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تجدٌد الخطاب الدٌنً وإلؽاء الخطاب الدٌنً 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

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

فكثًٌرا ما تطلق عبارات ٌتفق األكثر على رفضها، ثم ٌختلفون 

واسًعا ٌصل إلى حد التناقض فً تفسٌرها، وِمن أكثر  اختالًفا

العبارات التً تنطبق علٌها هذه القاعدة، عبارة: "تجدٌد الخطاب 

الدٌنً"، وكذلك لفظ "التنوٌر"؛ فؤهل العلم ٌرون فً التنوٌر 

كتاًبا  -صلى هللا علٌه وسلم-نشر النور الذي بعث هللا به رسوله 

ِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي : )-تعالى-وسنة، كما قال هللا  َفآِمُنوا بِاهللَّ

ِ ُنوٌر : )-سبحانه-، وقال (8)التؽابن:( أَنَزْلَنا َقْد َجاَءُكْم ِمَن هللاَّ

اَلِم  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبلَ السَّ ُ َمِن اتَّ
ْهِدي بِِه هللاَّ ٌَ َوِكَتاٌب ُمبٌٌِن . 

لَُماِت إِلَى النُّو ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ْهِدٌِهْم إِلَى ِصَراٍط َو ٌَ ِر بِإِْذنِِه َو

، فً حٌن ٌرٌد به طابفة ِمن أذناب (ٙٔ-٘ٔ)المابدة:( ُمْسَتقٌِمٍ 

ة األمة اإلسالمٌة، وصّدها عن دٌنها إلى ما  ٌّ الؽرب مسخ ُهو

ٌبتؽون ِمن نشر قٌم الؽرب وأخالقه! 

فالقرآن عندهم َحّمال أوُجه فلن تستطٌع االستدالل به على 

والُسّنة "أخبار آحاد"، ووصل األمر ببعضهم إلى الطعن مسؤلة، 

فٌها بالكلٌة، والطعن فً البخاري وُمسلم خصوًصا؛ لنقض 

إجماع األمة على تعظٌمهما واعتبار ما فٌهما جملًة، عدا 

المستدركات علٌهما، وهً محدودة معدودة ال تبلػ العشرٌن، 

أكثرها هما المصٌبان فٌه، خاصة البخاري. 

ن فً األبمة األربعة وأتباعهم ِمن العلماء، ثم الطعن فً ثم الطع

العلماء والدعاة المعاصرٌن، بل والمإسسات الدٌنٌة العرٌقة: 

"كاألزهر"، والجامعات اإلسالمٌة فً المشارق والمؽارب فً 

بالد اإلسالم؛ بزعم أنها تنشر التطرؾ واإلرهاب وٌجتهدون فً 

صلى هللا علٌه -ان بالرسول حتى صار اإلٌم تمٌٌع قضاٌا العقٌدة!

لٌس شرًطا فً اإلٌمان واإلسالم، وهذا فً الحقٌقة تكذٌب  -وسلم

للمعلوم ِمن الدٌن بالضرورة؛ ألن أصل الدٌن شهادة أن ال إله إال 

هللا، وأن محمًدا رسول هللا، وأن تكذٌب أي رسول تكذٌب 

 صلى هللا-لجمٌعهم، وكفٌر بهم؛ فكٌؾ بؤفضلِهم وخاتِمهم محمد 

؟!-علٌه وسلم 

وكذلك تمٌٌع قضاٌا الحالل والحرام؛ حتى ٌنتقً الناس بؤهوابهم 

ٌَُتصور الوصول إلى الحق مع َمن هدم  ما ٌشتهون، وكٌؾ 

؟!-الكتاب والسنة-األصل  

والخطر الكبٌر فً فتح الباب ألمثال هإالء للتؤثٌر على الشباب 

إلى التكفٌر والتؽرٌر بهم؛ فإن هذا ٌإدي إما إلى اإللحاد، وإما 

واإلرهاب، واالنحراؾ عن منهج الحق؛ بسبب ضالالت هإالء، 

ونسبتهم إلى مإسسات الدولة؛ فالذٌن ٌلعبون بذلك ٌلعبون 

بالنار، فً وقت ِمن أخطر األوقات على األمة. 

ومصطلح "تجدٌد الخطاب الدٌنً" فً فهم أهل الُسّنة وأهل العلم 

توعٌة المسلمٌن  هو العودة إلى "المنهج الوسطً" لتجدٌد

نة بفهم أهل العلم، وبٌان اإلجماع فً  بنصوص الكتاب والسُّ

بطالن بدع االنحراؾ، وكذلك بكثرة التوضٌح للنصوص التً 

ٌَُشبِّهون بها  ٌحتج بها التكفٌرٌون والصدامٌون، والنقول التً 

على الناس، وذلك إلبطال بدعتهم وبٌان ضاللتهم، وكذلك 

رضً -ل على فضل الصحابة الكرام التوضٌح للنصوص التً تد

والحب المتبادل بٌنهم وبٌن "أهل البٌت"، ورد  -هللا عنهم

الخرافات والخزعبالت وأنواع الؽلو فً األبمة واألولٌاء؛ لمنع 

انتشار هذه السخافات بٌن الناس. 

فً حٌن ٌرى المنحرفون هذا المصطلح "تجدٌد الخطاب الدٌنً" 

ة للناس عنه، وتشكٌكهم فً ثوابت إلؽاًء للخطاب الدٌنً، وتعمٌ

الدٌن، ومواطن اإلجماع، ومقتضى األدلة، حتى تصبح كل 

القضاٌا محل نظر وشك! خصوًصا مع انتشار الجهل. 

وهم ٌستؽلون أن ربٌس الدولة أكَثَر ِمن المطالبة بهذا المصطلح 

"تجدٌد الخطاب الدٌنً"؛ لٌحاولوا هدم الدٌن، ونسبة ذلك إلٌه 
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كلها، مع أن دستور البالد ٌنص على: "الشرٌعة وإلى الدولة 

اإلسالمٌة المصدر الربٌسً للتشرٌع"، وأحكام المحكمة 

الدستورٌة التً تفسرها تنص على أحكامها، واعتبار اإلجماع 

ٌُعاَرض، واألزهر وعلماإه ٌرفضون بكل وضوح هذه  دلٌاًل ال 

التعّدٌات على الخطاب الدٌنً الصحٌح المشروع، ومع ذلك 

ر" لها، ت ٌَُزمِّ ٌَُطبِّل و ستمر قاطرة الهدم تعمل، واإلعالم "

ومسبولون فً الدولة ٌتركون مسبولٌتهم وعملهم؛ لنشر اللهو 

َبه المنحرفة، ضاربٌن بعرض الحابط موقؾ  الباطل والشُّ

المإسسة الدٌنٌة الرسمٌة التً لها اعتبارها الدستوري. 

ٌكون بنشر العلم،  -ًعاالتً ُندفع إلٌها دف-العالج لهذه المؤساة 

نة: "كابن كثٌر، وابن  ونشر تفسٌر القرآن على طرٌقة أهل السُّ

 جرٌر، والقرطبً فً آٌات األحكام"، ونشر الُسّنة وشروحها:

كـ"فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري"؛ الذي تشرفت "الدٌار 

قاضٌها فً القرن  -رحمه هللا-المصرٌة" بؤن "ابن حجر" 

لـ"مسلم"،  -رحمه هللا-َشَرحه، وكشرح النووي التاسع هو الذي 

وأن ٌتعلم الشباب العقٌدة السهلة السمحة بؤدلتها الناصعة ِمن 

الكتاب والُسّنة بعًٌدا عن البدع؛ فهذا خٌر تجدٌد للخطاب الدٌنً؛ 

َ : )-علٌه وسلم هللا صلى-النبً ألنه ٌدخل ضمن قول 
َعزَّ -إِنَّ هللاَّ

ْبَعُث لِ  -َوَجلَّ  ُد لََها ٌَ ٌَُجدِّ ِة َعلَى َرأِْس ُكلِّ ِماَبٍة َسَنٍة َمْن  َهِذِه اأْلُمَّ

. )رواه أبو داود، وصححه األلبانً(( ِدٌَنَها

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( 7الحقٌقة والمجاز فً صفات هللا تعالى )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

صلى هللا -هلل، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمًدا  الحمد

 عبُده ورسولُه، ثم أما بعد.. -علٌه وسلم

المقام الثانً : -رِحَمه هللا تعالى-قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة 

لٌس له ٌد زابدة على  -تعالى-=فً الرد على من زعم أن هللا 

بالٌد حقٌقة  أن ٌقال: هب أنه ٌجوز أن ٌعنً الصفات السبع=

الٌد، وأن ٌعنً بها القدرة أو النعمة، أو ٌجعل ذكرها كناٌة عن 

 الفعل، لكن ما الموجب لصرفها عن الحقٌقة؟

 فإن قلت: ألن الٌد هً الجارحة وذلك ممتنع على هللا سبحانه.

قلت لك: هذا ونحوه ٌوجب امتناع وصفه بؤن له ًٌدا من جنس 

لكن لم الٌجوز أن ٌكون له أٌدي المخلوقٌن، وهذا الرٌب فٌه، 

 )ٌد( تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟

قال: لٌس فً العقل والسمع ما ٌحٌل هذا، قلت: فإذا كان هذا 

فلم ٌصرؾ عنه اللفظ إلى َمجاِزه؟  -وهو حقٌقة اللفظ-ممكًنا 

وكل ما ٌذكره الخصم من دلٌل ٌدل على امتناع وصفه بما ٌسمى 

سلم له أن المعنى الذي ٌستحقه المخلوق  -الداللةوصحت -به 

منتٍؾ عنه، وإنما حقٌقة اللفظ وظاهره )ٌد( ٌستحقها الخالق 

 )كالعلم والقدرة(، بل كالذات والوجود.

قلت له: بلؽك أن فً كتاب هللا أو ُسّنة رسول هللا  -المقام الثالث:

أو عن أحد من أبمة المسلمٌن أنهم  -صلى هللا علٌه وسلم-

، أو هل قالوا: )المراد بالٌد خالؾ ظاهره، أو الظاهر ؼٌر مراد؟(

فً كتاب هللا آٌة تدل على انتفاء وصفه بالٌد داللة ظاهرة، بل أو 

 ُ ٌّة؟ فإن أقصى ما ٌذكره المتكلؾ قوله: "قُلْ ُهَو هللاَّ داللة َخفِ

ٌء" ٔأََحٌد" )اإلخالص: ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ (، وقوله: "لَ

ًٌّا" )مرٌم: (،ٔٔ)الشورى: (، ٘ٙوقوله: "َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِم

اآلٌات إنما ٌدللن على انتفاء التجسٌم والتشبٌه، أما وهإالء 

انتفاء ٌد تلٌق بجالله، فلٌس فً الكالم ما ٌدل علٌه بوجه من 

 .الوجوه

وكذلك هل فً العقل ما ٌدل داللة ظاهرة على أن الباري ال )ٌد( 

بجالله، وال )ًٌدا( تناسب المحدثات؟، وهل  ال )ًٌدا( تلٌق له البتة؟

فٌه ما ٌدل على ذلك أصاًل ولو بوجه خفً؟، فإذا لم ٌكن فً 

السمع وال فً العقل ما ٌنفً حقٌقة الٌد البتة، وإن فرض ما 

وإال ففً  -عند من ٌدعً-ٌنافٌها فإنما هو من الوجوه الخفٌة 

 الحقٌقة إنما هو شبهة فاسدة.

كتاب والسنة من ذكر الٌد، وأن هللا تعالى فهل ٌجوز أن ٌمأل ال

َخلَق بٌده، وأن ٌدٌه مبسوطتان، وأن الُملك بٌده، وفً الحدٌث 

وأولً  -صلى هللا علٌه وسلم-ما ال ٌحصى، ثم إن رسول هللا 

، األمر ال ٌبٌنون للناس أن هذا الكالم ال ٌراد به حقٌقته و ظاهره

صحابة، فٌبٌن حتى ٌنشؤ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر ال

ٌِّهم، وٌتبعه علٌه بشر بن ؼٌاث ومن  للناس ما نزل إلٌهم على نب

 سلك سبٌلهم من كل مؽموض علٌه بالنفاق؟!.

كل شٌا حتى  -صلى هللا علٌه وسلم-وكٌؾ ٌجوز أن ٌعلمنا نبٌنا 

، وٌقول: )ما تركت من شٌا ٌقربكم إلى الجنة إال وقد الخراءة

عن النار إال وقد حدثتكم به(، حدثتكم به، وال من شٌا ٌبعدكم 

)تركتكم على البٌضاء، لٌلها كنهارها، الٌزٌػ عنها بعدي إال 

ثم ٌترك الكتاب المنزل علٌه، وُسّنته الؽّراء مملوءة مما هالك(، 

ٌزعم الخصم أن ظاهرة تشبٌه وتجسٌم، وأن اعتقاد ظاهِره 

 ضالل، وهو الٌبٌن ذلك وال ٌوضحه؟!

وا: أِمّروها كما جاءت مع أن معناها وكٌؾ ٌجوز للسلؾ أن ٌقول

المجازي هو المراد، وهو شٌا الٌفهمه العرب، حتى ٌكون أبناء 

 الفرس والروم أعلم بلؽة العرب من أبناء المهاجرٌن واألنصار!

ة القاطعة  -المقام الرابع: ٌّ قلت له: أنا أذكر لك من األدلة الجل

 .والظاهرة ما ٌبٌن لك أن هلل ٌدٌن حقٌقة

لك تفضٌله آلدم ٌستوجب سجود المالبكة، وامتناعهم عن فمن ذ

، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته، أو التكبر علٌه

مجرد إضافة خلقِه إلٌه، لشاركه فً ذلك إبلٌس وجمٌع 

 المخلوقات.

قال لً: فقد ٌضاؾ الشٌا إلى هللا على سبٌل التشرٌؾ، كقوله: 

ِ" )الشمس:  بٌت هللا".( و"ٖٔ"َناَقَة هللاَّ
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قلت له: ال تكون اإلضافة تشرًٌفا حتى ٌكون فً المضاؾ معنى 

أُفِرد به عن ؼٌره، فلو لم ٌكن فً الناقة والبٌت من اآلٌات 

نات ما تمتاز به على جمٌع النوق والبٌوت لما استحقا هذه  ٌّ الب

اإلضافة، واألمر هنا كذلك، فإضافة خلق آدم إلٌه أنه خلقه بٌدٌه 

قد فعله بٌدٌه، وخلق هإالء بقوله: "ُكْن  ٌوجب أن ٌكون

 فٌكون"، كما جاءت به اآلثار.

ومن ذلك أنهم إذا قالوا: "بٌِده الُملك"، أو "عملته ٌداك"، فهما 

إضافة الُملك والعمل إلٌها،  -إثبات الٌد، والثانً-شٌبان: أحدهما

والثانً ٌقع فٌه التجوز كثٌرا، أما األول فإنهم ال ٌطلقون هذا 

م إال لجنس له ٌد حقٌقة، وال ٌقولون، ٌد الهوى وال ٌد الكال

ِده الُملك"، قد علم منه المراد بقدرته،  ٌَ الماء، فهب أن قوله: "بِ

 لكن الٌتجوز بذلك إال لمن له ٌد حقٌقة.

" )ص: َديَّ ٌَ (، وقوله: 7٘والفرق بٌن قوله تعالى: "لَِما َخلَْقُت بِ

ِدٌَنا" )ٌس: ٌْ ا َعِملَْت أَ  من وجهٌن: ( 7ٔ"ممَّ

، وبٌن أنه خلقه بٌدٌه، وهناك أنه هنا أضاؾ الفعل إلٌه -أحدهما

 أضاؾ الفعل إلى األٌدي.

أن من لؽة العرب أنه ٌضعون اسم الجمع موضع التثنٌة  -الثانً

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا إذا أمن اللبس اِرُق َوالسَّ ، كقوله تعالى: "َوالسَّ

ُهَما" )المابدة:  ٌَ ِد ٌْ هما، وكقوله: "َفَقْد َصَؽْت ( أي ٌد8ٌٖأَ

ا َعِملَْت ٗقُلُوُبُكَما" )التحرٌم: مَّ ( أي قلباكما، فكذلك قوله: "مِّ

ِدٌَنا" )ٌس: ٌْ  (.7ٔأَ

ّنة فكثٌرة جًدا، مثل قوله  : -صلى هللا علٌه وسلم-وأما السُّ

)المقسطون عند هللا على منابر من نور عن ٌمٌن الرحمن، وكلتا 

فً حكمهم وأهلٌهم وما ُولُّوا( رواه  ٌدٌه ٌمٌن، الذٌن ٌعدلون

: )ٌمٌن هللا مألى ال ٌؽٌضها -صلى هللا علٌه وسلم-مسلم، وقوله 

ٌُنقُِصها– اللٌل والنهار،  -أي: دابم الَصبّ -نفقة، َسّحاء  -أي: ال 

أرأٌتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض؟ فإنه لم ٌِؽض ما فً 

فض إلى ٌوم القٌامة( ٌمٌنه، والقِسُط بٌده األخرى، ٌرفع وٌخ

 رواه مسلم فً صحٌحه، والبخاري فٌما أظن.

عن  -رضً هللا عنه-وفً الصحٌح أٌضا عن أبً سعٌد الخدري 

قال: )تكون األرض ٌوم  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

أي: ٌمٌلها من ٌد إلى ٌد حتى –القٌامة خبزة واحدة ٌتكفإها 

أحدكم بٌده خبزته فً  الجباُر بٌده كما ٌتكفؤ -تجتمع وتستوي

 السفر( رواه البخاري ومسلم.

صلى -وفً الصحٌح أٌضا عن ابن عمر، ٌحكً عن رسول هللا 

سمواته وأرَضه  -عّز وجلّ -قال: )ٌؤخذ الرّب  -هللا علٌه وسلم

وٌقول: أنا الرحمن، حتى  -وجعل ٌقبض ٌدٌه وٌبسطهما-بٌدٌه 

ل: أساقط هو نظرت إلى المنبر ٌتحرك أسفلَ منه، حتى إنً أقو

برسول هللا؟(. رواه مسلم. وفً رواٌة: أنه قرأ هذه اآلٌة على 

ْوَم  ٌَ َ َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَْرُض َجِمًٌعا َقْبَضُتُه 
المنبر: "َوَما َقَدُروا هللاَّ

ِمٌنِِه" )الزمر: ٌَ اٌت بِ ٌَّ َماَواُت َمْطِو اَمِة َوالسَّ ٌَ (، وقال: )ٌقول: 7ٙاْلقِ

 ( وذكره. رواه مسلم.أنا هللا، أنا الجبار

قال: قال  -رضً هللا عنه-وفً الصحٌح أٌضا عن أبً هرٌرة 

)ٌقبض هللا األرض، وٌطوي  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

السماء بٌمٌنه ثم ٌقول: أنا الملك، أٌن ملوك األرض؟( وما 

 ٌوافق هذا من حدٌث الحبر. رواه البخاري ومسلم.

خلق آدم قال له وٌداه وفً حدٌث صحٌح: )إن هللا لما 

مقبوضتان: اختر أٌهما شبت، قال: اخترت ٌمٌن ربً، وكلتا ٌدي 

ربً ٌمٌن مباركة، ثم بسطها فإذا فٌها آدم وذرٌته( رواه 

الترمذي وصححه األلبانً، وفً الصحٌح: )إن هللا كتب بٌده 

على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتً تؽلِب ؼضبً( رواه 

 البخاري ومسلم.

صحٌح: أنه لما تحاج آدم وموسى: )قال آدم: ٌاموسى، وفً ال

اصطفاك هللا بكالمه وخط لك التوراة بٌده، وقد قال له موسى: 

أنت آدم الذي خلقك هللا بٌده ونفخ فٌك من روحه( رواه البخاري 

 ومسلم.

وفً حدٌث آخر: أنه قال سبحانه: )وعزتً وجاللً، ال أجعل 

ه: كن فكان( حدٌث صالح ذرٌة من خلقت بٌدي كمن قلت ل

 ضعٌؾ.

وفً حدٌث آخر فً السنن: )لما خلق هللا آدم ومسح ظهره 

بٌمٌنه، فاستخرج منه ذرٌته، فقال: خلقت هإالء للجنة، وبعمل 

أهل الجنة ٌعملون، ثم مسح ظهره بٌده األخرى فقال: خلقت 

هإالء للنار، وٌعمل أهل النار ٌعملون(رواه أبو داوود والترمذي 

 نً.وصححه األلبا
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هل تقبل هذه فذكرت له هذه األحادٌث وؼٌرها، ثم قلت له: 

األحادٌث تؤوٌاًل، أم هً نصوص قاطعة؟ وهذه أحادٌث تلّقتها 

األمة بالقبول والتصدٌق ونقلتها من بحر ؼزٌر، فؤظهر الرجل 

 التوبة وتبٌن له الحق.

أن أكتبه، وهذا باب  -أحسن هللا إلٌك-فهذا الذي أشرت إلٌه 

ُ لَُه ُنوًرا َفَما لَُه ِمن نُّوٍر()النور:واسع )َومَ 
ْجَعِل هللاَّ ٌَ (، ٓٗن لَّْم 

ا  ًٌّ ٌُْضلِلْ َفلَن َتِجَد لَُه َولِ ُ َفُهَو اْلُمْهَتِد ۖ َوَمن 
ْهِد هللاَّ ٌَ )َمن 

ْرِشًدا()الكهؾ:  (.7ٔمُّ

والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، وعلى أهل البٌت، ومن 

 سابر أهل البلدة الطٌبة.تعرفونه من أهل المدٌنة و

والحمد هلل رب العالمٌن، وصلى هللا على محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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بٌن حلب والموصل 

كتبه/ ٌونس مخٌون 

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

ٌحدث فً العراق وسورٌا وما ٌدور اآلن فً حلب  إن ما

والموصل هً حرب طابفٌة ٌقوم بها جٌوش طابفٌة ضد الشعب 

السنى تحت ستار ضرب الجماعات المتطرفة ، وذلك الستكمال 

مخطط السٌطرة الشٌعٌة اإلٌرانٌة على المنطقة بؤسرها وإقامة 

إسقاطها اإلمبراطورٌة الفارسٌة على أنقاض الدول العربٌة بعد 

خرى تحت رعاٌة أمرٌكٌة و روسٌة ، فجٌش بشار ألواحدة تلو ا

ٌرانٌة والمٌلٌشٌات الشٌعٌة العراقٌة إلالمجرم تسانده القوات ا

وملٌشٌات حزب هللا اللبنانً وكذلك شٌعة أفؽانستان، أما الجٌش 

العراقً فقد تم تؤسٌسه وإنشاإه على أساس طابفً بعد أن قام 

راق عقب االحتالل ، وقد انضم الحشد مرٌكان بحل جٌش العألا

الشعبً للجٌش العراقً مإخرا رسمٌا لٌصبح جٌشا طابفٌا 

بامتٌاز. 

إن هذه الجٌوش الطابفٌة تفعل فً شعوبها ما لم ٌفعله الؽزاة 

المحتلون من استهداؾ المدنٌٌن دون التفرٌق بٌن النساء 

س واألطفال والشٌوخ ولم تسلم منهم حتى المستشفٌات والمدار

، وحصار قاتل ٌمنع كل سبل الحٌاة... فهذه حلب تتحول إلى 

مقبرة كبٌرة لسكانها تحت سمع وبصر العالم.  

