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( ٘ٔتركٌا التً ال نعرفها )

)االنقالبات العسكرٌة فً الجمهورٌة التركٌة( 

كتبه/ عالء بكر 

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

محاولة االنقالب تمكنت القوات الحكومٌة التركٌة من إجهاض 

م، وأعلن ٕٙٔٓ – ٙ – ٘ٔالعسكري التً وقعت مساء الجمعة 

القائم بؤعمال رئٌس هٌئة األركان )أومٌت دوندار( إحباط 

المحاولة، وتحرٌر الجنرال )خلوصً أكار( رئٌس هٌئة األركان 

بعد احتجازه خالل محاولة االنقالب، و تم سحق ما تبقى من 

 قوات االنقالب.

الدفاع )فكري إٌشٌك( على أنه ال توجد منطقة خارج وأكد وزٌر 

سٌطرة الحكومة، لكن خطر االنقالب لم ٌتالَش تماما، وحّث 

أنصار الحكومة على الخروج إلى الشوارع مجدًدا لمواصلة 

السٌطرة على الموقؾ فً الشارع، ومنع أي محاولة تمرد أخرى 

 فً أي وقت.

حدًثا من أمام مقره فً مت-وقال رئٌس الوزراء )بن على ٌلدرٌم( 

إن الحكومة تسٌطر بشكل كامل على  -قصر )جنكاٌا( فً أنقره

 األوضاع، وحّث الجموع على البقاء فً الشوارع.

شخصا،  ٕ٘ٙوقد أسفرت اشتباكات اللٌلة الدامٌة عن مقتل 

 من العسكرٌٌن ؼٌر االنقالبٌٌن والمدنٌٌن. ٓٗٗٔوإصابة 

لت أنهم تورطوا فً محاولة وبدأت األجهزة األمنٌة تعقب من قا

 االنقالب.

 إجراءات "أردوؼان" وحكومته بعد االنقالب:

 من هذه اإلجراءات:

قام الرئٌس التركً رجب طٌب أردوؼان بحملة  -

اعتقاالت وتطهٌر سرٌعة وواسعة فً كل المرافق الحكومٌة 

وأجهزة التعلٌم والقضاء، شملت عشرات اآلالؾ بٌنهم جنراالت 

من بٌنهم بعض أعضاء المحكمة -اة من الجٌش وقُض

وضباط رجال شرطة وأساتذة جامعٌٌن، ممن ٌرجح  -الدستورٌة

أنهم على عالقة أو من أنصار )فتح هللا كولن(، الذي اتهمه 

"أردوؼان" مباشرة بؤنه وراء محاولة االنقالب، وكان قد اتهمه 

من قبل بتكوٌن هٌكٍل مواٍز للدولة داخل الجٌش والشرطة 

واإلعالم بهدؾ إسقاط الدولة. وتعهد "أردوؼان"  والقضاء

بتطهٌر البالد من هذا الكٌان الموازي، ولكن سٌحتاج ذلك وقًتا 

 لتعمق )حركة خدمة( فً البالد وصعوبة تتبعها.

المقٌم فً منفاه االختٌاري فً -فً الوقت الذي نفى فٌه "كولن" 

 هذه االتهامات. -والٌة بنسلفانٌا بؤمرٌكا

دوؼان" فرض حالة الطوارئ فً البالد لمدة أعلن "أر -

ثالثة أشهر، ووافقه البرلمان، لمواجهة ما أسماه بالتهدٌدات 

التً تتعرض له البالد، وللقضاء بشكل سرٌع وفعال على 

من  ٕٓٔالعناصر المتورطة فً االنقالب، حٌث تبٌح له المادة 

 الدستور ذلك.

دٌة وقعت خالل أعلنت الحكومة أن هناك أخطاء مخابراتٌة وفر

 محاولة االنقالب، مإكدة أن العمل جاٍر على إعادة هٌكلة الجٌش.

أمر "أردوؼان" بإؼالق اآلالؾ من المدارس الخاصة  -

جامعة  ٘ٔنقابة عمالٌة و 9ٔوالجمعٌات والمإسسات الخٌرٌة و

مإسسة طبٌة تشتبه السلطات التركٌة فً كونها على صلة  ٖ٘و

 بفتح هللا كولن.

ألمن أحد كبار رجال كولن )هاٌلز هانجً( اعتقل ا -

باعتباره الذراع األٌمن لكولن والمسئول عن نقل األموال إلٌه، 

كما اعتقل األمن ابن شقٌق كولن )محمد سعٌد كولن( الستجوابه 

 بتهمة االنتماء لتنظٌم إرهابً. 

أعلنت الحكومة تعلٌق العمل بالمعاهدة األوروبٌة  -

ة، مع التلوٌح باحتمالٌة إعادة تطبٌق لحقوق اإلنسان بصفة مإقت

العمل بؤحكام اإلعدام فً البالد، مما أثار االتحاد األوروبً الذي 

 ٌرفض ذلك وبشدة.

 ردود األفعال داخل تركٌا:
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ا فً تركٌا هو آخر شًء تحتاجه  ًٌ من المإكد أن انقالًبا عسكر

 تركٌا فً وقت قٌام محاولة االنقالب، حٌث تعانً تركٌا من تفاقم

الحرب السورٌة، وتردي األحوال فً العراق، وخطر "داعش" 

 وتهدٌداتها، وتمرد األكراد.

لذا لم ٌجد "أردوؼان" صعوبة فً جمع األتراك حوله فً 

مواجهة محاولة االنقالب؛ خاصة وأن "أردوؼان" كان قد نجح 

فً تحقٌق طفرة اقتصادٌة لتركٌا، وأن تركٌا عانت كثٌرا من 

ٌة السابقة وتسلط العسكرٌٌن على مقالٌد االنقالبات العسكر

األمور فً البالد، وما أعقبه من تعطٌل األخذ بالدٌمقراطٌة، 

والتضٌٌق على الحرٌات، واإلضرار باالقتصاد، وتحول المإسسة 

 العسكرٌة إلى دولة داخل الدولة أو فوق الدولة. ولهذا:

وفً -أعلنت سائر األحزاب السٌاسٌة رفضها لالنقالب   -

وتؤٌٌدها  -دمتها أحزاب المعارضة الثالثة فً البرلمانمق

ألردوؼان والحكومة، دعما للدٌمقراطٌة والحرٌة واالستقرار، 

وتجاوب الشعب بطوائفه مع الحكومة فً التندٌد باالنقالب 

 والمشاركة فً مواجهته.

 -أكبر أحزاب المعارضة-دعا حزب الشعب الجمهوري  -

فً ساحة  -دٌمقراطٌة والشرعٌةدعما لل-األتراك إلى التجمع 

وهً الساحة التً طالما شهدت من قبل -تقسٌم وسط إسطنبول 

بعد ثمانٌة أٌام من  -مظاهرات مناوئة للحكومة من المعارضة

محاولة االنقالب، وانضم إلى الدعوة حزب العدالة والتنمٌة 

 الحاكم.

التقى "أردوؼان" برإساء أحزاب المعارضة للتشاور   -

لتطورات، وشكرهم على مواقفهم الحازمة تجاه محاولة فً آخر ا

االنقالب، ولم توجه الدعوة إلى زعٌم حزب الشعوب الدٌمقراطً 

التركً الموالً لألكراد والمتهم بدعم منظمة حزب العمال 

 الكردستانً، والذي تعتبرها الحكومة التركٌة منظمة إرهابٌة.

 :اختالؾ التكهنات حول حقٌقة محاولة االنقالب

تعددت وتضاربت األقوال تضارًبا شدًٌدا حول المدبر الحقٌقً 

 لمحاولة االنقالب:

فلم ٌتؤخر "أردوؼان" عن توجٌه االتهام إلى "حركة   -

 خدمة" الموالٌة لكولن.

ورأى البعض أن المجموعة التً قامت بمحاولة   -

االنقالب كانت تعلم بتتبع المخابرات التركٌة لها، وقرب اعتقال 

دها، بتهمة أنها خالٌا لحركة "خدمة" داخل الجٌش، فقامت أفرا

بهذه الحركة االستباقٌة، لكنها لم تعد لها جٌدا. وهذا ٌعنً أن 

 المخابرات و"أردوؼان" كانا على علٍم باألمر مسبقا.

رأى البعض أن المجموعة التً قادت محاولة االنقالب  -

َتب داخل -مجموعة محدودة من ضباط   -الجٌشمتوسطً الرُّ

متمردة ساخطة على "أردوؼان"؛ دفاًعا عن ما تبقى من 

علمانٌة دولة "أتاتورك"، وأن أكثر قادة الجٌش ال ٌتعاطفون 

 معهم، لذا بادروا بالتنصل منهم.

رأى البعض أن االنقالب من صنع "أردوؼان" نفسه،  -

بؽرض التخلص من كل معارضٌه الظاهرٌن والمحتملٌن، وإحكام 

 لبالد.سٌطرته على ا

 لماذا فشل االنقالب؟

 كان طبٌعٌا فشل االنقالب، والذي بدا وكؤنه وقع من ُهَواة: 

فكان تحركهم مبكًرا، فً التاسعة مساًء فً ٌوم جمعة،  -

أمام الجماهٌر، واألنسب أن ٌكون التحرك فً وقت متؤخر من 

اللٌل، ضماًنا لسرعة التحرك، وتجنًبا ألي احتكاك محتمل 

ٌل أن سبب هذا التحرك المبكر أنهم علموا بالجماهٌر. وق

موا ساعة البدء بالتحرك.   بانكشاؾ أمرهم فقدَّ

إعالن بٌانهم فً اإلذاعة قبل التمكن من القبض على  -

كبار المسئولٌن خاصة "أردوؼان"، فكشفوا أمرهم أمام 

مسئولٌن لهم حرٌة التصرؾ؛ مما أعطى الفرصة ألردوؼان 

 محاولة االنقالب.ورجاله فً التحرك وإبطال 

عدم استمالة أكبر قدر من قادة الجٌش الكبار لصفِّهم،  -

وعدم انتشارهم بٌن فروع الجٌش المختلفة، إذ كانوا مجموعة 

 محدودة من الجٌش األول.

 توالً توابع الزلزال التركً:
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توالت اإلجراءات من "أردوؼان" والحكومة خالل الشهور 

 : التالٌة لمحاولة االنقالب، منها

مواصلة "أردوؼان" تصفٌة مإسسات الدولة من   -

 أتباع "كولن" فً داخل تركٌا وخارجها؛

فتم استبعاد صحفٌٌن من أعمالهم، وإٌقاؾ الكثٌر من الموظفٌن 

واإلدارٌٌن فً وزارة المواصالت واالتصاالت، ووزارة المٌاه 

والؽابات، ومإسسة تقنٌة المعلومات، وشركة الخطوط الجوٌة 

، وإقالة أكثر من ألؾ من موظفً مدٌرٌة الشئون التركٌة

 الدٌنٌة.

بعد تعاون مع المخابرات -اعتقال السلطات فً دولة اإلمارات  -

لجنرالٌن تركٌٌن ٌخدمان فً أفؽانستان لالشتباه فً  -التركٌة

 عالقتهما باالنقالب، وتسلٌمهما للسلطات التركٌة.

)فتح هللا كولن(  مطالبة تركٌا للسلطات األمرٌكٌة بتسلٌمها -

 المقٌم بؤراضٌها.

