ٌَّة والتحسٌن والتقبٌح َ

لم ٌتمكن الناس مِن إزالته؛ نسؤل هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -أن ٌُ َع ِّجل ب َعودة
المسلمٌن إلى التزام أحكام الشرٌعة كلها).-

المعتزلة ،ولألسؾ تسربت هذه البدعة إلى بعض ال ُم َت َكلِّمٌن فً

السادس :ما ٌَح ُكم به كثٌ ٌر مِن رإساء العشابر والقبابل مِن

هذا الباب فً زماننا ،وانتصروا لرأي المعتزلة مع أنهم

البوادي ونحوهم مِن حكاٌات آبابهم وأجدادهم وعاداتهم،

س َّنة.
محسوبون على دعوة أهل ال ُ

ضون على التحاكم إلٌه
ٌتوارثون ذلك منهم وٌحكمون به ،و ٌَ ُح ُّ
ا
ورؼبة عن
وإعراضا
عند النزاع؛ إبقا اء على أحكام الجاهلٌة،
ا
سلَّ َم ،-فال َح ْول َ َو َال ُق َّو َة إ ِ َّال
ص َّلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ُح ْك ِم هللا ورسوله َ -

وال ُب َّد أن ننتبه إلى أن قول بعض المشاٌخ ال ُمعاصِ رٌن بعدم العذر
بالجهل أو َت َردُّد بعضِ هم ال ٌُ َؽ ٌِّر مِن ُحكم المسؤلة شٌ ابا؛ فإنها

س َّج اال فً
ِباهللِ! (-قلتُ  :وهذا النوع مِثل الذي َق ْبلهَّ ،إال أنه لٌس ُم َ
موا ٍد قانونٌةٍ ،ولكنه محفوظ عند ال ُم َح َّكمٌن فً الجلسات

س َّنة كما نقله ابن حزم فً
مسؤلة ُم ْج َمع علٌها عند أهل ال ُ
ت عدٌدة
صل" ،وأَ ٌَّدَه شٌخ اِلسالم ابن تٌمٌة ،بل َك َّر َره َم َّرا ٍ
"الفِ َ

إٌثارا
ال ُع ْرفِ ٌَّة ،مع عِلمهم ب ُم َنا َقضتها لشرع هللا ،وإلزامهم بذلك؛
ا

ٌصعب حصرها فً ُك ُت ِبه ،وذلك لألدلة الواضحة ال َب ٌِّ َنة فً هذه
ص ِّرحون بعدم لزوم ال ُح َّجة
المسؤلة ،وال َّنافُون للعذر بالجهل وال ُم َ

لِشِ ْر َعة آبابهم وأجدادهم على شِ ْر َعة هللا َ -ع َّز َو َجلَّ.-)-

الرسالٌة فً مسابل التوحٌد ،وأنه ٌكفً فً ذلك ما ادَّعوه مِن

 -قال -رحمه هللا" :-وأما القسم الثانً مِن قسمً كفر الحاكم

الفطرة أو المٌثاق األول دون الحجة الرسالٌة هم أهل بدعة ٌجب

بؽٌر ما أنزل هللا ،وهو الذي ال ٌُ ْخ ِرج من ال ِملَّة ،وذلك أن َت ْحمِله

التحذٌر منهم.

شهو ُته وه ََواه على الحكم فً القضٌة بؽٌر ما أنزل هللا ،مع
اعتقاده أن ُح ْك َم هللا ورسوله هو الحق ،واعترافه على نفسه
بالخطؤ و ُم َجا َن َبة الهدى؛ وهذا وإن لم ٌُخرجه كف ُره مِن ال ِم َّلة فإنه

أما دَورنا فً مقاومة "حكم الجاهلٌة" فً مجتمعاتنا ،فهو ما
نتكلم عنه فً المقال القادم -بإذن هللا.-

معصٌة ُع ْظ َمى ،أكبر مِن الكبابر :كالزنى ،و ُ
شرب الخمر،

موقع أنا السلفً
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مصر الصمود والتحدي:

أثر حرب العاشر مِن رمضان على األدب اِلسرابٌلً

خرجتْ مصر مِن هزٌمة ٔ9ٙ2م وقد فقدت ٓ % 8مِن سالح

كتبه /عالء بكر

الطٌران ،وفقدت اْلالؾ مِن القتلى والجرحى والمفقودٌن ،وتم
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

تدمٌر سالحها البري إما مباشرة مِن القوات اِلسرابٌلٌة
المهاجمة أو خالل االنسحاب العشوابً للقوات البرٌة ،وقامت

فقد جاءت هزٌمة إسرابٌل فً حرب أكتوبر ٖٔ92م بمثابة

القوات اِلسرابٌلٌة باالستٌالء على ما تركته القوات المصرٌة

زلزال َّ
هز إسرابٌل مِن الداخل هزة عنٌفة ،إذ كانت إسرابٌل

مِن معدات ،حٌث عادت هذه القوات المصرٌة مهزومة إلى ؼرب

تعٌش مِن بعد حرب ٌونٌو ٔ9ٙ2م نشوة النصر الكاسح الذي

واضحا أن
قناة السوٌس بدون معداتها الثقٌلة ومدفعٌاتها ،وكان
ا

انتصرتْ فٌه على ثالث دول عربٌة مجتمعة( :مصر  -سورٌا -

مصر باتت ال تستطٌع القٌام بؤي مواجه ٍة عسكرٌ ٍة للقوات

أراض جدٌدة فً سٌناء والجوالن والضفة
األردن) ،واحتلتْ فٌه
ٍ

اِلسرابٌلٌة المنتصرة.

أراض تزٌد مساحتها على ثالثة
الؽربٌة ،وفٌها القدس الشرقٌة؛
ٍ
أضعاؾ ما كانت تحتله إسرابٌل مِن أرض فلسطٌن ق ْبل الحرب،

وخالل الفترة مِن ٌونٌو ٔ9ٙ2م وأكتوبر ٖٔ92م أظهرتْ مصر

كبٌرا على هذه
خاصة وأن إسرابٌل باتت تملك تفو اقا عسكر اٌّا
ا

صورة رابعة مِن التحدي والصمود ،واِلصرار على استعادة

الدول مِن بعد حرب ٔ9ٙ2م.

أرضها مهما كانت التحدٌات والتضحٌات؛ فتم إعادة بناء القوات
الجوٌة مِن جدٌدٍ ،وتم رفع كفاءة الطٌارٌن المصرٌٌن لمواجهة

وقد أكد العدٌد مِن المحللٌن العسكرٌٌن أن الدول العربٌة -خاصة

تفوق سالح الطٌران اِلسرابٌلً المزود بؤحدث الطابرات

مصر -تحتاج لما ال ٌقل عن عشر سنوات حتى تستطٌع أن

األمرٌكٌة ،وتم بناء قواعد صوارٌخ مضادة للطابرات متقدمة

تواجه إسرابٌل مِن جدٌ ٍد إن كانت ما زالت عازمة على استعادة

على طول الجبهة بحلول منتصؾ عام ٓٔ92م؛ مما أنهى قدرة

ما احتلته إسرابٌل مِن أراضٌها.

الطٌران اِلسرابٌلً على العربدة فً المنطقة وضرب عمق مصر
مِن الداخل ،وحد مِن تفوق إسرابٌل الجوي الذي كانت تتمتع

صدمة حرب أكتوبر ٖٔ92م:

وتتباهى به ،وكانت حرب االستنزاؾ التً أعادت الثقة المفقودة
فاجؤت مصر وسورٌا إسرابٌل بالهجوم الشامل على قواتها على

للجندي المصري فً مواجهة الجندي اِلسرابٌلً ،إذ أحدثت

طول خطوط المواجهة فً ظهر ٌوم السادس مِن أكتوبر

كبٌرا لدى
ضربات حرب االستنزاؾ خسابر كبٌرة سببتْ قل اقا
ا

نصر كبٌر مباؼت ،أظهر التفوق العربً
ٖٔ92م ،وتحقٌق
ٍ
بصور ٍة مذهل ٍة لم ٌتصورها أحدٌ ،وتكبدت إسرابٌل أكثر مِن ٓٔ

اِلسرابٌلٌٌن ،وقد ظهر ذلك جل اٌّا فً فرحة اِلسرابٌلٌٌن بقبول
عبد الناصر لمبادرة (روجرز) وزٌر خارجٌة أمرٌكا لوقؾ

وجرٌح ومفقودٍ ،وتم تدمٌر نحو ٓٓٓٔ دبابة
قتٌل
آالؾ ب ٌْن
ٍ
ٍ
إسرابٌلٌة ،وٕٓٓ طابرة ،وتعدت الخسابر ما قٌمته  2بالٌٌن

األعمال القتالٌة مِن خالل هدنة مإقتة بدأت مِن لٌلة 8 /2
أؼسطس ٓٔ92م ،بما ٌعنً وقؾ حرب االستنزاؾ.

ب شرس ٍة ضارٌة أن
مِن الدوالرات ،وتٌقنت إسرابٌل بعد حر ٍ

قسوة ومرارة هزٌمة أكتوبر على إسرابٌل:

الجندي اِلسرابٌلً لم ٌعد قاد ٌرا على مواجهة المقاتِل المصري
على أرض سٌناء؛ وهو ما دفع (جولدا مابٌر) -ربٌسة وزراء

فوجبت إسرابٌل بالجٌش المصري ٌعبر قناة السوٌس فً ٌوم

إسرابٌل -فً ٌوم الثامن مِن أكتوبر إلى طلب النجدة السرٌعة مِن

السادس مِن أكتوبر ،وٌحاصِ ر وٌستولى على المواقع والنقط

حلٌفتها أمرٌكا ،فسارعتْ أمرٌكا ِلنقاذ إسرابٌل بإنشاء أكبر

الحصٌنة فً خط بارلٌؾ المنٌع على طول خط المواجهة ،بطول

ت
جسر جوي فً التارٌخ؛ لتعوٌض إسرابٌل ما فقدته مِن دبابا ٍ

ا
شماال إلى رأس مسلة على خلٌج
ٓ ٔٙكم مِن بور فإاد

ومعداتٍ ،وتزوٌدها بؤحدث ما فً الترسانة العسكرٌة األمرٌكٌة

السوٌس جنو ابا ،وٌقٌم الكباري على القناة لنقل المعدات الثقٌلة

سالح.
مٍن
ٍ

والدبابات والعربات المجنزرة ،وٌتصدى لهجمات الطابرات
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اِلسرابٌلٌة على رإوس الكباري ومواقع الصوارٌخ المصرٌة

أوروبا -التً ال دخل للعرب والمسلمٌن فٌها -والتً سولت لهم

فً ٌومً  2و 8أكتوبر ،وٌكبدها خسابر فادحة ،وٌحرر مدٌنة

الدعاوي الصهٌونٌة أن الهجرة إلى دولة إسرابٌل فً فلسطٌن -

القنطرة شرق ،وٌرفع األعالم المصرٌة علٌها بعد تطهٌرها مِن

على حساب أصحابها الفلسطٌنٌٌن -هً النهاٌة لهذه المعاناة،

الٌهود ،ثم ٌتقدم إلى عمق سٌناء بعد أن ثبت أقدامه تما اما على

لٌجدوا الموت والدمار ٌتهددهم وٌطٌح بآمالهم التً عقدوها

الضفة الشرقٌة للقناة؛ مما دفع ربٌسة الحكومة اِلسرابٌلٌة إلى

على اؼتصاب فلسطٌن مِن أهلها ،وقد امتدت آثار هذه الهزٌمة

دمار محقق.
االستؽاثة بحلٌفتها أمرٌكا ِلنقاذها مِن
ٍ

ت طوٌلة خاصة فً فترة السبعٌنٌات
فً األدب اِلسرابٌلً لسنوا ٍ
مِن القرن العشرٌن.