لقد سقطت العراق فً حجر إٌران  

وسورٌا على وشك 

والٌمن وباب المندب فً خطر والقادم أسوأ  

والبقٌة تؤتى إذا ظل العالم السنى والدول العربٌة فً هذه الحالة 

التنازع وعدم التفطن لهذا الخطر.من التفرق و 

إن مصر تتمتع بنعمتٌن عظٌمتٌن:  

شعب ال تفرقه المذهبٌة والطابفٌة  - ٔ

وجٌش وطنً قوى متماسك ؼٌر طابفً - ٕ

وهاتان النعمتان ٌجب أن نحافظ علٌهما فهما حصنا أمان لمصر 

ضد الفوضى واالنهٌار، فال نسمح بالتؽلؽل الشٌعً داخل 

نتصدى لكل محاوالت إضعاؾ أو إسقاط المجتمع المصري و

الجٌش المصري. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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الوظابؾ والمهام والمهارات اإلدارٌة "عرض 

( ٕموجز" )

كتبه/ أحمد عبد الحمٌد عنوز 

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

اول العلوم اإلدارٌة على المستوى التطبٌقً مجموعة ِمن فتتن

الوظابؾ والمهام اإلدارٌة، األساسٌة والفرعٌة والداعمة، 

ٌاتها،  وتعتنً بتعرٌفها وخصابصها، وكٌفٌة القٌام بها وَفنِّ

وعالقتها ببعضها البعض داخل المنظومات اإلدارٌة؛ باإلضافة 

كالتوصٌؾ الوظٌفً  إلى بعض األمور الالزمة للعمل اإلداري،

مة لعملهم، وآلٌة فض  للقابمٌن بالعمل وصفاتهم، واللوابح المنظِّ

المنازعات، ومعاٌٌر تقٌٌم نجاح المنظومة فً القٌام بمهامها، 

وطرق معالجة وتصحٌح مسارات العمل بها، وكٌفٌة التعامل مع 

األزمات الطاربة، وآلٌات تطوٌر المنظومة ككل، وتوظٌؾ 

رهم ِمن أجل استمرار المنظومة فً القٌام أفرادها وتطوٌ

بوظابفها وبقابها فً ضوء التحدٌات التً تواجهها. 

ٌنبؽً أن تراجع تكوٌنها  -كبرت أو صؽرت-وكل منظومة إدارٌة 

وأداءها فً ضوء هذه الوظابؾ والمهام والفنٌات التً تراكمت 

الخبرات والتجارب لتثبت أهمٌتها. 

وظابؾ والمهام والفنٌات فهً وكل منظومة عمل تهمل هذه ال

مهددة فً بقابها؛ فضالً عن كفاءتها. 

فالعمل اإلداري جهد منّظم له أسباب نجاح، وعوامل فشل؛ إذا 

ؼفل القابمون علٌه عن هذه األسباب فمنظوماتهم مهددة بضٌاع 

 -وِمن أهمها: تبدٌد أعمار العاملٌن بها-الموارد وتبدٌدها 

وِمن َثمَّ سلسلة ال تتوقؾ ِمن وتضٌٌع الفرص المتاحة لها، 

َواَل الخسابر تنتهً عند نقطة حذر منها القرآُن أهلَ اإلٌمان: )

ٍة أَنَكاًثا . (9ٕ)النحل:( َتُكوُنوا َكالَّتًِ َنَقَضْت َؼْزلََها ِمن َبْعِد قُوَّ

وإذا كان العمل الهادؾ للربح أقصى خسابره مادٌة، فإن العمل 

خاصة إذا  ر ِمن ذلك بكثٌر؛الدعوي واإلصالحً خسابره أكب

انحرفت مسٌرة العاملٌن فٌه وانقضت أعمارهم فً ؼٌر طرٌق 

لوها أمام هللا   -عز وجل-الرشد فضٌعوا األمانة التً تحمَّ

طوا فً النصٌحة لدٌنهم وكتاب ربهم وسنة  والمسلمٌن، وفرَّ

ٌِّهم وأّمتهم.  نب

رٌة، وفٌما ٌلً بٌان مختصر ألهم هذه الوظابؾ والمهام اإلدا

ب المفاهٌم  -إن شاء هللا-وسنؤتً علٌها تباًعا  بالتفصٌل الذي ٌقرِّ

والتطبٌقات العملٌة لهذه المفاهٌم النظرٌة، وٌوظفها فً خدمة 

نجاح المنظومة اإلدارٌة الدعوٌة. 

الوظابؾ اإلدارٌة األساسٌة: 

التخطٌط. - ٔ

التوظٌؾ. - ٕ

التنفٌذ. - ٖ

المتابعة. - ٗ

التقوٌم. - ٘

والتطبٌقات والمفاهٌم اإلدارٌة األساسٌة:المهارات  

سً وسماته. - ٔ العمل المإسَّ

مة للعمل وطرق وضِعها وتطوٌِرها. - ٕ اللوابح المنظِّ

التوصٌؾ الوظٌفً. - ٖ

البٌبة التنظٌمٌة الداخلٌة. - ٗ

جمع ورصد المعلومات وتحلٌلها وتحدٌد االحتٌاجات  -٘

واألهداؾ. 
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آلٌة صنع واتخاذ القرارات. - ٙ

طرق حل المشكالت. - 7

إدارة األزمات والمخاطر. - 8

م. - 9 ٌَ الثقافة التنظٌمٌة ومنظومة القِ

البٌبة المحٌطة بعمل المنظومة. - ٓٔ

آلٌات تكوٌن فرق العمل الدابمة والمإقتة وصفات الفرٌق  -ٔٔ

الناجح. 

مهارات وصفات القابد أو المدٌر الناجح. - ٕٔ

ٌة.إدارة الموارد البشرٌة والمال - ٖٔ

التدرٌب وتطوٌر مهارات العاملٌن. - ٗٔ

إدارة الجودة الشاملة ومعاٌٌر األداء والنجاح. - ٘ٔ

التواصل الفّعال داخل المنظومات وخارجها. - ٙٔ

الّرقابة. - 7ٔ

إدارة التؽٌٌر. - 8ٔ

فض المنازعات. - 9ٔ

الوظابؾ الداعمة "السكرتارٌة وقواعد البٌانات". - ٕٓ

بنود مجموعة ِمن الوظابؾ والمهارات وتحت كل بند ِمن هذه ال

الفرعٌة واالعتبارات الضرورٌة ٌؤتً تفصٌلها فً مقاالت الحقة 

.-إن شاء هللا- 

والحمد هلل رب العالمٌن. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


11 
 

حٌاة األصاؼر 

كتبه/ أحمد خلٌل خٌر هللا 

 ٔ

م وأصبح ٌلقب بالمتخصصفلما تعل 

ضاق صدره وساء خلقه وأصبح ال ٌسمع إال صوت نفسه 

هو تعلم لكنه لم ٌتربى 

وربما لم ٌتعلم ولكن زاد رصٌد معلوماته 

 ٕ

تعلم ولما تعلم تفرغ لهدم من نصحه وأعانه على التعلم 

تخصص ولما تخصص تفرغ لتحطٌم من بصره بكلمة متخصص 

و ال ٌشعرالمسكٌن ،، تفرغ لهدم نفسه وه 

 ٖ

أما من تتحدث عنهم فعرفناهم من كالمك 

وأما أنت فعرفناك من كالمك عنهم 

محاوالتك المستمرة فً تصؽٌر الكبٌر الذي رباك توضٌح 

حصري لمعدنك ومستواك 

 ٗ

تمرة سقطت من نخلة ،، 

فؽدت التمرة لٌل نهار تكتب األشعار فً عدم انتسابها لهذه 

النخلة 

ة لم تشعر بها باألساسلٌخبرها أحدهم أن النخل 

 ٘

الوفاء 

حسن العهد 

الحكمة 

البر 

حسن الخلق 

طٌب المعشر 

اللٌن 

طٌب الكالم 

ستر المسلم 

توقٌر أهل العلم 

الخ 

ماتت هذه الكلمات ودفنت فً مقابر التؤوٌل 

 ٙ

طالما ترى أن النخلة قد ماتت منذ زمن 

لما التفرغ لها 

لما المراقبة 

لما االهتمام 

ن حولكالذي ٌلحظه كل م 
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دعها وشانها 

وهناك آالؾ فً العالم ؼٌرها 

 7

ما خان العشرة أصٌل قط ولكن عاشر القوم ؼٌر أصٌل فخان 

تشبها بقول الفاروق 

ومن أحبك بصدق ،، سٌعذرك برفق 

المحبة الصادقة ماكٌنة أعذار متحركة ،،، 

 8

هل أنت مهتم بهم 

طبعا مهتم 

اهتمامً بالبعد عن تناول السم 

ن فٌروس سوء الخلق ٌسممون به خلق هللافهإالء ٌحملو 

التحذٌر منهم حٌاة 

والبعد عنهم نجاة 

 9

بعضهم أحبه 

وكان مبهرا من تكرار تسامحً 

فؤضحى منبهرا من تكرار تجاهلً 

نعم أحبك ولكن األحرار كرامتهم أهم من مشاعرهم حتى لو 

كانت محبة 

 ٔٓ

أنصح نفسً 

قبل أي احد 

ر شهرة الستمرار اإلنسان فً الوسٌلة األٌسر واألسرع واالكث

درجة "األصاؼر" 

هو محاولته الالشعورٌة فً تصؽٌر األكابر 

 ٔٔ

مع انتشار قلة األصل إال من رحم ربً أصبح الوفاء ُملفتاً للنظر 

وأبرز عالمات رخص المعدن 

عندما ٌشتهً الرحٌل ٌصنع بك عٌوباً ال تنتهً 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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السلطة الخامسة 

كتبه/ شرٌؾ طه 

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

تمثل العالقة بٌن الدولة والمجتمع إشكالٌة فً الواقع المصري، 

ٌناٌر" دور المجتمع المصاب بالتراخً لعقود ٕ٘فقد استعادت "

ولكنه لألسؾ أتى على حساب  بسبب عوامل اإلبعاد والتهمٌش،

لدور الدولة، بٌنما  -ُمَتَفهَّم فً ظل الحالة الثورٌة-إضعاؾ شدٌد 

" دور الدولة وسلطتها، وتؽولها على ٙ/ٖٓاستعادت "

المجتمع. 

 -وهو مطلوب-بٌن استعادة دور الدولة  -وخلط-حصل اختالط 

ادٌة واحتكار الدولة لجمٌع المجاالت )السٌاسٌة/ الدٌنٌة / االقتص

/ االجتماعٌة( التً من المفترض أن ُتنشبها الدولة لتوفرها قوى 

المجتمع المختلفة من خاللها، وفق منظومة قانونٌة ودستورٌة. 

ٌنحصر فً وضع األُُطر القانونٌة  -فً النظم الحدٌثة-دور الدولة 

لتنظٌم عمل المجتمع، ومراقبة االلتزام بها. ولٌس دور الدولة 

أو احتكار مجاالت نشاطاته، رؼبة فً إضعافه؛ منافسة المجتمع 

وهو ما ٌعود بالضعؾ على الدولة، فإن المجتمع القوي ٌفرز 

دولة قوٌة، والتً بدورها تنشا مجتمعا قوٌا. 

البعض ٌسمً المجتمع "السلطة الخامسة" بعد السلطات الثالث 

ا على الدولة،  ًٌ واإلعالم، وهو صحٌح؛ فإن للمجتمع دوًرا رقاب

قوي هذا الدور كلما حّد من تؽّول السلطة، والتً تحتكر  وكلما

وهو ما قد ٌدفعها للتؽّول على حقوق  -المشروعة-القوة 

المواطنٌن، باعتبارها الراعً األبوي لمصالحهم.  

البعض ٌظن أن "المجتمع المدنً" ٌنحصر فً بعض الجمعٌات 

ٌة لدٌننا المشبوهة، التً تسعى لنشر القٌم والثقافة الؽربٌة المناف

وهوٌتنا الدٌنٌة والثقافٌة، وهذه البد من وقفة بشؤنها؛ فإنها فً 

الحقٌقة تعمل على هدم المجتمع وتفكٌك أواصره، ولكن األمر 

ٌتسع لٌشمل عمل النقابات واألحزاب والجمعٌات الدٌنٌة 

والخٌرٌة والخدمٌة، وهذه كلها فً الحقٌقة تتعرض لعرقلة، 

محاًطا بالمخاوؾ التً تجعل ووضع عقباٍت ٌجعل عملَها 

لون إؼالقها بدال من أن ٌكون مصٌرهم السجن فً  ٌَُفضِّ أصحابها 

نهاٌة األمر. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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قوة اإلٌمان خٌر من قوة األبدان 

كتبه/ إٌهاب شاهٌن 

سول هللا، أما بعد،الحمد هلل، والصالة والسالم على ر 

هذا الجٌل الفرٌد  -رضوان هللا علٌهم-المتؤمل لجٌل الصحابة 

الذي فتح هللا على ٌدٌه قلوب البالد والعباد؛ ٌرى فرًقا واسًعا 

وَبوًنا شاسعا بٌننا وبٌنهم، وما كان هذا الفرق لٌقاس بؤمور 

 مادٌة أو اقتصادٌة أو اجتماعٌة، وإنما كان هذا الفرق فٌما َوَقر

فً قلوبهم وأّثر فً جوارحهم؛ لذلك ٌقول الُمزنً رحمه هللا: لم 

مع أنه كان له قدم السبق -ٌسبق أبو بكر بكثٌر صالٍة وال صٌاٍم 

ولكن سبق بشٌا َوَقر فً صدره. -فً ذلك 

، سبقوا -رضً هللا عنهم-وهكذا الفارق بٌننا وبٌن كل الصحابة 

مع سبقهم وتفردهم فً  بما فً قلوبهم من تَوّكٍل وٌقٌٍن وإخباٍت،

العبادات الظاهرة. 

َشهم ٌرى عجبا، وسؤسوق حدٌثا ذكره اإلمام  ٌْ والذي ٌستقرئ َع

فً ذلك المعنى، حتى تعلم أن قوة  -رحمه هللا تعالى-البخاري 

اإلٌمان خٌر من قوة األبدان؛ روى اإلمام البخاري وؼٌره من 

ال إله ؼٌره، قال: )وهللا الذي  -رضً هللا عنه-حدٌث أبً هرٌرة 

لقد رأٌُتنً أعتمد على كبدي من الجوع، ولقد وقفُت فً طرٌقهم 

فسؤلته عن آٌة من كتاب  -رضً هللا عنه-ٌوماً فَمّر بً أبو بكر 

وفً رواٌة -هللا وإنها لََمعً، ما سؤلته إال رجاَء أن ٌستتبعنً، 

فؤجابنً وانصرؾ، فَمّر بً عمر  -قال: إال رجاَء أن ٌشبعنً

ن آٌة من كتاب هللا وإنها لََمعً، ما سؤلته إال رجاَء أن فسؤلته ع

قال: فَمّر ولم ٌفعل، قال: حتى  -وفً رواٌة: ٌشبعنً-ٌستتبعنً 

فنظر فً وجهً  -صلى هللا علٌه وآله وسلم-جاء أبو القاسم 

فعرؾ ما بً؛ فتَبّسم وقال: أبا هر ! الَحْق بنا، قال: فانطلقت معه 

ابه، فوجد َقَدحاً فٌه لبن، فقال: حتى دخل الدار مع بعض أصح

من أٌن هذا؟ فقالوا: أهداه لك فالن األنصاري، فقال: ٌا أبا هر ! 

ٌَْشركوننا فً هذا اللبن، قال: فؤحزننً  الحق بؤهل الُصّفة فاْدُعهم 

ذلك؛ ألننً رجوت أن أشرب َشْربة أقٌم بها ُصلبً، وما ٌفعل 

اإلسالم، ال  هذا اللبن فً أهل الصفة، وأهل الصفة أضٌاؾ

ٌؤوون إلى أهل وال مال، ولم ٌكن من طاعة هللا وال طاعة رسوله 

، فانطلق أبو هرٌرة  ودعا أهل الُصّفة، قال:  -رضً هللا عنه-ُبدٌّ

وقد أحزننً أٌضاً أننً دعوتهم فسؤكون آخرهم شرباً، ولم ٌكن 

، فجاءوا فجلسوا، فوضع  -من طاعة هللا وال طاعة رسوله ُبدٌّ

، -تبارك وتعالى-ٌده على اإلناء وسمى هللا  -علٌه وسلمصلى هللا 

ثم قال: أبا هر ! اْسقِهم، قال: فؤعطٌت األول فشرب حتى َرّده، 

فؤخذُته فؤعطٌُته الثانً، فشرب وَرّده، فؤخذته فؤعطٌته الثالث.. 

وهكذا، حتى شربوا جمٌعاً واللبن كما هو، قال: فلما وصلت إلٌه 

ًّ وتَبّسم، وقال: أبا هر ! لم ٌبق نظ -صلى هللا علٌه وسلم- ر إل

إال أنا وأنت، قلت: صدقت ٌا رسول هللا، قال: أبا هر ! اقعد قال: 

فقعدت، قال: اشرب، فشربت، ثم قال: اشرب، فشربت، ثم قال: 

اشرب اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ال أِجُد له َمْسلَكاً، 

الَفْضلَة(. فقال: أَِرنً، فسمى هللا تبارك وتعالى، وشرب 

رضً هللا -تقول عابشة  -صلى هللا علٌه وسلم-وكذلك كان النبً 

ولم ٌشبع  -صلى هللا علٌه وسلم-: )لقد مات رسول هللا -عنها

من خبز الشعٌر(. 

ومع ذلك كانوا أصحاب ِعّزة َنْفس، مع فقرهم الشدٌد، حتى 

الؽنً منهم كان صاحب زهد؛ فمخطا من ٌظن أن قوة البدن 

َجودِة الطعام أو َوْفَرتِه، فلقد كان القلٌل ٌكفٌهم؛ ألنهم تؤتً من 

علموا أنهم ما ُخلِقوا لٌؤكلوا وٌتمتعوا بالحٌاة الدنٌا فقط، إنما 

ٌؤكلون لٌعٌشوا وٌحققوا الؽاٌة التً من أجلها ُخلِقوا، إصالح 

، ومع كل ما كانوا فٌه من -تعالى-الدنٌا وسٌاستها بدٌن هللا 

ٌّة وسخاء وكرم منقطع النظٌر.معاناة كانوا أصحا  ب نفوس أَبِ

فالفارق بٌننا وبٌنهم أن الدنٌا كانت فً أٌدٌهم ولم تكن فً 

قلوبهم؛ لذلك كان الواحد منهم مستِعّداً أن ٌضحً بالدنٌا كلها فً 
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، وال ٌندم علٌها، لذلك ما ُهِزموا -تبارك وتعالى-ساعة فِداًء هلل 

أبداً، وظلّوا َساَدًة حتى ماتوا. 

ذو شجون وال  -صلى هللا علٌه وسلم-الحدٌث عن صحابة النبً 

ٌنتهً، وكؤنهم أناٌس لٌسوا من الَبَشر، ولكنهم َبَشر عاشوا فً 

نا؛ فتشبهوا  ٌْ الدنٌا مثَلنا، بل إنهم القوا من العناِء أكثَر مما عاَن

إن لم تكونوا مثلَهم فإن التشبه بالصالحٌن فالح. والحمد هلل رب 

العالمٌن. 

 وقع أنا السلفًم

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٗٔتركٌا التً ال نعرفها )

)االنقالبات العسكرٌة فً الجمهورٌة التركٌة( 

كتبه/ عالء بكر 

 حركة طالب النور )النورسٌة(: 

حركة دٌنٌة تمٌل إلى التصوؾ، سلكت طرٌق التربٌة وحفظ 

س فً مواجهة المّد العلمانً الماسونً الذي اإلٌمان فً النفو

ساد تركٌا بعد استٌالء كمال أتاتورك على الحكم، وإسقاطه 

 الخالفة اإلسالمٌة.

م من  87ٖٔأسسها الشٌخ سعٌد النورسً. والذي ُولِد عام 

أبوٌن كردٌٌن فً قرٌة )نورس( فً مقاطعة )هزان( شرق 

ة من صؽره. حفظ األناضول، ظهرت علٌه عالمات الذكاء والنجاب

القرآن، وألّم بالعلوم الدٌنٌة، وجانٍب كبٌر من العلوم الدنٌوٌة، 

وعرؾ بالرماٌة والمصارعة وركوب الخٌل، وأخذ نفسه بالزهد 

 والتقشؾ.

م. عمل بالتدرٌس  89ٕٔبدأ دعوته اإلرشادٌة التربوٌة فً عام 

فً مدٌنة )وان(، وتعمق فً العلوم والرٌاضٌات والفلسفة 

ٌخ، وأَلّؾ فً بعضها، فؤُطلق علٌه لقب )بدٌع الزمان( والتار

 م.89ٙٔلسعة علمه. انتقل إلى إستانبول عام 

بعد إطاحة جمعٌة )االتحاد والترقً( بالسلطان عبد الحمٌد عام 

م شارك فً تكوٌن جمعٌة )االتحاد المحمدي( المعنٌة  9ٓ8ٔ

بكشؾ حقٌقة )االتحاد والترقً( الماسونٌة، مما استعدى 

 تحادٌٌن علٌه، ومعاداتهم لدعوته. اال

م، وله خطبة شهٌرة )الخطبة 9ٔٔٔانتقل إلى سورٌا عام 

 الشامٌة( فً المسجد األموي حول أسباب تخلؾ المسلمٌن.

ساعد فً الجٌش التركً خالل الحرب األولى. قبض علٌه 

الروس ونفوه إلى سٌبٌرٌا، لكنه هرب وعاد إلى تركٌا، وُمنِح 

 وسام الحرب.

م ؼادر الشٌخ أنقرة إلى  9ٕٖٔأعقاب إسقاط الخالفة عام فً 

)وان(، َوَكّرس دعوته لمقاومة المد العلمانً فً تركٌا، بعٌدا 

عن السٌاسة، من خالل الدعوة السلمٌة إلى مجاهدة النفس 

وإصالح القلوب، وإٌقاظ العقٌدة اإلسالمٌة، وتصحٌح الفكر، مع 

كاما ومحكومٌن، حٌث تجنب الدخول فً معارك مع المخالفٌن ح

رسالة عالج فٌها المشكالت الدٌنٌة  ٖٓٔألؾ أكثر من 

والروحٌة والعقلٌة، انطالقا من القرآن وتفسٌره، تعد هً فكر 

بنشرها فً ظل  -خاصة من الشباب-حركته. وقد اعتنى أتباعه 

ظروؾ صعبة تعادي أي مظهر من المظاهر اإلسالمٌة. وله 

 )إشارات اإلعجاز فً مظان المجاز(.مإلَّؾ باللؽة العربٌة باسم 

م استمالته، فعرض علٌه قصًرا 9ٖ8ٔحاول "أتاتورك" عام 

فخًما ومناصب علٌا، لكنه رفض ذلك منصرفا عن السٌاسة، 

 متفرؼا للتربٌة والعبادة.

م للمحاكمة مرات  حاربه العلمانٌون بشدة بسبب دعوته، وقُدِّ

علمانٌة الكمالٌة، عدٌدة بتهم منها: العمل على هدم الدولة ال

وإثارة روح التدٌن فً تركٌا، وتؤلٌؾ جمعٌة ِسّرٌة، والتهجم 

 على كمال أتاتورك.

فتصدى لهذه التهم والمحاكمات بمنطق بلٌػ زاد من أتباعه، لكنه 

عانى من التعذٌب والسجن والنفً، وصدرت ضده أحكام 

اعه فً باإلعدام، ولكنها لم ُتَنّفذ خشٌة ثورة أتباعه. وقد بلػ أتب

تركٌا ما ٌزٌد عن نصؾ ملٌون شخص، وصار له أنصار فً 

باكستان والهند، وأسس الطالب األتراك فً أمرٌكا معهدا باسم 

)معهد رسابل النور(. لكن أتباعه فً تركٌا لم تسمح الظروؾ 

 المحٌطة بهم بتؤسٌس عمل إسالمً منظم.

عاش آخر عمره فً )إسبارطة( منعزال عن الناس. ثم توفً 

 م.  9ٙٓٔحمه هللا فً ر

 م:ٕٙٔٓاالنقالب العسكري الفاشل فً ٌولٌو 

 -لٌلة السبت-م ٕٙٔٓ -7-٘ٔفوجا العالم فً مساء الجمعة 

بَنَبإٍ قادم من تركٌا ٌفٌد تحرك مجموعة من الجٌش معها دبابات 

وطابرات، هاجم بعضها مقر المخابرات التركٌة وَمباٍن تابعة 

خر على جسر مهم فً إسطنبول، للجٌش، بٌنما سٌطر البعض اآل

 وتوجهت دبابات لمحاصرة البرلمان.
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وتم إذاعة بٌان عبر التلفزٌون الرسمً بتولً الجٌش للسلطة 

فً البالد، وتعٌٌن )مجلس سالم( ٌتولى الحكم، مع تعلٌق العمل 

بالدستور، و فرض األحكام العرفٌة، أي وقوع االنقالب 

 العسكري الخامس فً البالد.

لم تستمر إال  -شهدت إطالق نار وفوضى-باكات دامٌة وبعد اشت

 ساعات قلٌلة، أعلن عن إحباط هذا االنقالب.

 )أكٌن أوزتورك( المتهم بتدبٌر االنقالب: 

اتُّهم "أوزتورك" بؤنه العقل المدبر لالنقالب، والذي أعطى 

 إشارة البدء بالتحرك.