إنشاء نصب تذكاري فً إسطنبول وأنقرة تخلًٌدا لمن سقطوا  -

خالل َتَصّدٌهم لالنقالب، و تسمٌة جسر البوسفور فً إسطنبول 

باسم جسر شهداء  -الذي شهد جانًبا هاًما من أحداث االنقالب-

 ٌولٌو. ٘ٔ

ت قد توقفت كان-مواصلة عملٌة صٌاؼة دستور جدٌد للبالد  -

لظهور حالة توافق من جمٌع األحزاب إللؽاء  -قبل إتمامها

الدستور الذي تم وضعه عقب االنقالب العسكري فً عام 

 م.98ٔٔ

 بن علً ٌلدرٌم: 

ماٌو  ٕٗهو رئٌس وزراء تركٌا الحالً. تشكلت حكومته فً 

 م.ٕٙٔٓ

انتخب رئٌسا لحزب العدالة والتنمٌة فً مإتمره االستثنائً 

م، وبحسب القانون الداخلً لحزب ٕٙٔٓماٌو  ٕٕفً  الثانً

ا رئًٌسا للوزراء. ًٌ  العدالة والتنمٌة فإن رئٌس الحزب ٌصٌر تلقائ

م فً والٌة 9٘٘ٔ"ٌلدرٌم" من عائلة كردٌة. ولد فً عام 

 )أرزٌنجان( شمال شرق تركٌا.

انتقل إلى إسطنبول فً طفولته. أنهى المرحلة اإلعدادٌة، ثم 

 م.98ٔٔ -98ٓٔدى الخدمة العسكرٌة عامً الثانوٌة، ثم أ

درس العمارة البحرٌة وهندسة المحٌطات فً جامعة إسطنبول 

التقنٌة. حصل على الدكتوراة من المنظمة البحرٌة الدولٌة 

م، وعمل مدًٌرا عاًما لشركة 99ٔٔالتابعة لألمم المتحدة عام 

م، ٕٓٓٓم حتى عام 99ٗٔإسطنبول للَعّبارات السرٌعة من عام 

 وشهدت هذه الفترة فترة تولً "أردوؼان" لبلدٌة إسطنبول.

م. ٕٔٓٓ"ٌلدرٌم" أحد مإسسً حزب العدالة والتنمٌة عام 

أصبح نائبا فً البرلمان عن الحزب عن إسطنبول، ثم عن 

 أرزٌنجان مسقط رأسه، ثم عن أزمٌر فً دورتٌن.

تخصص فً الهندسة والمالحة البحرٌة، وأشرؾ على العدٌد من 

 ع البنى التحتٌة والنقل البحري.مشارٌ

تولى وزارة المواصالت فً جمٌع حكومات حزب التنمٌة 

إلى  ٖٕٔٓم باستثناء الفترة من ٕٕٓٓوالعدالة منذ عام 

 م.ٕ٘ٔٓ

م أعلن رئٌس الوزراء )داود أوؼلو( استقالته ٕٙٔٓماٌو  ٘فً 

من رئاسة حزب العدالة والتنمٌة بعد تكهنات بتدهور العالقة 

ٌن أردوؼان. وفً المإتمر العام االستثنائً للحزب الذي بٌنه وب

عقد فً أنقرة حصل "ٌلدرٌم" على أؼلبٌة األصوات فً 

 انتخابات رئاسة الحزب، لٌتولى بعدها رئاسة الوزارة.

 محاوالت سابقة الؼتٌال "أردوؼان":

م أول محاولة للتخلص ٕٙٔٓلم تكن محاولة االنقالب فً ٌولٌو 

 بقتها محاوالت الؼتٌاله منها: من أردوؼان، فقد س

م تمكنت الشرطة التركٌة من اكتشاؾ 2ٕٓٓفً عام  -

كٌلو جرام من مادة )تً إن تً( شدٌدة  ٖٓٓشاحنة تحمل 

االنفجار، كانت تقؾ على بعد كٌلو متر واحد من مقر رئاسة 

الوزراء، وتستهدؾ نسؾ مقر رئاسة الوزراء أثناء عقد 

ذلك بعد ما تلقت الشرطة "أردوؼان" الجتماع بداخله، و
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معلومات عن عملٌة إرهابٌة فً أنقرة، فؤعلنت حالة التؤهب 

األمنً والتفتٌش. وعلٌه تم نقل "أردوؼان" من مكان االجتماع 

 إلى مكان آمن.

م تمكنت قوات األمن من إحباط ٕٓٔٓفً ٌونٌو  -

ت  ٌَة )عروسة أطفال( ُدسَّ محاولة اؼتٌال ألردوؼان بتفخٌخ دْم

سٌقوم "أردوؼان" بتوزٌعها على أطفال؛ لتفجٌرها  بٌن دمى

 أثناء إمساكه بها.

ذكرت صحٌفتا )طرؾ( و )أكشام( التركٌتان أن أجهزة  -

األمن تمكنت من إحباط ثمان محاوالت سابقة الؼتٌال 

"أردوؼان" خالل ثالث سنوات، كانت إحداها تتضمن تفجٌر 

 إسطنبول.  سٌارة أثناء مرور موكب "أردوؼان" إلى منزله فً

م تم حادث هجوم مسلّح على موكب ٕٔٔٓماٌو  ٖفً  -

"أردوؼان" بمحافظة )قسطمونو(، وقتل فً الهجوم أحد أفراد 

 الحراسة وأصٌب آخر.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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مسلمو مٌانمار والصمت المرٌب 

كتبه/ ٌونس مخٌون  

مد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛الح 

إن مسلمً الروهٌنجا فً مٌانمار )بورما سابقا( ٌتعرضون 

ألبشع صور التطهٌر العرقً على ٌد قوات الجٌش الحكومٌة 

ومتطرفٌن بوذٌٌن وملٌشٌات شكلتها الحكومة هناك، حٌث 

ٌقومون بعملٌات قتل جماعٌة للمسلمٌن وبطرق بشعة ، وحرق 

لمنازل وانتهاك حرمات اإلسالم ، واؼتصاب منهجً للفتٌات ا

أمام ذوٌهم ثم قتلهم، مع حملة تهجٌر قسري إلخراجهم من 

بموجب  -البالد، ٌضاؾ إلى ذلك أن المسلمٌن هناك محرومون

من جمٌع حقوق المواطنة. -القانون  

كل ذلك ٌحدث تحت سمع وبصر العالم الذى ٌدعً الحضارة 

نسان وٌتفنن فً إلصاق تهم التطرؾ وٌتؽنى بحقوق اإل

واإلرهاب لإلسالم والمسلمٌن وفقط . 

إنهم ٌهبون وٌصرخون إذا قتل واحد منهم هنا أو هناك بل لمقتل 

حٌوان وال ٌتؤلمون أو ٌحركون ساكنا لمقتل آالؾ المسلمٌن. 

وإن كنا نعجب من الصمت العالمً فعجبنا من صمت الحكومات 

. والمنظمات اإلسالمٌة أشد 

على الحكومات اإلسالمٌة ومنظمة التعاون اإلسالمً التحرك 

على كافة األصعدة واستعمال كل وسائل الضؽط من أجل إٌقاؾ 

هذه الجرائم التً ترتكب ضد الشعب المسلم فً مٌانمار مع مد 

ٌد العون والمساعدة لهذا الشعب البائس. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

( ٔالعمل المإسسً ۔۔ مقدمة وتعرٌؾ )

كتبه/ أحمد عبد الحمٌد 

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

ٌمكنك ببساطة وبال مبالؽة أن تقول أننا نعٌش زمن المإسسٌة 

فً كافة مجاالت الحٌاة بتعقٌداتها وتشابكها، والواقع العملً 

على ذلك، حٌث ٌنتقل الفرد فً مراحل حٌاته المختلفة خٌر شاهد 

بٌن مإسسات، تسلمه إحداها إلى األخرى بحٌث لو أراد أن 

ٌستقل بحٌاته العملٌة أو كسبه المادي أو عمله الخٌري 

التطوعً بعٌداً عن سٌطرة المإسسات سٌجد صعوبة بالؽة تصل 

إلى االستحالة. 

عمل السلفً بصفة وال-وحالة العمل اإلسالمً بصفة عامة 

شهدت جدلٌات مرهقة لمدة طوٌلة بٌن اختٌار العمل  -خاصة

الفردي أو العمل الجماعً المإسسً؛ نشؤت نتٌجة ضعؾ العلم 

الشرعً والعلم بالواقع، خاصة مع القهر والتضٌٌق ومحاوالت 

التقزٌم التً عانى منها العمل اإلسالمً لمدة طوٌلة مما جعل 

فً -واتهم، أو مجموعاتهم الضٌقة الكثٌرٌن ٌنكفإون على ذ

إما استسالماً لما مورس ضدهم من قهر، أو  -أحسن األحوال

تؽلٌباً للمٌول الفردٌة عند بعض قادة الرأي اإلسالمً، أو 

استسهاالً فً عالج مشكالت العمل الجماعً التً ال ٌخلو منها 

أي تجمع بشري؛ فتوجهوا لمحاربة العمل الجماعً باحثٌن عن 

لة شرعٌة أو تجارب تارٌخٌة تدعم اختٌارهم حتى لو ثبت أٌة أد

خطؤ هذا االختٌار فً كل مرة ٌتم القضاء فٌها على أٌة مبادرات 

إصالحٌة لواقع األمة المرٌر، فً الوقت الذي ٌطور فٌه أعداء 

األمة أدوات قوتهم وأسباب تؽلبهم، ومن أهمها االهتمام 

اتهم الفكرٌة بجماعٌة عملهم وتطوٌر أدوات إنفاذ مخطط

والعسكرٌة. 

http://www.anasalafy.com/
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إن الشرع والفطرة والواقع الُمعاش ٌحكمون بنشاز الفكر 

الفردي التفتٌتً الذي ٌخدم مخططات أعداء األمة بإهدار 

مواردها وطاقتها الهائلة فً شتى البقاع. 

فالعمل الجماعً المإسسً ٌحقق التعاون والجماعٌة التً حث 

تعالى: )َوَتَعاَوُنوْا َعلَى اْلبرِّ  علٌها القرآن والسنة كما فً قول هللا

ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعلَى اإلِْثِم َواْلُعْدَواِن(، وقول النبً صلى هللا  َوالتَّ

صلى هللا علٌه -علٌه وسلم: "ٌد هللا مع الجماعة"، وقوله 

: "المإمن للمإمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضاً"، كما أنه -وسلم

عة من تعاونها فً األمر بالمعروؾ ٌحفظ لألمة خٌرٌتها الناب

ٍة أُْخِرَجْت  َر أُمَّ ٌْ والنهً عن المنكر، كما فً قوله تعالى: )ُكنُتْم َخ

 ،)ِ اِس َتؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْإِمُنوَن بِاهللَّ لِلنَّ

وٌنفً عنها خطر الفرقة والتشرذم واستحواذ الشٌطان، كما فً 

: "ما من ثالثة نفر فً قرٌة -صلى هللا علٌه وسلم-النبً قول 

وال بدو ال تقام فٌهم الصالة إال استحوذ علٌهم الشٌطان، فعلٌك 

بالجماعة، فإنما ٌؤكل الذئب من الؽنم القاصٌة"، وفً رواٌة 

أخرى عند الترمذي فً سننه: "علٌكم بالجماعة وإٌاكم والفرقة 

الثنٌن أبعد"، وقول هللا تعالى: فإن الشٌطان مع الواحد وهو من ا

َناُت(.  ٌِّ ُقوا َواْخَتَلفُوا ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَب )َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذٌَن َتَفرَّ

تعرٌؾ المإسسٌة 

ٌمكن تعرٌؾ العمل المإسسً بؤنه: 

)شكل من أشكال التعبٌر عن العمل التعاونً بٌن  •

ارسته، شكالً الناس، والمٌل بقبول العمل الجماعً ومم

ومضموناً، نصاً وروحاً، وأداء العمل بشكل منسق قائم على 

أسٍس ومبادئ وأركان وقٌم تنظٌمٌة محددة(. 