وخالل ٌومً  8و 9أكتوبر تصدت القوات المصرٌة للهجوم

آثار الهزٌمة على الشعر اِلسرابٌلً:

اِلسرابٌلً المضاد األول فؤحبطته ،ودمرت المبات مِن دبابات
ومدرعات العدو ،وخالل الفترة مِن ٘ٔ إلى  ٔ2أكتوبر تصدت
القوات المصرٌة مِن جدٌ ٍد للهجوم اِلسرابٌلً المضاد الثانً

ع َّبرت الكثٌر مِن القصابد الشعرٌة عن حالة الهلع والفزع التً

فؤحبطته ،فكان هذا إٌذا انا بزوال أسطورة الجٌش اِلسرابٌلً

أصابت اِلسرابٌلٌٌن مِن جراء الهزٌمة القاسٌة ؼٌر المتوقعة.

الذي ال ٌهزم ،ووضع حد النهاٌة للتفوق اِلسرابٌلً فً

ومِن أمثلة ذلك:

المنطقة ،والقضاء المبرم على الؽطرسة اِلسرابٌلٌة التً ظهرت
بعد النصر الذي حققته فً حرب ٌونٌو ٔ9ٙ2م.

قصٌدة "نهاٌة لٌلة" للشاعر (إسحق بوالق) التً كتبها فً عام
ٗٔ92م ،والمراد باللٌلة :لٌلة ٌوم الؽفران ،وٌوم الؽفران ،هو

أثر الهزٌمة الثقٌلة على إسرابٌل:

ٌوم عٌد الؽفران الٌهودي الذي وافق ٌوم السبت السادس مِن

كانت هزٌمة أكتوبر هً (الزلزال) ،كما أطلق علٌها (زبٌؾ

أكتوبر عام ٖٔ92م ،فٌصؾ الشاعر فً أولها حالة الرعب التً

شٌؾ) كبٌر المحللٌن العسكرٌٌن اِلسرابٌلٌٌن فً كتاباته عنها؛

داهمت اِلسرابٌلٌٌن ،وهم فً احتفاالت العٌد فً المعابد ٌصلون

ا
زلزاال أحدث آثاره العسكرٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة
كانت

وٌستمعون إلى األبواق المقدسة ،فٌقول:

والثقافٌة داخل إسرابٌل ،فمنٌت إسرابٌل عسكر اٌّا بهزٌم ٍة ؼٌر

وبٌنما صوت البوق ٌتردد

عادٌة أطاحت بؤحالمها وتطلعاتها ،وقضت على أوهام القوة التً
ال تقهر ،وتسببت فً توجٌه اللوم الشدٌد رسم اٌّا للقٌادات

إٌذا انا بانتهاء النهار

العسكرٌة اِلسرابٌلٌة وعزل الكثٌرٌن منهم.
تتدافع فجؤة مِن داخل
وكانت النهاٌة لحٌاة (جولدا مابٌر) -ربٌسة الحكومة اِلسرابٌلٌة
صفحات كتاب الصالة

وقتها-؛ السٌاسٌة التً ق َّدمت استقالتها ،واعتزلت العمل
السٌاسً نهاب اٌّا بعدها ،وقبلت إسرابٌل مبدأ التفاوض حول

نداءات هامسة...

السالم فً المنطقة ،وهً التً كانت ترفضه مِن ق ْبل ،وتتعنت فً
قبوله ،وسادت حالة مِن الحزن واأللم الشدٌد ب ٌْن اِلسرابٌلٌٌن؛

وتتساقط مِن على األكتاؾ

إذ لم ٌخلو بٌتٌ مِن بٌوتهم مِن وجود قتٌل أو جرٌح أو مفقود
عباءات الصالة...

مِن ب ٌْن أفراده مِن جراء هذه الحرب ،وانعكس ذلك على الحالة
الثقافٌة واألدبٌة داخل إسرابٌل ،مِن خالل الكتب والدراسات

إلى هناك...

والمقاالت ،والقصابد والقصص والمسرحٌات التً جسدت حالة
الصدمة والرعب والفزع التً أصابت اِلسرابٌلٌٌن ،وأعادت إلى

إلى قلب المعمعة

الكثٌرٌن ذكرٌات االضطهاد والمذابح التً تعرض لها الٌهود فً
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منخز فً مواجهة منخز

ضحٌة عالم

وقطعة مِن الصلب

وكل شًء أصم

فً مواجهة صلب!

وثانٌة تجتر األرض

وٌصؾ الشاعر ضراوة المعركة طال ابا مِن الرب نهاٌة الطرٌق،

وتؤخذ سمة القسوة!

طرٌق األلم ،فٌقول:
ثم ٌتصور الشاعر صورة (راحٌل) زوجة ٌعقوب -علٌه السالم،-
المفضلة عنده مِن ب ٌْن زوجاته ،وأم ٌوسؾ -علٌه السالم-؛

األرض تتلوى

ٌتصورها راكعة تدعو ألحفادها ،وتعلن أن تارٌخ االضطهاد
والرمال والهضاب تمٌل

لٌرسب الشاعر فً ذهن
األوروبً والنازي للٌهود لن ٌعود،
ِّ
المستمع الٌهودي أن الحرب العربٌة هً حلقة جدٌدة مِن سلسلة

رب العالم ..عجل بنهاٌة الطرٌق

ا
متجاهال بالطبع أطماع التوسع
االضطهاد والمعاداة للسامٌة،
اِلسرابٌلً ،والتعنت والرفض الدابم لمبادرات السالم العربٌة

خفافٌش هابجة تتخبط فً الهواء

والدولٌة ،فٌقول:
تحلق بال صوت..
وراحٌل أمنا راكعة
الزمن الذي انكسر..
فً صالتها دونما بكاء
سكون جد مؽاٌر (ٌعنً سكون الموت)
تلقً لرٌح اللٌل بشذرات السبات
لما سار قبله مِن سكون
وجه تكللـه الشقوق
كوكب وكوكب مِن القار والزفت
ٌطل مِن مطفؤة سجابر
نورهما خطٌر وشحٌح (ٌشٌر إلى حالة الخطر والرعب)
ٌتصاعد منه الدخان
وعلى مبعدة مِن هنا
وفجؤة تنتصب قامتها
تعمل فوهات البنادق
وتلقً ثانٌة بالكلمات
تنفث مِن أفواهها الرعب
لبإة تحمً جراءها
وٌسترجع الشاعر آالم المذابح واالضطهاد الذي تعرض لها
الٌهود ع ْبر تارٌخهم ،فٌقول:

كال ...لن ٌعٌد التارٌخ نفسه

وثانٌة( :أح اّقا ٌعٌد التارٌخ نفسه؟!)

ثم ٌعود ِمن جدٌ ٍد لوصؾ الحرب والرعب:

عٌنا عجل خاوٌتان فً بالهة

كفت النجوم عن إرسال ضوبها
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خفافٌش هابجة تحلق دونما صوت

جداول جافة.

الزمن الذي انكسر...

 قصٌدة" :كم كنت صبٌة!" للشاعرة (أوراه لٌؾ رون) التًكتبتها عام ٘ٔ92م ،تتصور فٌها إسرابٌل صبٌة تتحدث عما

سكون جد مؽاٌر

أصابها مِن جراء الحرب:

لما ساد قبله مِن سكون

انظروا كم هً آثار نهش األسنان

تحجرت الكلمات فً الحلق

فً ...بدنً

التهاب النفط ...مشهد ٌصر على األزهار...

كم كنت صبٌة

القلب فً المعارك...

فجوات تؽطً نصؾ جسدي

المعارك التً فً القلب

والمٌاه تعبر خاللً واألٌام

 -قصٌدة كٌؾ تقطعت الدروب؟ (للشاعر "ٌحبٌل حازاق" التً

وجمٌع السنابل وجبال السوسن

كتبها عام ٘ٔ92م)ٌ ،قول فٌها مع ِّبرا عن الذعر الذي ٌعٌشه
اِلسرابٌلٌون:

ثم ترمز ِلسرابٌل بعد الهزٌمة المرٌرة باألسد الجرٌح:

كٌؾ تقطعت الدروب؟

أسد مصاب ٌقؾ مثخ انا بالجراح

بتنا ذبا ابا خلؾ شجٌرات

وقد لحق به الهزال

متربة اللون فً ودٌان مهجورة

ومن شرٌان مقطوع

نمضً منتحبٌن

تتدفق نكبة.

مِن نهاٌة البٌداء إلى نهاٌتها

 قصٌدة "كلمة الرجل البسٌط" للشاعرٌ( :هو شع طن بً) التًكتبها فً عام ٗٔ92مٌ ،ب ٌِّن فٌها حالة الفزع وفقدان الطمؤنٌنة

أرض ،أرض إسرابٌل

واأللم الذي ٌعتصر الجمٌع:

بوجه معتل بالصفرة

كل شًء ٌتواثبٌ ..تراقص

ملًء بشقوق األنهار الجافة

كالنار المندلعة وال تخبو

تطل علٌنا مِن أعلى ككتاب صالة ساكن

كالمالبكة التً تترنم فً

وكٌما ال نصل فإننا ال نصل

الهزٌع األخٌر مِن اللٌل

كٌؾ تقطعت السبل وأصبحت

كالعصافٌر التً تتواثب
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فً عصبٌة لحظة مؽٌب الضٌاء

كاألرض تدور حول نفسها

تلك العصبٌة التً تصٌب

كالحبلى تتلوى وهً تلد

كل األحٌاء عند اِلعتام

كخط األنابٌب الذي ٌلقً بالماء على النار

فلٌس ب ٌْن األحٌاء َمن ٌشعر

التً اندلعت فً البٌت المقدس

بالسكٌنة عند اِلعتام

النار المندلعة ...وال تخبو...