ه كان ٌرأس سالح الجو التركً، وأثٌرت الشكوك حول عالقت

بالمعاِرض )فتح هللا كولن( منذ نحو عام، وتم اعتقاله مع فشل 

 االنقالب، واحتجازه بوحدة مكافحة اإلرهاب فً )أنقرة(.

م، التحق بالكلٌة الجوٌة عام  9ٕ٘ٔ"أوزتورك" من موالٌد عام 

م، وتدرج فً المناصب داخل 97ٖٔم، وتخرج عام  97ٓٔ

كري التركً فً سالح الجو التركً، وتولى منصب الملحق العس

م، وحصل على رتبة  ٕٓٓٓ –م 998ٔإسرابٌل بٌن عامً 

م، وَرأَس القوات الجوٌة حتى أؼسطس ٖٕٔٓجنرال عام 

م. وأصبح عضًوا بالمجلس األعلى للقوات المسلحة  ٕ٘ٔٓ

ٌُحال للتقاعد نهاٌة أؼسطس  التركٌة، حٌث كان من المقرر أن 

 م. ٕٙٔٓ

الناتو، ووسام االستحقاق،  نال العدٌد من األوسمة، منها: وسام

 من سالح الجو التركً، ووسام امتٌاز من باكستان. 

 العقٌد )محرم كوسا( ُمَنفِّذ االنقالب: 

هو المستشار القانونً لربٌس أركان الجٌش التركً، نجح فً 

إقناع عدد من كبار ضباط الجٌش بالمعاونة فً االنقالب، ثم فاجؤ 

مر، طالبا منه دعم الحركة، ربٌس األركان )خلوصً آكار( باأل

وإعطاء األوامر بجعل التحرك ٌشمل الجٌش بؤكمله، ولكن 

"خلوصً" رفض، فاعتقله االنقالبٌون لمنعه من إصدار أوامر 

 مضادة لالنقالب، وفقد بالتالً االتصال مع السلطات الرسمٌة.

 )خلوصً آكار( ربٌس أركان الجٌش:

البرٌة العسكرٌة،  م، والتحق بالمدرسة 9ٕ٘ٔولد خلوصً عام 

فً سالح المشاة، صار قابًدا للقوات البرٌة  97ٖٔوتخرج عام 

م، وأنهى دراسته باألكادٌمٌة العسكرٌة  98ٓٔحتى عام 

 م. 98ٕٔالحربٌة عام 

تقلد منصب قابد سالح المشاة بفرع األمن الداخلً، وشؽل 

منصب ربٌس دابرة التخطٌط والمبادئ الحربٌة بحلؾ شمال 

)الناتو(، ثم أصبح قابًدا لمدرسة سالح البر الحربٌة. األطلنطً 

م قابًدا للقوات البرٌة التركٌة، ثم ُرقً إلى 7ٕٓٓثم أصبح عام 

م، وأصبح النابب الثانً لربٌس ٕٔٔٓرتبة فرٌق أول عام 

أركان الجٌش التركً، تم اختٌاره من مجلس الشورى العسكري 

 م. ٖٕٔٓلمنصب ربٌس أركان الجٌش فً 

بالوطنٌة، والقدرة على اتخاذ القرارات السرٌعة الحاسمة، اّتسم 

 مع هٌبة عسكرٌة؛ لذا لُقِّب بلقب )سٌري باشا(.

 )أومٌت دوندار( ربٌس هٌبة أركان الجٌش بالوكالة: 

قابد الجٌش األول وربٌس هٌبة األركان بالوكالة، قام بدور هام 

احدة فً إفشال االنقالب، حٌث اتصل بـ"أردوؼان" قبل ساعة و

من االنقالب وأبلؽه عن بدء تحرك االنقالبٌٌن، وضرورة تؽٌٌر 

مكان وجوده، وأنه إلى جانبه ألنه الربٌس الشرعً للبالد، 

ودعاه إلى التوجه إلى إسطنبول، وأنه سٌإمن له طرٌق 

الوصول، واإلقامة هناك، مما سمح للربٌس بالتحرك من مكان 

 إقامته قبل اقتحامه بدقابق. 

م، التحق باألكادٌمٌة الحربٌة، تخرج  9٘٘ٔار" عام ولد "دوند

م، عاد للدراسة باألكادٌمٌة 97٘ٔبرتبة مالزم أول عام 

م برتبة 98٘ٔم، وتخرج منها عام 98ٖٔالعسكرٌة مجددا عام 

 ضابط صؾ.

عمل قابًدا لوحدة المٌكانٌكا بهٌبة القٌادة واإلدارة اللوجٌستٌة 

للخدمة بالقوات البرٌة، حٌث التابعة للقوات المدرعة، ثم انتقل 

عمل سكرتًٌرا لألمانة العامة، ثم موظًفا بالهٌبة العامة للتخطٌط 

االستراتٌجً التابعة إلدارة هٌبة األركان. ثم التحق بكتٌبة 

ا لسفارة تركٌا بلندن، ثم عاد  ًٌ المشاة، ثم عمل ملحًقا عسكر

ادة للعمل فً شعبة تخطٌط وإدارة العملٌات المسلحة، وتولى قٌ

 حرس الحدود.
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ترقى إلى رتبة قابد لواء فً قسم اإلنشاءات والعقار والبنٌة 

التحتٌة العسكرٌة التابعة للناتو. ثم ترقى إلى رتبة فرٌق عام 

م، وعمل قابًدا للجٌش الخامس، ثم مستشاًرا بوزارة 9ٕٓٓ

 الدفاع .

م، وأصبح قابدا للجٌش ٖٕٔٓترقى إلى رتبة جنرال عام 

م، وأصبح ربٌسا لهٌبة ٕ٘ٔٓدا للجٌش األول عام الثالث، ثم قاب

 األركان بالوكالة فترة محاولة االنقالب. 

 )هاكان فٌدان( ربٌس االستخبارات التركٌة: 

ُتلَقِّبه وسابل اإلعالم التركٌة بـ )حافظ أسرار "أردوؼان"(، و)ٌد 

"أردوؼان" الضاربة(، وٌصفه البعض بالثعلب التركً أو 

ٌُقال أنه صاحب فكرة توجه "أردوؼان" الجندي المجهول، و

 بالحدٌث مباشرة إلى الشعب طالبا منه مقاومة االنقالب.

شهد جهاز االستخبارات فً عهده تعدٌالت ونقلة نوعٌة كبٌرة، 

 لٌصبح أحد أقوى أجهزة االستخبارات فً العالم.

أقنع "أردوؼان" بتجمٌع أجهزة المخابرات الخارجٌة واألمن 

ة جهاز المخابرات العامة المركزٌة، األمر والجٌش تحت قٌاد

 الذي أزعج األوساط فً األمن والجٌش. 

م، تخرج من األكادٌمٌة 9ٙ8ٔولد "فٌدان" فً أنقرة عام 

م، 98ٙٔالحربٌة البرٌة )مدرسة قوات المشاة المحاربة( عام 

م فً وحدة التدخل السرٌع ٕٔٓٓم و 98ٙٔعمل بٌن عامً 

ً، وفً صفوؾ فرع جمع التابعة لحلؾ شمال األطلنط

 المعلومات السرٌة فً ألمانٌا.

نال البكالورٌوس فً العلوم السٌاسٌة و اإلدارة من جامعة 

مٌرالند األمرٌكٌة، ثم الماجٌستٌر فً العالقات الدولٌة من جامعة 

م من نفس الجامعة. ٕٙٓٓبٌلكنت فً أنقرة، ثم الدكتوراة عام 

معاهد، منها: معهد وتابع دراسته فً عدد من المإسسات وال

األمم المتحدة لبحوث نزع السالح، والوكالة الدولٌة للطاقة 

 الذرٌة.

عمل "فنً حاسوبات" داخل القوات البرٌة التركٌة، وشؽل 

منصب مستشار اقتصادي وسٌاسً فً سفارة تركٌا بؤسترالٌا، 

 م. ٖٕٓٓوترأس وكالة التنمٌة والتنسٌق التركٌة عام 

خارجٌة )داود أوؼلو(، ثم ناببا لمستشار عمل مستشاًرا لوزٌر ال

ربٌس الوزراء لشبون األمن الدولً والسٌاسة الخارجٌة، وعمل 

 عضوا بالمجلس اإلداري للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة.

م صار ناببا لربٌس االستخبارات التركٌة، 9ٕٓٓوفً أبرٌل 

 ٕٓٔٓوعند تقاعد ربٌس االستخبارات حل محله فً ماٌو عام 

عاما، عقب الهجوم اإلسرابٌلً على سفٌنة  ٕٗعمره م، و

 مرمرة. 

 كٌؾ فشل االنقالب؟ 

ؼادر "أردوؼان" مكان إقامته قبل وصول االنقالبٌٌن إلٌه، 

وخاطب الشعب التركً وأنصاره عبر "سكاٌب" فً مداخالت 

أجراها لوسابل اإلعالم ومحطات التلٌفزٌون؛ لٌطالبهم بالنزول 

نقالب ومواجهًة لقواته مع عناصر إلى الشوارع، رفًضا لال

دعوة  -بكل طوابفه-الشرطة و األمن، وقد لّبى الشعب 

"أردوؼان"، ووقعت مواجهات دموٌة مع جنود االنقالب فً 

 الشوارع حتى زال خطرهم.

فشل  -بعد ساعات قلٌلة-وأعلن ربٌس الوزراء )بن علً ٌلدرٌم( 

على األمن فً المحاولة االنقالبٌة، مإكًدا استعادة السٌطرة 

البالد، وأشارت االستخبارات التركٌة إلى عودة األوضاع إلى 

طبٌعتها، وتوعد "أردوؼان" محاولً االنقالب بؤنهم سٌدفعون 

 ثمنا باهًظا أمام القضاء التركً.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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أكل الحقوق 

سنٌنكتبه/ عصام ح 

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

دةٌ فاضلة تسؤل عن حال أختها؛ إذ دخلت علٌها  ٌّ فقد هاتفتنً س

ع على جانب وجهها وأكل منه،  لما ماتت فوجدت نمالً تجمَّ

ودموع الدم تنزل من عٌنها، ولم تكن مرٌضة بكبد أو ؼٌره !!. 

ا كانت متزوجة من رجل كبٌر ولما سؤلتها عن عملِها قالت: إنه

فً السن وله أوالد من ؼٌرها ٌقٌمون بالّصعٌد، وكانت تؤخذ من 

ة عنها، وكتبت شقة من زوجها  ٌّ مال الجمعٌات الخٌرٌة وهى َؼن

.-ؼفر هللا لها-البنها دون أوالده!!.  

قلت: هذا من الظلم الذى ظلمته ألوالد الرجل، ومن السإال الذي 

ٌُخلِّصوا كانت تسؤله بؽٌر حقّ  ، فعلٌك أن ُتَذّكري أوالدها حتى 

هم من هذا الظلم، مع الدعاء والصدقة.  أُمَّ

ًّ واجَب النصٌحة، لنفسً  -وؼٌرها كثٌرٌ -حّركت هذه الحادثة  ف

وإلخوانً المسلمٌن، فً وقتِنا هذا الذي ضاعت فٌه الحقوق، 

لى ص-وَسُهلَ على الكثٌر أكلُها، وكؤننا فً الزمان الذى ٌقول فٌه 

: "لٌؤتٌن على الناس زمان ال ٌبالً المرُء بما -هللا علٌه وسلم

أخذ المال: أِمَن الحالل أم من الحرام" )رواه البخاري(. هللا 

المستعان. 

إن هللا تعالى قد عّظم ُحرمة المسلم، عن ابن عباس:  •

إلى الكعبة قال:  -صلى هللا علٌه وسلم-)لما نظر رسول هللا 

ٍت، ما أعظَمِك، وأعظَم حرَمَتِك! وَللمإمُن "مرحباً بِك من بٌ

أعظُم حرمًة عند هللاِ منِك، إن هللاَ حّرم منِك واحدةَّ، وحّرَم ِمَن 

وِء( ُشَعب  ٌَُظنَّ به ظنُّ السُّ المإمِن ثالثاً: دَمه، ومالَه، وأن 

(؛ ٕٖٓٗاإلٌمان للبٌهقً. وهذا إسناد حسن،)الصحٌحة

َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتؤُْكلُوا فحّرم دَمه ومالَه وِعرَضه فقال:  ٌُّ ا أَ ٌَ "

َنُكم بِاْلَباِطِل" النساء: ٌْ . 9ٕأَْمَوالَُكم َب

ْقُتلَ ُمْإِمًنا إاِلَّ َخَطؤً" النساء:  ٌَ . 9ٕوقال: "َوَما َكاَن لُِمْإِمٍن أَن 

ن َقْوٍم َعَسٰى أَن ْسَخْر َقْوٌم مِّ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل  ٌُّ ا أَ ٌَ  وقال: " 

ْنُهنَّ  ًرا مِّ ٌْ ُكنَّ َخ ٌَ َساٍء َعَسٰى أَن  ن نِّ ْنُهْم َواَل نَِساٌء مِّ ًرا مِّ ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ

َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب بِْبَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد 

الُِموَن *  بَِك ُهُم الظَّ ُتْب َفؤُوَلٰ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اإْلٌَِماِن َوَمن لَّْم  ٌُّ ا أَ ٌَ

ْؽَتب  ٌَ ُسوا َواَل  نِّ إِْثٌم َواَل َتَجسَّ نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ اْجَتنُِبوا َكثًٌِرا مِّ

ًتا َفَكِرْهُتُموهُ  ٌْ ؤُْكلَ َلْحَم أَِخٌِه َم ٌَ ٌُِحبُّ أََحُدُكْم أَن  ْعُضُكم َبْعًضا أَ بَّ

َ َتوَّ 
َ إِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ ِحٌٌم". الحجرات:َواتَّ . ٕٔ:ٔٔاٌب رَّ

: "ال ٌحلّ مال امرئ مسلم إال عن -صلى هللا علٌه وسلم-وقال 

طٌب نفس منه" رواه مسلم. 

وقال: "ُكلّ المسلم على المسلم حرام: دُمه ومالُه وِعرُضه". 

رواه مسلم. 

فً خطبته، فً حجة الوداع:  -صلى هللا علٌه وسلم-وقال النبً 

كم وأعراضكم علٌكم حرام، كحرمة ٌومكم "إن دماءكم وأموال

هذا، فً شهركم هذا، فً بلدكم هذا" رواه مسلم. 

بؽٌر َحقٍّ شرعه هللا -ومن صور أكل المال بالباطل  •

: -تعالى 

ه، أو ٌؤخذه مضاَربة -اقتراض المال ثم أكله  -ٔ بَِعَدم َردِّ

ٌّعه على أصحابه. وهذا ُمَتَوعّ  ٌُتلِفه وٌض د ولٌس له بها خبرة ف

: "َمن أََخَذ أموال الناس -صلى هللا علٌه وسلم-باإلتالؾ، قال 

ٌرٌد أداَءها أّدى هللا عنه، ومن أََخَذها ٌرٌد إِتالَفها أتَلَفه هللا". 

رواه البخاري. 
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سإال الناس أموالَهم َتَكثُّراً، أو بال حاجه أو ضرورة.  -ٕ

ى ٌلقى : "ال تزال المسؤلة بؤحدكم حت-صلى هللا علٌه وسلم-قال 

هللا ولٌس فً وجهه َمزَعة لَْحٍم". رواه مسلم.  

: "لو تعلمون ما فً المسؤلة ما -صلى هللا علٌه وسلم-وقال 

مشى أََحٌد إلى أََحٍد ٌسؤله شٌباً". رواه أحمد. 

: " َواَل -تعالى-الخصومة بباطل ألكل َحّق أخٌه. قال هللا  -ٖ

َنُكم بِاْلَبا ٌْ اِم لَِتؤُْكلُوا َفِرًٌقا َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُكم َب ِطِل َوُتْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّ

اِس بِاإْلِْثِم َوأَنُتْم َتْعلَُموَن".  ْن أَْمَواِل النَّ مِّ

، وإنما أنا -صلى هللا علٌه وسلم-وقال  ًّ : "إنكم تختصمون إل

بشر، ولعلَّ بعضكم أن ٌكون ألَحَن بُحّجته من بعض، فإن قضٌُت 

ن حق أخٌه فإنما أقطع له قطعة من النار؛ فال ألحد منكم بشًٍء م

ٌؤخذ منها شٌباً". رواه الترمذي وقال: حسن صحٌح. 

صلى -الحلؾ كذباً لتروٌج سلعته وألكل حق أخٌه. قال  -ٗ

نُظر إلٌهم -هللا علٌه وسلم ٌَ ٌَُكلِّمهم هللا ٌوم القٌامة وال  : "ثالثة ال 

ٌَُزّكٌهم ولهم عذاب ألٌم" ثالث مرات. ق ال أبو ذر: خابوا وال 

وخسروا، من هم ٌا رسول هللا؟ قال: "الُمْسبِل، والَمّنان، 

ج  والُمنفِق ِسْلَعَته بالحلؾ الكاذب". رواه مسلم. أي: الُمَروِّ

سلعته بالحلِؾ الكاذب، ٌحلِؾ لٌؽر أخاه أنه اشتراها بثمنه أو 

صلى -. فقال -فالوٌل له-باعها له بخسارة وهو فً ذلك كاذب 

: "من حلؾ على ٌمٌٍن فاِجرٍة لٌقتطع بها مال -ٌه وسلمهللا عل

امرٍئ مسلم لقً هللا وهو علٌه ؼضبان". رواه البخاري ومسلم. 

وفً رواٌة: فقال له رجل: وإن كان شٌبا ٌسًٌرا ٌا رسول هللا؟ 

قال: "وإن َقضًٌبا من أراك". صحٌح. رواه مالك فً الُمَوّطؤ. 

جتمع إال آذنت بفساده الّرشوة، والتً ما انتشرت فً م -٘

االقتصادي وانهٌاره؛ فما من فساد فً أي منحى من مناحً 

الحٌاة إال والّرشوة سبُبه وأساسه، وإذا دخلت الّرشوة من الباب 

خرجت األمانة من الشباك. )وهو النافذة. المعجم الوسٌط(. لذلك 

َمها الشرع ولعن آكلها وموكلها والوسٌط بٌنهما. قال  صلى -َحرَّ

: "لعن هللا الراشً والمرتشً" أخرجه الترمذي - علٌه وسلمهللا

"والرابش". -فٌه ضع-وأحمد. وفى لفظ  

وانظر لهذا الموقؾ العجٌب الذي شهد الٌهود أنه بمثله قامت 

َسار  ٌَ أن  -رضً هللا عنه-السماوات واألرض: عن سلٌمان بن 

ة كان ٌبعث عبدهللا بن رواح -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

َبر ، فٌخرص بٌنه وبٌن الٌهود . قال: فجمعوا له حلٌاً من  ٌْ إلى َخ

حلً نسابهم، فقالوا له: هذا لك وخفِّْؾ عنا وتجاوز فً القسم. 

، وما  ًّ فقال: "ٌا معشر الٌهود، وهللا إنكم لمن أبؽض خلق هللا إل

ذاك بحاملً على أن أحٌؾ علٌكم، فؤما ما َعَرضتم من ِرشوة 

نا ال نؤُكلها، فقالوا: بهذا قامت السماوات فإنها ُسْحت، وإ

واألرض" أخرجه مالك.  

بعد ذكر آٌات  -تعالى-اإلضرار فى الوصٌة. قال هللا  -ٙ

َ َوَرُسوَلُه 
ٌُِطِع هللاَّ ِ َوَمن  الموارٌث والوصٌة: "تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ

اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِدٌَن  لَِك اْلَفْوُز ٌُْدِخْلُه َجنَّ
ٰ
فٌَِها َوَذ

ٌُْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا  َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ٌَ َ َوَرُسولَُه َو
ْعِص هللاَّ ٌَ اْلَعِظٌُم * َوَمن 

ِهٌٌن" النساء:  . ٗٔ:ٖٔفٌَِها َولَُه َعَذاٌب مُّ

ٍن  -تعالى-قال هللا  ٌْ ٌُوَصٰى بَِها أَْو َد ٍة  ٌَّ فً الوصٌة: "ِمن َبْعِد َوِص

َر ُمضَ  ٌْ ". النساء: َؼ ٌّته على ٕٔارٍّ ، قال ابن كثٌر: "لتكن َوِص

رضً هللا -العدل ال على اإلضرار" التفسٌر. وقال ابن عباس 

: "اإلضرار فً الوصٌة من الكبابر". رواه البٌهقً فً -عنهما

السنن الكبرى. 

ؾ فً مال المسلمٌن بؽٌر حقِّ شرِع هللا، وهذا  -7 التصرُّ

ِوالٌة وتحت ٌده أموال الناس، من رأس ٌشمل كلَّ َمن واّله هللا 

الدولة إلى أقلِّ ُسلطة تنفٌذٌة، حتى من كان إماماً ومسبوالً عن 

مسجد، أو وكٌالً عن صدقٍة أو زكاٍة ونحو ذلك، فٌجب علٌه أن 

فاً مشروعاً فً وجِهها وَحقِّها،  ٌتصرؾ فً هذه األموال تصرُّ

قاربه أو ؼٌرهم والوٌل له إن أضاعها أو تصرؾ فٌها لنفسه أو أ

ؾ فٌها بمحض شهوته وهواه.  ُمحاباًة، أو تصرَّ
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-قالت: قال رسول هللا  -رضً هللا عنها-عن خولة األنصارٌة 

: "إن رجاالً ٌتخوضون فً مال هللا بؽٌر -صلى هللا علٌه وسلم

حق فلهم النار ٌوم القٌامة" رواه البخاري. 

قال هللا تعالى:  أكل مال الٌتٌم بؽٌر حقِّ أَِذَن فٌه الشرع. -8

ؤُْكلُوَن فًِ ُبُطونِِهْم  ٌَ َما  َتاَمى ُظْلًما إِنَّ ٌَ ؤُْكلُوَن أَْمَوالَ اْل ٌَ "إِنَّ الَِّذٌَن 

ْصلَْوَن َسِعًٌرا"]النساء: ٌَ [. َٓٔناًرا َوَس

صلى هللا علٌه -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 

نها: "أكل مال قال: )اجتنبوا السبع الموبقات(، وذكر م -وسلم

الٌتٌم" رواه البخاري ومسلم. 

م حرمة أخٌه المسلم  • ٌَُعظِّ وبالجملة فعلى المسلم أن 

ِ َفُهَو  -تعالى-تعظٌماً هلل  ْم ُحُرَماِت هللاَّ ٌَُعظِّ َمها؛ "َوَمن  الذي َعظَّ

ِه".  ٌر لَُّه ِعنَد َربِّ ٌْ َخ

 : "إن هللا-صلى هللا علٌه وسلم-وأن ٌحِرص على الحالل؛ قال 

ًبا، وإن هللا أمر المإمنٌن بما أمر به  ٌِّ ٌب ال ٌقبل إال ط ٌّ ط

َباِت َواْعَملُوا  ٌِّ ُسلُ ُكلُوا ِمَن الطَّ َها الرُّ ٌُّ ا أَ ٌَ المرسلٌن فقال: "

َها الَِّذٌَن آَمُنوا  ٌُّ ا أَ ٌَ َصالًِحا ۖ إِنًِّ بَِما َتْعَملُوَن َعلٌٌِم" .. وقال: "

َباِت َما َرزَ  ٌِّ ٌُطٌل السفر، ُكلُوا ِمْن َط ْقَناُكْم" .. ُثّم َذَكر الرجل 

أَْشَعث أَْؼَبر، ٌمّد ٌدٌه إلى السماء، ٌارب ٌارب، ومطَعمه حراٌم، 

ٌُستجاب  وَمشَربه حراٌم، وَملَبسه حرام، وُؼذي بالحرام؛ فؤّنى 

لذلك؟!" رواه مسلم. 

"اللهم اكفنا بحاللك عن حرامك وأؼننا بفضلك عمن سواك". 