ع العمل فٌه على إدارات   • ٌُوزَّ )التجمع المنظم بلوائح، 

متخصصة ولجاٍن وِفَرق عمل؛ بحٌث تكون مرجعٌة القرارات 

تصاصاتها؛ أي أنها فٌه لمجلس اإلدارة، أو اإلدارات فً داوئر اخ

تنبثق من مبدأ الشورى، الذي هو أهم مبدأ فً العمل 

المإسسً(. 

م ٌهدؾ إلى تحسٌن األداء وفعالٌة  • )كل تجمع منظَّ

العمل لبلوغ أهداؾ محددة، وٌقوم بتوزٌع العمل على لجان 

كبٌرة، وفَِرق عمل، وإدارات متخصصة؛ بحٌث تكون لها 

كلٌّ فً دائرة اختصاصاته(. المرجعٌة وحرٌة اتخاذ القرارات، 

إن رفع شعار المإسسٌة وممارسة بعض صورها والتحلً 

ببعض سماتها ال ٌعنً أن العمل ٌتم بشكل مإسسً على 

الحقٌقة؛ إال إذا توفرت به كافة السمات التً تنقله من ضٌق 

الفردٌة، ومحدودٌتها، ونزعاتها، إلى َرَحابة العمل الجماعً 

رد أفراده، وٌنظم االستفادة منها المدرك إلمكانٌات وموا

وتطوٌرها وتنمٌتها، وٌحافظ على استمرارٌة العمل وبقائه فً 

مواجهة التحدٌات الدائمة، والتً من أخطرها ندرة نموذج القائد 

الفذ الذي تجتمع حوله النفوس ثم تتفرق بموته أو ضعفه أو 

ت انتقاله أو توقفه أو حتى انحرافه عن رشده، بل إن المجموعا

التً تعتمد المإسسٌة كؤسلوب عمل مهددة فً بقائها ذاته ما لم 

تقس بِْنٌتها التنظٌمٌة ولوائحها وإجراءاتها وأسالٌب تنمٌتها 

وتطوٌرها وفق ما تم االستقرار علٌه من سمات الزمة ألي عمل 

مإسسً. 

وفً ضوء التعرٌفات السابقة وما استقرت علٌه الخبرات 

إن شاء هللا فً الحلقات القادمة أهم المتراكمة للبشر؛ نتناول 

سمات العمل المإسسً، ومعاٌٌره التً ٌعتمد علٌها؛ توكالً على 

فً تطوٌر عملنا الدعوي وأدائنا لرسالتنا  -عّز وجلّ -هللا 

واألمانة التً تصدٌنا لها، وهللا ٌوفقنا والمسلمٌن لما ٌحبه 

وٌرضاه. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com  

http://www.anasalafy.com/
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 االلتزام المإسسً

كتبه/ أحمد حمدي 

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

هذه الكلمات والرسالة إلى كل ابن من أبناء هذا الكٌان وهذه 

الدعوة المباركة ٌعلم معنى العمل الجماعً والعمل المإسسً 

ومعنى انتمائه لهذا الكٌان ولوازم ومشروعٌته وثمرته وآدابه، 

ذلك وَتبِعاته المترتبه علٌه، بؤنه ٌنبؽً التحلً ببعض الصفات 

المهمة منها على سبٌل المثال ال الحصر: 

تحّمل االمانة والمسإلٌة، ولٌعلم أن العمل للدٌن  -ٔ

َماَواِت  ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعلَى السَّ مسإلٌة وشرؾ قال تعالى: "إِنَّ

ْحِمْلَنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها وَ  ٌَ َن أَْن  ٌْ اأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفؤََب

ُه َكاَن َظلُوًما َجُهواًل".  اإْلِْنَساُن إِنَّ

الحماسة والُحرقة على الدٌن والؽٌرة، والشعور  -ٕ

بالقضٌة وآالم األمة اإلسالمٌة، وأن العمل لإلسالم جزء من 

رضً -ه فكَره وهّمه، وٌشؽل حٌاته، فعمر إٌمانه، وأن ٌمأل علٌ

وهو نائم ٌوًما فً وقت القٌلولة طرق علٌه الباب فً  -هللا عنه

وقت لم ٌعَتْده، فقام َفِزًعا ٌفتح الباب، فؤول ما طرأ على فكره 

وقلبه: "أَدَخلَْت َؼّسان؟".. وهو نائم ٌفكر فً ثؽور وحدود 

هاد فً سبٌل هللا، الدولة اإلسالمٌة وحروبها مع أعدائها والج

وقد كانت َؼّسان تعاون الروم فً الناحٌة الشمالٌة من ناحٌة 

دة لحدود الدولة االسالمٌة.  "تبوك" المهدِّ

الِجّدٌة فً االلتزام وأخذ الدٌن بقوة، لٌس بتواٍن وال  -ٖ

َناهُ  ٌْ ٍة َوآََت ٌَى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبقُوَّ ْح ٌَ ا  ٌَ كسٍل وال فُتور، قال تعالى: "

ٍة" وقال: "َفاْسَتْمِسْك اْلحُ  َناُكم بِقُوَّ ٌْ اً" وقال: "ُخُذوا َما آَت ٌّ ْكَم َصبِ

ْسَتقٌٍِم" وقال: "َوالَِّذٌَن  َك َعَلٰى ِصَراٍط مُّ َك إِنَّ ٌْ ًَ إِلَ بِالَِّذي أُوِح

ا اَل ُنِضٌُع أَْجَر اْلُمْصلِِحٌَن"؛  اَلَة إِنَّ ُكوَن بِاْلِكَتاِب َوأََقاُموا الصَّ ٌَُمسِّ

بعض عنده سلبٌة وال مباالة قاتلة.فال 

السرعة والدقة فً إبالغ وتنفٌذ التكالٌؾ المطلوبة  -ٗ

المنوطة بك، ولٌعلم كل واحٍد منا أنه على ثؽر من ثؽور اإلسالم 

وفرض من الفروض الكفائٌة؛ فلٌحذر أن ٌإتى االسالم من قبله، 

ٌُسر وَمْنشَ  ط وال ٌتوقؾ األمر على تؽاٌر أحواله بٌن ُعسر و

وَمْكَره، وما أََحّب وما َكِره، شرٌطة أن ٌكون فٌما هو طاعة هلل 

وتعاون على البر والتقوى، فاذا أمر بمعصٌة فال سمع وال 

اَعُة فًِ اْلَمْعُروِؾ" -صلى هللا علٌه وسلم-طاعة؛ قال  َما الطَّ : "إِنَّ

وقال: " ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق". 

 .

ثابرة والَجلَد، والمراَبطة وبذل الرجولة فً الصبر والم -٘

الجهد والتضحٌة بالوقت والمال والنفس والراحة، قال تعالى: 

َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا" وعدم  ٌُّ ا أَ ٌَ "

االستسالم للعقبات أوالمعوقات والتؽلب علٌها، قال تعالى: "ِمَن 

ِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى  اْلُمْإِمنٌَِن ِرَجالٌ َصَدقُوا َما ٌْ َ َعلَ
َعاَهُدوا هللاَّ

لُوا َتْبِدٌاًل".  ْنَتِظُر َوَما َبدَّ ٌَ َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن 

علّو الِهّمة، وعدم التخاذل أو التهّرب من المسئولٌة أو  -ٙ

القائها على ؼٌِره، ولٌعلم أن تكرار االعتذار عن األعمال 

ذكر فً سورة التوبة  والقعود من صفات المنافقٌن كما

ُكْم"، "الَِّذٌَن َقالُوا إِلِْخَوانِِهْم َوَقَعُدوا"، "َذْرَنا َنُكن  ٌْ ْعَتِذُروَن إِلَ ٌَ "

َع اْلَقاِعِدٌَن".   مَّ

ُمّن على هللا بعمله، ولٌحذر أن ٌتخلى  -2 ٌَ ْدق، وأاّل  الصِّ

ْكفُْر بَِها َهُإالَِء  ٌَ َفَقْد عن موقعة فٌقع تحت طائلة اآلٌة: "َفإِْن 

ْسَتْبِدلْ  ٌَ َن" وآٌة: "َوإِْن َتَتَولَّْوا  ٌْ ُسْوا بَِها بَِكافِِر ٌْ ْلَنا بَِها َقْوًما لَ َوكَّ

ُكوُنوا أَْمَثالَُكْم".  ٌَ َرُكْم ُثمَّ ال  ٌْ َقْوًما َؼ

قوة اإلرادة والعزٌمة، وقوة التحّمل، قال تعالى: "َفإَِذا  -8

  َ
ًرا لَُهْم". َعَزَم اأْلَْمُر َفلَْو َصَدقُوا هللاَّ ٌْ لََكاَن َخ
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اإلخالص وأن ٌبتؽً بعمله وجه هللا، والٌبتؽً الشهرة  -9

ٌُعرؾ وإن ؼاب لم  والمكانة؛ فهو الخفً التقً الذي إن حضر لم 

: -صلى هللا علٌه وسلم-ٌُفتقد، فهو الجندي المجهول، قال 

ِ، إِ 
اَقِة "ُطوَبى لَِعْبٍد آِخٍذ بَِعَناِن َفَرِسِه ِفً َسبٌِِل هللاَّ ْن َكاَن فًِ السَّ

اَقِة، َوإِْن َكاَن فًِ اْلِحَراَسِة َكاَن فًِ اْلِحَراَسِة، َوإِِن  َكاَن فًِ السَّ

ٌَُشفَّْع، ُطوَبى لَُه، ُثمَّ ُطوَبى  ٌُْإَذْن لَُه، َوإِْن َشَفَع لَْم  اْسَتؤَْذَن لَْم 

لَُه". 

ٌُحِسن العمل، وال ٌكثر الكالم والجدال -ٓٔ  ٌعمل فً صمت، 

والتحلٌل واالنتقاد؛ فهو جزء من الحل ولٌس جزًءا من 

المشكلة، وال ٌكثر الشكوى، ٌعلم دوره جًٌدا وٌقوم به، وال 

ٌبحث عن الحلول من خارجه ومالٌس فً وسعه، وٌبدأ بنفسه. 