كل ذي حٌاة ٌنظر فً المرآة

وما عاد هناك مِن الطمؤنٌنة شًء

المتواثبة

الناس ٌخرجون مِن جمٌع المحطات

والكل ٌتفزر وٌتواثب...

وما مِن محطة نهابٌة

كالكابنات الصؽٌرة الدقٌقة

والشبان ٌحتمون مِن النار

التً تظهر خلؾ عدسة المجهر

بؤكوام الملح ...وٌلعقون( ...ولعق الملح رمز عندهم للمعاناة)

كالنار التً اندلعت فً البٌت المقدس

فهذا هو طرٌقهم لبناء البٌت المقدس

فلم ٌعد مِن الطمؤنٌنة شًء...

والفتٌات ...رقٌقات ...نقٌات األبدان

الجبال ترقص كاْللهة

ٌنزلن ممدودات األٌدي

كل األشٌاء تهرول فً جنون

حفرة الماء األسود

سنوات مجنونة كاسرة

ؼلمان وفتٌات ...تجمدت وجوههم

أجٌال مجنونة كاسرة

مِن هول آالم الخالص

الناس ٌخرجون مِن جمٌع المحطات

وللتشبث باألمل وانتظار مجًء المسٌح الٌهودي للخالص مِن
االضطهاد والذلة والشتات.

ا
صراخا:
الكلمات تخرج

ٌقول الشاعر:
اهتفوا ...اهتفوا...
ا
صراخا
والكلمات تخرج
الجمٌع ٌتواثبون
امضوا فً الحٌاة
كل شًء ٌرتجؾ
احملوا الكلمات إلى نساء
كل شًء ٌزٌد
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ٌتصاعد نحٌبهن

فً كل زواٌا الشمس

احملوا الكلمات إلى حٌث صراخهن

فً كل أطرافها

اضربوا موع ادا لكل السكان

ٌرٌنً الخٌر ...والشر

اقذفوا الماء على النار

وكٌؾ ٌبزغ النور

التً أمسكت بالبٌت المقدس

وكٌؾ تهب الرٌح الرقٌقة

نادوا المالبكة

أرٌد ا
رجال بال قوة

أن تترنم فً الهزٌع األخٌر من اللٌل

السالم أمر هو الؽاٌة

فاألمل فً مجًء المسٌح

وال ؼاٌة له

فً مجًء الخالص ...أب ادا ال ٌنقطع

لذا فإنً أقول

قصٌدة "أرٌد ا
رجال بال قوة!" للشاعرة( :حدفاه هركابً) ،كتبتها

الحزن هو مجرد حزن

عام ٗٔ92م ،ترفض فٌها الشاعرة الصورة المحببة
واأللم لٌس سوى األلم

لإلسرابٌلٌٌن ،صورة اِلسرابٌلً القوي العدوانً ،بارد
العواطؾٌ ،قتل بال شفقة أو ندم ،وتعلن أنها ترٌد ا
رجال بال قوة،

حتى الجبال ٌمكن أن ترق

ٌؤخذها برقةٌ ،رٌها الخٌر والشر ،وٌرافقها إلى السالم ،وتجنب
األحزان والمرارة ،حٌث تقول:

أحٌا انا حٌنما أرى ،كٌؾ

أرٌد ا
رجال بال قوة

تنتهً أرض...

ٌؤخذنً بكل قلبه

وكٌؾ تبدأ أرض أخرى

وٌؤخذ نفسً له

أحلم بالسكون وبكل أسبابه

كما ٌشتهً وٌروق له

مالحا (ومذاق الملح ٌشٌر إلى المعاناة)
حجرا
ؼرٌب أن
ا
ا

ٌملك مقالٌدي ...برقة

موضوع فً وسطها

بحب لٌس له مثٌل

وأن أعشا ابا برٌة وحشٌة

مِن أول السماء إلى نهاٌتها

تنبعث مِن كل أرجابها

أرٌده ٌسكن معً

أرٌد ا
رجال بال قوة

فً كل دروب الشمس

ٌؤخذنً بكل قلبه
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أثر الحرب فً القصص األدبٌة فً إسرابٌل:
تعددت القصص القصٌرة والرواٌات والمسرحٌات حول هزٌمة
أكتوبر ،تصور الحزن واألسى ،وتثٌر المعاداة للسامٌة ،لكن
صورا مِن الشحن اِلٌجابً؛ لتخفٌؾ الصدمة
شهدت بعضها
ا
والفزع ببث مشاعر التمسك بالوطن الٌهودي ،وؼال ابا مِن خالل
القوالب الرمزٌة.

ومِن أمثلتها:
 قصة( :العشب األحمر ٌشتعل فً بطء ...النهر األخضر ٌتدفقلألبد) للكاتب اِلسرابٌلً (بنحاس سادٌه) الذي ٌصور تطلع
(أفٌجٌل) -التً ترمز إلى األرض -إلى (أفشالوم) -الذي ٌرمز
إلى الشعب الٌهودي -واللذان تربطهما وشٌجة الدم ،وتردد فً
أعماقها أؼنٌة التوحد به ،أؼنٌة العشق األبدي الذي ٌرمز له
اللون األحمر ،الممتزج بلون النهر األخضر المتدفق بٌنهما
لألبد ،رؼم األضواء الخافتة والرٌاح الساخنة ،وفً نهاٌة
بستان هادئ ،حٌث ٌتوحدا م اعا ،ولكن
رحلتهما م اعا ٌصالن إلى
ٍ
سعادتهما ال تكتمل؛ إذ ٌندفع شخص ؼرٌب كان ٌتربص لهما -
ٌرمز إلى العربٌ -ؽدر بؤفشالوم وٌطعنه فٌصٌبه بجرح ٌنزؾ
باستمرار ،ولكن دون ؼزارة ،إشارة إلى امتداد الصراع العربً
ٍ
اِلسرابٌلً ،ولكن األرض (أفٌجٌل) تحتضن أفشالوم فً حنان
رؼم اللٌل والوحشة ،وهً على ثقة أن الصباح سٌطلع ،وٌؤتً
َمن ٌضمد جرح أفشالوم (الشعب الٌهودي) الذي أحدثه الشخص
الؽرٌب ،لتحل ساعة الفرح ،فالكاتب ٌحاول عالج صدمة حرب
أكتوبر مِن خالل تقوٌة الترابط ب ٌْن األرض المقدسة والٌهود فً
صورة رمزٌة.
لالستزادة( :راجع "بطوالت المصرٌٌن وأثرها فً األدب
اِلسرابٌلً :أكتوبرٔ9ٙ2م  -أكتوبرٖٔ92م" ،دراسة وترجمة
دكتور إبراهٌم البحراوي).
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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اتق هللا وال
وقال جابر بن عبد هللا" :كلمتُ حسٌ انا ،فقلت:
ِ

ب َم نصح الصحابة الحسٌن -رضً هللا عنه -عند

تضرب الناس بعضهم ببعض فعصانً".

خروجه؟

وقال سعٌد بن المسٌب -سٌد التابعٌن" :-لو أن حسٌ انا لم ٌخرج؛

كتبه /أحمد حمدي

خٌرا له".
لكان ا
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
وقال أبو سلمه بن عبد الرحمن" :وقد كان ٌنبؽً لحسٌن أن
قال عبد هللا بن مطٌع للحسٌن" :إنً فداإك وأبً وأمً ،فؤمتعنا

ٌعرؾ أهل العراق وال ٌخرج إلٌهم ،ولكن شجعه على ذلك عبد

بنفسك وال تسر إلى العراق ،فوهللا لبن قتلك هإالء القوم

هللا بن الزبٌر".

ا
وخوال".
لٌتخذونا عبٌ ادا
وكتب إلٌه المسور بن مخرمة" :إٌاك أن تثق بكتب أهل العراق،
وٌقول له ابن الزبٌر :الحق بهم فإنهم ناصروك".

وقال ابن عمر -رضً هللا عنهما -للحسٌن" :ال تخرج ،فإن
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -خ ٌّره هللا ب ٌْن الدنٌا واْلخرة

وكتبتْ إلٌه عمرة بنت عبد الرحمن ُت ّ
عظم علٌه ما ٌرٌد أن

فاختار اْلخرة ،وإنك بضعة منه وال تنالها ٌ-عنً الدنٌا،"-

ٌصنع ،وتؤمره بالطاعة ولزوم الجماعة ،وتخبره أنه إن لم ٌفعل

واعتنقه وبكى وودعه ،فكان ابن عمر ٌقول" :ؼلبنا الحسٌن بن

إنما ٌُساق إلى مصرعه ،وكتب إلٌه عبد هللا بن جعفر كتا ابا

علً بالخروج ،ولعمري لقد رأى فً أبٌه وأخٌه عبرة فرأى مِن

ٌحذره مِن أهل العراق ،فإنهم أهل شقاق ونفاق ،ومساوئ

الفتنة وخذالن الناس لهما ما كان ٌنبؽً له أن ٌتحرك ما عاش،

األخالق".

وأن ٌدخل فً صالح ما دخل فٌه الناس ،فإن الجماعة خٌر".

وأتاه بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،فقال لهٌ" :ا بن

وقال له ابن عباس" :وأٌن ترٌد ٌا بن فاطمة؟ فقال :العراق

عم قد رأٌتَ ما صنع أهل العراق بؤبٌك وأخٌك ،وأنتَ ترٌد أن

وشٌعتً .فقال :إنً لكاره لوجهك هذا ،تخرج إلى قوم قتلوا أباك

تسٌر إلٌهم وهم عبٌد للدنٌا والدرهم والدٌنار ،فٌقاتلك َمن وعدك

وطعنوا أخاك ،حتى تركهم سخطة وماللة لهم؟ أذكرك هللا أن

أن ٌنصرك ،وٌخذلك َمن أنت أحب إلٌه م َمن ٌنصره ،فؤذكرك هللا

تؽرر بنفسك ،وهللا إنً ألظنك س ُتقتل ؼ ادا ب ٌْن نسابك وبناتك كما
قُتِل عثمان ب ٌْن نسابه وبناته ،وهللا إنً ألخاؾ ان تكون أنت

خٌرا ٌا بن عم ،مهما ٌقضً هللا
فً نفسك .فقال له :جزاك هللا ا
أمر ٌكن .فقال أبو بكر :إنا هلل وإنا إلٌه راجعون ،نحتسب أبا
مِن ٍ

الذي ٌُقاد به عثمان ،وإنا هلل وإنا الٌه راجعون" ،وبكى ابن

عبد هللا عند هللا!".

عباس.