لعالمٌن.والحمد هلل رب ا 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( الخروج على ٕصفحات ِمن ذاكرة التارٌخ )

 -رضً هللا عنه-أمٌر المإمنٌن عثمان بن عفان 

" "األسباب والنتابج

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

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

فقد ذكرنا فً المقال السابق مقدمة بمثابة الدٌباجة والتمهٌد 

لحدٌثنا حول بعض الثورات التً حدثت فً التارٌخ اإلسالمً، 

وذكرنا نبذة حول أهمٌة دراسة التارٌخ، ثم تحدثنا عن فتنة مقتل 

، وما هً التهم التً -رضً هللا عنه-أمٌر المإمنٌن عثمان 

جوا علٌه وقتلوه، وما هو الرد على ذكرها المجرمون الذٌن خر

هذه الٌتهم والشبهات، وكانت التهمة التً ذكرناها هً: "ضربه 

لعمار حتى فتق أمعاءه، والبن مسعود حتى كسر أضالعه ومنعه 

عطاءه"، وقد انتهٌنا ِمن الرد على هذه التهمة فً المقال 

 السابق.

عنه:  أنهم قالوا -رضً هللا عنه-وممن أنكروه على عثمان  -

 "ابتدع فً جمع القرآن وتؤلٌفه، وفً حرق المصاحؾ":

"وأما جمع القرآن، فتلك  :-رحمه هللا-قال أبو بكر بن العربً 

حسنته العظمى، وخْصلُته الكبرى، وإن كان َوجدها كاملة، لكنه 

أظهرها وردَّ الناس إلٌها، وحسم مادة الخالؾ فٌها، وكان نفوُذ 

دٌه، وقد ثبت فً صحٌح البخاري وعد هللا بحفظ القرآن على ٌ

ًَّ أَُبو  -رضً هللا عنه-وؼٌره عن زٌد بن ثابت  قال: "أَْرَسلَ إِلَ

ُ َعْنهُ -َبْكٍر 
ًَ هللاَّ اِب  -َرِض َماَمِة. َفإَِذا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ ٌَ َمْقَتلَ أَْهِل اْل

ْوَم ِعْنَدهُ. َقالَ أَُبو َبْكٍر: إِنَّ ُعَمَر أََتانًِ َفَقالَ إِنَّ الْ  ٌَ َقْتلَ َقِد اْسَتَحرَّ 

اِء  اِء اْلقُْرآِن، َوإِنًِّ أَْخَشى أَِن اْسَتَحرَّ اْلَقْتلُ بِاْلقُرَّ َماَمِة بِقُرَّ ٌَ اْل

ْذَهُب َكثٌٌِر ِمَن اْلقُْرآِن، َوإِنًِّ أََرى أَْن َتؤُْمَر بَِجْمِع  ٌَ بِاْلَمَواِطِن َف

َؾ َتْفَعلُ  ٌْ ِ  اْلقُْرآِن. قُْلُت لُِعَمَر: َك ْفَعْلُه َرُسولُ هللاَّ ٌَ ًبا لَْم  ٌْ ُ -َش َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌَُراِجُعِنً -َعلَ ٌر، َفلم ٌزل عمر  ٌْ ِ َخ ؟ َفَقالَ ُعَمُر: َهَذا َوهللاَّ

ت الَِّذي َرأَى ُعَمُر. َقالَ  ٌْ فٌِِه َحتَّى َشَرَح هللاُ َصْدِري لَذلِك، َوَرأَ

ٌد" َقالَ أَُبو َبْكٍر إِنَّ  ٌْ ِهُمَك، َوَقْد ُكْنَت َتْكُتُب َز َك َرُجلٌ َشابٌّ َعاقِلٌ ال َنتَّ

 ِ ًَ لَِرُسوِل هللاَّ ِه َوَسلَّمَ -اْلَوْح ٌْ ُ َعَل ِع اْلقُْرآَن َفاْجَمْعُه، -َصلَّى هللاَّ ؛ َفَتَتبَّ

ًَّ ِممَّ  ِ لَْو َكلَّفُونًِ َنْقلَ َجَبٍل ِمَن اْلِجَباِل َما َكاَن أَْثَقلَ َعلَ ا َفَوهللاَّ

ْفَعله  ٌَ با لم  ٌْ أََمَرنًِ بِِه ِمْن ِجْمِع اْلقُْرآن، َقالَ: قُْلُت َكٌَؾ َتْفَعلُوَن َش

 ًُّ بِ ِه َوَسلَّمَ -النَّ ٌْ ُ َعلَ
َزلْ أَُبو -َصلَّى هللاَّ ٌَ ٌر، َفلَْم  ٌْ ِ َخ ؟ َقالَ: ُهَو َوهللاَّ

ُ َصْدِري لِلَِّذي َشَرَح لَ  ٌَُراِجُعنًِ َحتَّى َشَرَح هللاَّ ُه َصْدَر أَبًِ َبْكٍر َبْكٍر 

ُ َعْنُهَما-َوُعَمَر 
ًَ هللاَّ ْعُت اْلقُْرآَن أَْجَمُعُه ِمَن اْلُعُسِب -َرِض ، َفَتَتبَّ

ِن  ٌْ َت ٌَ ْوَبة آ َجال َحتَّى َوَجْدُت ِمْن ُسوَرة التَّ َواللَِّخاِؾ، َوُصُدوِر الرِّ

َمَة األَْنَصاِريِّ لَْم أَِجْدَها َمَع أَحَ  ٌْ ِرِه )َمَع أَبًِ ُخَز ٌْ لََقْد َجاَءُكْم ٍد َؼ

، َحتَّى َخاتَِمِة َبَراَءَة. َفَكاَنِت (8ٕٔ)التوبة:( َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسُكمْ 

اته ثمَّ ِعْند  ٌَ ُ ُثمَّ ِعْنَد ُعَمَر َح
ُحُؾ ِعْنَد أَبًِ َبْكٍر َحتَّى َتَوفَّاهُ هللاَّ الصُّ

 َحْفَصة".

ٌُؽازي أهل الشام ثم لما قِدم ُحذٌفة بن الٌمان على عثمان وكا ن 

فً فتح أرمٌنٌة وأْذِرَبٌجان مع أهل العراق، حدثه حذٌفة عن 

-لعثمان  -رضً هللا عنه-اختالفهم فً القراءة، فقال حذٌفة 

ٌا أمٌر المإمنٌن، أدرك هذه األمة قْبل أن  :-رضً هللا عنه

ٌختلفوا فً الكتاب اختالؾ الٌهود والنصارى: فؤرسل عثمان إلى 

لً إلٌنا بالصحؾ ننسخها فً المصاحؾ، ثم حفصة أن أرس

نردها إلٌك، فؤرسلت بها حفصة إلى عثمان، فؤمر زٌد بن ثابت، 

وعبد هللا بن الزبٌر، وسعٌد بن العاص، وعبد الرحمن بن 

الحارث بن هشام فنسخوها فً المصاحؾ، وقال عثمان للرهط 

ن القُرشٌٌن الثالثة: إذا اختلفتم أنتم وزٌد بن ثابت فً شًء م

 القرآن فاكتبوه بلسان قرٌش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا.

حتى إذا نسخوا الصحؾ فً المصاحؾ رّد عثماُن الصحؾ إلى 

حفصة، وأرسل إلى كل أُفق بمصحؾ مما نسخوا، وأمر بما 

ٌُحرق.  سواه ِمن القرآن فً كل صحٌفة ومصحؾ أن 

آنًفا، وقد سلـَّم الصحابة كلهم بذلك: إال ما روي عن ابن مسعود 

ْكَر : )-سبحانه-وبهذا حقق هللا وعده فً قوله  ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

ا لَُه لََحافُِظونَ  ، وقد تولى الخالفة بعد هإالء (9)الحجر:( َوإِنَّ

 ًُّ ؛ فؤمضى -رضً هللا عنه-الشٌوخ الثالثة أمٌر المإمنٌن عل

عملهم وأقر مصحؾ عثمان برسومه وتالوته فً جمٌع أمصار 

الٌته، وبذلك انعقد إجماع المسلمٌن فً الصدر األول على أن و

ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم، وبهذا 

ٌتبٌن لكل ذي لب أن ما فعله أمٌر المإمنٌن عثمان ِمن جمعه 

ٌُعد ِمن أعظم حسناته، وأن كل َمن عدَّ ذلك جرًما  للمصحؾ 

 انت سرٌرته. ومنكًرا؛ قد انتكس عقله وظهر حقده، وب
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 وِمن التهم التً رموه بها أًٌضا أنه: "َحمى الِحَمى":

والحمى موضًعا ٌعٌنه الحاكم، وٌخصصه لرعً مواشً الزكاة 

وؼٌرها مما ٌرجع ملكه إلى بٌت مال المسلمٌن، وٌمنع عامة 

 -رضً هللا عنه-الناس ِمن الرعً فٌه، ومعنى ذلك أن عثمان 

ض اإلبل لترعى فٌها دون خصص مساحة معٌنة ِمن األرض لبع

ؼٌرها ِمن اإلبل، قالوا: إنه ابتدع فً هذا األمر، وقالوا: إنه كان 

 ٌجعلها إلبله وخٌله!

أن الحمى كان موجوًدا فً  والرد على هذه التهمة الباطلة:

، فقد كان السٌد -صلى هللا علٌه وسلم-الجاهلٌة قْبل رسول هللا 

ى إلبله، ومعه كلب ٌعوي، ٌدخل األرض التً ٌرٌد أن ٌجعلها ِحمَ 

وٌكون حدود حماه على امتداد عواء كلبه، وتكون تلك المنطقة 

ِمن األرض خاصة به ال تستطٌع أي إبل ؼٌر إبله أن ترعى 

صلى هللا علٌه -فٌها، وهذا هو الحمى، فلما جاء رسول هللا 

ألؽى هذا األمر كله، إال إلبل الصدقة فقط، فعن الصعب بن  -وسلم

ِ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا جثامة أن  ال ِحَمى إاِل هلِلَّ

 .)أخرجه البخاري(( َولَِرُسولِهِ 

 ًَّ بِ ِه َوَسلَّمَ -وعن نافع عن ابن عمر: "أَنَّ النَّ ٌْ َحَمى  -َصلَّى هللاُ َعلَ

اٌد بُن َخالٍِد  ِل. َقالَ َحمَّ ٌْ قٌَِع لِْلَخ راوي هذا الحدٌث عن عبد هللا -النَّ

ِل اْلُمْسلِِمٌَن" -العمريبن عمر  ٌْ لِِه؟ َقالَ: ال، لَِخ ٌْ : َفقُْلُت لَُه: لَِخ

. أي المرصودة للجهاد، أو ما ٌملكه بٌت المال. )أخرجه أحمد(

والنقٌع هذا فً المدٌنة على عشرٌن فرسًخا منها، ومساحته 

 مٌل فً ثمانٌة أمٌال كما فً موطؤ مالك.

-مثل فعل رسول هللا  -هرضً هللا عن-وقد فعل أبو بكر الصدٌق 

-عمر بن الخطاب  فً الِحَمى، ولما جاء -صلى هللا علٌه وسلم

زاد فً هذه المساحة، وضم إلٌها أماكن كثٌرة؛  -رضً هللا عنه

-رضً هللا عنه-وذلك لكثرة الفتوحات فً عهد عمر بن الخطاب 

، وكثرة إبل الجهاد؛ فكان ال بد ِمن التوسعة؛ فاتسع الِحَمى 

ؾ( و)الربذة(، وكان لعمر عامل على الحمى هو فشمل )سر

ا" كما فً صحٌح البخاري عن زٌد بن أسلم  ًٌّ مولى له ٌدعى "هن

اِب  اْسَتْعَملَ َمْولًى لَُه  -رضً هللا عنه-عن أبٌه: أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّ

ًُّ اْضُمْم َجَناَحَك َعِن  ا ُهَن ٌَ ا َعَلى الِحَمى، َفَقالَ:  ًٌّ ٌُْدَعى ُهَن

ِق َدْعَوَة الَمْظلُوِم، َفإِنَّ َدْعَوَة الَمْظلُوِم ُمْسَتَجاَبٌة، المُ  ْسلِِمٌَن، َواتَّ

َمِة  ٌْ َر َمِة  -صاحب اإلبل القلٌلة-َوأَْدِخلْ َربَّ الصُّ ٌْ -َوَربَّ الُؽَن

اَي َوَنَعَم اْبِن َعْوٍؾ َوَنَعَم اْبِن َعفَّاَن، -صاحب الؽنم القلٌلة ٌَّ ، َوإِ

ُهَما إِنْ  ْرِجَعا إِلَى َنْخٍل َوَزْرٍع، َوإِنَّ َربَّ  َفإِنَّ ٌَ ُتُهَما  ٌَ َتْهلِْك َماِش

ؤْتِنًِ بَِبنٌِِه". ٌَ ُتُهَما،  ٌَ َمِة إِْن َتْهلِْك َماِش ٌْ َمِة، َوَربَّ الُؽَن ٌْ َر  الصُّ

اتسعت رقعة الدولة  -رضً هللا عنه- عثمان ولما كان عهد

ت اإلبل، المسلمٌن، وكثر اإلسالمٌة، وكثرت الخٌرات عند

فالذي أجازه  فاتسعت منطقة الحمى إلى أكبر مما كانت علٌه،

لسوابم بٌت المال، ومضى على  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

-مثله أبو بكر وعمر، ٌجوز مثله لبٌت المال فً زمن عثمان 

، وٌكون االعتراض علٌه اعتراًضا على أمر -رضً هللا عنه

 داخل فً التشرٌع اإلسالمً. 

على مسؤلة الحمى عندما  -رضً هللا عنه-أجاب عثمان ولما 

دافع عن نفسه على مأل ِمن الصحابة أعلن أن الذٌن ٌلون له 

الحمى اقتصروا فٌه على صدقات المسلمٌن ٌحمونها؛ لبال ٌكون 

ن أحد تنازع، وذكر عن نفسه أنه قْبل أن ٌلً  ٌْ ن َمن ٌلٌها وب ٌْ ب

ثم أمسى ولٌس له ؼٌر الخالفة كان أكثر العرب بعًٌرا وشاء، 

بعٌرٌن لحجه، وسؤل َمن ٌعرؾ ذلك ِمن الصحابة: "أكذلك؟" 

 قالوا: "اللهم نعم". 

سابق على المسلمٌن منذ  -رضً هللا عنه-ثم إن خٌر عثمان 

ا أن هذه -رضً هللا عنه وأرضاه-أسلم حتى استشهد  ًٌّ ؛ فظهر جل

تهمة منكرة؛ ألقى بها أصحاب النفوس المرٌضة، والعقول 

 المنكوسة.

 .-بمشٌبة هللا تعالى-ونستكمل فً المقال القادم 
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لماذا فً هذا التوقٌت ؟ 

كتبه/ سامح بسٌونً 

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

ساكر الجٌش المصري ٌحكً الجزٌرة تنتج فٌلما وثابقٌا عن ع

واقعا فً جزء منه لٌس بجدٌد علً من أمضى خدمته العسكرٌة 

، وجزء أخر فٌه  

مبالؽات كعادة السلطة اإلعالمٌة.. 

لكن األسبلة المشروعة المطروحة علً هذا الفٌلم 

لماذا فً هذا التوقٌت ، ولماذا لم ٌكن إبان حكم مرسً  -ٔ

فً أسلوبه شًء منذ نشؤته ، والجٌش بتركٌبه وأفرعه لم ٌتؽٌر 

أم أن رجاله كانوا قبل ذلك ) رجال من دهب ( ، ووصفه )جٌش 

الموحدٌن ( واالن صار رجاله ) أسٌاد وعبٌد ( ووصفه )جٌش 

الضعفاء المهتربٌن ( 

المتابع للشؤن المصري الداخلً ٌالحظ أن منظمات المجتمع  -ٕ

ابٌة التجنٌد المدنً منذ فترة لٌست بالقلٌلة تناقش فً ورش شب

االجباري وسلبٌاته، فهل هذا اعتباطا ؟ 

القرضاوي فً ذات الوقت ٌؽرد بؤن االسالم ضد اإلجبار ،  -ٖ

فهل اكتشؾ ذلك فجؤة ؟  

ورموز اإلخوان بالعالم ٌحرضون على الجٌش المصري بوضوح 

فهل المساومات والدعم ٌقتضً ذلك ؟؟ 

تركٌا ( -اٌران  -) إسرابٌل  - ٗ

وش ذات التجنٌد االجباري فهل تستطٌع الجزٌرة من أكبر الجٌ

القطرٌة أقصد ) االنجلٌزٌة ثم االمرٌكٌة( أن تنتج تقرٌرا عن أي 

من هذه الجٌوش االن ؟ 

قطر بها أكبر قاعدة عسكرٌة أمرٌكٌة فهل اكثر من هذا  -٘

إجبار ؟ وهل تستطٌع الجزٌرة أن تصدر تقرٌرا لحث القطرٌٌن 

؟ لرفع هذا الذل عن أنفسهم 

ومن هم األسٌاد فً مثل هذا الوضع ومن هم العبٌد ؟ 

هل هناك فً المنطقة العربٌة كلها جٌشا آخر متماسكا  -ٙ

بخالؾ الجٌش المصري. 

فلما كل هذا الحشد إلسقاطه ؟ 

هل هً المإامرة المحكمة ؟ 

أم االستخدام المدفوع ؟ 

أم المصالح الموهومة ؟ 

؟أم الؽفلة المهلكة والعواطؾ الهدامة  

وماذا بعد هدم الجٌش المصري فً هذه المنطقة وانهارت  -7

مصر ؟ 

هل ستكون تلك الدوٌلة التً تبث منها الجزٌرة تقارٌرها وؼٌرها 

من دول المنطقة فً مؤمن من االجتٌاح الشٌعً أو االحتالل 

الؽربً الصهٌونً للجمٌع ؟  

… فٌا هذا ) حنانٌك (  

فبعض الشر أهون من بعض  

فا نور فٌه ظلمة، ما لم تجد نور ال ظلمة فٌه..وإٌاك أن تط 

احفظوها إن مصر إن تضع *** ضاع فً الدنٌا تراث المسلمٌن  

استقٌموا ٌرحمنا وٌرحمكم هللا 

 موقع أنا السلفً
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أحسنوا الظن ٌا عباد هللا 

كتبه/ أحمد الفولً 

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

صلى هللا -عن النبً  -رضً هللا عنه-زمان فتن، عن أبً هرٌرة 

اَعاٌت  -علٌه وسلم اِس َسَنَواٌت خدَّ ؤِْتً َعلَى النَّ ٌَ أنه قال: )"َس

ٌُْإَتَمُن فٌَِها اْلَخابِ اِدُق، َو ُب فٌَِها الصَّ ٌَُكذَّ ُق فٌَِها اْلَكاِذُب َو ُن، ٌَُصدَّ

 ِ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ِبَضُة". قٌِلَ:  ٌْ َو ْنِطُق فٌَِها الرُّ ٌَ ُن ِفٌَها األَِمٌُن، َو ٌَُخوَّ َو

ْنِطُق فًِ أَْمِر اْلَعاَمِة"( رواه  ٌَ افُِه  ُجلُ التَّ بَِضُة؟ َقالَ: "الرَّ ٌْ َو َوَما الرُّ

ابن ماجة وأحمد. 

وفً هذا الزمان العجٌب، الملًء بالفتن، تؽٌب الكثٌر من 

العبادات، ال سٌما بعض العبادات القلبٌة المهمة كــ"حسن الظن 

بٌن المسلمٌن". 

آفة خطٌرة.. لو حاول الناس عالجها لقلَّت الخالفات، بل 

النعَدَمت، وأصبحت القلوب أكثر صفاًء. 

وسبحان هللا العظٌم، سرابر الناس ودواِخلهم ال ٌعلمها إال هللا 

كانت درجته، أو مهما كان مهما -تعالى وحده؛ فال ٌحق لعبد 

 -عّز وجلّ -أن ٌدعً معرفته بما فً قلوب الناس، قال  -صالحه

نِّ إِنَّ َبْعَض  َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثًٌِرا ِمَن الظَّ ٌُّ ا أَ ٌَ فً كتابِه: "

ٌُِحبُّ أََحُدكُ  ْؽَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أَ ٌَ ُسوا َواَل  نِّ إِْثٌم َواَل َتَجسَّ ْم أَْن الظَّ

اٌب َرِحٌٌم"  َ َتوَّ
َ إِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ ًتا َفَكِرْهُتُموهُ َواتَّ ٌْ ؤُْكلَ لَْحَم أَِخٌِه َم ٌَ

( سورة الحجرات. ٕٔ)

َرَة  ٌْ ًِّ  -رضً هللا عنه-وفً الحدٌث َعْن أَبًِ ُهَر بِ صلى -َعِن النَّ

، َفإِنَّ الظَّ  -هللا علٌه وسلم نَّ اُكْم َوالظَّ ٌَّ نَّ أَْكَذُب اْلَحِدٌِث، َوالَ َقالَ: "إِ

ُسوا، َوالَ َتَحاَسُدوا، َوالَ َتَداَبُروا، َوالَ  ُسوا، َوالَ َتَجسَّ َتَحسَّ

َتَباَؼُضوا، َوُكوُنوا ِعَباَد هللاِ إِْخَواًنا" رواه البخاري. 

عبادة قلبٌة عظٌمة.. ٌجد العبد فٌها ُبؽٌته من راحة وُطمؤنٌنة 

قلب العبد فً هذه الحٌاة وال أسعد وسعادة، بل لٌس هناك راحة ل

؛ فبِه ٌسلم من أذى الخواطر -وهللا أعلم-لنفسه من حسن الظن 

ر البال، وتتعب الجسد.  السٌبة التً تإذي النفس، وُتَكدِّ

 ِ ٌُِضلُّوَك َعْن َسبٌِِل هللاَّ قال تعالى: "َوإِْن ُتِطْع أَْكَثَر َمْن فًِ اأْلَْرِض 

بُِعوَن إاِلَّ ا تَّ ٌَ َك ُهَو أَْعلَُم َمْن إِْن  ٌَْخُرُصوَن * إِنَّ َربَّ نَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ  لظَّ

ِضلُّ َعْن َسبٌِلِِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِدٌَن" سورة األنعام ) ٌَٔٔٙ-

ٔٔ7 .)
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علٌه - موسى دروس وعبر ِمن قصة نبً هللا

ن ٌدي التكلٌؾ ٕ) -السالم ٌْ ( إعداد وتمهٌد ب

بالرسالة 

كتبه/ سعٌد محمود  

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

مقدمة: 

ِمن أرض  -علٌه السالم-تذكٌر بما سبق ِمن خروج موسى  -

مصر، وتوجهه إلى أرض مدٌن. 

-ن هللا قدر لموسى ِمن أ اإلشارة إلى ملخص أحداث الٌوم: -

مدة مدٌن وأحداثها ِمن جملة اإلعداد والتمهٌد  -علٌه السالم

لحمل الرسالة لٌعود إلى مصر، ولتكون األحداث الجسام، حٌث 

المواجهة مع أعتى ملوك األرض، وذلك ِمن خالل المشاهد 

التالٌة. 