ٌفكر فٌما هو فً وسعه وطاقته وقدرته، وال ٌتكلم فٌما  -ٔٔ

تعالى فً سورة ال ٌعنٌه، قال الشٌخ السعدي فً تفسٌر قوله 

التوبة "َما َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن ِمْن َسبٌٍِل": من أحسن فٌما ٌقِدر 

سقط عنه ما ال ٌقدر ووّفقه هللا إلى ما ال ٌقدر، ومن عمل بما 

ٌَُعلُِّمُكُم  َ َو
قُوا هللاَّ علم رزقه هللا علم ماال ٌعلم، قال تعالى: "َواتَّ

ُ"، وإن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمال  أن ٌتقنه، وأن ٌحسنه هللاَّ

وٌإدٌه بقدر اإلمكان على الوجه األمثل واألكمل. 

صلى هللا -استفراغ الُوسع والحرص وعدم العجز، قال  -ٕٔ

ِ َواَل َتْعَجْز" -علٌه وسلم ْنَفُعَك، َواْسَتِعْن بِاهللَّ ٌَ : "اْحِرْص َعلَى َما 

ِجُد الرَّ  ٌَ اُس َكإِبٍِل ِماَئٍة الَ  ُجلُ فٌَِها َراِحلًَة" وقال وقال: "إِّنَما النَّ

: "اللهم إنً أشكو إلٌك َجلََد الفاجر وعجز -رضً هللا عنه-عمر 

الثقة". 

تقدٌم األولوٌات العامة والمصلحة العامة على  -ٖٔ

األولوٌات والمصالح الخاصة. 

أن ٌستشعر كل واحد فً الكٌان أنه مسئول عن  -ٗٔ

ٌة عن نجاح كل عمل نجاحه، واإلحساس بالَهّم الجمعً والمسئول

ًّ بن  وكل جلسة، حتى وإن لم ٌكن مكلًفا بها، فانظر إلى ربع

عندما سؤله ُرْسُتم ملك الفرس: ما الذي  -رضً هللا عنه-عامر 

جاء بكم؟ فقال له: "نحن قوم ابتعثنا هللا لنخرج العباد من عبادة 

العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور األدٌان إلى عدل اإلسالم 

ضٌق الدنٌا إلى سعة الدنٌا واآلخرة"؛ شعوره أنه مسئول  ومن

عن هذا الدٌن ولم ٌقُل رسول هللا، وال أمٌر المإمنٌن عمر 

الفاروق رضً هللا عنه، ولم ٌقل سعد بن أبً وقاص أمٌر 

الجٌش فً القادسٌة. 

فً  -صلى هللا علٌه وسلم-أذكر مثااًل واحًدا من سٌرة النبً 

: من ٌؤتٌنً -صلى هللا علٌه وسلم-ل ؼزوة األحزاب عندما قا

بخبر القوم وله الجنة؟ فلم ٌقم أحد، وكرر الكالم والطلب مرات، 

وسط صعوباٍت وبرد شدٌد وجوع وظالم ورٌاح وحصار من 

-عشرة آالؾ من األحزاب، وخوؾ وزلزلة للقلوب؛ فقال النبً 

: "قُم ٌاحذٌفة". انتهى األمر بتكلٌؾ محدد -صلى هللا علٌه وسلم

واضح، تعٌن األمر علٌه، فال مناص وال مفّر والمجادلة وال 

اعتراض وال مناقشة، فلم ٌقل: لماذا أنا؟ لماذا الٌخرج فالن؟ 

ولكن استعان باهلل وأخذ باألسباب وتوكل على هللا وقام بتنفٌذ 

وٌعلم  -صلى هللا علٌه وسلم-المهمة، ثم أصبح كاتم سر النبً 

أسماء المنافقٌن. 

 لسلفًموقع أنا ا

www.anasalafy.com 
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ُكُم الَِّذي ؼاٌة الوجود .. اُس اْعُبُدوا َربَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ "

قُوَن"  َخلََقُكْم َوالَِّذٌَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ

كتبه/ أسامة شحادة 

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

فً مكان ما تم إقامة بناء ضخم وجمٌل وفٌه كافة المرافق 

الالزمة لمثل هذا البناء، وتم تجهٌزه وتؤثٌثه بشكل متقن وسلٌم، 

وبقً الناس متحٌرٌن فً الؽاٌة من هذا البناء الجدٌد، ولما 

اكتمل بناإه وتم افتتاحه تزاٌد الفضول، فسؤلوا المشرفٌن عن 

اك عنوان له أو شرح لوظٌفته، وهنا ؼاٌة هذا البناء، فلٌس هن

جاءت الصدمة حٌن كان الجواب أن هذا البناء الجمٌل والكبٌر 

لٌس له وظٌفة وال ؼاٌة! وهذا الجواب مناٍؾ للعقل والمنطق وال 

ٌصدر إال عن ؼٌر سويٍ، فال ٌعقل أن تبذل األموال الطائلة 

والجهود المضنٌة واألوقات الطوٌلة بدون هدؾ وؼاٌة. 

الموقؾ الالعقالنً هو حال من ٌنكر أن ٌكون لهذا الكون  وهذا

ؼاٌة  -الذي خلقه هللا عّز وجلّ وأتقن صنعه وبناءه-العظٌم 

َنُهَما  ٌْ َماَء َواأْلَْرَض َوَما َب وهدؾ، قال تعالى: "َوَما َخَلْقَنا السَّ

لٌ لِّلَِّذٌَن َكَفُروا  ٌْ لَِك َظنُّ الَِّذٌَن َكَفُروا َفَو
ٰ
اِر" )ص: َباِطاًل َذ ِمَن النَّ

َنا 2ٕ ٌْ ُكْم إِلَ َما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَّ (، وقال تعالى أٌضا: "أََفَحِسْبُتْم أَنَّ

(. ٘ٔٔاَل ُتْرَجُعوَن" )المإمنون: 

ولهداٌة الناس وإرشادهم لسبٌل السعادة والنجاة فً الدنٌا 

ٌّن القرآن الكرٌم   عزّ -ؼاٌة خلق هللا  -وبكل وضوح-واآلخرة ب

ْعُبُدوِن  -وجلّ  ٌَ للكون فقال تعالى: " َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِ

ٌُْطِعُموِن" )الذارٌات:  ْزٍق َوَما أُِرٌُد أَن  ن رِّ -ٙ٘* َما أُِرٌُد ِمْنُهم مِّ

وهً -(، وبٌن القرآن الكرٌم أن الؽاٌة من خلق الكون 2٘

له وبكل ما فٌه، ال تختص باإلنس والجن بل الكون ك -العبودٌة

ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن"  -عّز وجلّ -قال هللا  فً فاتحة كتابِه: "اْلَحْمُد هلِلَّ

( والعالمٌن جمع عالَم، أي عالم اإلنس وعالم ٕ)الفاتحة: 

الحٌوان وعالم النبات، وهكذا كل العوالم، وقال تعالى فً إجمال 

ْسُجُد لَُه مَ  ٌَ  َ
َماَواِت َوَمن فًِ أوسع: "أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ ن فًِ السَّ

َوابُّ  َجُر َوالدَّ ُجوُم َواْلِجَبالُ َوالشَّ ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُّ اأْلَْرِض َوالشَّ

ِه اْلَعَذاُب" )الحج:  ٌْ اِس َوَكثٌٌِر َحقَّ َعَل َن النَّ ( فالكون 8َٔوَكثٌٌِر مِّ

كله بجماده وشجره وحٌوانه وبشره وِجّنه ومالئكته وكل ما فٌه 

ا ال نعرؾ أٌضاً ٌسجد هلل عّز وجلّ، وهذه قمة العبودٌة.مم 

وآٌات القرآن الكرٌم زاخرة بالتنبٌه على عبودٌة كل الكائنات هلل 

ٌّم فً  عّز وجلّ، ولألستاذ فرٌد إسماعٌل التونً كتاب جمٌل وق

تفصٌل ذلك اسمه "عبودٌة الكائنات لرب العالمٌن" جمع فٌه 

ائنات لرب العالمٌن، قسمها اآلٌات الدالة على عبودٌة الك

لقسمٌن، القسم األول عبودٌة الكائنات فً عالم الشهادة، وهً: 

ُ َبِصٌٌر بِاْلِعَباِد" )آل عمران: 
عالم اإلنس، قال هللا تعالى: "َوهللاَّ

 -عّز وجلّ -(، أي: اإلنس كلهم، المإمن والكافر، عباد هلل ٘ٔ

وهو مطلع على أعمالهم ونواٌاهم. 

َماَواِت َوَما عالم الحٌوان ْسُجُد َما فًِ السَّ ٌَ  ِ ، قال هللا تعالى: "َوهلِلَّ

ٍة" )النحل:  (، وهذه آٌة عامة فً عبادة 9ٗفًِ اأْلَْرِض ِمن َدابَّ

الحٌوانات هلل عّز وجلّ. وفً القرآن الكرٌم والُسّنة النبوٌة آٌات 

وأحادٌث كثٌرة تتعلق بعبادة نوع محدد من عالم الحٌوان ٌضٌق 

: -صلى هللا علٌه وسلم-ل عن سردها ومثال علٌها قوله المجا

ا من األنبٌاء، فؤمر بقرٌة النمل فؤحرقت؛  ًٌ "قرصت نملة نب

فؤوحى هللا إلٌه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من األمم تسبح هللا" 

رواه البخاري. 

ْسُجَداِن"  ٌَ َجُر  ْجُم َوالشَّ عالم النبات، قال هللا تعالى: "َوالنَّ

(. ٙ)الرحمن: 

َنا ُحْكًما  ٌْ َماَن َوُكاّلً آَت ٌْ ْمَناَها ُسلَ عالم الجماد، قال تعالى: "َفَفهَّ

ا َفاِعلٌَِن"  َر َوُكنَّ ٌْ ْحَن َوالطَّ ٌَُسبِّ ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَبالَ  َوِعْلًما َوَسخَّ

(.  29)األنبٌاء: 
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عّز -وسجود الحٌوانات والنباتات والجمادات وتسبٌحها هلل 

ها من الكائنات سجود وتسبٌح عبادة حقٌقً هلل عز وؼٌر -وجلّ 

ِكن الَّ  ُح بَِحْمِدِه َولَٰ ٌَُسبِّ ٍء إاِلَّ  ًْ ن َش وجل ال نعرؾ كٌفٌته "َوإِن مِّ

(، وكما توصل العلم الٌوم َٗٗتْفَقُهوَن َتْسبٌَِحُهْم" )اإلسراء: 

لوجود لؽة تواصل وتخاطب بٌن الحٌوانات ال نعرؾ حقٌقتها فقد 

مستقبل لمعرفة ذلك أو ٌبقى فً علم الؽٌب، إال أننا نصل فً ال

عّز -نإمن به كجزء من إٌماننا بعالم الؽٌب الذي أخبرنا عنه هللا 

فً  -صلى هللا علٌه وسلم-فً القرآن الكرٌم أو رسوله  -وجلّ 

سنته.  