وكتب له عمرو بن سعٌد بن العاص -نابب الحرمٌن" :-إنً

أٌضا" :ال تبرح الحرم ،فإنهم إن كانت لهم حاجة
وقال له
ا

أسؤل هللا أن ٌلهمك رشدك ،وأن ٌصرفك عما ٌُ ْردٌك ،وانً
إلً ،فلك عندي
أُعٌذك هللا مِن الشقاق ،فإنك إن كنت خاب افا فؤقبل َّ

فسٌضربون لك آباط اِلبل حتى ٌوافوك ،فتخرج فً قوة وعددٍ.
فقال للحسٌن :أستخٌر هللا فً ذلك" ،ولم ٌستجب لهم.

األمان والبر والصلة".
"اتق هللا فً نفسك ،والزم بٌتك وال
وقال له أبو سعٌد الخدري:
ِ

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

تخرج على إمامك".

موقع أنا السلفً

وقال له أبو واقد اللٌثً" :بلؽنً خروج الحسٌن بن علً
فؤدرك ُته ،فناشدته هللا أن ال ٌخرج ،فإنه ٌخرج فً ؼٌر وجه
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وقد وجهنا هللا -تعالى -فً كتابه الكرٌم إلى ضرورة التم ُّثل

أدب الحوار (ٔ)

باِلنصاؾ فً الحوار ،وإن كان معك الحق المطلق كما ُذكر فً
كتبه /سامح بسٌونً

بٌان حوار النبً -صلى هللا علٌه وسلم -مع المشركٌن فً قوله
ض قُ ِل َّ
هللاُ َوإِ َّنا أَ ْو
الس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
تعالى( :-قُلْ مَنْ ٌَ ْر ُزقُ ُك ْم مِنَ ٌَّن) (سبؤ.)ٕٗ:
ُدى أَ ْو فًِ َ
إِ ٌَّا ُك ْم لَ َعلَى ه ا
ض ٍ
الل ُم ِب ٍ

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فال ٌخلو اِلنسان فً حٌاته مِن الحاجة إلى الحوار وآدابه،

قال البٌضاوي فً تفسٌرهَ (" :وإِ َّنا أَ ْو إِ ٌَّا ُك ْم) :بؤنه فً صورة

فاِلنسان فً عالق ٍة دابم ٍة ومستمر ٍة مع المجتمع والناس مِن

اِلنصاؾ المــُسكت للخصم المشاؼب".

حولهٌ ،حاورهم وٌناقشهم و ٌتفاوض معهم.

ؾ ب ٌْن المسلمٌن
فإن كان هذا فً الحق الواضح بال خال ٍ

فالحوار فً حقٌقته :مراجعة الكالم وتداوله ب ٌْن طرفٌن أو أكثر

والكافرٌن ،فما بالنا إن كان األمر اجتهاد اٌّا ب ٌْن المسلمٌن .فال

بقصد الوصول إلى الحق وإثباته أو رد الفاسد مِن القول ودفع

باطل مِن أول الحوار؛ ألنه حٌنب ٍذ
ٌُقال :نحن على حق وأنتم على
ٍ

شبهته ،بصور ٍة ٌؽلب علٌها الهدوء والتجانس والتفاهم؛ بخالؾ

لن ٌجدي النقاش؛ إذ أن ا
كال مِن الطرفٌن سٌتعصب لرأٌه،

الجدال الذي ٌدل على المخاصمة والمنازعة.

وٌدعً أنه وحده على الحق ،ولن ٌسعى حٌنب ٍذ إلى تفهم وجهة
نظر اْلخر.

ث عن الحق ،وكل داعٌ ٍة إلى هللا ،بل وكل صدٌق
لذا فإن كل باح ٍ
مع صدٌقه أو أخ مع أخٌه أو فرد مع أسرته -ال سٌما فً تلك

وقال الجوٌنً -رحمه هللا" :-فؤول شًءٍ على المناظِ ر أن ٌقصد

األوقات التً زادت فٌها حدة االستقطاب واالعتداد بالرأي-

التقرب إلى هللا -سبحانه ،-وٌطلب مرضاته فً امتثال أمره -

ٌحتاج بال شك إلى معرفة آداب الحوار الواجب اتباعها حتى ال

سبحانه وتعالى -فٌما أمر به مِن األمر بالمعروؾ والنهً عن

جدال ٌإدي للمخاصمة
ٌخرج الحوار عن هدفه فٌتحول إلى
ٍ

المنكر ،والدعاء إلى الحق ،وٌتقً هللا أن ٌقصد بنظره أو

والمنازعة.

بمناظرته المباهاة وطلب الجاه ،والمماراة والرٌاء ،وٌحذر ألٌم
عقاب هللا ،وال ٌكون قصده الظفر بالخصم ،والسرور بالؽلبة

ومِن تلك اْلداب التً ٌجب توفرها فً الحوار:

والقهر".
ٔ -اِلخالص واِلنصاؾ عند المحاورة:

وقال الشافعً -رحمه هللا" :-ما ناظرتُ أحدا ا قط على الؽلبة".

البد أن ٌتصؾ المحاور باِلخالص ،وأن ٌقصد بحواره الوصول

نقاش مع أح ٍد قط ونٌتً أن أؼلبه فقط إنما
أي :ما دخلتُ فً
ٍ

للحق ابتؽاء مرضاة هللا وحده ،وٌظهر أثر ذلك اِلخالص عند

للوصول إلى الحق منً أو منه.

حواره مع ؼٌره فً إنصافه لمخالفه فً نقاط حواره الصحٌحة

بل كان مِن إخالص الشافعً -رحمه هللا -قوله" :ما ناظرتُ أح ادا

وعدم قصد االنتصار للنفس؛ حٌث تظهر صور انتصار المحاور

قط فؤحببتُ أن ٌخطا".

لنفسه ؼال ابا فً العلو على المحاورٌن اْلخرٌن مع استعراض
القوة فً الكالم وعلو الصوت ،والتعصب فً طرح وجهة النظر

أٌضا" :-ما كلمتُ أحدا ا إال أحببتُ أن ٌو َّفق و ٌُسدد
وقوله  -ا

فً محاول ٍة ِلثبات صحة رأٌه أو رأي شٌخه أو مذهبه أو طابفته

أبال ب ٌَّن هللا الحق على لسانً
وٌعان ،وما كلمتُ أح ادا قط إال ولم ِ

أو حزبه أو جماعته على رأي ؼٌره ،مع الؽفلة عن أن ظهور

أو لسانه".

الحق على ٌدٌه أو على ٌد صاحبه خٌ ٌر للجمٌع وفضل ٌ علٌه مِن
وهذا تجرد صعب ،لكن َمن أراده ،وفقه هللا -تعالى -إلٌه وأعانه

هللا -تعالى.-

علٌه.
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وقد ُروي فً ذلك ما كان ب ٌْن الشافعً وإسحاق بن راهوٌه -
رحمهما هللا ،-فقد روى الحازمً بإسناده عن أبً الشٌخ الحافظ،
أنه قالُ " :حكً أن إسحاق بن راهوٌه ناظر الشافعً -وأحمد بن
حنبل حاضر -فً جلود المٌتة إذا دبؽت ،فقال الشافعً :دباؼها
طهورها .فقال له إسحاق :ما الدلٌل؟ فقال :حدٌث الزهري ،عن
عبٌد هللا ،عن ابن عباس ،عن مٌمونة ،أن النبً -صلى هللا علٌه
وسلم -قال( :ه ََّال ا ْن َت َف ْع ُت ْم ِب ِج ْل ِدهَا) (متفق علٌه)" .فقال له إسحاق:
صلَّى َّ
سلَّ َم:-
ول َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
اب َر ُ
حدٌث ابن عكٌم :أَ َتا َنا ِك َت ُ
س ِ
صبٍ"
"أَنْ َال َت ْن َتفِ ُعوا مِنَ ال َم ٌْ َت ِة بِإِهَا ٍ
ب َو َال َع َ

(رواه أبو داود

ا
ناسخا لحدٌث
والترمذي ،وصححه األلبانً) ،فهذا ٌشبه أن ٌكون
مٌمونة؛ ألنه ق ْبل موته بشهر.
فقال الشافعً :فهذا كتاب ،وذاك سماع.
فقال إسحاق :فإن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -كتب إلى كسرى
وقٌصر ،فكانت حجة بٌنهم عند هللا ،فسكت الشافعً .فلما سمع
(ذلك) أحمد ذهب إلى حدٌث (ابن) عكٌم ،وأفتى به ،ورجع
إسحاق إلى حدٌث الشافعً".
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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مسإولٌة الجمٌع!

بااللتزام بهذا الدٌنٌ ،تعبد بشرابعهٌ ،تخلق بؤخالق اِلسالم،
ٌتعامل بحسن خلق ،وهذا ٌقدر علٌه حتى العامً البسٌط.

كتبه /جمال فتح هللا عبد الهادي
العمل للدٌن وظٌفة العمر ،المسلم ٌؤكل لٌعٌش ال ٌعٌش لٌؤكل،
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

ممكن
فعمره فرصة ذهبٌةٌ ،ؽتنمه فً الدعوة إلى هذا الدٌن بكل
ٍ
ومستطاع.

وٌقٌن بؤن اِلسالم هو الدٌن الحق الذي ارتضاه
علم
ٍ
فنحن على ٍ
هللا -تعالى -للعالمٌن ،وتعبد به األنبٌاء والمرسلٌن صلوات هللا
هللا
وسالمه علٌهم أجمعٌن ،قال هللا -تعالى( :-إِنَّ الدٌِّنَ عِن َد َّ ِ

العمل للدٌن لٌس وق افا على فبة ،بل مسإولٌة ملقاة على كاهل
ا
ا
جمٌال
تمثٌال
كل مسلمٌ ،إدي بقدر ما ٌستطٌع ،وٌم ِّثل هذا الدٌن

ْاِلِ ْس َال ُم) (آل عمران ،)ٔ9:وقال -تعالىَ ( :-و َمن ٌَ ْب َت ِػ َؼ ٌْ َر ْاِلِ ْس َال ِم
دٌِ انا َفلَن ٌُ ْق َبل َ ِم ْن ُه َوه َُو فًِ ْ
اْلخ َِر ِة مِنَ ا ْل َخاسِ ِرٌنَ ) (آل

الب اقا بعظمة هذا الدٌن.

عمران.)8٘:

العمل للدٌن موزع فً أدوار ب ٌْن المسلمٌن ،ولٌس كل مسلم
دورا ولو إماطة األذى عن الطرٌق ،ولو بكؾ
ٌعجز أن ٌجد له ا

وكان كل األنبٌاء على هذا الدٌن.

شرة عن الناس.