( مدة مدٌن إعداد على الطرٌق: ٔ)

ا َتَوجَّ : )-تعالى-قال هللا  َن َقالَ َعَسى َربًِّ أَْن َولَمَّ ٌَ َه تِْلَقاَء َمْد

ًة ِمَن  ِه أُمَّ ٌْ َن َوَجَد َعلَ ٌَ ا َوَرَد َماَء َمْد بٌِِل . َولَمَّ نًِ َسَواَء السَّ ٌَ ْهِد ٌَ

ِن َتُذوَداِن َقالَ َما َخْطُبُكَما  ٌْ ْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأََت ٌَ اِس  النَّ

ٌخ َكبٌٌِر . َفَسَقى َلُهَما  َقاَلَتا اَل َنْسقًِ َحتَّى ٌْ َعاُء َوأَُبوَنا َش ٌُْصِدَر الرِّ

ٍر َفقٌٌِر .  ٌْ ًَّ ِمْن َخ ً لَِما أَْنَزْلَت إِلَ لِّ َفَقالَ َربِّ إِنِّ ُثمَّ َتَولَّى إِلَى الظِّ

ْدُعوَك  ٌَ اٍء َقالَْت إِنَّ أَبًِ  ٌَ َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعلَى اْستِْح

ٌَكَ  ْجِز ٌَ ِه اْلَقَصَص َقالَ اَل  لِ ٌْ ا َجاَءهُ َوَقصَّ َعلَ َت لََنا َفلَمَّ ٌْ أَْجَر َما َسَق

اأََبِت اْسَتؤِْجْرهُ  ٌَ الِِمٌَن . َقالَْت إِْحَداُهَما  َتَخْؾ َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّ

َر َمِن اْسَتؤَْجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمٌُن . َقالَ إِنًِّ أُِرٌُد أَْن  ٌْ أُْنِكَحَك إِنَّ َخ

ًَ ِحَجٍج َفإِْن أَْتَمْمَت  ِن َعَلى أَْن َتؤُْجَرنًِ َثَمانِ ٌْ ًَّ َهاَت إِْحَدى اْبَنَت

 ُ َك َسَتِجُدنًِ إِْن َشاَء هللاَّ ٌْ َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أُِرٌُد أَْن أَُشقَّ َعلَ

َما اأْلَ  ٌَّ َنَك أَ ٌْ نًِ َوَب ٌْ الِِحٌَن . َقالَ َذلَِك َب ُت َفاَل ِمَن الصَّ ٌْ ِن َقَض ٌْ َجلَ

ُ َعلَى َما َنقُولُ َوِكٌلٌ  ًَّ َوهللاَّ .  (8ٕ-ٕٕ)القصص:( ُعْدَواَن َعلَ

 -علٌه السالم-عن خروج موسى  -تعالى-ٌخبر ملخص اآلٌات:  -

خابًفا ٌترقب خشٌة أن ٌدركه أحٌد ِمن قوم فرعون، وهو ال 

ولما  ٌدري: أٌن ٌتوجه؟ وذلك ألنه لم ٌخرج ِمن مصر قْبل ذلك،

وصل إلى مدٌنة مدٌن بهداٌة هللا له؛ وجد على ببرها الناس ِمن 

ن الناس امرأتٌن  ٌْ رعاه الؽنم ٌتزاحمون علٌها، ووجد ِمن ب

تكفكفان ؼنمهما أن تختلط بؽنم الناس، فسؤلهما عن خطبهما؟ 

فقالتا: ال نقدر على ورود الماء إال بعد صدور الرعاء لضعفنا، 

عٌة ضعؾ أبٌنا وكبره، فسقى لهما وسبب مباشرتنا لهذه الر

ولؽنمهما، ثم رد الصخرة على الببر كما  -علٌه السالم-موسى 

كانت، ثم تولى إلى ظل شجرة، وقد جهده الجوع والمشقة، فقال: 

ٍر َفقٌِرٌ ) ٌْ ًَّ ِمْن َخ ( فسمعته الفتاتان، ولما َربِّ إِنًِّ لَِما أَْنَزْلَت إِلَ

، أمر -علٌه السالم-مر موسى رجعتا إلى أبٌهما وعلم أبوهما أ

َك إحداهما أن تذهب إلٌه فتدعوه، فقالت: ) ٌَ ْجِز ٌَ ْدُعوَك لِ ٌَ إِنَّ أَبًِ 

َت لََنا ٌْ ( فلما جاءه موسى وأخبره بؤمره؛ قال الشٌخ: أَْجَر َما َسَق

ال تخؾ، لقد نجوَت حٌث خرجت اآلن ِمن سلطانهم ودولتهم، 

ا أَبَ فعند ذلك قالت إحدى الفتاتٌن: ) َر َمِن ٌَ ٌْ ِت اْسَتؤِْجْرهُ إِنَّ َخ

( فما كان ِمن الشٌخ الصالح إال أن اْسَتؤَْجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمٌنُ 

عرض علٌه نكاح إحدى ابنتٌه على أن ٌقوم على خدمته ثمانً 

أو عشر سنوات، فؤتم موسى أبعد األجلٌن. 

دروس وعبر: 

لحال ومروءته حٌث رقَّ  -علٌه السالم-عظٌم ُخلق موسى  -

صلى هللا -قال النبً  المرأتٌن مع ما هو فٌه ِمن الجوع والمشقة:

( َوهللاُ فًِ َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد فًِ َعْوِن أَِخٌهِ : )-علٌه وسلم

ًَّ ، وقال: ))رواه مسلم( َوأَلَْن أَْمِشً َمَع أٍَخ لًِ فًِ َحاَجٍة أََحبُّ إِلَ

)رواه ( َشْهًرا -َمْسِجِد اْلَمِدٌَنةِ -ا اْلَمْسِجِد ِمْن أَْن أَْعَتِكَؾ فًِ َهذَ 

. الطبرانً، وحسنه األلبانً(
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ابنة الرجل الصالح تضع معٌاًرا الختٌار العمال والوالة )القوة  -

ذكر ؼٌر واحد ِمن السلؾ: "إن المرأة لما قالت  األمانة(: -

َر َمِن اْسَتؤْ ألبٌها: ) ٌْ ا أََبِت اْسَتؤِْجْرهُ إِنَّ َخ ( َجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمٌنُ ٌَ

قال لها أبوها: وما علمك بهذا؟ قالت: إنه رفع صخرة ال ٌطٌق 

رفعها إال عشرة، وأنه لما جبُت معه فقدمت أمامه، قال: كونً 

ِمن ورابً، فإذا اختلؾ الطرٌق فاحذفً لً بحصاة أعلم بها 

رضً هللا -، وقال ابن مسعود )تفسٌر ابن كثٌر(كٌؾ الطرٌق؟" 

: "أفرس الناس ثالثة: صاحب ٌوسؾ حٌن قال المرأته: -نهع

ا أََبِت اْسَتؤِْجْرهُ (، وصاحبة موسى حٌن قالت: )أَْكِرِمً َمْثَواهُ ) ٌَ

َر َمِن اْسَتؤَْجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمٌنُ  ٌْ (، وأبو بكر الصدٌق حٌن إِنَّ َخ

استخلؾ عمر بن الخطاب". 

إِنًِّ أُِرٌُد أَْن أُْنِكَحَك ) عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح: -

نِ  ٌْ ًَّ َهاَت ابنته  -رضً هللا عنه-(، "وعرض عمر إِْحَدى اْبَنَت

".-رضً هللا عنهما-حفصة على أبً بكر وعثمان  

َقالََتا اَل َنْسقًِ َحتَّى ) خروج المرأة ِمن بٌتها ال ٌكون إال لحاجة: -

ٌخ َكِبٌرٌ  ٌْ َعاُء َوأَُبوَنا َش َوَقْرَن فًِ : )-تعالى-، وقال (ٌُْصِدَر الرِّ

ِة اأْلُولَى ٌَّ َج اْلَجاِهلِ ْجَن َتَبرُّ ٌُوتُِكنَّ َواَل َتَبرَّ .  (ٖٖ)األحزاب:( ُب

أهمٌة مدرسة رعً الؽنم فً حٌاة األنبٌاء، ودرس للقادة فً  -

الحرص على  -الزهد  -الرحمة  -التواضع  -كل زمان: "الصبر 

ا : )-لٌه وسلمصلى هللا ع-قال النبً  الجماعة": ًٌّ ُ َنبِ
َما َبَعَث هللاَّ

َنَعْم، ُكْنُت أَْرَعاَها (، َفَقالَ أَْصَحاُبُه: َوأَْنَت؟ َفَقالَ: )إاِلَّ َرَعى الَؽَنمَ 

ةَ  .  )رواه البخاري(( َعلَى َقَراِرٌَط أِلَْهِل َمكَّ

( بدء الوحً والتكلٌم: ٕ)

هُ َواسْ : )-تعالى-قال هللا  ا َبلََػ أَُشدَّ َناهُ ُحْكًما َوِعْلًماَولَمَّ ٌْ ( َتَوى آََت

ا َقَضى ُموَسى اأْلََجلَ َوَساَر بِؤَْهلِِه آَنَس ، وقال: )(ٗٔ)القصص: َفلَمَّ

وِر َناًرا َقالَ أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إِنًِّ آَنْسُت َناًرا لََعلًِّ آتٌُِكْم  ِمْن َجانِِب الطُّ

اِر لَ  ا أََتاَها ُنوِدَي ِمْنَها بَِخَبٍر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّ َعلَُّكْم َتْصَطلُوَن . َفلَمَّ

ا  ٌَ َجَرِة أَْن  َمِن فًِ اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَّ ٌْ ِمْن َشاِطِا اْلَواِد اأْلَ

ُ َربُّ اْلَعالَِمٌنَ 
-، وقال هللا (ٖٓ-9ٕ)القصص:( ُموَسى إِنًِّ أََنا هللاَّ

ا : )-تعالى ٌَ ا أََتاَها ُنوِدَي  َك َفلَمَّ ٌْ َك َفاْخلَْع َنْعلَ ُموَسى . إِنًِّ أََنا َربُّ

ِنً  ٌُوَحى . إِنَّ ِس ُطًوى . َوأََنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع لَِما  َك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ إِنَّ

اَعَة  اَلَة لِِذْكِري . إِنَّ السَّ ُ اَل إِلََه إاِلَّ أََنا َفاْعُبْدنًِ َوأَقِِم الصَّ
أََنا هللاَّ

ٌة  ٌَ َك َعْنَها آَتِ نَّ ُصدَّ ٌَ أََكاُد أُْخفٌَِها لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِما َتْسَعى . َفاَل 

َبَع َهَواهُ َفَتْرَدى ٌُْإِمُن بَِها َواتَّ . (ٙٔ-ٔٔ)طه:( َمْن اَل 

بؤنه لما قضى موسى األجل  -تعالى-ٌخبر هللا  ملخص اآلٌات: -

فً مدٌن، وقد اكتمل واستوى وصار أهالً لتحمل الرسالة، آتاه 

هللا الوحً، وذلك أنه لما خرج ِمن مدٌن، وسار بؤهله جهة مصر 

ا ومعه ؼنم وولدان ِمن أهله، اتفق ذلك فً لٌلة فظلمة  ًٌ متخف

زناده لطلب  باردة، وقد تاهوا فً طرٌقهم، جعل موسى ٌوري

النار فال ٌورى شًٌبا، واشتد الظالم والبرد، فبٌنما هو كذلك إذا 

أبصر عن بعد ناًرا تؤجج فً جانب جبل الطور ِمن الجهة 

الؽربٌة، فقال موسى ألهله: امكثوا إنً رأٌت ناًرا لعلً أستعلم 

من عندها على الطرٌق، وٌظهر أنه رآها دونهم، وألنها كانت 

، فلما قصد موسى إلى تلك النار وانتهى إلٌها، نوًرا فً الحقٌقة

وقد اشتد النور حتى إنه جعل ٌضع ٌده على وجهه ِمن شدته، 

ُ َربُّ اْلَعالَِمٌنَ وهناك ناداه ربه )
ً أََنا هللاَّ ا ُموَسى إِنِّ (، وقال: ٌَ

ٌُوَحى) ( فؤنَت ِمن اآلن رسول إلى َوأََنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع لَِما 

ل دعوة التوحٌد، وتنذرهم بلقاء هللا، وتعلمهم أن الناس، تحم

هذه الدنٌا لٌست بدار قرار، وإنما الدار الباقٌة فً اآلخرة ٌوم 

القٌامة، وذلك ال بد ِمن وقوعه؛ لُتجزى كل نفس ما عملت ِمن 

خٌر أو شر. 

دروس وعبر: 

سنة هللا الماضٌة: إرسال الرسل عند انحراؾ البشر عن  -

َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ) نذارهم وإقامة الحجة علٌهم:المنهج القوٌم؛ إل

اُؼوتَ  َ َواْجَتنُِبوا الطَّ
ٍة َرُسواًل أَِن اُْعُبُدوا هللاَّ ، (ٖٙ)اإلسراء:( ُكلِّ أُمَّ

اِس : )-تعالى-وقال هللا  ُكوَن لِلنَّ ٌَ ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن لَِبالَّ  ُرُساًل ُمَبشِّ

سُ  ٌة َبْعَد الرُّ ِ ُحجَّ .  (٘ٙٔ)النساء:( لِ َعلَى هللاَّ
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لماذا ال ٌرسل هللا رسوالً  وقفة: قد ٌطرح هنا سإال وهو: -

للناس اآلن وقد انحرفت البشرٌة أكثر ِمن كل زمان سبق؟  

ن الناس  -صلى هللا علٌه وسلم-والجواب: إن الرسول  ٌْ موجود ب

بشرعه، والحجة علٌهم قابمة برسالته الباقٌة إلى ٌوم القٌامة، 

الرسول اآلن بشخصه لكانوا أشد تكذًٌبا؛ ال سٌما  بل لو جاءهم

بعد اؼترار البشرٌة بالعلوم الدنٌوٌة الكثٌرة. نسؤل هللا العافٌة 

والثبات. 

بالتكلٌم فً أول الوحً كان  -علٌه السالم-اختصاص موسى  -

ِمن أعظم عوامل تثبٌته لمواجهة أعتى الظالمٌن وأفجر 

ا أَْو ِمْن َوَراِء َوَما َكاَن لَِبَشٍر أَ ) المكذبٌن: ًٌ ُ إاِلَّ َوْح
ٌَُكلَِّمُه هللاَّ ْن 

ًٌّ َحِكٌمٌ  ُه َعلِ َشاُء إِنَّ ٌَ ًَ بِإِْذنِِه َما  ٌُوِح ٌُْرِسلَ َرُسواًل َف ( ِحَجاٍب أَْو 

. (ٔ٘)الشورى:

( المعجزات واإلعدادات لمواجهة المكذبٌن: ٖ)

سل على أٌدي الر -تعالى-ما ٌجرٌه هللا  المقصود بالمعجزات: -

ِمن أمور خارقة للسنن الكونٌة المعتادة التً ال قدرة للبشر على 

نة الكونٌة المعتادة  اإلتٌان بمثلها، فتكون هذه اآلٌة الخارقة للسُّ

دلٌالً ؼٌر قابل للنقض واإلبطال، ٌدل على صدقهم فٌما جاءوا به 

.  )الرسل والرساالت للشٌخ عمر األشقر(

مة لها ضخامة هابلة وأنٌاب آٌة العصا التً تنقلب حٌة عظٌ -

َها ) تصطك: ٌْ ؤُ َعلَ ًَ َعَصاَي أََتَوكَّ ا ُموَسى . َقالَ ِه ٌَ ِمٌنَِك  ٌَ َوَما تِْلَك بِ

ا  ٌَ ًَ فٌَِها َمآَِرُب أُْخَرى . َقالَ أَْلقَِها  َوأَُهشُّ بَِها َعلَى َؼَنِمً َولِ

ٌة َتْسَعى . َقالَ خُ  ٌَّ ًَ َح ْذَها َواَل َتَخْؾ ُموَسى . َفؤَْلَقاَها َفإَِذا ِه

. (ٕٔ-7ٔ)طه:( َسُنِعٌُدَها ِسٌَرَتَها اأْلُولَى

َضاَء )آٌة نور الٌد وبٌاضها: -  ٌْ َدَك إِلَى َجَناِحَك َتْخُرْج َب ٌَ َواْضُمْم 

ًة أُْخَرى ٌَ ِر ُسوٍء آَ ٌْ َك إِلَى ، )(ٕٕ)طه:( ِمْن َؼ َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربِّ

. (ٕٖ)القصص:( ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسقٌِنَ فِْرَعْوَن َوَملَبِِه إِنَّ 

َولََقْد ) بقٌة آٌات التسع كانت أثناء المواجهة واشتداد األحداث: -

ُرونَ  كَّ ذَّ ٌَ َمَراِت لََعلَُّهْم  نٌَِن َوَنْقٍص ِمَن الثَّ ( أََخْذَنا آَلَ فِْرَعْوَن بِالسِّ

ٍة َوَقالُوا َمْهَما : )-تعالى-، وقال هللا (ٖٓٔ)األعراؾ: ٌَ َتؤْتَِنا بِِه ِمْن آَ

وَفاَن  ِهُم الطُّ ٌْ لَِتْسَحَرَنا بَِها َفَما َنْحُن َلَك بُِمْإِمنٌَِن . َفؤَْرَسْلَنا َعلَ

اَلٍت َفاْسَتْكَبُروا  اٍت ُمَفصَّ ٌَ َم آَ َفاِدَع َوالدَّ لَ َوالضَّ َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ

. (ٖٗٔ-ٕٖٔ)األعراؾ:( َوَكاُنوا َقْوًما ُمْجِرِمٌنَ 

أكثر ِمن تسع، ولكن هذه  -علٌه السالم-معجزات موسى  فابدة:

التسع تعلقت بالفراعنة، وإال فِمن ذلك: شق البحر والحجر 

بالماء، ونزول المن والسلوى. 

ربه أسباب نجاح  -علٌه السالم-( سإال موسى ٗ)

الدعوة: 

ُه ) بعد تحدٌد محل الدعوة واإلنذار: - َطَؽى . اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّ

َك َفَتْخَشى َك إِلَى َربِّ ٌَ ى . َوأَْهِد ( َفقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَْن َتَزكَّ

. (9ٔ-7ٔ)النازعات:

َقالَ َربِّ إِنًِّ َقَتْلُت )كان طلب أسباب الثبات ونجاح الدعوة:  -

ْقُتلُونِ  ٌَ . (ٖٖ)القصص:( ِمْنُهْم َنْفًسا َفؤََخاُؾ أَْن 

دروس وعبر: 

بالتوضٌح  -علٌه السالم-عاء موسى أهمٌة الوقوؾ مع د -

 -)شرح الصدر: حب الدعوة والسعً بها  لجوانبه المتعددة:

طالقة اللسان:  -تٌسٌر األمر: توفٌق ِمن هللا وسبب للنجاح 

 - (ٔ)المعٌن الصالح: ٌقوي العزم والثبات -سبب للقبول واإلقناع 

كثرة الذكر والعبادة فً الناس: عالمة على نجاح الدعوة(. 

خاتمة: 
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بكل أسباب اإلعداد  -علٌه السالم-وِمن هنا انطلق موسى 

-قال هللا  :-سبحانه وتعالى-والتمهٌد لحمل رسالة العزٌز الحمٌد 

نًِ: )-عز وجل ٌْ .  (9ٖ)طه:( َولُِتْصَنَع َعلَى َع

فكٌؾ كانت المواجهة مع أعتى ملوك األرض؟! 

.-هللا إن شاء-هذا ما ٌؤتً علٌه الحدٌث فً المرة القادمة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رجالً ٌقول ألناٍس  -رضً هللا عنها-( سمعْت أم المإمنٌن عابشة ٔ)

وهم سابرون على طرٌق الحج "أي أخ أمنُّ على أخٌه؟ فسكت القوم، 

فقالْت لمن حول هودجها: هو موسى بن عمران حٌن شفع فً أخٌه 

ٌُوحى إلٌه  ا  ًٌّ " )ذكره أبن كثٌر فً التفسٌر(.أن ٌكون نب

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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القادمون من الخلؾ 

كتبه/ خالد آل رحٌم 

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

ربما ٌقرأ أو ٌسمع البعض هذه الجملة، وهً أكثر شهرة فً 

اضات، عندما ٌؤتً أحُدهم من الخلؾ منقذاً لفرٌقه، بعض الرٌ

ٌطلقون علٌه "القادم من الخلؾ" ولكننا هنا وبهذه الكلمات 

لٌس لِلّعب -ُنطلِق هذه الجملة على بعض "القادمٌن من الخلؾ" 

لنصرة دٌنهم وعقٌدتهم ومنهجهم، وربما الكثٌر  -والمزاح ولكن

ٌَرهم  ال ٌعرؾ عنهم شٌباً، ولكن القرآن والسنة ولو -َخلّدا ِس

.-بدون معرفة بعضهم بؤعٌانهم 

نصروا دٌنهم بقدومهم من الخلؾ والعودة مرة أخرى، بال 

ضجٌج وال شهرة، واألمثلة على ذلك من القرآن والسنة كثٌرة 

نؤخذ بعضها: 

ا  - ٌَ ْسَعٰى َقالَ  ٌَ قال تعالى: )َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ 

بِعُ  وا اْلُمْرَسلٌَِن(، قال قتادة: كان ٌعبد هللا فً ؼاٍر فلما َقْوِم اتَّ

سمع بخبر الرسل جاء. 

ْسَعٰى َقالَ  - ٌَ وقال تعالى: )َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة 

ْقُتلُوَك َفاْخُرْج إِنًِّ لََك ِمَن  ٌَ ؤَْتِمُروَن ِبَك لِ ٌَ ا ُموَسٰى إِنَّ اْلَمأَلَ  ٌَ

اِصِحٌَن(، قال ابن كثٌر: ووصفه بالرجولة ألنه خالؾ الطرٌق  النَّ

فسلك طرٌقاً أقرب من طرٌق الذٌن ُبِعثوا وراءه فسبق إلى 

موسً 

قال البقاعً: ولما كان األمر مهماً، ٌحتاج إلى مزٌد عزم وِعَظم 

قّوة؛ َقّدم فاعل المجًء على متعلّقه، بخالؾ ما فً سورة 

ٌّن أنه  من أقصى المدٌنة أي: أبعدها -وقال -"ٌس"  مكاناً، وَب

كان ماشٌاً ولكنه اختصر الطرٌق وأسرع فً مشٌه بحٌث كان 

ْعُدوا فسبقهم بإعظامه للسعً وتجدٌد العزم فً كل وقت من  ٌَ

ا ُموَسٰى( فاألمر قد دهم، فال ٌسع  ٌَ أوقات سعٌه.. ثم قال: )

الوقت لالستفصال. )انتهى(. 

دتا فً سورتٌن والذي ٌتؤمل هاتٌن اآلٌتٌن ٌجد عجًبا؛ فقد ور

مختلفتٌن، ولكن اتفقتا فً رقم اآلٌة، وهً اآلٌة العشرون فً 

كلتا السورتٌن. 

وأسبػ هللا تعالى صفة الرجولة علٌهما، ووصفهما بالسرعة؛ 

ألنه عندما أحدق الخطر بالدعوة والمنهج لم ٌتوانٌا عن نصرته، 

ولم ٌتكاسال. 

را ل ٌَُنظِّ لمسؤلة أو ٌَتَقّعرا فً وكذلك من األشٌاء المهمة أنهما لم 

كما -الكالم بؽرض المباهاة واالمتنان وِذكر ذلك فً المجالس 

ولكن تجد أنهما قاال كلمة واحدة: أحدهم  -ٌفعل البعض فً زماننا

قال لقومه: "اّتبِعوا الُمْرَسلٌن" مباشرة، واآلخر قال لموسً: 

"اخُرج منها" مباشرة. 

لؾ، من أقاصً مدٌنة كلٍّ ومن الُمفاَرقات أنهما َقِدما من الخ

منهما، والعجٌب أن أحَدهم قُتل، وهو "صاحب ٌس" واآلخر ال 

ندري أٌن ذهب، فإن كنا قد جهلنا حٌاتهم فال ٌضّرهم ذلك؛ ألن 

رفع ِذْكَرهم، بل هناك من األنبٌاء من هو كذلك، قال  -تعالى-هللا 

َك ِمن َقْبلُ  ٌْ َوُرُساًل لَّْم َنْقُصْصُهْم  تعالى: )َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَ

م بن مسعود  ٌْ ٌَرة الكثٌر، كقصة ُنَع َك(، وفً السِّ ٌْ رضً هللا -َعلَ

الذي كان سبباً فً هزٌمة "األحزاب"، وكـ"صاحب الّنْقِب"  -عنه

الذي كان فً جٌش محمد بن مسلمة بن عبد الملك،  -رحمه هللا-

وؼٌرهم. 

ر، وإنما بالسعً إذن: فالعبرة لٌست بالشُّهرة أو الّتَصدُّ 

ٌُفٌد؛ لنصرة الدٌن، ِوْفق َمنهٍج قوٌٍم  والمسارعة والتَكلُّم بما 

ُمْنَبثٍِق من كتاب وُسّنة، على طرٌقة َسلَؾ هذه األمة المباركة، 

ٌُسَبػ علٌه وصؾ "الرجولة"،  حٌنها ٌستحق من ٌفعل ذلك أن 

وإن كان مجهوالً فً األرض، فهو مشهوٌر فً السماء عند رب 

موات واألرض. الس 
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ٍء"  ًْ ُ َخالُِق ُكلِّ َش حقٌقة الوجود: "هللاَّ

كتبه/ أسامة شحادة 

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

لذي نعٌش هو الخالق لهذا الوجود ا -عّز وجلّ -اإلٌمان بؤن هللا 

فٌه أمٌر لم ٌنكره حتى كفار قرٌش، كما قال تعالى: "َولَبِن 

ُ" )الزمر:  قُولُنَّ هللاَّ ٌَ َماَواِت َواأْلَْرَض لَ ْن َخلََق السَّ (، 8َٖسؤَْلَتُهم مَّ

َماَواِت  ْن َخلََق السَّ وفً آٌة أخرى قال تعالى: "َولَبِن َسؤَْلَتُهم مَّ

قُولُنَّ َخلََقهُ  ٌَ  (.9نَّ اْلَعِزٌُز اْلَعلٌُِم" )الزخرؾ: َواأْلَْرَض لَ

ٌّة والحقٌقة اإلٌمانٌة  لكن فً هذا العصر أصبحت هذه البَده

والحقٌقة العقلٌة والعلمٌة موضع شّك وتشكٌك من قبل تٌارات 

متعددة، ولألسؾ تؤثر بذلك بعض المسلمٌن والذٌن تحولوا 

ل بعضهم لمالحدة أو "ال أدرٌٌن" أو شكاكٌن سراً وعلناً. وتحوّ 

 لدعاة لهذا الباطل بصورة معلنة أو مستترة بٌن المسلمٌن.