والقسم الثانً عبودٌة الكائنات فً عالم الؽٌب: 

َماَلئَِكَة َحافٌَِّن ِمْن َحْوِل عالم المالئكة، قال تعالى: "َوَتَرى الْ 

ِهْم" )الزمر:  ُحوَن بَِحْمِد َربِّ ٌَُسبِّ (. 2٘اْلَعْرِش 

َن اْلِجنِّ  ُه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ ًَّ أَنَّ ًَ إِلَ عالم الجن، قال تعالى: " قُلْ أُوِح

ا  ْشِد َفآَمنَّ ْهِدي إِلَى الرُّ ٌَ ا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا *  بِِه َولَن َفَقالُوا إِنَّ

َنا أََحًدا" )الجن:  ْشِرَك بَِربِّ (. ٕ-ٔنُّ

وبعد هذا االستعراض ٌتبٌن لنا أن الكائنات كلها ال تنفك عن 

العبودٌة هلل عّز وجلّ، ولكن هذه العبودٌة تنقسم لعبودٌة عامة 

تضم جمٌع الكائنات، وهً عبودٌة القهر والرضوخ لسنن 

المخلوقات كلها ال ٌنفك وقوانٌن هللا عّز وجلّ التً وضعها فً 

 ِ َر ِدٌِن هللاَّ ٌْ عنها أحد، وهو ما أخبر عنه تعالى فً قوله: "أََفَؽ

ِه  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوإِلَ ْبُؽوَن َولَُه أَْسلََم َمن فًِ السَّ ٌَ

(. 8ٌُْٖرَجُعوَن" )آل عمران: 

م بالعبادة وعبودٌة خاصة، وهً عبودٌة الطاعة واالختٌار والقٌا

من الصالة والصوم والسجود والتسبٌح، وهً نوعان: نوع َجَبلَ 

هللا عّز وجلّ بعض الكائنات علٌها، كالمالئكة والحٌوانات 

والنباتات والجمادات، فلٌس فٌهم كافر رافض للعبادة ولذلك ال 

ٌثابون علٌها بالجنة. 

، ونوع خاص باإلنس والجن، ٌثابون علٌها وٌعاقبون على تركها

وهو اإلسالم الذي -وهً التزام دٌن هللا عّز وجلّ الثابت والدائم 

، ولذلك منح الجن واإلنس -سنفصله فً مقال قادم بإذن هللا

حرٌة االختٌار لهذه العبودٌة، وهً التً أرسل هللا عز وجل 

ٌَُذّكرونهم بها، قال تعالى:  فونهم بها و ٌُعرِّ الرسل لكل أمم األرض 

َها النَّ  ٌُّ ا أَ ٌَ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذٌَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم " اُس اْعُبُدوا َربَّ

قُوَن" )البقرة:  ٍة َٕٔتتَّ (، وقال تعالى: "َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّ

اُؼوَت" )النحل:  َ َواْجَتنُِبوا الطَّ
ُسواًل أَِن اْعُبُدوا هللاَّ (. ٖٙرَّ

لمفسرون فً بٌان مفهوم العبادة ومن أجمل وأوضح ما قاله ا

قول الشٌخ عبد الرحمن السعدي: "وهً عبادته المتضمنة 

لمعرفته ومحبته واإلنابة إلٌه واإلقبال علٌه واإلعراض عّما 

سواه، وكلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل فهذا 

الذي خلق هللا تعالى المكلفٌن ألجله، فما خلقهم لحاجة منه 

.إلٌهم" 

ومعرفة هللا عز وجل هً أساس العبادة، ولذلك قال بعض 

ْعُبدوِن" أي: لٌعرفون،  ٌَ العلماء فً تفسٌر قوله تعالى "إاِلّ لِ

أنه الخالق الرازق المدّبر المالِك  -عّز وجلّ -وهذه المعرفة هلل 

الحاِكم صاحب األسماء الحسنى والصفات العلى، الذي أبدع هذا 

ٌِّره رؼماً عن جمٌع الكائنات،  الكون وأتَقَنه وجعل فٌه قوانٌن ُتَس

وجعل فٌه قوانٌن من سار على هدٌها سعد فً الدنٌا وسعد فً 

اآلخرة. 

حق  -عّز وجلّ -ولذلك كانت الثمرة والنتٌجة لكل من عرؾ هللا 

، ومن أعمق -عّز وجلّ -قدره، هً الحب له والطاعة المطلقة هلل 

علم قولهم: "العبادة تعارٌؾ العبادة عن المحققٌن من أهل ال

ؼاٌة الحب مع ؼاٌة الخضوع"، ومن أشمل تعارٌؾ العبادة 

وٌرضاه  -عّز وجلّ -قولهم: "العبادة اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا 

من األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة". 
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عّز -والعبادة بهذا المفهوم الشامل فً اإلسالم والتً تصرؾ هلل 

سالم واألمن والرخاء والسعادة، وحده هً التً تحقق ال -وجلّ 

ألنها بداٌة تهتدي للمعرفة الصحٌحة لهذا الوجود أنه مخلوق 

صاحب الكمال والجالل والذي ٌستحق الحب  -عّز وجلّ -من هللا 

والطاعة، ثم ألنها تحرر نفوس الناس من عبادة العبٌد أمثالها 

من بشر وجماد وظواهر طبٌعٌة وؼٌرها لتعبد الخالق والرب 

احد وهو هللا عّز وجلّ، وترسخ فً النفس الحقٌقة المطلقة، الو

ٍل  ٌستحق  -هو هللا عّز وجلّ -من وجود ربٍّ خالٍق ُمْنِعٍم ُمَتَفضِّ

العبادة والطاعة، وعبد معترؾ بربه ومطٌع له. 

ثم هذه العبادة ال تنحصر فً شعائر وطقوس بل تشمل كل 

والحٌوان مظاهر الحٌاة من فعل الخٌر واإلحسان لإلنسان 

والجماد، وفٌها الحث على عمارة الكون واستثماره، وأٌضا إن 

العبادات والشعائر الصرفة فً اإلسالم تنطوي على مصالح 

دنٌوٌة بالؽة األهمٌة للفرد والمجتمع والكون، ففٌها النظافة 

بالوضوء وفٌها الحركة والنشاط والصحة بالصالة والصوم 

لزكاة والصدقة والكفارات.والحج، وفٌها مساعدة اآلخرٌن با 

لَه النبً  صلى هللا علٌه -هذا المفهوم القرآنً للعبادة والذي َتَمثَّ

وَعلَّمه ألصحابه هو الذي مّكَنهم من بناء حضارة اإلسالم  -وسلم

فً زمن قٌاسً وعلى مساحة واسعة، وبقٌت راسخة فً قلوب 

برؼم  -على مختلؾ ألوانها وأجناسها ولؽاتها-الشعوب والقبائل 

تؽٌر األحوال من قوة إلى ضعؾ.  

وفً ظل تحقٌق الؽاٌة من وجود هذا الكون والبشرٌة وهً 

العبادة ازدهرت العلوم الشرعٌة والدنٌوٌة كالرٌاضٌات 

ٌَل( والفلك  والهندسة والعمران وعلم المٌكانٌكا )علم الِح

والجؽرافٌا والكٌمٌاء والطب وؼٌرها من العلوم فً الحضارة 

، وانعكس ذلك بازدهار العمران وتقدم الحواضر اإلسالمٌة

اإلسالمٌة والمدن الكبرى كالقاهرة وبؽداد ودمشق ومدن 

ال ُتَعّرؾ  -لألسؾ-األندلس وؼٌرها من حواضر اإلسالم، والتً 

بشكل سلٌم وال كاٍؾ فً مناهج التارٌخ لطلبتنا، برؼم أننا 

ؼٌرها نؽرقهم فً تفاصٌل تارٌخ الفراعنة والرومان والصٌن و

من الحضارات البائدة! 

ومع ازدهار العلوم والعمران تم نشر الحرٌة بٌن الشعوب 

ٌّفة، وفتح  بالتحرر من هٌمنة األصنام واألوثان واآللهة المز

الطرٌق لهم لإلٌمان بالخالق المدبِّر وهو هللا عّز وجلّ، ومن أبى 

 فقد -صلى هللا علٌه وسلم-اإلٌمان باهلل عز وجل ورسوله محمد 

تم تحرٌرهم من طؽٌان هإالء اآللهة الباطلة وأتباعهم من 

الظلمة والطواؼٌت. 

لقد تم تشوٌه مفهوم العبادة عند جماهٌر المسلمٌن بسبب الجهل 

والتجهٌل بمفهوم العبادة، وبسبب الجهد الدإوب من أعداء 

اإلسالم لتروٌج ثقافة قصر مفهوم العبادة على الشعائر 

الدٌن والعبادة قضٌة شخصٌة والطقوس تحت شعارات أن 

وفردٌة، وتشجٌع الطرق الصوفٌة ومناسباتها المبتدعة كتعبٌر 

عن العبادة وااللتزام، ولذلك ٌحرص عدد من السفراء الؽربٌٌن 

على حضور هذه الموالد والَحَضرات الصوفٌة الٌوم كما كان 

االستعمار سابقاً ٌدعم الطرق الصوفٌة التً تتجاوب مع رؼباته 

م الجهاد والمقاومة وتؤمر بالرضوخ والرضى باالستعمار بتحرٌ

واالحتالل. 

وحٌن اختل مفهوم العبادة الصحٌح فً اإلسالم وأبعدت العبادة 

بمفهومها الشامل وهو فعل ما ٌحبه هللا عّز وجلّ، تم التفرٌط فً 

ٌِّقة على  مصالح األمة وتم تقدٌم الرؼبات الشخصٌة والض

ون فً حراسة الثروات والخٌرات وتم المصالح العامة وتم التها

تقدٌم الفاسدٌن وإبعاد المصلحٌن، وبذلك ضاعت الدنٌا وضاع 

الدٌن، ولذلك تحقٌق الؽاٌة من وجود الكون بتحقٌق العبادة 

-بشكلها الصحٌح وشمولٌتها المستؽِرقة لكل مناشط الحٌاة هلل 

ً هو الكفٌل بتحقٌق اإلصالح والعمران واالستخالؾ ف -عّز وجلّ 

األرض. 

 موقع أنا السلفً
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( ٗتربٌة األوالد بٌن األلم واألمل )

ُث أََمْرُتَك؟  ٌْ ُس، أَذَهْبَت َح ٌْ ا أَن ٌَ

كتبه/ شحاتة صقر 

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

ِ  -ً هللا عنهرض-عن أََنِس ْبِن َمالٍِك  صلى -َقالَ: َكاَن َرُسولُ هللاَّ

ْوًما  -هللا علٌه وآله وسلم ٌَ اِس ُخلًُقا؛ َفؤَْرَسلَنًِ  ِمْن أَْحَسِن النَّ

ِ اَل أَْذَهبُ »لَِحاَجٍة َفقُْلُت:  ، َوفِى َنْفِسً أَْن أَْذَهَب لَِما أََمَرنًِ «َوهللاَّ

 ِ ًُّ هللاَّ َفَخَرْجُت َحتَّى أَُمرَّ َعَلى  -صلى هللا علٌه وآله وسلم-بِِه َنبِ

 ِ وِق، َفإَِذا َرُسولُ هللاَّ ْلَعُبوَن فًِ السُّ ٌَ اٍن َوُهْم  ٌَ صلى هللا علٌه -ِصْب

ِه َوُهَو  -وآله وسلم ٌْ َقْد َقَبَض بَِقَفاَي ِمْن َوَرائًِ، َفَنَظْرُت إِلَ

ْضَحُك، َفَقالَ:  ُث أََمْرُتكَ »ٌَ ٌْ ُس، أََذَهْبَت َح ٌْ ا أَُن َنَعْم، أََنا »قُْلُت: «. ٌَ

  ِ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ )رواه البخاري ومسلم(.«. أَْذَهُب 