نزل َ إِ َلى
قال هللا -تعالىُ ( :-قولُوا آ َم َّنا ِب َّ ِ
نزل َ إِ َل ٌْ َنا َو َما أ ُ ِ
اهلل َو َما أ ُ ِ
وسى
وب َو ْاألَ ْس َباطِ َو َما أُوت ًَِ ُم َ
إِ ْب َراهٌِ َم َوإِ ْس َماعٌِل َ َوإِ ْس َحاقَ َو ٌَ ْعقُ َ
ٌِسى َو َما أُوت ًَِ ال َّنبٌُِّونَ مِن َّر ِّب ِه ْم َال ُن َف ِّرقُ َبٌْنَ أَ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم
َوع َ

ولنا فً الصحابً الجلٌل الطفٌل بن عمرو الدوسً قدوة ،فلما
أسلم ،وفً نفس اللحظة قالٌ" :ا نبً هللا ،إنً امرإ مطاع فً
قومً ،وأنا راجع إلٌهم ،وداعٌهم إلى اِلسالم".

َو َن ْحنُ لَ ُه ُم ْسلِمُونَ ) (البقرة.)ٖٔٙ:

إسالم والد الطفٌل:
كلما نظرت إلى أمتً بكى قلبً ،وأصابنً الهم والؽم والحزن،
ا
كبٌرا ،قال :فقلتُ  :إلٌك
شٌخا
قال" :فلما نزلتُ أتانً أبً ،وكان
ا

تقول لماذا؟!

عنً ٌا أبتِ ،فلستُ منك ولستَ منً ،قال :ول َم ٌا بنً؟ قال:

أقولٌ :جب أن تسود وتقود هذه األمة كل األمم األخرى؛ لتنقذهم

قلت :أسلمت وتابعت دٌن محم ٍد -صلى هللا علٌه وسلم .-قال :أي

كثٌرا أن
مِن الكفر والضالل إلى اِلسالم واِلٌمان؛ خسر العالم
ا

بنً ،فدٌنً دٌنك ،قال :فقلت :فاذهب فاؼتسل وطهر ثٌابك ،ثم

ٌفقد قٌادة هذه األمة ،لكن الكل مشؽول بحاله وأوالده ،ووظٌفته

تعال َ حتى أعلمك ما ُعلِّمت .قال :فذهب فاؼتسل ،وطهر ثٌابه.

وشهواته ،وأصبحت األمة فً ذٌل األمم ،كالٌتٌم على موابد

قال :ثم جاء فعرضت علٌه اِلسالم ،فؤسلم".

اللبام.

دعوته زوجه إلى اِلسالم:

وما أصابنا هذا إال بسبب ُبعدنا عن شرٌعة هللا ،وارتكاب
المعاصً والذنوب ،واكتفٌنا بؤن هناك مإسسات رسمٌة تحمل

قال" :ثم أتتنً صاحبتً ،فقلت :إلٌكِ عنً ،فلست منك ولست

ه َّم هذا الدٌن ،مثل األزهر واألوقاؾ ،وبعض الجماعات

منً ،قالت :ل َم بؤبً أنت وأمً؟! قال :قلت :قد فرق بٌنً وبٌنك

اِلسالمٌة.

اِلسالم ،وتابعت دٌن محمد -صلى هللا علٌه وسلم-؛ قالت :فدٌنً
دٌنك .قال :قلت :فاذهبً فاؼتسلً .فذهبت فاؼتسلت ،ثم جاءت

والصحٌح أن العمل للدٌن مسإولٌة الجمٌع ،لماذا؟!

فعرضت علٌها اِلسالم ،فؤسلمت".

ألن العمل للدٌن قرٌن االنتماء إلٌه ،فكل مسلم ٌجب أن ٌعمل

دعوته قومه إلى اِلسالم:

لهذا الدٌن بالدعوة إلٌه ،فإذا لم ٌجد َمن ٌدعوه ٌدعو نفسه
18

موقع أنا السلفً

قال" :فلم أزل بؤرض دوس أدعوهم إلى اِلسالم ،حتى هاجر
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إلى المدٌنة ،ومضى بدر وأحد
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والخندق ،ثم قدمت على رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -ب َمن
أسلم معً مِن قومً ،ورسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -بخٌبر،
حتى نزلتُ المدٌنة بسبعٌن أو ثمانٌن بٌ اتا مِن دوس"

(السٌرة

النبوٌة البن هشام).
وفً عصرنا الحدٌث الشٌخ عبد الرحمن السمٌط -رحمه هللا،-
كان له باع كبٌر فً الدعوة إلى هللا -تعالى ،-ومِن أبرز إنجازاته
فً أفرٌقٌا" :بناء ٕٓٓٔ مسجد  -دفع رواتب  ٖٕ88داعٌة
ببرا ارتوازٌة
ومعل اما شهر اٌّا  -رعاٌة ٌٓٓ٘ 9تٌم  -حفر ٓ٘ ٕ2ا
ومبات اْلبار السطحٌة فً مناطق الجفاؾ التً ٌسكنها
المسلمون  -بناء ٕٗٔ مستشفى ومستوص افا  -توزٌع ٓ ٔٙألؾ
طن مِن األؼذٌة واألدوٌة والمالبس  -توزٌع أكثر مِن ٔ٘ ملٌون
نسخة مِن المصحؾ  -طبع وتوزٌع ٘ٓ ٙمالٌٌن كتٌب إسالمً
ت أفرٌقٌة مختلفة  -بناء وتشؽٌل ٕٓٔ مركز إسالمً
بلؽا ٍ
متكامل  -عقد ٓ٘ٗٔ دورة للمعلمٌن وأبمة المساجد  -دفع
رسوم الدراسة عن ٘ 9ألؾ طالب مسلم فقٌر  -تنفٌذ وتسٌٌر
عدة مشارٌع زراعٌة على مساحة ٓٔ مالٌٌن متر مربع  -بناء
وتشؽٌل ٕٓٓ مركز لتدرٌب النساء  -تنفٌذ عد ٍد مِن السدود
المابٌة فً مناطق الجفاؾ  -إقامة عد ٍد مِن المخٌمات الطبٌة
ومخٌمات العٌون للمحتاجٌن مجا انا للتخفٌؾ على الموارد
الصحٌة القلٌلة فً إطار برنامج مكافحة العمى  -تقدٌم أكثر مِن
ٕٓٓ منحة دراسٌة للدراسات العلٌا فً الدول الؽربٌة
(تخصصات طب ،هندسة ،تكنولوجٌا)  -دعم ٓٓ٘ 9،مِن األٌتام
 قام بتموٌل ٘ ٓٓٓ،9طالب  -أنشؤ ٕٓٓ مركز لتدرٌب النساء أنشؤ ٓ 8ٙمدرسة وٗ جامعات  -طبع ٔ٘ ملٌون مِنالمصاحؾ وقام بتوزٌعها  -أسلم على ٌدٌه أكثر مِن ٔٔ ملٌون
شخص فً أفرٌقٌا بعد أن قضى أكثر مِن  ٕ9سنة ٌنشر اِلسالم
فٌها ،أي ما ٌقرب حوالً ٕ 92مسل اما ٌوم اٌّا".
فماذا قدمتُ أنا وأنتَ لهذا الدٌن؟!
فٌجب أن نفٌق مِن هذه الؽفلة الشدٌدة ،ونعمل بكل ج ٍّد واجتها ٍد
متوكلٌن على هللا.
والحمد هلل رب العالمٌن.
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عِ َبر مِن قصص األنبٌاء (ٓٔ)

علمًٍ ألخطاء قٌاداتهم وكؤنهم ال ٌخطبون أبدا ا ،وٌعلمون الحق
كله! وكال األمرٌن مخالِؾ لمنهج األنبٌاء.

كتبه /أسامة شحادة
ومِن ال ِع َبر المهمة فً قصة إبراهٌم أبً األنبٌاء -علٌه الصالة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

والسالم :-قضٌة الٌقٌن بحكمة أوامر هللا -عز وجل ،-وأن اتباع
منهج األنبٌاء فٌه الفالح والنجاح ولو بعد حٌن ،ولو كانت

ب -إبراهٌم -علٌه السالم:-

المإشرات ال تشٌر لذلك ،وٌتبدى هذا فً هجرة إبراهٌم بهاجر
وإسماعٌل لمكة وهً صحراء قاحلة ال شًء فٌها! قال -تعالى-
على لسان إبراهٌمَ ( :ر َّب َنا إِ ِّنً أَ ْس َك ْنتُ مِنْ ُذ ِّر ٌَّتًِ ِب َوا ٍد َؼ ٌْ ِر ذِي

مِن ال ِع َبر المتعلقة بعقٌدة التوحٌد فً قصة إبراهٌم -علٌه
السالم -قضٌة علم الؽٌب ،وأنها تختص باهلل -عز وجل.-
فقد جاءت المالبكة ِلبراهٌم -علٌه السالم -على هٌبة ضٌوؾ

َز ْر ٍع ِع ْن َد َب ٌْتِ َك ا ْل ُم َح َّر ِم َر َّب َنا لِ ٌُقٌِ ُموا
اج َعلْ أَ ْفبِ َد اة مِنَ
الص َال َة َف ْ
َّ
ت َل َع َّل ُه ْم ٌَ ْ
ش ُكرُونَ )
ار ُز ْق ُه ْم مِنَ ال َّث َم َرا ِ
اس َت ْه ِوي إِلَ ٌْ ِه ْم َو ْ
ال َّن ِ

فرحب بهم وأكرمهم ،وبرؼم أنه نبً وأبو األنبٌاء وخلٌل
ؼرباء ّ

(إبراهٌم ،)ٖ2:فؤخرج هللا لهاجر وإسماعٌل -علٌهما السالم -ماء

الرحمن ،لم ٌَعرؾ حقٌقة ضٌوفه وأنهم مالبكة ،قال -تعالى:-
( َهلْ أَ َتا َك َحد ُ
ؾ إِ ْب َراهٌِ َم ا ْل ُم ْك َرمٌِنَ  .إِ ْذ َ
دَخلُوا َعلَ ٌْ ِه َف َقالُوا
ض ٌْ ِ
ٌِث َ

زمزم ،ثم جلب لهم قبٌلة ُج ْرهم لتإنسهم.
ت أمر إبراهٌ َم واب َنه إسماعٌل ببناء الكعبةَ ( :و َع ِهدْ َنا
وبعد سنوا ٍ
إِلَى إِ ْب َراهٌِ َم َوإِ ْس َماعٌِل َ أَنْ َط ِّه َرا َب ٌْت ًَِ ل َّ
الر َّك ِع
ِلطا ِبفٌِنَ َوا ْل َعا ِكفٌِنَ َو ُّ
س ُجو ِد) (البقرة ،)ٕٔ٘:ولكن مِن أٌن سٌؤتً الطابفون والعاكفون
ال ُّ
اس ِبا ْل َح ِّج
ّ
والر ّكع السجود؟ فجاء األمر الربانً ( َوأَ ِّذنْ فًِ ال َّن ِ

س َال ٌم َق ْو ٌم ُم ْن َكرُونَ َ .ف َر َ
ٌِن
اغ إِلَى أَهْ لِ ِه َف َجا َء ِبع ِْج ٍل َ
س َال اما َقال َ َ
َ
سم ٍ
ؾ
س ِم ْن ُه ْم خٌِ َف اة َقالُوا َال َت َخ ْ
َ .ف َق َّر َب ُه إِلَ ٌْ ِه ْم َقال َ أَ َال َتؤْ ُكلُونَ َ .فؤ َ ْو َج َ
َو َب َّ
ٌِم) (الذارٌات.)ٕ8-ٕٗ:
ش ُروهُ بِ ُؽ َال ٍم َعل ٍ
فإذا كان إبراهٌم نبً هللا -علٌه الصالة والسالم -ال ٌعلم الؽٌب،

ٌِق)
ٌَؤْ ُتو َك ِر َج ااال َو َعلَى ُكلِّ َ
ضام ٍِر ٌَؤْتٌِنَ مِنْ ُكلِّ َف ٍّج َعم ٍ
ا
وفعال فإن الحجاج الٌوم ٌؤتون زرافات ووحدا انا مِن
(الحج،)ٕ2:

بزي العلماء -معرفة
والمشعوذون الٌوم -الذٌن ٌتستر بعضهم
ّ

كافة أرجاء العالم.