عّز -ومما زاد فً الطنبور نَؽمة: تسرب بعض ذلك اإلنكار هلل 

وأنه خالق الوجود للمناهج التعلٌمٌة فً عدد من بالد  -وجلّ 

اإلسالم، تحت ؼطاء "نظرٌة التطور فً ظهور الحٌاة 

بالتناقض بٌن ما  والكابنات"! مما ٌصٌب الطلبة الصؽار

ٌدرسونه فً مادة التربٌة اإلسالمٌة وبٌن ما ٌدرسونه فً مادة 

 العلوم أو األحٌاء. 

بسبب تطور -ومع تداخل / تصادم الثقافات فً زمن العولمة 

عّز -أصبحت ثقافة إنكار خلق هللا  -وسابل اإلعالم واالتصاالت

ضابٌة للكون تتسلسل بٌن المسلمٌن بواسطة برنامج أو ف -وجلّ 

تعنى بدارسة الحٌوانات التً خلقتهم الطبٌعة! أو عبر ندوة أو 

مقالة تؤوٌلٌة لحقٌقة الخلق أو ادعاء نسبٌة الحقٌقة أو تعدد 

 الحق!

مما جعل من العودة لترسٌخ هذه الحقٌقة اإلٌمانٌة الكبرى 

واألساسٌة أمر فً ؼاٌة األهمٌة فً كل المجاالت، فً التعلٌم 

لمسجد والشارع، وبخطاب واضح ُمقنِع وفً اإلعالم وفً ا

ر من خالله هذه الفِْرٌة الكبرى  ٌكشؾ حقٌقة الخداع الذي ُتَمرَّ

 لٌرسخ اإللحاد والزندقة فً شعور المسلمٌن بدون شعور!

 القرآن الكرٌم أّكد هذه العقٌدة اإلٌمانٌة فً آٌات عدٌدة، منها:

ٍء" )الزم ًْ ُ َخالُِق ُكلِّ َش
(، وهنا ٌقرر ٕٙر: قوله تعالى: "هللاَّ

خالق كل شًء،  -عّز وجلّ -القرآن الكرٌم بكل وضوح أن هللا 

وفً ذلك ردٌّ على من زعم أن هناك خالًقا ؼٌر هللا، سواء جعل 

هناك خالًقا للخٌر وخالًقا للشر، أو ظن وجود عدد من الخالقٌن، 

أو نفً وجود الخالق، فالقرآن ٌرشدنا إلى أن هللا خالق كل 

بارة واضحة ال تقبل التؤوٌل والعبث واإلنكار شًء، وهً ع

واألخذ والرد، فإما أن تإمن بها أو ُتَكّذب بها، وعندها: ماذا بقً 

 من اإلٌمان واإلسالم؟ 

ٍء أَْم ُهُم اْلَخالِقُوَن *  ًْ ِر َش ٌْ ومنها قوله تعالى: "أَْم ُخلِقُوا ِمْن َؼ

َماَواِت َواأْلَْرَض َبل الَّ  (، ٖٙ-ٌُٖ٘وقُِنوَن" )الطور: أَْم َخلَقُوا السَّ

وهذا من الحوار العقلً الذي ٌحّث علٌه القرآن الكرٌم لبناء 

اإلٌمان الواعً لدى المإمنٌن، فمن ٌنكر أن هللا عز وجل هو 

الخالق، فمن َخلَق الَخْلق؟ هل َخلَقوا أنفَُسهم؟ فلماذا توقفوا عن 

عد تظهر َخْلق أنفسهم؟ أم ُخلِقوا من دون خالِق، فلماذا لم ت

مخلوقاٌت جدٌدة؟ أم هم الذٌن َخلَقوا الكون الذي ٌحٌط بهم؟ 

 ولٌس لهإالء المنِكرٌن من جواب!

َرهُ َتْقِدًٌرا" )الفرقان:  ٍء َفَقدَّ ًْ ومنها قوله تعالى: "َوَخَلَق ُكلَّ َش

ٍء َخلَْقَناهُ ِبَقَدٍر" )القمر: ٕ ًْ ا ُكلَّ َش (، 9ٗ( وقال تعالى: "إِنَّ

دقة واإلحكام فً َخْلق هذا الكون الُمعقَّد فً كل والمقصود هو ال

جزبٌة منه وَتِراُكبها مع بقٌة األجزاء، فً تناُؼٍم عجٌٍب 

ومدهٍش، والعلم كلّما تَطّور اكَتَشؾ المزٌَد من هذا اإلتقان 

والتقدٌر، مما ٌتوافق مع القرآن الكرٌم، وهذا من معانً قوله 

ُ أَْحَسنُ 
(، والَخْلق ٗٔاْلَخالِقٌَِن" )المإمنون:  تعالى: "َفَتَباَرَك هللاَّ

ْنع ولٌس الَخْلق من َعَدٍم، والذي  المقصود هنا فً اآلٌة الصُّ

 .-عّز وجلّ -ٌتفّرد به هللا 

ُكْم َلَتْكفُُروَن ِبالَِّذي َخلََق اأْلَْرَض فًِ  ومنها قوله تعالى: "قُلْ أَبِنَّ

لِكَ 
ٰ
ِن َوَتْجَعلُوَن لَُه أَنَداًدا َذ ٌْ ْوَم ٌَ  ًَ َربُّ اْلَعالَِمٌَن * َوَجَعلَ فٌَِها َرَواِس

اٍم َسَواًء  ٌَّ َر فٌَِها أَْقَواَتَها فًِ أَْرَبَعِة أَ ِمن َفْوقَِها َوَباَرَك ِفٌَها َوَقدَّ

ًَ ُدَخاٌن َفَقالَ لََها َولأِْلَْرِض  َماِء َوِه اِبلٌَِن * ُثمَّ اْسَتَوٰى إِلَى السَّ لِّلسَّ

ا َطْوًعا أَوْ  ٌَ َنا َطابِِعٌَن * َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت  اْبتِ ٌْ َكْرًها َقالََتا أََت

ا  ٌَ ْن َماَء الدُّ ا السَّ نَّ ٌَّ ِن َوأَْوَحٰى فًِ ُكلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَز ٌْ ْوَم ٌَ فًِ 

لَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلَعلٌِِم" )فصلت: 
ٰ
 (.ٕٔ-9بَِمَصابٌَِح َوِحْفًظا َذ
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ها فً القرآن الكرٌم تنبهنا إلى أن هللا عز وجل وهذه اآلٌة وأمثال

خلق األشٌاء َخْلقاً خاصاً لكلٍّ منها، وعلى مراحل، لحكمٍة وؼاٌٍة، 

فلم تظهر المخلوقات دفعة واحدة، ومن ذلك أن خلق المالبكة 

عّز -، الذي خلقه هللا -علٌه السالم-والجّن كان قبل خلق آدم 

إِْذ  من الطٌن: " -سبحانه وتعالى-ه َخْلقاً خاصاً مباِشراً بٌد -وجلّ 

ُتُه َوَنَفْخُت  ٌْ ن ِطٌٍن * َفإَِذا َسوَّ َك لِْلَماَلبَِكِة إِنًِّ َخالٌِق َبَشًرا مِّ َقالَ َربُّ

وِحً َفَقُعوا لَُه َساِجِدٌَن" )ص:  (، وقد كان هذا 7ٕ-7ٔفٌِِه ِمن رُّ

نس قمة التكرٌم لج -عّز وجلّ -الَخْلق الخاص المباشر بٌد هللا 

 اإلنسان على بقٌة الكابنات.

ومقابل هذه الحقٌقة القرآنٌة ٌتبنى بعض الناس نظرٌات فاشلة 

 علمٌاً لكٌفٌة ظهور الكون، وهً:

ٌُّرات العشوابٌة! -ٔ ْدفة والتؽ  تكّون الكون والحٌاة بسبب الصُّ

ٌن متفقان على بطالن ذلك واستحالته عقلٌاً، ولو كان  والعلم والدِّ

توقؾ الخلق؟ ولماذا لم تحدث ُصَدؾ عشوابٌة حقٌقًة فلماذا 

جدٌدة تنقض الموجود؟ ورٌاضٌاً ثبت لدى العلماء أن فرصة 

تكون جزيء بروتٌن ُصْدفة ٌحتاج لعدد من المحاوالت ٌستؽرق 

 سنة! ٖٕٗمرفوعة لألس  ٓٔمدة تقدر بـ 

ومع تطور علم الَفلَك أصبح إنكار خلق الكون ووجود لحظة 

بدهٌات، وإنكاُر وجوِد معرفٍة وحكمٍة كبرى بداٌة له إنكاٌر لل

تحّكمت فً ظهوره نوع من الهَذٌان، ألن تؽٌٌر مسار شارٍع أو 

ٌُحِدث كارثة، فكٌؾ بوجود  نهٍر إن لم ٌتم مراعاة كل االحتماالت 

 كون بَمَجّراته وسماواته وكواِكبه؟

الحٌاة ظهرت على األرض بسبب وصول حٌاة لها من كواكب  -ٕ

ٌّة فً الفضاء!أخرى بواسط ُحب التراب اِزك والشُُّهب أو السُّ ٌَ  ة النَّ

ونعود للسإال: وكٌؾ ظهرت الحٌاة هناك فً تلك الكواكب 

البعٌدة؟ ثم كٌؾ حافظت هذه الكابنات على حٌاتها فً الفضاء 

الملًء باآلشعة الكونٌة القاتلة، وكٌؾ تحملت الحرارة القاتلة 

 نتٌجة اختراق الؽالؾ الجوي؟ 

وهو  الكابنات الحٌة تولدت فجؤة من الكابنات ؼٌر الحٌة! أن -ٖ

ما دافع عنه فالسفة الٌونان كـ"أرسطو" و"طالٌس"، وهذا 

أٌضاً ال ٌمكن قبوله علمٌاً وعقلٌاً ودٌنٌاً، فالمادة تمٌل للفوضى 

والتشتت، فكٌؾ تتوافق المادة الجامدة المتنوعة وتحافظ على 

ًٍّ معقٍد حرارتها وطاقتها لتتجمع بدقٍة و إحكاٍم لتشكٌل كابٍن ح

منتظٍم؟! ثم بعد ذلك تظهر كل الكابنات بحاجة للهواء والماء، ثم 

ٌتوفر الهواء والماء لهما؟! والحًقا أثبتت تجارب فرانسٌسكو 

 رٌدي ولوٌس باستٌر خرافة هذا الرأي.

جاءت نظرٌة التطور )دارون( لتقول: لم تظهر الحٌاة من  -ٗ

ا وُصْدفًة ولكن من كابنات حٌة  الجماد، وإنما ظهرت ًٌ عشواب

ومشكلة هذا الطرح أن  بسٌطة فً الطبٌعة ثم تطورت وتعقدت!

الكابنات البسٌطة ال تزال موجودة ولم تتطور، والكابنات التً 

 قالوا إنها تطورت توقفت عن التطور!

وكلما تطورت العلوم والمعارؾ ظهر زٌؾ هذه النظرٌة، فعلوم 

ٌُش الكابنات األرض واألحٌاء تث بت من خالل المتحّجرات تعا

البسٌطة والمعّقدة معاً من آالؾ ومالٌٌن السنٌن! وتثبت ثبات 

 طبٌعة الكابنات الحٌة عبر هذه الحقب الطوٌلة مع واقعنا الٌوم! 

ْدفة فً ظهور الحٌاة فرضٌة ؼٌر  إن فرضٌة العشوابٌة والصُّ

ا، وأًٌضا فرضٌة تطو ًٌ ر الكابنات علمٌة، وثبت بطالنها علم

باالنتخاب الطبٌعً البطًء كما ٌزعم "الدارونٌون" فرضٌة 

باطلة، أثبت العلماء أنها تستؽرق مالٌٌن السنٌٌن أكثر من عمر 

الكون الحالً! وقد ثبت أن كثًٌرا من أدلة نظرٌة التطور هً أدلة 

ٌَّفة تم التالعب بها وتحوٌرها! وطبعاً ٌبقى السإال المركزي:  مز

 كابنات الحٌة البسٌطة أصال؟؟كٌؾ ظهرت ال

 ًّ وبهذا ٌتبٌن لنا ضخامة الفارق بٌن التصّور اإلسالمً القرآن

ة لحقٌقة الوجود؛ فالوجود الذي  ٌّ ٌّة واإللحاد والنظرٌات العلمان

ْدفة  -عّز وجلّ -خلقه هللا  بقدرته وعلمه وحكمته أفضل من الصُّ

مة خلَق الوجود لحك-العمٌاء، واعتقاد وجود خالق للكون 

ٌجعل للوجود قٌمة وؼاٌة، بخالؾ العشوابٌة التً ال  -وؼاٌة

 ؼرض لها وال هدؾ!

لنا هذا العالَم المشاَهد، فهو خلق لنا  -عّز وجلّ -وكما خلق هللا 

عالَماً ؼٌبٌاً مستقبلٌاً فٌه "الجنة والنار"، وهو أعظم من هذا 

سبحانه -الكون الذي نعٌش فٌه، وكما صّدق المإمنون بؤن هللا 

َخلَق هذا الكون تصدٌقاً لَخَبِره فً القرآن الكرٌم والُسّنة  -وتعالى

النبوٌة ولِما أرشدت له األدلة العقلٌة والتً تإٌدها االكتشافات 

العلمٌة ٌوماً بعد ٌوم، فإن المإمنٌن ٌإمنون بعالَم الؽٌب، والجنة 
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أخبرهم عنه فً القرآن  -عّز وجلّ -والنار والصراط؛ ألن هللا 

، وألنه مقتضى الحكمة والعقل، أن الظلم الواقع فً الدنٌا الكرٌم

هل سٌمّر بال عقاب؟ أم ال بد من ٌوم ٌقام فٌه مٌزان العدل 

 وٌنصؾ المظلومون؟

هذه حقٌقة الوجود التً ٌؽالط فٌها أهل األهواء واألؼراض 

بة الذٌن ٌنكرون خلق هللا  ٌّ للكون؛ لٌنفوا وجود  -عّز وجلّ -الس

ذا الكون الكبٌر، فً الوقت الذي ٌطالبون بهدؾ ؼاٌة من وراء ه

 لكل َتَصّرؾ بسٌط! وهذا موضوعنا فً األسبوع القادم بإذن هللا. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


34 
 

 

 

 

 

 

 التفرٌؽات

  



35 
 

[ ٕآداب التخلً ]

محمد إسماعٌل المقدم 

: التسمٌة والتعوذ عند إرادة الدخول إلى من سنن دخول الخالء

الخالء، وتقدٌم الرجل الٌسرى، واالستؽفار بعد الخروج من 

الخالء. ومن آداب التخلً االعتماد على الرجل الٌسرى حال 

الجلوس لقضاء الحاجة. وٌكره الذكر وقراءة القرآن حال قضاء 

 الحاجة، وفً مكان قضاء الحاجة.

ج منه آداب دخول الخالء والخرو 

إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور 

أنفسنا وسٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فهو المهتدي، ومن ٌضلل 

فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد 

أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فالشرع الشرٌؾ شرع آداباً 

، ٌقول اإلمام ابن النحاس رحمه هللا: ذكر عند دخول الخالء

علماإنا رحمة هللا تعالى علٌهم آداب التصرؾ فً ذلك كله، وهً 

تزٌد على سبعٌن خصلة، ٌحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن 

ٌتؤدب بها، وكلها مرتبطة باالتباع، قال هللا عز وجل: قُلْ إِْن ُكْنُتْم 

بُِعونًِ ٌُ  َ َفاتَّ
ُ ]آل عمران:ُتِحبُّوَن هللاَّ

[. وهنا من ْٖٔحبِْبُكُم هللاَّ

مظاهر عظمة اإلسالم، فاإلسالم نظم كل حٌاة المسلم حتى أخص 

خصابصه وأدق األمور فً حٌاته نظمها له، وهلل عز وجل حدود 

فً كل شًء ٌنبؽً أن ٌراعٌها العبد وآداب ٌنبؽً له أن ٌتمسك 

جملناه بها. ونذكر بعض آداب التخلً مجملة، ثم نفصل ما أ

منها: أن ٌنوي أداء واجب استفراغ ما فً المحل مما ٌخرج، 

وكذلك إزالة االحتقان؛ امتثاالً لهدي النبً صلى هللا علٌه وآله 

وسلم حٌث ٌقول: )ال ٌصلٌن أحدكم وهو ٌدافع األخبثٌن( وهذا 

نهً، فٌنوي أن ٌجتنب األمر الذي نهى عنه النبً صلى هللا علٌه 

ى هللا علٌه وسلم: )وما نهٌتكم عنه وسلم. وأٌضاً قال صل

فاجتنبوه( فٌنوي من قضاء الحاجة أنه ٌفعل ذلك حتى ال ٌصلً 

وهو ٌدافع األخبثٌن؛ امتثاالً لما شرعه النبً صلى هللا علٌه وآله 

وسلم، ثم ٌضم إلى ذلك نٌة امتثال السنن واآلداب المشروعة فً 

ألنه لٌس  هذا الموقؾ. ومن هذه اآلداب أن ٌستتر عن الناس؛

فً كل األحوال ٌتٌسر بٌت الخالء فً الصحراء مثالً أو ؼٌرها. 

فإذا وجد اإلنسان حابطاً أو كثٌباً أو شجرة أو بعٌراً استتر به، 

وإن لم ٌجد شٌباً أبعد حتى ال ٌراه أحد. وٌستحب له أن ٌستعد 

لذلك قبل الدخول، وذلك بؤن ٌهٌا ما ٌستنجً به من الماء أو 

جلوسه. وإذا دخل محل قضاء الحاجة قدم رجله األحجار قبل 

الٌسرى فً الدخول وأخر الٌمنى، وإذا خرج قدم الٌمٌن وأخر 

الشمال. أٌضاً ال ٌجوز أن ٌستقبل القبلة وال أن ٌستدبرها فً 

الفضاء عند قضاء الحاجة، وأما إذا كان بٌنه وبٌن القبلة بنٌان 

الستنجاء بالحجر أو شًء ٌستره فال بؤس . وقد تقدم أنه ٌجوز ا

وبكل ما ٌقوم مقامه من كل جامد طاهر مزٌل لعٌن النجاسة، 

ولٌس له حرمة وال هو متصل بحٌوان، وال ٌجوز االستنجاء 

بروث وال عظم وال طعام. وٌستجمر وتراً وال ٌقل عن ثالثة 

أحجار أو ما ٌقوم مقامها. وذكرنا أنه ٌشترط فً االستنجاء 

ثانً: العدد واإلٌتار بثالثة أحجار. شرطٌن: األول: اإلنقاء. ال

وإذا أراد أن ٌستنجً فلٌؽسل ٌده الٌسرى قبل أن ٌباشر 

النجاسة؛ لبال تعلق بها الرابحة. وٌبدأ الرجل فً االستنجاء 

بالقبل والمرأة مخٌرة فً ذلك. وإذا استنجى بالماء ثم فرغ 

استحب له أن ٌدلك ٌده بالتراب، وهذا من باب النظافة. وٌستحب 

أن ٌنضح الماء على فرجه وسراوٌله لٌزٌل الوسواس عنه. 

ومن اآلداب: أال ٌطٌل القعود أكثر من قدر الحاجة بل ٌسارع فً 

الخروج من ذلك المحل. ٌقول اإلمام أبو عبد هللا القرشً رحمه 

هللا تعالى: إذا أراد هللا بعبد خٌراً ٌسر علٌه الطهارة. وقال 

وعه بالماء. ومن مفاتٌح دراسة العلماء: من فقه الرجل قلة ول

شخصٌة اإلنسان أن ٌسؤل عن سلوكه فً هذا الباب؛ ألن 

اإلنسان إذا ابتلً بالوسوسة فهذا شًء خطٌر جداً؛ ألنه إذا 

تمادى فً هذا األمر فقد ٌصل إلى أمور تشقٌه وتكدر علٌه 

حٌاته، فٌنبؽً لإلنسان أن ٌكون حذراً. ونشرع اآلن فً ذكر أهم 

 ً بالتفصٌل.......آداب التخل

  األدب األول: التسمٌة والتعوذ عند دخول الخالء  

ٌقول عند دخوله: باسم هللا، أعوذ باهلل من الخُبث والخبابث، وقد 

جاء فً بعض الرواٌات الجمع بٌن البسملة واالستعاذة بهذه 

الصٌؽة، وقٌل: ال ٌصح الجمع بٌن البسملة والتعوذ فً رواٌة 

دل به على سنٌة التسمٌة فً هذا الموضع واحدة، وأصح ما ٌست

هو حدٌث علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم: )ستر ما بٌن أعٌن الجن وعورات بنً آدم 

إذا دخل أحدهم الخالء أن ٌقول: باسم هللا(. ومعنى ذلك: أن كلمة 
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فً هذه الحال،  )باسم هللا( تكون حجاباً بٌن الجن وبٌن ابن آدم

بحٌث ال ٌرون عورة اإلنسان، مع أن من شؤن الجن كما قال عز 

ُث ال َتَرْوَنُهْم ]األعراؾ: ٌْ َراُكْم ُهَو َوَقبٌِلُُه ِمْن َح ٌَ ُه  [، 7ٕوجل: إِنَّ

فهم ٌروننا ونحن ال نراهم إال إذا قال المسلم: باسم هللا، فإنه 

تقوٌة الحٌاء فً ٌحال بٌن الجن وبٌن رإٌة اإلنسان، وهذا فٌه 

نفس المسلم فً هذا الموضع حتى عن أعٌن الجن. وفً رواٌة 

أخرى: )ستر ما بٌن أعٌن الجن وعورات بنً آدم إذا وضع 

أحدهم ثوبه أن ٌقول: باسم هللا(. وقوله: )إذا وضع أحدهم ثوبه( 

أعم من حال التخلً. قال بعض العلماء: فً هذا الموضع تقدم 

الفاً للقاعدة المعروفة فً الصالة وفً البسملة على التعوذ، خ

القراءة حٌث ٌقدم التعوذ على البسملة، فالتعوذ فً قراءة القرآن 

إنما هو ألجل القراءة، فتقول: أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم، 

بسم هللا الرحمن الرحٌم؛ ألن البسملة من القرآن، فقدم التعوذ 

: باسم علٌها، بخالؾ تقدم البسملة على التعوذ هنا ًً ، فٌقول أوالً

هللا، ثم ٌقول: اللهم إنً أعوذ بك من الخبث والخبابث. قوله: 

)اللهم إنً أعوذ بك من الخبث والخبابث( الخُبث: بضم الباء 

جمع الخبٌث، والخبابث جمع الخبٌثة، وكؤنه علٌه الصالة 

والسالم أراد بذلك ذكور الشٌاطٌن وإناثهم. وقد صرح جماعة 

أنه بإسكان الباء فً كلمة )الخْبث( منهم: أبو  من أبمة الحدٌث

عبٌد القاسم بن سالم ، واختلؾ الذٌن رووا سكون الباء فً 

كلمة الخبث فً معناه، فقٌل: الخبث: الشر، وقٌل: الكفر، وقٌل: 

الشٌطان، أما الخبابث فقالوا: هً المعاصً؛ ألنها جمع معصٌة. 

باء فً كلمة والمعروؾ عند ؼٌرهم من العلماء أنه بضم ال

الخُبث، والمعنى ذكران الشٌاطٌن وإناثهم. وقال ابن األعرابً : 

الخبث فً كالم العرب المكروه، فإن كان من الكالم فهو الشتم، 

وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، 

 وإن كان من الشراب فهو الضار.