صلى هللا -خادم رسول هللا  -رضً هللا عنه-هذا أنس بن مالك 

صلى هللا علٌه وآله -قد أّثرت فٌه معاملته  -علٌه وآله وسلم

بؤنه ِمْن  -صلى هللا علٌه وآله وسلم-له؛ فوصؾ النبً  -وسلم

اِس ُخلًُقا، وٌذكر موقًفا ٌدل على ذلك الخلق الرفٌع، قد أَْحَسِن ا لنَّ

وهو طفلٌ صؽٌر،  -صلى هللا علٌه وآله وسلم-حدث له مع النبً 

ْوًما  -صلى هللا علٌه وآله وسلم-فقد طلب منه النبً  ٌَ أن ٌرسله 

ِ اَل أَْذَهبُ »لَِحاَجٍة َفَقالَ:  تخٌل نفسك أٌها األب الحنون «. َوهللاَّ

معك مثل هذا الموقؾ مع أحد أبنائك، ماذا ستفعل؟  وقد حدث

كٌؾ ستتصرؾ مع عصٌان ابنك ألوامرك؟ 

إنما صدر فً حال صؽره،  -رضً هللا عنه-إن ما صدر عن أنس 

وعدم كمال تمٌٌزه؛ إذ ال ٌصدر مثله ممن كمل تمٌٌزه. وذلك أنه 

 صلى هللا-حلؾ باهلل على االمتناع ِمن فِْعل ما أمره به رسول هللا 

مشافهًة، وهو عازٌم على فعله، فجمع بٌن  -علٌه وآله وسلم

وبٌن اإلخبار  -صلى هللا علٌه وآله وسلم-مخالفة رسول هللا 

بامتناعه، والحلؾ باهلل على نفً ذلك مع العزم على أنه كان 

ٌفعله، وفٌه ما فٌه. 

لشًء من  -صلى هللا علٌه وآله وسلم-ومع ذلك فلم ٌلتفت النبً 

ج علٌه، وال عاقبه، بل داعبه، وأخذ بقفاه، وهو ذلك، وال ع رَّ

صلى هللا علٌه وآله -ٌضحك رفًقا به، واستلطاًفا له، ثم قال 

ُث أََمْرُتكَ : »-وسلم ٌْ ُس، أََذَهْبَت َح ٌْ ا أَُن َنَعْم، أََنا »فقال أنس: «. ٌَ

 ِ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ وهذا كله مقتضى الخلق الكرٌم والحْلم «. أَْذَهُب 

، فعلى -صلى هللا علٌه وآله وسلم-للنبً الكرٌم العظٌم  العظٌم

اآلباء مراعاة حال األطفال والتعامل مع أخطائهم بما ٌناسب 

مرحلتهم العمرٌة. 

 موقع أنا السلفً
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( الخروج على ٖصفحات ِمن ذاكرة التارٌخ )

 -رضً هللا عنه-عثمان بن عفان أمٌر المإمنٌن 

" "األسباب والنتائج

كتبه/ زٌن العابدٌن كامل 

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

فما زلنا فً ذكر الُتهم والُشبهات التً ذكرها المجرمون الذٌن 

 .-رضً هللا عنه-خرجوا على أمٌر المإمنٌن عثمان 

 وِمن هذه التهم الباطلة:

إلى  -رضً هللا عنه-نفى أبا ذر  -رضً هللا عنه-ثمان أن ع

بذة  وهً قرٌة تقع فً شرق المدٌنة المنورة، وتبعد عنها -الرَّ

، وهذا أًٌضا ِمن األكاذٌب واألباطٌل، والصحٌح -كم2ٓٔقرابة 

رضً -هو الذي طلب ذلك ِمن عثمان  -رضً هللا عنه-أن أبا ذر 

 .-هللا عنه

ُه َنَفى  :-رحمه هللا-مٌة قال شٌخ اإلسالم ابن تٌ - ا َقْولُُه: إِنَّ "َوأَمَّ

 ًَّ بِ َبَذِة َوَضَرَبُه َضْرًبا َوِجًٌعا، َمَع أَنَّ النَّ ُ -أََبا َذرٍّ إِلَى الرَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َما أََقلَِّت اْلَؽْبَراُء، َوال أََظلَِّت اْلَخْضَراُء َقالَ فًِ َحقِِّه: ) -َعلَ

)رواه أحمد والترمذي، وصححه ( ْهَجٍة أَْصَدَق ِمْن أَبًِ َذرٍّ َعلَى ِذي لَ 

 . األلبانً(

َقُع  ٌَ َبَذَة َوَماَت بَِها لَِسَبِب َما َكاَن  َفاْلَجَواُب: أَنَّ أََبا َذرٍّ َسَكَن الرَّ

اِس، َفإِنَّ أََبا َذرٍّ  َن النَّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ َكاَن َرُجالً َصالًِحا  -رضً هللا عنه-َب

ْهَد َواِجٌب، َوأَنَّ َما أَْمَسَكُه اإلِْنَساُن َزاِهدً  ا، َوَكاَن ِمْن َمْذَهبِِه أَنَّ الزُّ

اِر، َواْحَتجَّ َعلَى َذلَِك  ٌُْكَوى بِِه فًِ النَّ َفاِضالً َعْن َحاَجتِِه َفُهَو َكْنٌز 

ِة، اْحَتجَّ بَِقْولِِه  نَّ َة فٌِِه ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّ : -لَىَتَعا-بَِما ال ُحجَّ

( ِ ٌُْنفِقُوَنَها فًِ َسبٌِِل هللاَّ َة َوال  َهَب َواْلفِضَّ ْكِنُزوَن الذَّ ٌَ ( َوالَِّذٌَن 

ْوَبِة: ْفُضلُ َعِن اْلَحاَجِة، َواْحَتجَّ بَِما َسِمَعُه (ٖٗ)التَّ ٌَ ، َوَجَعلَ اْلَكْنَز َما 

 ًِّ بِ ِه َوَسلَّمَ -ِمَن النَّ ٌْ ُ َعلَ ُه قَ  -َصلَّى هللاَّ ا أََبا َذرٍّ َما أُِحبُّ الَ: )َوُهَو أَنَّ ٌَ

ِه َثالَِثٌة َوِعْنِدي ِمْنُه ِدٌَناٌر، إاِل  ٌْ ْمِضً َعلَ ٌَ أَنَّ لًِ ِمْثلَ أُُحٍد َذَهًبا 

نٍ  ٌْ ُه َقالَ: ))متفق علٌه(( ِدٌَناًرا أَْرُصُدهُ لَِد األَْكَثُروَن ُهُم ، َوأَنَّ

اَمِة، إاِل َمْن َقالَ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  . )متفق علٌه(( بِاْلَماِل َهَكَذا َوَهَكَذا األََقلُّوَن 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍؾ َوَخلََّؾ َماالً، َجَعلَ أَُبو َذرٍّ َذلَِك  ًَ َعْبُد الرَّ ا ُتُوفِّ َولَمَّ

َة  ٌَ َن ُمَعاِو ٌْ َنُه َوَب ٌْ ِه، َوَكاَن َقْد َوَقَع َب ٌْ ٌَُعاَقُب َعلَ ِمَن اْلَكْنِز الَِّذي 

اِم بَِهَذا السَّ  اِك، بِالشَّ َبِب، َوَقْد َواَفَق أََبا َذرٍّ َعلَى َهَذا َطائَِفٌة ِمَن النُّسَّ

 ًِّ بِ ِحٌِح َعِن النَّ ِه َوَسلَّمَ -وَقْد َثَبَت فًِ الصَّ ٌْ ُ َعلَ
ُه َقالَ:  -َصلَّى هللاَّ أَنَّ

َس فٌَِما ُدوَن َخْمِس ) ٌْ َس فٌَِما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق َصَدَقة، َولَ ٌْ لَ

َس فٌَِما ُدوَن َخْمِس أََواٍق َصَدَقةٌ َذْوٍد َصدَ  ٌْ ، )متفق علٌه( (ٔ)(َقٌة، َولَ

ْشَتِرْط َكْوَن َصاِحبَِها  ٌَ ِن، َولَْم  ٌْ َفَنَفى اْلُوُجوَب فٌَِما ُدوَن اْلِماَئَت

َحاَبِة: اْلَكْنُز ُهَو اْلَمالُ الَِّذي  َها أَْم ال؟ َوَقالَ ُجْمُهوُر الصَّ ٌْ ُمْحَتاًجا إِلَ

اِس َما لَْم لَْم ُتإَ  ٌُوِجَب َعلَى النَّ ٌُِرٌُد أَْن  دَّ ُحقُوقُُه، َوَكاَن أَُبو َذرٌّ 

ُه  ِه، َمَع أَنَّ ٌْ ُ َعلَ
ُهُم هللاَّ ُذمُّ ٌَ ُهْم َعلَى َما لَْم  ُذمُّ ٌَ ِهْم، َو ٌْ ُ َعلَ

ٌُوِجِب هللاَّ

َكَساِئِر  -رضً هللا عنه-ُمْجَتِهٌد فًِ َذلَِك، ُمَثاٌب َعَلى َطاَعتِِه 

 ْجَتِهِدٌَن ِمْن أَْمَثالِِه. اْلمُ 

اِب  ا،  -رضً هللا عنه-وَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ َتُه َتْقِوًٌما َتاّمً ٌَّ ُم َرِع ٌَُقوِّ

ا َكاَن فًِ ِخالَفِة ُعْثَماَن  اُء َوال اْلفَُقَراُء، َفلَمَّ ٌَ ْعَتِدي ال األَْؼنِ ٌَ َفال 

ا، َحتَّى  ٌَ ْن اُء فًِ الدُّ ٌَ َع األَْؼنِ َزاَد َكثٌٌِر ِمْنُهْم َعلَى َقْدِر اْلُمَباِح َتَوسَّ

َع أَُبو َذرٍّ فًِ اإلِْنَكاِر َحتَّى َنَهاُهْم َعِن  ْوِع، َوَتَوسَّ فًِ اْلِمْقَداِر َوالنَّ

ِن، َفَكاَن اْعتَِزالُ  ٌْ ائَِفَت َن الطَّ ٌْ اْلُمَباَحاِت، َوَهَذا ِمْن أَْسَباِب اْلِفَتِن َب

ُكْن لُِعْثَماَن َمَع أَبًِ َذرٍّ َؼَرٌض ِمَن أَبًِ َذرٍّ لَِهَذا السَّ  ٌَ َبِب، َولَْم 

 . )منهاج السنة بتصرؾ(األَْؼَراِض" 

"كان أبو ذر زاهًدا، وكان ٌقّرع  :-رحمه هلل-وقال ابن العربً  -

َة َوال عمال عثمان، وٌتلو علٌهم: ) َهَب َواْلفِضَّ ْكنُِزوَن الذَّ ٌَ َوالَِّذٌَن 

ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلٌِمٍ ٌُْنفِقُوَنَها فًِ سَ  ِ َفَبشِّ ، وٌراهم (ٖٗ)التوبة:( بٌِِل هللاَّ