وال ٌعرؾ حقٌقة الضٌوؾ الذٌن عنده؛ فكٌؾ ٌزعم الدجالون
الؽٌب ،وكشؾ الحجب لالستٌالء على أموال البسطاء والسذج

اج َعلْ ه ََذا َبلَدا ا آ ِم انا
وتحققت دعوات إبراهٌم -علٌه السالمَ ( :-ر ِّب ْ
اهلل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر)
ار ُزقْ أَهْ لَ ُه مِنَ ال َّث َم َرا ِ
ت مَنْ آمَنَ ِم ْن ُه ْم ِب َّ ِ
َو ْ
س ا
وال ِم ْن ُه ْم ٌَ ْتلُو َعلَ ٌْ ِه ْم آ ٌَاتِ َك
(البقرة ،)ٕٔٙ:و( َر َّب َنا َوا ْب َع ْث فٌِ ِه ْم َر ُ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َو ٌُ َز ِّكٌ ِه ْم إِ َّن َك أَ ْنتَ ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َحكٌِ ُم)
َو ٌُ َعلِّ ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ

واألؼبٌاء؟!
وكٌؾ ٌُصدق المتعلمون وخرٌجو الجامعات ،وبعضهم قد ٌكون
ا
مسإوال وشخصٌة رفٌعة فً عالم السٌاسة أو المال واألعمال،

(البقرة.)ٕٔ9:

هذه الدعاوى الفارؼة بعلم الؽٌب ومعرفة الفرص المستقبلٌة ،أو
حقٌقة األحداث الماضٌة ،وأبو األنبٌاء لم ٌعرؾ حقٌقة ضٌوفه؟!

فالٌقٌن بحكمة أوامر هللا -عز وجل ،-وا ّتباع منهج األنبٌاء ،فٌه
السعادة والفالح ،ولو طال الزمن وكثرت العوابق.

سنة
ولكن الجهل بالعقٌدة السلٌمة ومعانً القرآن الكرٌم ،وال ُّ
النبوٌة ،وقصص األنبٌاء ،هو الذخٌرة التً ٌقوم علٌها رواج

موقع أنا السلفً

أكاذٌب الشرك والدجل ،والسبب الذي ٌستولً به هإالء
اللصوص على أموال الناس بالباطل.
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وٌقابل هإالء الدجالٌن فً ادعاء علم الؽٌب ،تعصب الجهلة
والحزبٌٌن لقٌاداتهم ومرجعٌاتهم بالحق والباطل ،ورفض أي نق ٍد
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هوان المسلمٌن (ٗ)

إلى دٌننا" ،وربى األمة على ذلك؛ ولذلك حقق هللا على ٌدٌه
ا
عزٌزا ،وطهر بٌت المقدس مِن هإالء األنجاس.
نصرا
ا

كتبه /صبري سلٌم
ترى َمن أصبح اْلن مكان صالح الدٌن لٌرد األمة إلى اِلسالم
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

كً تستعٌد بٌت المقدس مِن أنجس خلق هللا -عز وجل ،-مكان
صالح الدٌن الذٌن ٌصرون على أن ال بدٌل عن السالم مع

فلن ٌكون هللا ل َك إال إذا كنتَ أنت كذلك هلل -عز وجل ،-ولن تكون

الٌهود ،مكان صالح الدٌن الذٌن توجههم السٌاسات الخارجٌة

كبٌرا وال ؼن اٌّا وال مل اكا ،وإنما
هلل حتى توحده فال تشرك معه
ا

لما تشاء ،مكان صالح الدٌن المتخاذلون الذٌن ٌتجمعون فال

جمٌعا عبٌد هلل ،نواصٌهم بٌد هللا.
تعلم أنهم
ا

تبالً الدنٌا بجمعهم ذلك؛ ألنهم هٌنون على هللا ،هٌنون على
الناس.

لن ٌكون هللا لك ولن ٌنصرك هللا حتى تكون هلل وتنصر دٌنه،
وتعٌش مِن أجل هذا الدٌن ،ولٌس لهدمه ،إنما تعٌش لتحقق فً

نصرا ،ولن ٌطهر بٌته إال إذا عادت
لن ٌحقق هللا على أٌدٌهم
ا

األرض هذا الدٌن الذي شرفك هللا به أن تكون مسل اما تحمل دٌن

األمة إلى دٌنها ،وقادها َمن ٌعرؾ حقٌقة أدابها ،فٌقول ما قال

هللا الذي أرسل به جمٌع رسله ،وتنتسب إلى خاتم أنبٌابه،

صالح الدٌن" :ما سلبنا هللا عزنا وال شرفنا ،وما م َّكن هللا منا

وتكون مِن أصحاب هذه الشرٌعة الؽراء التً ال تنقص وال تتبدل

إخوان القردة والخنازٌر إال إننا تهاونا فً دٌننا".

إلى ٌوم القٌامة ،كفى أن ٌكون فً ٌدٌك اِلسالم ،كفى أن ٌكون
معك الحق؛ فما بعد الحق إال الضالل.

ولن ٌرد هللا إلٌنا كرامتنا وٌرد إلٌنا مقدساتنا إال إذا عدنا إلى
هللا ،أما مجلس األمن ،وهٌبة االمم المتحدة ،والجامعة العربٌة،

طالت محنتنا ،ونحن السبب فٌها ،كان الذٌن وقعوا فً هذه

ا
فضال عن أن
والهلس العربً؛ فذلك كله ضالل ال ٌعبؤ الناس به

المِحنة مِن قبلنا ال ٌترددون فً أنهم إنما أصابهم ما أصابهم؛

ٌعبؤ هللا -تعالى -به.

ألنهم خذلوا دٌنهم ،وأنهم ال ٌمكن أن ٌعودوا إلى مركز السٌادة
والقٌادة؛ إال أن ٌعودوا لدٌنهم ،أما زعماء الٌوم والمفكرون

اللهم أعز اِلسالم والمسلمٌن ،وأذل الشرك والمشركٌن.

هرا ،ومنهم المنافق الذي عاداه
فمنهم الذي ٌعادي الدٌن عدا اء ظا ا
والحمد هلل رب العالمٌن.

باط انا ،ومنهم الجاهل الذي ما ٌعرؾ له طرٌقة وال وجهة :هل
اِلسالم هو الحل أو الدٌمقراطٌة أو هذه الشعارات األخرى؟! ما

موقع أنا السلفً

ٌعرؾ! لكن إخوانكم مِن ق ْبل لم ٌكونوا ٌترددون ،فإن الذي حل َّ
بهم إال ألنهم تهاونوا فً دٌن هللا ،وال ٌمكن أن ٌعودوا مرة ثانٌة
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خٌر أمة أخرجت للناس إال إذا عادوا الدٌن نفسه ،لٌس لشًءٍ
آخر ،لم ٌكن هذا األمر عندهم محل نقاش أو جدل!
لم ٌكونوا ٌقترحون فً مجلس الشعب :هل ٌطبقون شرٌعة هللا
أم ال ٌطبقونها؟! ألن هذا األمر كان فً أنفسهم محسو اما؛ ولذلك
كان ٌقع لهم ما ٌقع ثم ٌنهضون أقوى مما كانوا علٌه؛ لماذا؟!
ألنهم كذلك كانوا ،لقد قالوا إن صالح الدٌن األٌوبً الذي جاء
واألمة فً منتهى الهوان ،وبٌت المقدس فً أٌدي الكفرة الفجرة
ُع َّباد الصلٌب األنجاس ،جاء لٌقول لألمة" :إن هللا ما خذلنا وال
تخلى عنا ،وما مكن منا الكفرة؛ إال ألننا فرطنا فً دٌن هللا ،ولن
ٌرد هللا إلٌنا هذا البٌت ،ولن ٌعٌد هللا هذا النصر؛ إال إذا رجعنا
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التوازن فً البناء (ٕ)

نعلم أن الزبد ال مكث لها ،وأن الباطل زهوق ال بقاء له ،فكلمة
ب َّ
ض ِر ُ
مِن الوحً تبقى وٌبقى أثرها ( َك َذلِ َك ٌَ ْ
هللاُ ا ْل َحقَّ َوا ْل َباطِ لَ
اس َف ٌَ ْم ُك ُ
َفؤ َ َّما َّ
ض
ث فًِ ْاألَ ْر ِ
َب ُج َفا اء َوأَ َّما َما ٌَ ْن َف ُع ال َّن َ
الز َب ُد َف ٌَ ْذه ُ
ب َّ
اء ا ْل َحقُّ َو َز َهقَ
هللاُ ْاألَ ْم َثال َ) (الرعدَ ( ،)ٔ2:وقُلْ َج َ
ض ِر ُ
َك َذلِ َك ٌَ ْ
آن َما ه َُو شِ َفا ٌء
ا ْل َباطِ ل ُ إِنَّ ا ْل َباطِ ل َ َكانَ َزهُو اقا َ .و ُن َن ِّزل ُ مِنَ ا ْلقُ ْر ِ
ارا) (اِلسراء.)8ٕ-8ٔ:
س ا
َو َر ْح َم ٌة لِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َو َال ٌَ ِزٌ ُد ال َّظالِمٌِنَ إِ َّال َخ َ

كتبه /نور الدٌن عٌد
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فبعد جنً ثمرة البالغ ،البد مِن رعاٌتها ،وإن البناء الذي بعد
تفرق ب ٌْن
البالغ أشد وأثقل مِن البالغ ،ففٌه التفاصٌل التً ِّ

فهذه أصول ال تقبل التنازل ،وسنن ال تتؽٌر ،فالبالء والتمحٌص

األصل والدخٌل؛ لذلك ترى دعوات متشابهة فً البالغ ،متباٌنة

سنة ،أو تساٌر
قابم بها ،فإما أن تثبت على منهاج النجاة وال ُّ

فً البناء واألولوٌات واألطروحات فً شتى القضاٌا ،حتى إنك

الواقع بانتعال منهجك ،فٌقذؾ بك بعٌدا ا عنه ،فال أنت ثبت علٌه

لتبصر بو انا شاس اعا بٌنهم ،وهذا مما تجري به األرزاق سعة

فرضً عنك ربك ،وال أنت نجوتَ وعشت كرٌ اما.