  لخالء األدب الثانً: االستؽفار عند الخروج من ا 

صح عند الخروج أن تقول: )ؼفرانك( ، وهذا الذي صح فً هذا 

الباب فقط، وما عدا ذلك فلم ٌصح عن النبً صلى هللا علٌه وآله 

وسلم. قوله: )ؼفرانك( ؼفران مصدر، ونصب بمضمر تقدٌره: 

أسؤل ؼفرانك. قٌل: وجه طلب الؽفران فً هذا المحل أنه 

م ذكر هللا مدة لبثه فً استؽفار عن الحالة التً اقتضت عد

الخالء، فهو نظر إلى أن ذلك تقصٌر فً حق هللا، وإنما حال 

دون ذلك هذه الحالة التً ال ٌلٌق فٌها ذكر هللا عز وجل باللسان، 

فألجل ذلك استؽفر لتوقؾ لسانه عن ذكر هللا فً هذه المدة، فقد 

اء كان صلى هللا علٌه وسلم ال ٌترك ذكر هللا بلسانه إال عند قض

الحاجة، فكؤنه علٌه الصالة والسالم رأى ذلك تقصٌراً فتداركه 

باالستؽفار. وقٌل: وجه طلب الؽفران أنه وجد القوة البشرٌة 

قاصرة عن الوفاء بشكر النعم التً أنعم هللا بها علٌه، وكؤنه 

استحضر نعمة هللا جل وعال علٌه فً الطعام والشراب، وتسوٌػ 

وامتصاصه، وؼٌر ذلك من النعم  هذا الطعام والشراب، وهضمه

الجلٌلة المتعلقة بالطعام إلى أوان تسهٌل مخرجه، ولو شاء هللا 

عز وجل لحبسه عنه فتضرر بذلك ضرراً عظٌماً، وربما هلك، 

فعلم أن شكره قاصر عن بلوغ حق تلك النعم الجلٌلة والعطاٌا 

 الجزٌلة والمعافاة الجمٌلة، ففزع إلى االستؽفار من تقصٌره فً

 شكر هذه النعم.

األدب الثالث: كراهة استقبال الشمس والقمر عند 

قضاء الحاجة  

ذكر العلماء فً أحكام التخلً ومنهم اإلمام ابن قدامة : أنه ٌكره 

للمرء أن ٌستقبل الشمس والقمر بفرجه؛ لما فٌهما من نور هللا 

تعالى، فإن استتر عنهما بشًء فال بؤس؛ ألنه لو استتر عن 

از فهاهنا أولى، وٌكره أن ٌستقبل الرٌح؛ لبال ترد علٌه القبلة ج

ُرشاش البول فٌنجسه. قوله: وٌكره أن ٌستقبل الشمس والقمر 

بفرجه لما فٌهما من نور هللا تعالى، أخذوا هذا الحكم من حدٌث 

ضعٌؾ، والكالم فً استقبال القبلة ال ٌنبؽً ربطه بمسؤلة 

ستقبل الشمس والقمر وال استقبال الشمس والقمر، فال ٌقال: ال ٌ

ٌستدبر القبلة وال ٌستقبلها؛ ألن هذا قد ٌكون فٌه مشقة، ومما 

ٌوضح أن هذا الحكم ؼٌر صحٌح معرفة الفرق بٌن استقبال 

القبلة وبٌن استقبال الشمس والقمر: الفرق األول: أن دلٌل 

النهً عن استقبال القبلة عند التخلً صحٌح مشهور، ودلٌل 

القمر ضعٌؾ بل باطل، ثم هذا النور مخلوق؛ استقبال الشمس و

ألنه انعكاس لضوء الشمس على سطح القمر. والحكم 

باالستحباب أو الكراهة ٌحتاج إلى دلٌل، وال دلٌل فً هذه 

المسؤلة. الفرق الثانً: أنه ٌفرق فً القبلة بٌن الصحراء 

والبنٌان كما ٌؤتً إن شاء هللا، لكن ال فرق هنا. الفرق الثالث : 

لنهً فً استقبال القبلة واستدبارها للتحرٌم، وهنا ٌقولون: إنه ا

للتنزٌه إذا صح الحدٌث، وهو لم ٌصح. الفرق الرابع: أنه فً 
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القبلة ٌستوي االستقبال واالستدبار، وهنا ال بؤس باالستدبار، 

 وإنما كرهوا أن ٌستقبل الشمس والقمر.

رى األدب الرابع: استحباب االعتماد على الرجل الٌس

حال الجلوس لقضاء الحاجة 

ٌقول اإلمام ابن قدامة رحمه هللا تعالى: ٌعتمد فً حال جلوسه 

على رجله الٌسرى؛ لما روى سراقة بن مالك قال: )أمرنا رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم أن نتوكؤ على الٌسرى وأن ننصب 

الٌمنى( رواه الطبرانً فً المعجم. وهذا الحدٌث لم ٌصح عن 

 لى هللا علٌه وآله وسلم. النبً ص

األدب الخامس: استحباب تؽطٌة الرأس ولبس الحذاء 

حال قضاء الحاجة  

ٌقول ابن قدامة : وٌستحب أن ٌؽطً رأسه، وٌروى ذلك عن 

أبً بكر الصدٌق رضً هللا تبارك وتعالى عنه، وألنه حال كشؾ 

 العورة. قال: وٌلبس حذاءه؛ لبال تتنجس رجاله. 

اهة الذكر والقراءة حال قضاء األدب السادس: كر

     الحاجة  

ٌقول ابن قدامة: وال ٌذكر هللا تعالى على حاجته إال بقلبه. فإذا 

سمع المإذن ٌإذن فال ٌردد األذان بلسانه لكن بقلبه، وكره ذلك 

ابن عباس و عطاء و عكرمة. وقال ابن سٌرٌن و النخعً : ال 

حال. وروى  بؤس به؛ ألن هللا تعالى ذكره محمود على كل

المهاجر بن قنفذ رضً هللا عنه قال: )أتٌت النبً صلى هللا علٌه 

وسلم وهو ٌبول فسلمت علٌه، فلم ٌرد علً حتى توضؤ، ثم 

اعتذر إلً فقال: إنً كرهت أن أذكر هللا تعالى إال على طهر، أو 

قال: على طهارة( رواه أحمد و أبو داود و النسابً و ابن ماجة 

حٌحة. وفً رواٌة البٌهقً : )فسلمت علٌه وؼٌرهم بؤسانٌد ص

وهو ٌتوضؤ فلم ٌرد علً( والكراهة المذكورة فً هذا الحدٌث 

بمعنى ترك األولى، ال كراهة التنزٌه. ٌقول ابن المنذر : وترك 

الذكر أحب إلً وال أإثم من ذكر، ٌعنً: ال ٌحرم الذكر فً هذه 

إلمام ابن قدامة الحالة باللسان، لكنه مكروه كراهة تنزٌه. ٌقول ا

رحمه هللا: ولنا على هذه الكراهة أن النبً صلى هللا علٌه وآله 

وسلم لم ٌرد السالم فً هذه الحال، فذكر هللا أولى من السالم أال 

ٌفعل، فإذا عطس حمد هللا بقلبه ولم ٌتكلم. وقال ابن عقٌل : 

توجد رواٌة أخرى عن اإلمام أحمد أنه ٌحمد هللا بلسانه إذا 

واألول أولى للحدٌث اآلنؾ الذكر أنه علٌه الصالة عطس. 

والسالم لم ٌرد السالم، مع أن رد السالم واجب، ففً هذه الحالة 

ٌمنع رد السالم مع وجوبه فكٌؾ بما هو دونه مما لٌس 

بواجب؟! وأٌضاً ال ٌسلِّم اإلنسان حال قضاء الحاجة وال ٌرد على 

على النبً صلى هللا مسلِّم؛ لما روى ابن عمر : )أن رجالً مر 

علٌه وسلم وهو ٌبول فسلم فلم ٌرد علٌه السالم( قال الترمذي : 

هذا حدٌث حسن صحٌح. وفً رواٌة البٌهقً : )فسلمت علٌه 

وهو ٌتوضؤ(. وقد ذكر األلبانً فً إرواء الؽلٌل حدٌث ابن عمر 

: )مر رجل بالنبً صلى هللا علٌه وسلم فسلم علٌه وهو ٌبول فلم 

فقال: أخرجه مسلم وؼٌره، وجاء فً بعض ٌرد علٌه( 

الرواٌات: )فلم ٌرد علٌه حتى توضؤ، ثم اعتذر إلٌه فقال: إنً 

كرهت أن أذكر هللا عز وجل إال على طهر، أو قال: على طهارة(. 

ثم قال األلبانً فً إرواء الؽلٌل: هذه الزٌادة فٌها فابدتان: 

البول فقط كما  األولى: أن ترك الرد لم ٌكن من أجل أنه كان على

ظن الترمذي حٌث قال: وإنما ٌكره هذا عندنا إذا كان على الؽابط 

والبول، كما فسر بعض أهل العلم ذلك. ثم ٌقول: فهذه الزٌادة 

تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم ٌكن على وضوء، 

فالزم هذا أنه لو سلم علٌه بعد الفراغ من حاجته لم ٌرد علٌه 

ٌإٌده حدٌث أبً الجهم : )أقبل رسول هللا صلى حتى ٌتوضؤ، و

هللا علٌه وسلم من نحو ببر جمل فلقٌه رجل فسلم علٌه فلم ٌرد 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح 

وجهه وٌدٌه ثم رد علٌه السالم( متفق علٌه. وٌفٌد هذا الحدٌث 

 علٌه وسلم استحباب ذكر هللا على طهارة، وصحٌح أنه صلى هللا

كان ٌذكر هللا على كل أحواله، لكن ٌستحب أال تذكر هللا عز وجل 

إال على طهارة، فهذا من آداب الذكر المستحبة، والدلٌل أنه علٌه 

الصالة والسالم لم ٌكن متوضباً حٌن ُسلم علٌه ولم ٌستطع أن 

ٌتوضؤ فً هذه الحال؛ فعمد إلى الجدار وتٌمم حتى ٌرد علٌه 

هذه إشارة واضحة إلى استحباب أن ٌكون اإلنسان السالم، و

متطهراً إذا أراد أن ٌذكر هللا تبارك وتعالى، وأولى ثم أولى ثم 

أولى إذا أراد أن ٌمس أو ٌقرأ القرآن. ٌقول األلبانً : الفابدة 

الثانٌة من هذه الزٌادة: كراهٌة قراءة القرآن من المحدث السٌما 

لى هللا علٌه وسلم أن ٌرد السالم المحدث حدثاً أكبر، فإنه كره ص
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من الحدث األصؽر فباألحرى أنه ٌكره قراءة القرآن منه فضالً 

 عن الجنب.

األدب السابع: كراهة الكالم حال قضاء الحاجة  

ٌقول ابن قدامة رحمه هللا: وال ٌتكلم لما روى أبو سعٌد رضً 

: هللا عنه حٌث قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

)ال ٌخرج الرجالن ٌضربان الؽابط كاشفٌن عن عورتٌهما 

ٌتحدثان؛ فإن هللا ٌمقت على ذلك( رواه اإلمام أحمد و أبو داود 

و ابن ماجة وؼٌرهم، وحسنه النووي وصححه الحاكم وضعفه 

األلبانً فً تمام المنة. قوله: )ال ٌخرج الرجالن ٌضربان( أي: 

الخالء، وتقول: ضربت ٌؤتٌان، تقول: ضربت األرض إذا أتٌت 

فً األرض إذا سافرت، كقوله تعالى: َوإَِذا َضَرْبُتْم فًِ األَْرِض 

[. علق اإلمام النووي رحمه هللا تعالى على ما ٔٓٔ]النساء:

ذكره الشٌرازي فً كراهة الكالم عند قضاء الحاجة فقال: هذا 

الذي ذكره المصنؾ من كراهة الكالم عند قضاء الحاجة متفق 

قال أصحابنا: وٌستوي فً الكراهة جمٌع أنواع الكالم، علٌه. 

وٌستثنى مواضع الضرورة، بؤن رأى ضرٌراً قد ٌقع فً ببر، أو 

رأى حٌة أو ؼٌرها تقصد إنساناً أو ؼٌره من المحترمات، فال 

كراهة فً الكالم فً هذه المواضع، بل ٌجب فً أكثرها، فإن 

دعاه المصنؾ؛ ألن قٌل: ال داللة فً الحدٌث المذكور على ما ا

الذم لمن جمع األوصاؾ المذكورة فً الحدٌث كلها، قلنا: ما كان 

بعض موجبات المقت فال شك فً كراهته. والمراد حدٌث أبً 

سعٌد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال: )ال ٌخرج الرجالن 

ٌضربان الؽابط( ٌعنً: ٌؤتٌان الؽابط: )كاشفٌن عن عورتٌهما 

هللا ٌمقت على ذلك( فبعض الناس بناء على صحة ٌتحدثان؛ فإن 

الحدٌث ٌقول: إن المقت من هللا إنما هو على كشؾ العورة 

والكالم ال على الكالم فقط، فال ٌنطبق الحدٌث إال على من جمع 

بٌن هاتٌن الخصلتٌن: كشؾ العورة، والتحدث، فالجواب: ما كان 

 بعض موجبات المقت فال شك فً كراهته. 

ثامن: االستتار واالبتعاد عن الناس حال قضاء األدب ال

الحاجة  

من اآلداب التً ذكرها العلماء: أن ٌستتر عن الناس، فإن وجد 

حابطاً أو كثٌباً أو شجرة أو بعٌراً استتر به، وإن لم ٌجد شٌباً 

أبعد حتى ال ٌراه أحد. والدلٌل على ذلك حدٌث المؽٌرة بن شعبة 

لنبً صلى هللا علٌه وسلم فً رضً هللا عنه قال: )كنت مع ا

سفر فقال: ٌا مؽٌرة ! خذ اإلداوة فؤخذتها، فانطلق رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم حتى توارى عنً فقضى حاجته( رواه 

البخاري و مسلم. وعن جابر رضً هللا عنه )أن النبً صلى هللا 

علٌه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى ال ٌراه أحد( وهذا 

فٌه ضعؾ ٌسٌر. ٌقول اإلمام النووي رحمه هللا تعالى:  الحدٌث

وهذان األدبان متفق على استحبابهما، وجاء فٌهما أحادٌث 

كثٌرة جمعتها فً جامع السنة. قال الرافعً وؼٌره: وٌحصل هذا 

التستر بؤن ٌكون فً بناء مسقؾ أو محوط ٌمكن سقفه أو 

من آخرة  ٌجلس قرٌباً من جدار وشبهه، ولٌكن الساتر قرٌباً 

الرحل، ولٌكن بٌنه وبٌنه ثالثة أذرع فؤقل، ولو أناخ راحلته 

وتستر بها أو جلس فً وهدة أو نهر أو أرخى ذٌله حصل هذا 

الؽرض، وهللا أعلم. ٌعنً: ألن المقصود ستر العورة. وعن عبد 

هللا بن جعفر رضً هللا عنهما قال: )كان أحب ما استتر به النبً 

هدؾ أو حابش نخل( ٌعنً: حابط نخل. صلى هللا علٌه وسلم 

 رواه مسلم فً صحٌحه. 

األدب التاسع: عدم قضاء الحاجة فً طرٌق الناس 

وظلهم وؼٌرهما  

هناك أماكن معٌنة ٌجتنبها اإلنسان عند قضاء الحاجة، ٌقول 

اإلمام ابن قدامة رحمه هللا تعالى: وال ٌجوز أن ٌبول فً طرٌق 

فع به الناس؛ لما روى معاذ الناس وال مورد ماء وال ظل ٌنت

رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: )اتقوا 

المالعن الثالث: البراز فً الموارد، وقارعة الطرٌق، والظل( 

رواه أبو داود و ابن ماجة و البٌهقً بإسناد جٌد. قوله: )البراز( 

؛ وبعض بالفتح أو الكسر. قوله: )فً الموارد( أي: موارد المٌاه

العلماء قالوا: المورد: هو الطرٌق. وقال رسول هللا صلى هللا 

وفً بعض الرواٌات: اتقوا -علٌه وسلم: )اتقوا الالعنٌن 

ٌا رسول هللا؟!  -أو وما الالعنان-قالوا: وما اللعانان  -اللعانٌن

قال: الذي ٌتخلى فً طرٌق الناس أو فً ظلهم( أخرجه مسلم . 

تحت شجرة مثمرة؛ لبال تسقط الثمرة ومن اآلداب: أال ٌبول 

علٌه فتتنجس، أما فً حال عدم وجود الثمرة فال بؤس، فإن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدؾ 

أو حابش نخل. وال ٌبول فً الماء الدابم، قلٌالً كان الماء أو 
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الماء كثٌراً؛ ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم: )نهى عن البول فً 

الراكد( متفق علٌه، وألن الماء إذا كان قلٌالً تنجس به، وإن كان 

كثٌراً فربما تؽٌر بتكرار البول فٌه، وأما الجاري فال ٌجوز 

التؽوط فٌه؛ ألنه ٌإذي من ٌمر به، وإن بال فٌه فال بؤس؛ ألنه 

كثٌر ال ٌإثر فٌه البول؛ وألن النبً صلى هللا علٌه وسلم خصص 

بالماء الراكد، فدل على أن الجاري بخالفه،  النهً عن البول

واألولى اجتنابه. أٌضاً: ال ٌبول على ما نهً عن االستجمار به 

كالعظم وسابر المطعومات، فقد نهٌنا عن االستجمار بها، فمن 

باب أولى ال ٌجوز أن ٌبول علٌها؛ ألن هذا أبلػ من االستجمار 

ننا من الجن، فمن بها، العظام ال ٌستجمر بها؛ ألنها زاد إخوا

باب أولى ال ٌبول علٌها. وقول النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم: 

)اتقوا المالعن الثالث( المالعن: هً مواضع وأماكن اللعن، 

وهً جمع ملعنة، مثل مقبرة ومجزرة، فالمقبرة موضع القبر، 

والمجزرة موضع الجزر، وكذلك الملعنة موضع اللعن. وفً 

اللعانٌن( والمقصود بهما صاحبا اللعن، رواٌة أخرى: )اتقوا 

ٌعنً: اللذٌن ٌلعنهما الناس كثٌراً. وفً رواٌة أبً داود : 

)الالعنان( أي: األمران الجالبان للعن؛ ألن من فعلهما لعنه 

الناس فً العادة، فلما صارا سبباً للعن أضٌؾ الفعل إلٌهما. قال 

قدٌر: العنوا الخطابً : وقد ٌكون الالعن بمعنى الملعون، فالت

الملعون فاعلهما. قال الخطابً: وؼٌره الموارد هً طرق الماء، 

واحدها مورد. قال: والمراد بالظل مستظل الناس الذي اتخذوه 

مقٌالً ومناخاً ٌنزلونه أو ٌقعدون تحته، ولٌس كل ظل ٌمنع 

قضاء الحاجة تحته؛ ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد قضى 

كما ثبت ذلك فً صحٌح مسلم ،  حاجته تحت حابش النخل

وللحابش ظل بال شك. قوله: )البراز( قال الخطابً : وهو هنا 

بفتح الباء البراز، وهو الفضاء الواسع من األرض، كنوا به عن 

قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخالء، وأهل الحدٌث ٌروونه 

البراز بكسر الباء، قال الخطابً : وهو ؼلط. ثم ذكر أن البراز 

لكسر الؽابط نفسه ال الفضاء. وأما قارعة الطرٌق فهً أعلى با

الطرٌق، وقٌل: صدر الطرٌق أو ما برز منه ، والطرٌق تإنث 

وتذكر تقول: هذا طرٌق أو هذه طرٌق. إذاً: اتقاء المالعن الثالث 

متفق علٌه، وقضاء الحاجة فً هذه المالعن مكروه كراهة 

لكن صحح اإلمام النووي  تنزٌه ال تحرٌم كما قال بعض العلماء،

أنه ٌنبؽً أن ٌكون محرماً؛ لهذه األحادٌث، ولما فٌه من إٌذاء 

 المسلمٌن، وفً كالم الخطابً وؼٌره إشارة إلى تحرٌمه.

األدب العاشر: كراهة البول فً الحجر والثقب ومكان 

االستحمام  

ومن اآلداب: أنه ٌكره أن ٌبول المرء فً شق أو ثقب، والَثقب 

أفصح من أن تقول: ُثقب بالضم. عن عبد هللا بن سرجس بالفتح 

رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم: )نهى أن ٌبال فً 

الجحر أو نهى عن البول فً الجحر( رواه أبو داود ، وصححه 

اإلمام النووي رحمه هللا، وضعفه األلبانً . ووجه النهً أنه ال 

ٌإذٌه، أو أن ٌكون ٌؤمن أن ٌكون فً الجحر حٌوان ٌلسعه و

مسكناً للجن فٌتؤذى بهم، فقد حكً أن سعد بن عبادة بال فً 

جحر بالشام، ثم استلقى مٌتاً، فُسِمَعت الجن تقول: نحن قتلنا 

سٌد الخزرج سعد بن عبادة ورمٌناه بسهمٌن فلم نخطا فإاده 

وهذا ال ٌصح؛ ألن المعروؾ أن سعد بن عبادة رضً هللا تعالى 

فً مستحمه وقد اخضر جسده رضً هللا عنه، عنه وجد مٌتاً 

ولم ٌصح أنه مات بهذه الحادثة. أٌضاً: ال ٌبول فً مستحمه كما 

ذكرنا فإن عامة الوسواس منه؛ وذلك لحدٌث عبد هللا بن مؽفل 

رضً هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: )ال ٌبولن 

 تحم فٌه. أحدكم فً مستحمه( أي: ال ٌبول فً الموضع الذي ٌس

األدب الحادي عشر: حرمة البول على القبر  

أٌضاً من اآلداب: أال ٌبول على القبر، وهذا حرام أو مكروه؛ 

لحدٌث عقبة بن عامر رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه 

وسلم قال: )وال أبالً أوسط القبور قضٌت حاجتً أو وسط 

هما فً القبح  السوق!!( ٌعنً: كالهما سواء فً عدم الجواز أو

 سواء، فمن أتى بؤحدهما فهو ال ٌبالً بؤٌهما بدأ.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 حكم أكل اللحوم لمن ٌعٌش فً الصٌن

 السإال:  

ناك، لً صدٌق ٌعمل فً الصٌن، وٌسؤل عن أكل اللحوم ه

ومعلوم فضٌلتكم أنها ُتذبح وال ٌذكر اسم هللا علٌها؟ 

الجواب: 

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

فال ٌحل أكل اللحوم التً ذبحها الوثنٌون والشٌوعٌون 

والبوذٌون وؼٌرهم؛ إال المسلمٌن، والٌهود والنصارى، مما ذكر 

علم: أذكرو ٌَ ا اسم هللا علٌه أم ال؟ فٌسمًِّ اسم هللا علٌه، أو ال 

ا َرُسولَ -رضً هللا عنها-وٌؤكل، فعن عابشة  ٌَ : أَنَّ َقْوًما َقالُوا: 

ِه أَْم الَ؟  ٌْ ِ َعلَ ؤُْتوَنَنا بِاللَّْحِم الَ َنْدِري: أََذَكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ ِ، إِنَّ َقْوًما  هللاَّ

 ِ ِه َوسَ -َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ ِه َوُكلُوهُ : )-لَّمَ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َ َعلَ
وا هللاَّ ( َسمُّ

ا. )رواه البخاري( ًٌّ ا أو نصران ًٌّ ، لكن بشرط أن ٌكون مسلًما أو ٌهود

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

حكم الصالة إذا سجد اإلمام للسهو سجدة قْبل 

 السالم وسجدة بعد السالم

إال:الس 

سها اإلمام فقال بعد الرفع ِمن الركوع: "هللا أكبر" بدالً ِمن  -ٔ

"سمع هللا لمن حمده"، وبعد التشهد سجد للسهو قْبل السالم، 

ولكن سجدة واحدة فقط وسلـَّم!، فقال بعض المصلٌن له بعد 

السالم: أنَت سجدت سجدة واحدة فقط؛ فكبر اإلمام وسجدة بعد 

لَّم، وسلم الناس معه، فما حكم ما السالم سجدة واحدة ثم س

م إلى سجدة قْبل السالم  سبق؟ وما حكم سجود السهو الذي تقسَّ

وسجدة بعده؟ 

هل ٌجوز تكلٌم اإلمام سواء كان سها فً صالته أم لم  -ٕ

ٌسهو، وسواء ممن كان فً الصالة أو ِمن خارجها؟ أم أن هذا 

  كالم أجنبً ٌبطل الصالة؟ 

الجواب: 

لصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛الحمد هلل، وا 

ا  -ٔ ًٌ فصالتهم صحٌحة، والظاهر أنه سجد سجدة السهو ناس

فاستكملها بعد السالم. 