ٌتسعون فً المراكب والمالبس حٌن وجدوا؛ فٌنكر ذلك علٌهم، 

ن أٌدٌهم، وهو ؼٌر الزم.  ٌْ  وٌرٌد تفرٌق جمٌع ذلك ِمن ب

قال ابن عمر وؼٌره ِمن الصحابة: إن ما أدٌت زكاته فلٌس 

ن أبً ذر ومعاو ٌْ ٌة كالم بالشام، وكان أبو ذر ٌطلق بكنز، فوقع ب

ِمن الكالم ما لم ٌكن ٌقوله فً زمان عمر، فؤعلم معاوٌة بذلك 

عثمان، وخشً ِمن العامة أن تثور منهم فتنة، فإن أبا ذر كان 

ٌحملهم على التزهد وأمور ال ٌحتملها الناس كلهم، وإنما هً 

ٌَقدم المدٌنة، فخر ج مخصوصة ببعضهم، فكتب إلٌه عثمان أن 

إلى المدٌنة، فاجتمع إلٌه الناس، فجعل ٌسلك تلك الطرق، فقال 

له عثمان: "لو اعتزلَت". معناه: إنك على مذهب ال ٌصلح 

لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطـًا وللعزلة مثلها، وَمن كان 

على طرٌقة أبً ذّر فحاله ٌقتضً أن ٌنفرد بنفسه، أو ٌخالط 
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رام فً الشرٌعة، فخرج إلى وٌسلِّم لكل أحد حاله مما لٌس بح

)بتصرؾ ِمن العواصم ِمن القواصم فً تحقٌق الربذة زاهًدا فاضالً" 

 .(-صلى هللا علٌه وسلم-مواقؾ الصحابة بعد وفاة النبً 

"وإنما  معلًقا: -رحمه هللا-وقال الشٌخ محب الدٌن الخطٌب  -

أن ٌعتزل فً الربذة، فوافقه  -رضً هللا عنه-اختار أبو ذر 

على ذلك كما صح فً حدٌث عبد هللا بن الصامت، قال:  عثمان

ا أَِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن! اْفَتِح  ٌَ اِم، َفَقالَ:  َقِدَم أَُبو َذرٍّ َعلَى ُعْثَماَن ِمَن الشَّ

اُس؛ أتحِسُبنً من قوم ٌقرأون اْلقُْرآَن ال  ْدُخلَ النَّ ٌَ اْلَباَب َحتَّى 

ْمُرقُوَن ِمَن  ٌَ ِة، ُثمَّ ٌُجاوز َحَناِجَرُهْم،  ٌَّ ِم ْهِم ِمَن الرَّ ٌِن ُمُروق السَّ الدِّ

ْهُم َعلَى فُوقِِه؛ ُهْم شرُّ اْلَخْلِق  ُعوَد السَّ ٌَ ُعوُدوَن فٌِِه َحتَّى  ٌَ ال 

ِدِه؛ َلْو أََمْرَتنًِ أَْن أَْقُعَد؛ لََما قُْمُت، َولَْو  ٌَ َواْلَخلٌَِقِة؟! َوالَِّذي َنْفِسً بِ

ائًِما؛ لقُْمُت َما أَْمَكَنْتنًِ ِرْجالَي، َولَْو َرَبْطَتِنً أََمْرَتنًِ أَْن أَُكوَن قَ 

َعلَى َبِعٌٍر لَْم أُْطلِْق َنْفِسً َحتَّى َتُكوَن أَْنَت الَِّذي ُتْطلِقُنً! ُثمَّ 

ُهْم،  ُإمَّ ٌَ بذة، فؤَِذَن لَُه، َفؤََتاَها؛ َفإَِذا َعْبٌد  ًَ الرَّ ؤْتِ ٌَ اْسَتؤَْذَنُه أَْن 

م، َفَقالَ: أَْوَصانًِ َفَقالُوا: أَُبو  ! َفَنَكَص اْلَعْبُد، َفقٌِلَ لَُه: تقدَّ ذرٍّ

ِه َوَسلَّمَ -َخلٌِلًِ  ٌْ ُ َعلَ
أَْن أَْسَمَع وأُطٌع َولَْو لَِعْبٍد بَِثالٍث: ) -َصلَّى هللاَّ

ِع األَْطَراِؾ...  ًٍّ ُمَجدَّ  .)رواه ابن حبان، وصححه األلبانً(( َحَبِش

فً الِعَبر أن أبا ذر استؤذن  -رحمه هللا-وقد ذكر ابن خلدون 

فً الخروج ِمن المدٌنة، وقال إن رسول  -رضً هللا عنه-عثمان 

أمرنً أن أخرج منها إذا بلػ البناء  -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

سلًعا؛ فؤذن له، ونزل الربذة وبنى بها مسجًدا، وأقطعه عثمان 

وكان  صرمة ِمن اإلبل وأعطاه مملوكٌن، وأجرى علٌه رزًقا،

ٌتعاهد المدٌنة، فعدَّ أولئك الرهط خروج أبً ذر فٌما ٌنقمونه 

 .-رضً هللا عنه-على عثمان 

البداٌة والنهاٌة عند  فً -رحمه هللا-وذكر الحافظ ابن كثٌر 

"ثم لما مات  ما نصه: -رضً هللا عنه-كالمه عن خالفة عثمان 

الشام ومات أبو بكر خرج إلى  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

فكان فٌه حتى وقع بٌنه وبٌن معاوٌة، فاستقدمه عثمان إلى 

المدٌنة، ثم نزل الربذة فؤقام بها حتى مات فً ذي الحجة ِمن 

نة، ولٌس عنده سوى امرأته وأوالده، فبٌنما هم كذلك ال  هذه السَّ

ٌقدرون على دفنه إذ قدم عبد هللا بن مسعود ِمن العراق فً 

ا موته، وأوصاهم كٌؾ ٌفعلون به، جماعة ِمن أصحابه، فحضرو

وقٌل قدموا بعد وفاته فولوا ؼسله ودفنه، وكان قد أمر أهله أن 

ٌطبخوا لهم شاة ِمن ؼنمه لٌؤكلوه بعد الموت، وقد أرسل عثمان 

 .اهـبن عفان إلى أهله فضمهم مع أهله" 

وبهذا ٌتبٌن بما ال ٌدع مجاالً للشك أن هذه تهمة باطلة ولم 

 تثبت.

أخرج أبا  -رضً هللا عنه-هم الباطلة أًٌضا: أن عثمان وِمن الت

 ِمن الشام. -رضً هللا عنه-الدرداء 

ن أبً الدرداء ومعاوٌة كالم، وكان أبو الدرداء  قالوا: ٌْ ووقع ب

ا لهم فً دمشق، فلما اشتد فً الحق، وأخرج  ًٌ زاهًدا فاضالً قاض

 .طرٌقة عمر فً قوم لم ٌحتملوها؛ عزلوه فخرج إلى المدٌنة

 والجواب:

"وهذه كلها مصالح ال تقدح فً  :-رحمه هللا-قال ابن العربً 

الدٌن، وال تإثر فً منزلة أحد ِمن المسلمٌن بحال، وأبو الدرداء 

وأبو ذر برٌئان من عاب، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر 

 .اهـنزاهة؛ فمن روى أنه نفى، وروى سبًبا فهو كله باطل" 

"بل إن معاوٌة  :-رحمه هللا-لخطٌب وقال الشٌخ محب الدٌن ا

نفسه حاول السٌر على طرٌقة عمر، كما نقل ذلك الحافظ ابن 

كثٌر فً البداٌة والنهاٌة عن الزهري: أن معاوٌة عمل سنتٌن 

 عمل عمر ما ٌخرم فٌه ثم إنه بُعد عن ذلك".

"وقد ٌظن َمن ال نظر له فً  ثم قال الشٌخ محب الدٌن معلقـًا:

ٌاستها أن الحاكم ٌستطٌع أن ٌكون كما ٌرٌد حٌاة الشعوب وس

أن ٌكون حٌثما ٌكون، وهذا خطؤ؛ فللبٌئة ِمن التؤثٌر فً الحاكم، 

وفً نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم ِمن التؤثٌر على 

ُر َما : )-عز وجل-البٌئة، وهذا ِمن معانً قول هللا  ٌِّ ٌَُؽ َ ال 
إِنَّ هللاَّ

 ٌِّ َؽ ٌُ  ".(ٔٔ)الرعد:( ُروا َما بِؤَْنفُِسِهمْ بَِقْوٍم َحتَّى 

 -رضً هللا عنه-وقد ذكر أصحاب السٌر أن أبا الدرداء  قلُت:

ُتوفً بدمشق سنة إحدى وثالثٌن، وقٌل: اثنتٌن وثالثٌن فً 

 .-رضً هللا عنه-خالفة عثمان 

 .-بمشٌئة هللا تعالى-ونستكمل فً المقال القادم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َس فٌَِما الوسق: مكٌال للحبوب، وٌقدر بستٌن صاًعا. ) (ٔ) ٌْ َولَ

(: أي لٌس فٌما دون خمس من اإلبل ُدوَن َخْمِس َذْوٍد َصَدَقةٌ 

َس ِفٌَما ُدوَن َخْمِس أََواقٍ صدقة. ) ٌْ (: أي لٌس فً أقل ِمن َولَ

 مائتً درهم صدقة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

هل ٌجرإ عاقلٌ أن ٌنكر أن القرآَن كالُم هللا؟ 

كتبه/ محمود عبد الحفٌظ البرتاوي 

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

فقد نزل القرآن الكرٌم فً جاهلٌة وزمن كان ٌموج بالكفر 

فمقتهم  إلى أهل األرض؛ -تعالى-والظلم والطؽٌان حتى نظر هللا 

عربهم وعجمهم إال ؼبٌر ِمن أهل الكتاب ممن كانوا على التوحٌد 

ت فً هذا الزمان األول ألوان -علٌه السالم-وملة إبراهٌم  ، وعمَّ

 -صلى هللا علٌه وسلم-الموبقات والمهلكات؛ فصدع النبً 

صلى -بالقرآن، وبما جاءهم به النبً  -وِمن بعده-وأصحابه معه 

ن الهدى والبٌان؛ فإذا بهذا العالم المظلم مِ  -هللا علٌه وسلم

ٌتؽٌر، وٌشرق بنور القرآن وشمس اإلسالم فً مدة ٌسٌرة ال 

تعد شًٌئا مذكوًرا فً عمر الزمان!  

فهل عرفت البشرٌة قْبل القرآن كتابا عْبر عصورها استطاع أن 

ٌصنع ذلك، واستطاع أن ٌمتد أثره ونوره عْبر األجٌال 

واألزمان؟! 

مثل هذا السإال ال ٌحتاج فً جوابه إلى تفكر  وال شك أن

وإمهال! فإن الجواب المقطوع به هو النفً المحقق؛ فإن 

البشرٌة لم تعرؾ كتاًبا استطاع أن ٌسبر أعماق النفس اإلنسانٌة 

وٌرسم لها طرٌق الهداٌة والنجاة مثل القرآن "ال قْبله وال 

ن القرآَن كالُم بعده"، وإن كل َمن طالع القرآن ٌتبٌن له ذلك؛ أل

هللا! 