وضٌ اقا ،بعد سالمة المنهج واستقامته على الوحً ،قال رسول
ٌِّن
هللا -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ال ٌَ َزال ُ هللا ُ ٌَ ْؽ ِر ُ
س فًِ َه َذا الد ِ
اعتِ ِه) (رواه أحمد وابن ماجه ،وحسنه األلبانً)،
سا ٌَ ْس َت ْع ِمل ُ ُه ْم فًِ َط َ
َؼ ْر ا
وقال -تعالىَ ( :-وأَنَّ َه َذا صِ َراطِ ً ُم ْس َتقٌِ اما َفا َّتبِ ُعوهُ َو َال َت َّتبِ ُعوا

لتفصٌل؛ فلٌستْ هذه المدارس واحدة المشرب والمؤرب ،بل

صا ُك ْم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ )
سبٌِلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّ
س ُبل َ َف َت َف َّرقَ بِ ُك ْم عَنْ َ
ال ُّ

متباٌنة متعددة األهواء ،وما كان منها منسو ابا للمناهج اِلسالمٌة

(األنعام.)ٖٔ٘:

فً الجملة بٌانه أشد وأحوج ،فً المعتقد والعبادة ،والمعاملة

فإٌجاد العمل الب َّناء ال ٌكون إال على طرٌق الوحً ال المحدثات
والبدع ،وهذا التفصٌل فً الدعوات الهدامة على تفاوتها ٌحتاج

والسلوك والتربٌة.

فهذا سبٌل البناء فً شتى مناحً الحٌاة ،وإن هذا الزمان قد
طفح بالدخن والدخٌل على األصٌل ،بل ونسب للشرٌعة الؽراء ما

وهذا ما نسؤل هللا فٌه التوفٌق فً مقبل المقال.

ا
أصال ٌختبر علٌه المتسنن،
لٌس منها! وصار البناء على الدخن
والحمد هلل رب العالمٌن.

مما ٌزٌد الؽربة وٌزٌدها ،وهذا األصل :عن جابر بن عبد هللا
سلَّ َمَ -ف َخ َّط َخ اّطاَ ،و َخ َّط
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
قالُ :ك َّنا ِع ْن َد ال َّن ِب ًِّ َ -
ض َع ٌَ َد ُه فًِ ا ْل َخ ِّط
ارهُِ ،ث َّم َو َ
َخ َّط ٌْ ِن عَنْ ٌَمٌِنِهَِ ،و َخ َّط َخ َّط ٌْ ِن عَنْ ٌَ َ
س ِ
هللا) ُث َّم َت َال َه ِذ ِه ْاْل ٌَ َةَ ( :وأَنَّ َه َذا
سبٌِل ُ َّ ِ
سطِ َ ،ف َقالََ ( :ه َذا َ
ْاألَ ْو َ
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س ُبل َ َف َت َف َّرقَ بِ ُك ْم َعنْ
صِ َراطِ ً ُم ْس َتقٌِ اما َفا َّتبِ ُعوهُ َو َال َت َّتبِ ُعوا ال ُّ
س ِبٌلِ ِه)" (رواه أحمد وابن ماجه ،وصححه األلبانً).
َ
أصل ثابت ٌُبنى علٌه ،ف َمن كان عمله وعلمه
فال توازن بال
ٍ
وتزكٌته بعٌدا ا عن هذا األصل (الوحً) فعمله فً ؼٌر معتمل،
ومع ازدٌاد الصٌحات والضجٌج للتنفٌر عن هذا األصلٌ ،نبؽً
ا
وعمال ،وسلو اكا ودعوة ،فالواقع
ازدٌاد الجهد فً إظهاره عل اما
باستنفار تا ٍّم على هذا المنهاج وشعابره ،ولو على سبٌل
ٌشهد
ٍ
وضع البدابل المإقتة التً تقوم بدور المنفر عن هذا األصل،
حتى إذا ما قام بدوره انقضوا علٌه وعلى ما تبقى مِن رابحة
الشرع ،ونحن ال نماري فً إدراك المكابد وحجمها ،بل
ونستشعر دورها وبقاعها ودورها ومإسساتها وقنواتها ،لكنا
22

بطاقات دعوٌة

23

فتاوى دٌ /اسر برهامً

24

ْم انصالح ف ٙانضٔاٚب ألم أج ًشا ِيٍ انًسجذ انجبيغ؟

يب حكى صالح انًأيٕو إرا سجك اإليبو ف ٙلشاءح انفبرحخ؟
انسؤال:

السإال:

 -1يب حكى صالح انًأيٕو إرا سجك اإليبو ف ٙلشاءح انفبرحخ ػًذًا

أجرا وثوا ابا مِن
سمعتُ َمن ٌقول بؤن الصالة فً الزواٌا أقل
ا

سٕٓا سٕاء ف ٙانصالح انجٓشٚخ أٔ انسشٚخ؟
أٔ
ً

الصالة فً المسجد الجامع؟ وأن صالة الجماعة فً البٌت أقل
أجرا مِن صالتها فً المسجد ،فما حكم ذلك؟
ا

 -2يب حكى انصالح ٔف ٙانمذو أثش صفشح أٔ غٛشِ ِيٍ اجزًبع
الجواب:

انزشاة ػهٗ انمذؤ ،يًٓب حككزٓب ال رضٔل كهٓبٔ ،أحٛبًَب أجذ فٙ
لذيَ ٙمطًب سٕداء صغٛشح ٔأحكٓب فال رضٔل ،فًب حكى انصالح؟

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

انجٕاة:

فالصالة فً المسجد وفً الجماعة الكبٌرة أفضل بنص الحدٌث:
ص َال ُت ُه َم َع
ص َالتِ ِه َو ْحدَ هَُ ،و َ
الر ُج ِل أَ ْز َكى مِنْ َ
الر ُج ِل َم َع َّ
ص َال َة َّ
(إِنَّ َ

انحًذ هللٔ ،انصالح ٔانسالو ػهٗ سسٕل هللا ،أيب ثؼذ؛

هللا
ب إِلَى َّ ِ
الر ُج ِلَ ،و َما َك ُث َر َف ُه َو أَ َح ُّ
ص َالتِ ِه َم َع َّ
الر ُجلَ ٌْ ِن أَ ْز َكى مِنْ َ
َّ
َت َعا َلى) (رواه أبو داود والنسابً ،وحسنه األلبانً) ،وما كان أكثر فهو

 -1فصالرّ صحٛحخ.

أفضل ،والصالة فً المسجد فٌها ثواب ال ُخطا ،والصالة حٌث

 -2يب أيكٍ إصانزّ ِيٍ ػهٗ انمذو ٔجتٔ ،ال ٚصح انٕضٕء إال

ٌُنادى بها والمسجد الجامع أفضل إذا كانت جماعته أفضل.

ثئصانزّٔ ،ال ُٚسزثُٗ ِيٍ رنك إال يثم يب ٚكٌٕ ث ْ ٍٛانظفش ٔانجهذ،
فمذ سٔ٘ ػٍ انُج- ٙصهٗ هللا ػهٔ ّٛسهى -أَّ لبلَ " :يب نَِ ٙال
س َخ ان ُّ
ظ ْف ِش -ثَ ٍَْٛأُ َْ ًُهَزِ ِّ َٔظُ ْف ِش ِِ"
إُِ َٓ ٚى َٔ ُس ْف ُغ أَ َح ِذ ُك ْى ُّ -
انش ْف ُغَ َٔ :
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ضب َغ ٌَْٕ ِػ ُْ َذ
ََ ْٕ ِي ِٓ ًَبَٔ ،أَ ْك َشُِ أٌَْ أَ ْ
انص ْجَٛخَ لَ ْجهَ ُٓ ًَبِّ َٔ ،
سمِ َِّ ٙ
انص ْجَٛخُ َٚزَ َ
لَ َذ َي َّ ،ٙفَهَ ْى َ َٚض ْل َرنِ َك د َْأثَِٔ ٙد َْأثَ ُٓ ْى َحزَّٗ َ
طهَ َغ ا ْنفَ ْج ُش ،فَئٌِْ ُك ُْذَ رَ ْؼهَ ُى

حكى إخشاج انصذلخ ثُٛخ رٛسٛش انحبجبد
انسؤال:

أََِّ ٙفَ َؼ ْهذُ َرنِ َك ا ْثزِ َغب َء َٔ ْج ِٓ َك ،فَب ْف ُش ْج نََُب ِي ُْ َٓب فُ ْش َجخًَ ََ ،شٖ ِي ُْ َٓب
س ًَب َء.
س ًَب َء ،فَفَ َش َج هللاُ ِي ُْ َٓب فُ ْش َجخً ،فَ َشأَ ْٔا ِي ُْ َٓب ان َّ
ان َّ

ْم ٚجٕص إخشاج انصذلخ ثُٛخ أٌ ٚحمك هللا ن ٙحبجخ أحزبجٓب؟
يغ ركش انذنٛمٔ ،جضاكى هللا خً ٛشا.

ش ِّذ َيب ِ ُٚح ُّت
َٔلَب َل ْاَ ٜخ ُش :انه ُٓ َّى إََُِّّ َكبََذْ نِ َ ٙا ْثَُخُ َػ ٍّى أَ ْحجَ ْجزُ َٓب َكأَ َ
س َٓب ،فَأَثَذْ َحزَّٗ آرَِٓ َٛب ثِ ًِبئَ ِخ ِدَُٚب ٍس،
سب َءَٔ ،طَهَجْذُ إِنَ َْٓ ٛب ََ ْف َ
ان ِّش َجب ُل انُِّ َ

انجٕاة:
انحًذ هللٔ ،انصالح ٔانسالو ػهٗ سسٕل هللا ،أيب ثؼذ؛

فَزَ ِؼجْذُ َحزَّٗ َج ًَؼْذُ ِيبئَخَ ِدَُٚب ٍس ،فَ ِج ْئزُ َٓب ثِ َٓب ،فَهَ ًَّب َٔلَؼْذُ ثٍََْٛ
َح ا ْن َخبرَ َى إِ َّال ثِ َحمِّ ِّ،
ِس ْجهَ َْٓ ٛب ،لَبنَذْ َٚ :ب َػ ْج َذ هللاِ ار ِ
َّك هللاََ َٔ ،ال رَ ْفز ِ

فبنزٕسم إنٗ هللا -رؼبنٗ -ثبنؼًم انصبنح نمضبء انحبجخ يششٔع ال

فَمُ ًْذُ َػ ُْ َٓب ،فَئٌِْ ُك ُْذَ رَ ْؼهَ ُى أَََِّ ٙف َؼ ْهذُ َرنِكَ ا ْثزِ َغب َء َٔ ْج ِٓكَ  ،فَب ْف ُش ْج نََُب
سزَأْ َج ْشدُ
ِي ُْ َٓب فُ ْش َجخً ،فَفَ َش َج نَ ُٓ ْىَٔ .لَب َل ْاَ ٜخ ُش :انه ُٓ َّى إَُِِّ ٙك ُْذُ ا ْ

ثأط ثّ.