ٌتكلم المصلون، بل ٌسبـِّحون؛ إال إذا لم ٌْمِكن إصالح ال - ٕ

ن العلماء والراجح جوازه  ٌْ الصالة إال بالكالم، ففٌه خالؾ ب

ِ ه: )للحاجة؛ لحدٌث ذي الٌدٌن، وفٌ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ( َبلْ َنِسٌَت 

. )متفق علٌه(

أما كالم َمن هو خارج الصالة لحاجة فهو جابز أًٌضا؛ لحدٌث 

ُت َعابَِشَة  -رضً هللا عنها-الكسوؾ، وفٌه أن أسماء  ٌْ قالْت: "أََت

َماِء، َفإَِذا اِس؟ َفؤََشاَرْت إِلَى السَّ ًَ ُتَصلًِّ َفقُْلُت: َما َشؤُْن النَّ  َوِه

ٌة؟ َفؤََشاَرْت بَِرْأِسَها: أَْي  ٌَ ِ، قُْلُت: آ اٌم، َفَقالَْت: ُسْبَحاَن هللاَّ ٌَ اُس قِ النَّ
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، َفَجَعْلُت أَُصبُّ َعلَى َرْأِسً  ًُ َنَعْم، َفقُْمُت َحتَّى َتَجالنًِ الَؽْش

. )متفق علٌه(الَماَء... " 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 حكم بٌع التماسٌح والذباب والسحالً

السإال:  

هل ٌجوز بٌع الحٌوانات المفترسة، مثل: التماسٌح، والذباب، 

والسحالً؟ 

الجواب: 

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

فال ٌجوز بٌع إال ما فٌه منفعة معتبرة. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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حكم المعالجة الجراحٌة الكاملة للٌد المقطوعة 

ا  حّدً

السإال:  

ا؟   ما حكم المعالجة الجراحٌة الكاملة للٌد المقطوعة حّدً

الجواب: 

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

فهذه مسؤلة خالفٌة، والصحٌح عدم جوازها. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

هل ٌجوز للمضاِرب دفع أموال كؤرباح 

 للمساهمٌن نظٌر االستمرار معه؟

 السإال:

أنا أعمل فً المضاربة بؤموال اآلخرٌن، وأعترؾ أنً أتكاسل 

عن العمل وتنظٌمه، فؤقوم بإضافة بعض المال كؤرباح لكل 

مساهم ِمن نصٌبً الخاص كتعوٌض لهم إلى أن اجتهد وتصبح 

 األمور مستقرة، فما حكم ذلك؟ 

وأنا أتذكر أنً قد قرأُت فتوى لحضرتك أجزَت فٌها مثل ذلك، 

لكنً وجدُت فتاوى تقول بتحرٌم هذه الصورة رؼم أنها تطوع 

ِمن المضارب؛ فلماذا ُتمنع هذه الصورة، وهً لٌس فٌها إال أن 

ٌدفع أمواالً برضاه ِمن جٌبه هو الستمرار الناس معه،  المضارب

 فما الحكم الراجح فً ذلك؟

 الجواب:

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

فٌنبؽً أن تخبرهم بالتبرع مع حساب الربح الحقٌقً؛ حتى ال 

ٌتحول األمر إلى ما ٌحدث ِمن خداع الناس فً توظٌؾ األموال 

لهم بالباطل، وإعطاء هذا مال هذا، وال بد أن تعلم أن وأكل أموا

األموال أمانة فً ٌدك، ولٌسْت قرًضا تتصرؾ فٌه كما تشاء، بل 

تتصرؾ فٌها فً المضاربة فقط، وأظن أن الفتاوى المذكورة هً 

 فٌما ذكر ِمن مخالفات. 

هل ٌلزمه إعادة إخراج الزكاة إذا دفعها لسابل 

 اًبا؟وشك بعد ذلك فً كونه نصَّ 

 السإال: 
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جاءنً رجل رن علٌنا جرس البٌت، ولم ٌذكر ماذا ٌرٌد بالضبط؟ 

وإنما قال فالن موجود ٌسؤل عن أخً، فقٌل له: ؼٌر موجود، 

وسؤل عن أبً؟ فقٌل له: ؼٌر موجود، ثم قالوا له: لكن فالن فً 

البٌت "ٌقصدوننً أنا"، وظنوا أنه جاء ألمٍر هام، فنزلُت إلٌه، 

شخص ٌقول إنه ٌعمل نقاًشا، وأن امرأته ولدت توأًما فإذا بهذا ال

ل  ٓ٘ٔوأنهما فً الحضانة، وأنه بحاجة ماسة لمبلػ  جنًٌها ٌكمِّ

به على ما معه ِمن مال، فسؤلته: هل أنت مسلم أم ال؟ فذكر أن 

اسمه إبراهٌم، وأخذ ٌلح وٌرجونً أن أعطٌه المال، فدخلت 

ة المال، فذهب بها جنٌه ونوٌت بها زكا ٓٓٔوأحضرت له مبلػ 

ًَّ وقال: إنه كان ٌظن أنً سؤعطٌه المبلػ كامالً   ٓ٘ٔثم رجع إل

جنٌه، فقلُت له: هذا ما أستطٌعه فانصرؾ، لكن بعد ذلك وقع فً 

قلبً الشك فً هذا الرجل، وتذكرُت أننً ربما على ما أذكر 

سمعُت بهذه الحٌلة قدًٌما ألخذ األموال ِمن الناس، لكن حملت 

جنٌه كزكاة مال على أساس  ٓٓٔالسالمة وأعطٌته الـ أمره على

ق، فهل ما فعلُته ٌعتبر صحًٌحا على أساس أن  أنه مسلم ومصدَّ

 ًَّ للسابل حقـًّا أم ظاهر األمر أنها حٌلة، وأنه نصاب، وٌكون عل

 إعادة إخراج زكاة المال؟

 الجواب:

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

زأتك على أنها زكاة مال ما لم ٌتبٌن خالؾ ذلك بالٌقٌن، فقد أج

وهو لم ٌتبٌن؛ فاألصل أنه مستحق ولٌس نصاًبا، ولٌس علٌك 

 إعادتها.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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نة  حكم ادعاء المهدٌة، والسخرٌة ِمن السُّ

 !النبوٌة

السإال:  

والذي معلوم أنه -ا حكم ادعاء المهدٌة فً زماننا عموًما م -ٔ

؟ وهل هذا االدعاء: كفر أم بدعة أم -لٌس زمن ظهور المهدي

هو مرض نفسً ٌحتاج صاحبه إلى عزله عن الناس فً مصحة 

نفسٌة؟ وما حكم الشرع فً هذا الخبٌث المدعو "محمد عبد هللا 

ي المنتظر؟ نصر" الشهٌر بـ"مٌزو" والذي ادعى أنه المهد 

نة النبوٌة  -ٕ ما حكم هذا الشخص وؼٌره ممن ٌستهزئ بالسُّ

وحتى البخاري ومسلم ٌطعن فٌهما؟! 

الجواب: 

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

فؤما التكفٌر بادعاء المهدٌة؛ فقد ادعى جماعات المهدٌة ولم  -ٔ

الجهل والتؤوٌل "وهو ٌكفـِّرهم أهل العلم فً زمانهم؛ الحتمال 

الؽالب"، وادعاء المهدٌة ِمن مثل المدعو "محمد عبد هللا نصر" 

وعلى شرعه؛ فلٌس كل  -سبحانه-وأمثاله ضالل وكذب على هللا 

َمن اسمه "محمد بن عبد هللا" ٌمكنه ادعاء ذلك؛ خصوًصا مع 

انعدام الصفات األخرى الواردة فً األحادٌث. 

ما ٌقصد االستهزاء والسخرٌة، والحقٌقة أن هذا الخبٌث إن

والتكذٌب باألحادٌث الصحٌحة، وِمن جهله أنه استؽل ما ذكره 

ِمن هذا االدعاء الساِخر للطعن فً "البخاري ومسلم"، مع أن 

أحادٌث المهدي لم َترد فً "البخاري ومسلم" باسمه أو صفته، 

ولكن فً بعضها إشارة له دون االسم، وقد ظنَّ الناس أنه إنما 

نة، واعتبار أنها ٌد عً المهدٌة فعالً، وإنما ؼرضه تكذٌب السُّ

تتضمن الخرافة التً ٌمكن ألي أحٍد أن ٌدعٌها، وٌصدقه الجهال 

فٌها؛ فهذا الشخص ؼرضه "أخبث" ِمن ادعاء المهدٌة فً أنه 

ٌَهدؾ إلى هدم المصدر الثانً للتشرٌع فً اإلسالم "وهو 

نة".  السُّ

نة كف -ٕ ر بواح ال خفاء فٌه، ولكن عامة السخرٌة ِمن السُّ

"تقٌة" أمام  -ال كلها-هإالء إنما ٌطعن وٌسخر فً بعضها 

الناس.  

فحسبنا هللا ونعم الوكٌل. 

 موقع أنا السلفً
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 حول اختالؾ طبعات بعض المصاحؾ والقراءات

السإال:  

ن حول العالم ٌقرإون ِمن نفس المصحؾ بنفس هل المسلمو -ٔ

ترتٌب السور؟ وهل تختلؾ بعض الكلمات تبًعا الختالؾ األحرؾ 

والقراءات؟ أم أن الكتاب واحد ال اختالؾ فً كلماته فً جمٌع 

األرض، لكن فقط القراءة تختلؾ؟ أم أن المصاحؾ فٌها 

اختالفات لٌست موحدة؛ ألن هناك طبعات مختلفة للمصاحؾ؟  

بجمع القرآن وهو ٌعلم أن  -رضً هللا عنه-لماذا بدأ أبو بكر  -ٕ

هللا أنزل الذكر وسٌحفظه؟ 

الجواب: 

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

فالمصاحؾ كلها فً العالم "كلها واحدة"؛ إال أحرًفا ٌسٌرة  -ٔ

فً بعض  -رضً هللا عنه-معدودة نحو العشرة، كتبها عثمان 

ِب مصاحؾ ببعض القراءات نحو قوله: )ال ٌْ َوَما ُهَو َعلَى اْلَؽ

( ِبَظنٌِنٍ ، فهو فً مصاحؾ أهل الشام )(ٕٗ)التكوٌر:( بَِضنٌِنٍ 

بالظاء، وكالهما قراءة متواترة ومحفوظة، وبإجماع المسلمٌن 

ٌجوز القراءة هكذا وهكذا... لثبوتها سنًدا ورسًما متواتًرا، وأما 

وحدة الرسم فهً األكثر األعم، وما كان اختالؾ القراءات مع 

ُنواراجًعا إلى اختالؾ النقط مثل: ) ٌَّ ُتوا( و)َفَتَب ( فالتنقٌط فً َفَتَثبَّ

المصحؾ كان فً عصر التابعٌن فهو ضمن المتواتر. 

القرآن وهو ٌعلم أنه ٌحفظ  -رضً هللا عنه-جمع أبو بكر  -ٕ

فظ القرآن بما فعله القرآن؛ ألننا مكلفون باألخذ باألسباب، فاهلل ح

والمسلمون بعده. -رضً هللا عنه-أبو بكر  

 موقع أنا السلفً
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حكم َمن كان ٌقضً صلوات فاتته بسبب مرضه 

 دون ترتٌب

السإال: 

ما حكم َمن كان ٌقضً الصلوات الفابتة بؽٌر ترتٌب: حٌث كانت 

علٌه لظروؾ َمَرضٌة صلوات لمدة كبٌرة، فكان ٌصلً هذه 

صلوات  ٓٔت فجر ثم صلوا ٓٔالصلوات بؽٌر ترتٌب، فٌصلً 

مؽرب، وهكذا... وأحٌاًنا كان ٌصلً الفجر مع الفجر، والظهر 

مع الظهر، وهكذا... فهل ٌعٌد هذه الصلوات مرة أخرى أم ال 

تلزمه إعادتها؟ 

الجواب: 

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

ذر، فهذه المسؤلة اجتهادٌة، والظاهر وجوب الترتٌب إال ِمن ع

فإذا كان صالها ؼٌر مرتبة بتؤوٌل أو جهل أو لعذر؛ صحْت، 

والظاهر أنه متؤول أو جاهل بوجوب الترتٌب. 

 موقع أنا السلفً
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حكم قول "هللا أكبر" والتخمٌس فً وجه َمن 

 ٌبدي إعجابه بشًء

السإال: 

ما حكم قول "هللا أكبر" دون تخمٌس بالٌد عندما نسمع َمن  -ٔ

اإلعجاب أو المبالؽة فً  ٌتكلم عن النعم الخاصة بنا بنوع ِمن

ذلك، كؤن ٌقول: "أنَت صحتك حدٌد" أو مثل ذلك؟ 

وما حكم رفع الٌد "خمسة وخمٌسة" فً وجهه عند ذلك؟ - ٕ

الجواب: 

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

ٌُمنع منه، وأما التخمٌس: فهو ِمن  فؤما التكبٌر فهو ذكر هلل ال 

؛ إذ لٌس هو سبًبا "ال شرًعا وال قدًرا"، فال جنس تعلٌق التمابم

ٌجوز، وهو ِمن جنس الشرك األصؽر إذا اعتقد أنه سبب، وأما 

إذا اعتقد أن ذلك ٌنفع أو ٌضر ِمن دون هللا؛ فهو شرك أكبر. 

 موقع أنا السلفً
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 ٌع التقسٌطمسابل فً بٌع المرابحة وب

السإال:  

ٌقوم بعض الناس بممارسة التجارة بدون مكان معد لذلك )محل 

شركة(، وذلك بؤن ٌصؾ له الناس ما ٌحتاجون، مثل: )ثالجة  -

باب مثالً(، ثم ٌذهب هو إلً تاجر  ٕقدم  ٗٔكرٌازي بٌضاء 

األجهزة الكهربٌة وٌشتري الثالجة، ثم ٌوصلها إلى بٌت 

لمقدم، وٌكون الباقً بالتقسٌط على عدة المشتري، وٌقوم بؤخذ ا

أشهر حسب ما ٌتفقا علٌه، والسإال:  

هذه المعاملة بهذه الصورة لٌست َسلًما، ولٌست بٌع مرابحة،  -ٔ

فما هو التوصٌؾ الصحٌح لها؟ وإن كانت ؼٌر جابزة؛ فكٌؾ 

ٌمكن تصوٌبها لتكون جابزة؟ وهل توضع نسبة الربح فً بٌع 

متبقً أم على كل المبلػ؟ وهل تكفً نٌة التقسٌط على المبلػ ال

التجارة بدون مكان؟  

إذا ذهب المشتري مع البابع عند التاجر لٌشتري له سلعة  -ٕ

معٌنة بدالً ِمن الوصؾ، هل ٌجوز تسلمها فً مكان البٌع 

معرض(، أم ال بد أن ٌقبضها وٌحوزها  -والشراء )تاجر الجملة 

إلى رحله ثم ٌستلمها المشتري؟  

ا ووكٌالُ، بمعنً إذا تعذر  هل -ٖ ًٌّ ٌجوز أن ٌكون المشتري مشتر

على البابع أن ٌقوم بالشراء بنفسه لعذر ما، هل ٌجوز أن ٌعطً 

المشتري المال وٌجعله وكٌالً له ٌشتري ثم ٌؤخذ السلعة، وٌقسط 

له الثمن بعد ذلك؟  

هل ٌجوز للبابع أن ٌضع جزًءا ِمن األقساط إذا قام المشتري  -ٗ

مجموعة ِمن األقساط دفعة واحدة )ضع وتعجل(، وهل بسداد 

ٌجوز االشتراط من البابع أو من المشتري؟  

هذه المعامالت ال توجد عقود لها، وٌكتفً الناس بكتابة  -٘

شٌكات أو كمبٌاالت أو إٌصاالت أمانة، فهل ٌقع العقد بمجرد 

االتفاق أم هذا وعد أم عند توثٌق الدٌن أم عن استالم المبٌع؟ 

وجزاكم هللا خًٌرا. 

الجواب: 

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

فهذا بٌع بالتقسٌط، وهو فً الحقٌقة مرابحة؛ ألن الطرؾ  -ٔ

الوسٌط ٌعرض على المحتاج للسلعة أنه سٌشترٌها بكذا... 

وٌبٌعها له بالتقسٌط بكذا... بربح كذا... وهذه هً المرابحة، أي 

ه رأس المال ونسبة الربح، وهً جابزة بشرط أن بٌع حدد فٌ

ٌستلم الوسٌط السلعة وتصبح فً ضمانه. 

سٌارته"،  -وال ٌلزم مكان مخصص للتجارة "رحله  -ٕ

فالسٌارة التً استؤجرها تكفً بشرط تسلم السلعة، وال ٌجوز أن 

 ِ صلى هللا علٌه -ٌسلمها فً نفس المكان؛ فقد "َنَهى َرُسولُ هللاَّ

اُر إِلَى أَ  -وسلم ُحوَزَها التُّجَّ ٌَ ُث ُتْبَتاُع َحتَّى  ٌْ لَُع َح ْن ُتَباَع السِّ

. )رواه أبو داود، وحسنه األلبانً(ِرَحالِِهْم" 

ال ٌجوز التحاٌل على هذا األمر "القبض" و"الضمان"؛ ألن  -ٖ

ٌُْضَمْن"  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا  نهى "َعْن ِرْبِح َما لَْم 

، والتوكٌل تحاٌل. لنسابً، وقال األلبانً: حسن صحٌح()رواه أحمد وا

-أما مسؤلة "ضع وتعجل"؛ فالراجح حرمتها؛ لقول النبً  -ٗ

فً األصناؾ الربوٌة "ومنها النقود":  -صلى هللا علٌه وسلم

، وفً حالتنا األقساط )متفق علٌه(( َواَل َتبٌُِعوا ِمْنَها َؼابًِبا بَِناِجزٍ )

لمشتري وهو ٌبٌعها بحاٍل حاضر أقل ؼاببة فً ذمة المدٌن ا

منها، والذي ٌجوز ما ٌتركه صاحب الحق ِمن تلقاء نفسه دون 

شرط؛ ال ِمن الدابن وال ِمن المدٌن بشًء، بل ٌفعل ذلك ِمن باب 

الهبة. 

هذه العقود إنما تتم باستالم السلعة ثم بٌعها، أما االتفاق على  -٘

على الراجح.تنفٌذ ذلك؛ فهو وعد بالشراء، وهو ملزم  
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ا بتوحٌد األلوهٌة والربوبٌة؟  هل كان إبلٌس مقّرً

السإال: 

ما صحة قول َمن ٌقول إن إبلٌس كان مإمًنا بتوحٌد  -ٔ

األلوهٌة، وأنه ال معبود بحق إال هللا، لكنه كفر بسبب الِكبر 

إلباء؟وا 

هل إبلٌس كان ٌإمن بتوحٌد الربوبٌة والٌوم اآلخر؛ ألنه  -ٕ

ْبَعُثوَن(  ٌُ ْوِم  ٌَ ؟ (ٖٙ)الحجر:قال: )َربِّ َفؤَْنِظْرنًِ إِلَى 

الجواب: 

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

فإبلٌس كان ٌعبد هللا قْبل كفره عندما كان مع المالبكة، لكن  -ٔ

باء مناٍؾ لتوحٌد األلوهٌة؛ فهو قد أشرك بعبادة هواه.الكبر واإل 

كان إبلٌس ٌإمن بؤن هللا خالقه وخالق ؼٌره، وأنه هو الذي  -ٕ

ٌبعثهم ٌوم القٌامة، لكنه لم ٌكن ٌقر أن األمر والنهً هلل؛ ولذا 

قال لم أكن ألسجد، وهذا أحد أهم معانً الربوبٌة؛ فتوحٌده قد 

ٌُْإِمنُ دخله الشرك ) ِ إاِلَّ َوُهْم ُمْشِرُكونَ  َوَما  ( أَْكَثُرُهْم بِاهللَّ

، فحبط توحٌده بالشرك. (ٙٓٔ)ٌوسؾ:

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

ماذا ٌنبؽً على المؤموم إذا نسً آٌة ِمن 

 الفاتحة؟

 السإال:

ً الصالة خلؾ اإلمام ما حكم المؤموم إذا نسً آٌة ِمن الفاتحة ف

وتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود، هل ٌكمل الصالة ثم ٌقضً 

ركعة أم ٌترك اإلمام وٌعود للقٌام وٌقرأ الفاتحة؟ وهل ٌقرأ 

 الفاتحة كاملة أم اآلٌة التً تركها فقط أم علٌه شًء آخر؟

 الجواب:

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

أنه ٌعود فٌقرأ ِمن الموضع الذي تركه حتى ٌكمل فاألقرب 

 الفاتحة ثم ٌركع وٌتابع اإلمام.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 عقٌدة

 ومن جحد أو شك فً حرف من القرآن... )شرح السنة للبربهاري(. الشٌخ/ سعٌد محمود -185

 -رحمه هللا-الطاغوت )فضل الغنً الحمٌد(. الشٌخ/ هٌثم توفٌق  -118 

 
 

 

هوعلوم الكرٌم القرآن 

 سورة األنعام )دفع إٌهام االضطراب(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -116

 اب(. د/ محمد إسماعٌل المقدمسورة األعراف )دفع إٌهام االضطر -117

 ( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام16ً -13اآلٌات ) -118 

 ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام17ً -15اآلٌات ) -119 

 ( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام21ً -17اآلٌات ) -111

 ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام21ً -18اآلٌات ) -111

 افر(. د/ ٌاسر برهامً( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة غ22 -21اآلٌتان ) -112

 ( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام27ً -23اآلٌات ) -113

 ( شرح )تفسٌر سورة هود(. د/ ٌاسر برهام81ً -78اآلٌات ) -148 

 تفسٌر ابن كثٌر(. الشٌخ/ علً حاتم -( )سورة البقرة46 -42اآلٌات ) -111 

 تفسٌر ابن كثٌر(. الشٌخ/ علً حاتم -( )سورة البقرة54 -47اآلٌات ) -111

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة141 -139اآلٌات ) -154 

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة142اآلٌة ) -155

 دي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌفتفسٌر السع -( )سورة البقرة143اآلٌة ) -156

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة143تابع اآلٌة ) -157

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة144اآلٌة ) -815
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 حدٌث

 باب الدعاء عند الكرب )األدب الُمْفَرد(. د/ ٌاسر برهامً -113

 كتاب تفسٌر القرآن )الشرح الُمفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم(. د/ ٌاسر برهامً -141 

 عون المعبود(. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد -ةباب فً وقت صالة النبً وكٌف كان ٌصلٌها )كتاب الصال -112 

مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ/  -من )فضل إعانة الغازي فً سبٌل هللا بمركوب وغٌره وخالفته فً أهله بخٌر(... )كتاب اإلمارة -118 
 سعٌد محمود

مختصر  -من )استحباب طلب الشهادة فً سبٌل هللا تعالى( إلى )كراهة الطروق وهو الدخول لٌال لمن ورد من سفر( )كتاب اإلمارة -119
 صحٌح مسلم(. الشٌخ/ سعٌد محمود

 المنهل الروي(. الشٌخ/ أحمد نصر -باب الفتٌا وهو واقف على الدابة وغٌرها )كتاب العلم -137 

 
 

 

 وأصوله فقه

 د إسماعٌل المقدمفقه الدعاء بالموت. د/ محم

 ال تجعل عقلك فً قدمك. د/ محمد إسماعٌل المقدم 

 السنة(. د/ ٌاسر برهامً فقه -نقل المٌت )باب الجنائز -121 

 الملخص الفقهً(. الشٌخ/ سعٌد محمود -أحكام الظهار )كتاب الطالق -136 

 
 

 

  

http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71092
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71024
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71050
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71107
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71107
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71125
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71125
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71068
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71129
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71093
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71093
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71110
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=71048


53 
 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة
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 نسائم الرحمة. الشٌخ/ سعٌد صابر 
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