ضذُ
ْطَُِ ٙحمِّ ،ٙفَ َؼ َش ْ
ق أَ ُس ٍّص ،فَهَ ًَّب لَ َ
ضٗ َػ ًَهَُّ لَب َل :أَػ ِ
أَ ِجً ٛشا ثِفَ َش ِ
َػهَ ْ ِّ ٛفَ َشلَُّ فَ َش ِغ َت َػ ُُّْ ،فَهَ ْى أَ َص ْل أَ ْص َس ُػُّ َحزَّٗ َج ًَؼْذُ ِي ُُّْ ثَمَ ًشا
َّك هللاَ َٔ َال رَ ْ
ظهِ ًَُِْ ٙحمِّ ،ٙلُ ْهذُ ْ :ارْ َْت
َٔ ِسػَب َءَْب ،فَ َجب َءَِ ٙفَمَب َل :ار ِ

ف َؼٍْ َػ ْج ِذ هللاِ ْث ٍِ ُػ ًَ َش -سض ٙهللا ػًُٓب -ػٍَْ َس ُ
سٕ ِل هللاِ َ -
صهَّٗ هللاُ
سهَّ َى -أَََُّّ لَب َل( :ثَ ًَْ َُٛب ثَ َالثَخُ ََفَ ٍش َٚزَ ًَش ٌََّْٕ أَ َخ َز ُْ ُى ا ْن ًَطَ ُش،
َػهَ َْ َٔ ِّ ٛ

ا ِثٙ
سزَ ْٓ ِض ْ
َّك هللاَ َٔ َال رَ ْ
إِنَٗ رِ ْهكَ ا ْنجَمَ ِش َٔ ِسػَبئِ َٓب ،فَ ُخ ْزَْب فَمَب َل :ار ِ
َت
فَمُ ْهذُ  :إََِِّ ٙال أَ ْ
سزَ ْٓ ِض ُ
ا ثِ َكُ ،خ ْز َرنِكَ ا ْنجَمَ َش َٔ ِسػَب َءَْب ،فَأَ َخ َزُِ فَ َزْ َ

ص ْخ َشحٌ ِيٍَ
فَأ َ َٔ ْٔا إِنَٗ َغب ٍس فَِ ٙججَ ٍم ،فَب َْ َحطَّذْ َػهَٗ فَ ِى َغب ِس ِْ ْى َ
ض :ا َْظُ ُشٔا أَ ْػ ًَ ًبال
ا ْن َججَ ِم ،فَب َْطَجَمَذْ َػهَ ْْ ِٓ ٛى ،فَمَب َل ثَ ْؼ ُ
ض ُٓ ْى نِجَ ْؼ ٍ

ثِ ِّ ،فَئٌِْ ُك ُْذَ رَ ْؼهَ ُى أََِّ ٙفَ َؼ ْهذُ َرنِ َك ا ْثزِ َغب َء َٔ ْج ِٓكَ  ،فَب ْف ُش ْج نََُب َيب َثمِ َ،ٙ
فَفَ َش َج هللاُ َيب ثَمِ َ( )ٙيزفك ػه.)ّٛ

صب ِن َحخً ِ َّهللِ ،فَب ْدػُٕا هللاَ -رَ َؼبنَٗ -ثِ َٓب ،نَ َؼ َّم هللاَ ْ َٚف ُش ُج َٓب
َػ ًِ ْهزُ ًَُْٕب َ
اٌ،
َاٌ َ
بٌ َكجَِ ٛش ِ
ش َْ ٛخ ِ
َػ ُْ ُك ْى ،فَمَب َل أَ َح ُذ ُْ ْى :انه ُٓ َّى إََُِّّ َكبٌَ نَِٔ ٙا ِنذ ِ
ص َغب ٌس أَ ْسػَٗ َػهَ ْْ ِٓ ٛى ،فَئ ِ َرا أَ َس ْحذُ َػهَ ْْ ِٓ ٛى،
ص ْجَٛخٌ ِ
َٔا ْي َشأَرَِٔ ،ٙنِِ ٙ
سمَ ْٛزُ ُٓ ًَب لَ ْج َم ثَُِ ََّٔ ،ٙأَََُّّ ََأَٖ ثَِ ٙرادَ ٍ ْٕ َٚو
َحهَجْذُ  ،فَجَذ َْأدُ ثِ َٕانِ َذ َّ
٘ ،ف َ َ
سْٛذُ  ،فَ َٕ َج ْذرُ ُٓ ًَب لَ ْذ ََب َيب ،فَ َحهَجْذُ َك ًَب ُك ُْذُ
د َحزَّٗ أَ ْي َ
انش ََّج ُش ،فَهَ ْى آ ِ
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س ِٓ ًَب أَ ْك َشُِ أٌَْ أُٔلِظَ ُٓ ًَب ِيٍْ
أَ ْحهُ ُ
ة ،فَمُ ًْذُ ِػ ُْ َذ ُس ُءٔ ِ
ت ،فَ ِجئْذُ ِثب ْن ِح َال ِ

26

الوسابط المتعددة

27

عقٌدة

القرآن الكرٌم وعلومه

 -114من أصول أهل السنة والجماعة سالمة قلوبهم والسنتهم

 -112سورة ٌوسف (ختمة مرتلة) .دٌ /اسر برهامً

عن صحابة رسول هللا (العقٌدة الواسطٌة -شرح مختصر .)-د/

 -113سورة الرعد (ختمة مرتلة) .دٌ /اسر برهامً

ٌاسر برهامً
 -115ومن أصول أهل السنة التصدٌق بكرامات األولٌاء وما

 -115اآلٌات (( )26 - 24تفسٌر سورة إبراهٌم) .دٌ /اسر

ٌجري هللا على أٌدٌهم من خوارق العادات فً أنواع العلوم

برهامً

والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثٌرات (العقٌدة الواسطٌة -شرح
 -121اآلٌات ( )141 -131من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة

مختصر) .دٌ /اسر برهامً

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً
 -168تابع -فً ذكر مناظرة بٌن سنً وقدري (شفاء العلٌل).

 -122اآلٌات ( )175 -161من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

دٌ /اسر برهامً

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً
 -123اآلٌات ( )175 -161من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة

 -112باب ذكر اللفظٌة ومن زعم أن هذا القرآن حكاٌة (كتاب

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

الشرٌعة) .الشٌخ /عصام حسنٌن

 -124اآلٌات ( )179 -161من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

-117باب ما روى فى اإلٌمان بالقدر عن جماعة من التابعٌن
(كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

من اآلٌة  1إلى اآلٌة ( 9سورة الجاثٌة -تفسٌر ابن كثٌر).

 -118تابع -باب ما روي فى اإلٌمان بالقدر عن جماعة من

الشٌخ /عصام حسنٌن

التابعٌن (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

من اآلٌة  11إلى اآلٌة ( 21سورة الجاثٌة -تفسٌر ابن كثٌر).
الشٌخ /عصام حسنٌن

 -121سٌاق ما ورد فً كتاب هللا من اآلٌات مما فسر على أن
القرآن كالم هللا غٌر مخلوق (أصول اعتقاد أهل السنة) .الشٌخ/

 -187اآلٌات (( )147 -144سورة النساء -تفسٌر السعدي).

عصام حسنٌن

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

 -121من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر (أصول اعتقاد أهل

 -189اآلٌات (( )152 -151سورة النساء -تفسٌر السعدي).

السنة) .الشٌخ /عصام حسنٌن

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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حدٌث

تزكٌة وتربٌة ورقابق

 -187باب التٌمن بالمطر (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً

أربع عالمات تؤكد حب هللا للعبد (مقطع) .د /أحمد فرٌد

 -211تابع -كتاب األحكام (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري

محبة هللا .د /أحمد فرٌد

عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً
 -122إن من نعمة هللا على الشاب إذا نسك أن ٌوفقه هللا إلى
 -117من (فضل من ٌملك نفسه عند الغضب وبأي شًء

صاحب سنة (خواطر إٌمانٌة) .د /أحمد فرٌد

ٌذهب الغضب) إلى (فضل إزالة األذى عن الطرٌق) (البر

 -123موت النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم(خواطر إٌمانٌة).

والصلة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود

د /أحمد فرٌد

 -118من( النهً عن تقنٌط اإلنسان من رحمة هللا تعالى) إلى

 -124قٌام اللٌل دأب الصالحٌن (خواطر إٌمانٌة) .د /أحمد

(استحباب مجالسة الصالحٌن وجانبة قرناء السوء ) (البر

فرٌد

والصلة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -148تابع -فصل من كالم عبد هللا بن مسعود (كتاب الفوائد).
دٌ /اسر برهامً

فقه وأصوله

تعظٌم قدر الصالة .الشٌخ /سعٌد الروبً

 -131حكم التٌمم ودلٌل مشروعٌته (دقٌقة فقهٌة)  .الشٌخ/
سعٌد محمود

 -111نعٌم القناعة ..فضلها والطرٌق إلٌها (واحة األخالق).

 -132شروط التٌمم (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

 -133مبطالت التٌمم (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -112خلق األمانة (واحة األخالق) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -113المروءة (واحة األخالق) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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فكر ومنهج

اللؽة العربٌة

 -117تابع -منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام

 -112أقسام اإلعراب (شرح المقدمة اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد

حسنٌن

المعطً عبد الغنً

 -118تابع -منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام

 -113اإلعراب الظاهر واإلعراب المقدر (شرح المقدمة

حسنٌن

اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد المعطً عبد الغنً

 -119تابع -منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام

 -114موانع اإلعراب (شرح المقدمة اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد

حسنٌن

المعطً عبد الغنً

من هم الجهمٌة؟ (مقطع) .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -111فقه الخالف .د /باسم عبد رب الرسول
 -112فقه الخالف .د /باسم عبد رب الرسول
 -113فقه الخالف .د /باسم عبد رب الرسول
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