ض لحمالت  وما عرفت البشرٌة كتاًبا على وجه األرض تعرَّ

فقد ؛ -وال ٌزال-التشوٌه والتلبٌس مثلما تعرض "القرآن الكرٌم" 

اجتمع على صدِّ الناس عنه وصرفهم عما فٌه ِمن الهدى 

والرحمة والخٌر جماعات ِمن شٌاطٌن اإلنس والجن على مرِّ 

اختالؾ األماكن والبلدان؛ تواصوا على الدهور واألزمان، و

القٌام بهذا الدور اإلبلٌسً الوضٌع.  

http://www.anasalafy.com/
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تحرٌؾ حرٍؾ واحٍد  -ولن ٌستطٌع-ومع ذلك؛ فما استطاع أحٌد 

منه والنٌل منه أو الوصول إلى مقصده الخبٌث ِمن إزالة جالل 

القرآن وهٌبته ِمن نفوس المسلمٌن! 

ه األرض تعرًضا ومعلوم أن المسلمٌن هم أكثر الناس على وج

للتشوٌش والشبهات حول نصوص دٌنهم وعقٌدتهم؛ سواء من 

 -أو حتى أهل الكتاب-قَِبل الوثنٌٌن أو اللٌبرالٌٌن والعلمانٌٌن 

الذٌن ٌثٌرون الشبهات حول "القرآن الكرٌم" على وجه 

الخصوص؛ وإال فإن الطعن فً التوراة واإلنجٌل لٌس مطروًحا 

ٌؤتً لهم على بال؛ وما سمعنا ألحٍد أصالً على أجندة القوم أو 

مٌن وكتابهم بؤبشع التهم ِمن هإالء القوم الذٌن ٌصمون المسل

ما  -وٌرمونهم بؤباطٌل وافتراءاٍت ما أنزل هللا بها ِمن سلطان 

سمعنا منهم عشر معشار ذلك حتى فً أهل اإلرهاب الذٌن ال 

ٌختلؾ على إرهابهم وظلمهم َمن لدٌه أقل درجات العدل 

، بل ال ٌخفى على -كالٌهود وعباد األبقار واألوثان-واإلنصاؾ 

على العالم ِمن الدمار  -زعموا!-ه الدول العظمى أحٍد ما تجر

والخراب، والسكوت عن المجازر واإلبادة الجماعٌة التً تحصل 

للمسلمٌن فً كثٌر ِمن البلدان، ومع كل ذلك ال  -وال تزال-

تنصرؾ همم هإالء إال لحرب القرآن واإلسالم، ووصمه بؤنه 

دٌن الكراهٌة واإلرهاب!  

ن" إن دلَّ على شًء؛ فال ٌدل إال على وهذا الهجوم على "القرآ

أن هإالء ٌعلمون جًٌدا قْدر القرآن، وأثر القرآن، وتصرٌحات 

على سبٌل -القوم واعترافاتهم ِمن أشهر ما ٌكون فً ذلك؛ فهذا 

"ما دام هذا  "جالد ستون" رئٌس وزراء إنكلترا قال: -المثال

ا القرآن موجوًدا فً أٌدي المسلمٌن؛ فلن تستطٌع أوروب

السٌطرة على الشرق، وال أن تكون هً نفسها فً أمان!".  

ٌُرفع الحجاب  وهو القائل أًٌضا: "لن تستقٌم حالة الشرق ما لم 

ٌُؽطى به القرآن!".  عن وجه المرأة و

"جئت ألمحو ثالثـًا: القرآن والكعبة  وهذا "كرومر" قال:

واألزهر!". 

ر مجرمٌه وِمن عجٌب األمر أنه ال ٌزال أفاكً عصرنا وأكاب

ٌهرفون بما تكلم به َمن سبقهم ِمن رإوس الكفر والشرك ِمن أن 

 -صلى هللا علٌه وسلم-القرآن كالم بشر، وٌزعمون أن محمًدا 

اختلق القرآن واخترعه، وهذه شبهة ِمن أسخؾ الشبه وأضعفها 

اْفَتَراهُ َوَقالَ الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ إِْفٌك ) بقوله: -تعالى-ردها هللا 

ِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظْلًما َوُزوًرا . َوَقالُوا  ٌْ َوأََعاَنُه َعلَ

ِه ُبْكَرًة َوأَِصٌاًل . قُلْ أَْنَزلَُه  ٌْ ًَ ُتْملَى َعلَ لٌَِن اْكَتَتَبَها َفِه أََساِطٌُر اأْلَوَّ

ُه  َماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّ رَّ فًِ السَّ ْعلَُم السِّ ٌَ ( َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌماالَِّذي 

. (ٙ-ٗ)الفرقان:

فً بٌئته تلك وفً  -صلى هللا علٌه وسلم-ثم كٌؾ لمحمٍد  -

بشرٌته أن ٌعلم بؤخبار األولٌن أو أن ٌتوصل إلى علوم اآلخرٌن؟ 

وكٌؾ ٌخبر بالؽٌوب الكثٌرة التً ُذكرت فً القرآن الكرٌم؟! 

، ومنها ما -مصلى هللا علٌه وسل-والتً منها ما تحقق فً حٌاته 

تحقق بعد وفاته، تماًما كما جاء فً القرآن. 

وإن أي كاتب إذا َكتب كتاًبا وتكلم كالًما؛ فال بد وأن ٌجد الناس  -

فً كتابه وكالمه ما ٌنبِّه العقالء إلى أنه كالم بشر، فإن البشر 

ٌكتبون وٌعبِّرون وفق علومهم ومعارفهم، ووفق ما تجٌش به 

صلى هللا -ذا لم ٌحدث قط مع محمٍد صدورهم وأحاسٌسهم، وه

.-علٌه وسلم 

هو أفصح  -صلى هللا علٌه وسلم-باإلضافة إلى أن كالم محمٍد 

جوامع الكلم،  -صلى هللا علٌه وسلم-كالم تكلم به بشر؛ إذ أوتً 

ن كالمه  ٌْ  -صلى هللا علٌه وسلم-ومع ذلك فإن البون شاسع ب

ن القرآن العظٌم الذي هو الؽاٌة فً ال ٌْ فصاحة والبٌان؛ ولَم وب

، وكالم الملك هو -سبحانه-ال؟! والقرآن العظٌم هو كالم الملك 

ملك الكالم. 



19 
 

صلى هللا علٌه -هذا باإلضافة إلى اآلٌات التً عوتب فٌها النبً  -

كما فً سورة "عبس" وسورة "التحرٌم"؛ ولو كان  -وسلم

فً مإلؾ القرآن لما قال فٌما هو  -صلى هللا علٌه وسلم-محمد 

ْتَناَك لََقْد : )-صلى هللا علٌه وسلم-ظاهره خطاب له  َولَْواَل أَْن َثبَّ

اِة َوِضْعَؾ  ٌَ ًئا َقلٌِاًل إًِذا أَلََذْقَناَك ِضْعَؾ اْلَح ٌْ ِهْم َش ٌْ ِكْدَت َتْرَكُن إِلَ

َنا َنِصًٌرا ٌْ . (2٘-2ٗ)اإلسراء:( اْلَمَماِت ُثمَّ اَل َتِجُد لََك َعلَ

َنا َبْعَض ما قال عن نفسه: )ولو كان ِمن تؤلٌفه ل ٌْ لَ َعلَ َولَْو َتَقوَّ

ِمٌِن ُثمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتٌَِن َفَما ِمْنُكْم ِمْن  ٌَ اأْلََقاِوٌِل أَلََخْذَنا ِمْنُه بِاْل

، فما هكذا ٌكتب البشر عن (2ٗ-ٗٗ)الحاقة:( أََحٍد َعْنُه َحاِجِزٌنَ 

أنفسهم!  

؟!:ماذا لو لم ٌكن القرآن كالم هللا 

إذا كان هناك كتاب ٌزعم المبطلون واألفاكون أنه لٌس كالم  -

هللا، واستطاع أن ٌفعل ما لم تفعله التوراة واإلنجٌل ِمن كتب أهل 

إلى هللا، والتً  -على ما فٌها ِمن تحرٌؾ-الكتاب التً ٌنسبونها 

لم تصنع ما صنع القرآن فً قلوب الناس وضمائرهم 

ٌه ذلك؟ )مع أن هذه الكتب ال سبٌل وأرواحهم... فما الذي ٌعن

إلى إثبات أن لها وجوًدا أصالً إال ِمن خالل القرآن؛ ألنها منقطعة 

(.-علٌهم صلوات هللا وسالمه-السند إلى أنبٌاء هللا  

وإذا كان هناك كتاب استطاع أن ٌصنع ما لم تصنعه دساتٌر  -

ن جمعاء... ولم ٌك -زعموا!-وقوانٌن البشر ِمن صفوة عقولهم 

هذا الكتاب كتاب هللا، ولم ٌكن هذا الكالم كالم اإلله الحق الواحد 

فهل معنى ذلك  -، وكان كالم مخلوق ِمن المخلوقٌن -جلَّ جالله-

إال القول بؤن هناك َمن هو أكمل وأعظم ِمن هذا اإلله فً علمه 

وحكمته وتشرٌعاته؟! 

وهذا محال!  

هو مع ذلك محفوظ لم وإذا كان القرآن الكرٌم لٌس كالم هللا، و -

ا كؤنه نزل  -ولن- ًٌّ ا طر ٌُحرؾ منه حرؾ واحد؛ ؼّضً ٌتبدل أو 

اآلن فً الوقت الذي ال ٌستطٌع أحٌد أن ٌنكر عدم حصول 

التحرٌؾ فً التوراة واإلنجٌل؛ فهل ٌعنً ذلك إال أن القرآن 

دون سائر كالمه فً  -عز وجل-العظٌم كالم هللا الذي اختصه 

ً حفظه ِمن التحرٌؾ والتؽٌٌر والزٌادة الكتب السابقة بتول

ا َلُه : )-تعالى-والنقصان؟! قال هللا  ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

. (9)الحجر:( لََحافُِظونَ 

فلم ٌبَق فً حس كل عاقل ومنصؾ إال أن ٌشهد بؤن القرآن 

 العظٌم كالم هللا؛ إذ أن ما اشتمل علٌه القرآن ِمن أنواع الهداٌة،

والمصالح الدٌنٌة والدنٌوٌة، والتشرٌعات العظٌمة؛ لم تؤِت فً 

كتاب قْبله وال بعده قط، ولم ٌصل إلٌه شًء ِمن الكتب السابقة 

؛ فضالً أن ٌصل إلى ذلك ؼٌرها! -تعالى-التً تنسب إلى هللا 

فمهما حاول انىاس أن يسىىا تشزيعات وقىاويه نتىظيم حياتهم، 

بعيدة عه تىجيهات انقزآن، وبقدر هذا  فال يمكه أن تفهح ما دامت

انبُعد بقدر ما يكىن انفشم. 

وَمن كفر بؤن القرآن كالم هللا، فقد كفر بكل الحقائق، وأنكر كل 

ن الممكن  ٌْ ن الجائز والممتنع، وب ٌْ المعقوالت، وخلط ب

والمستحٌل؛ إذ لو كانت تلك الفرضٌة جائزة وؼٌر مستحٌلة؛ فال 

زت فً عقل أحٍد؛ فقد جاز عنده كل مستحٌل فً الكون، ولو جا

شًء! إذ أن أدلة كون القرآن كالم هللا ال ٌستطٌع عاقل أن 

ٌدفعها عن نفسه. 

وقد عقد "رحمة هللا الهندي" فً كتابه "إظهار الحق" 

طرفـًا ِمن األمور التً تدل على أن القرآن العظٌم كالم 

:-رحمه هللا-هللا، فقال  

ٌُعهد إن القرآن فً الدرجة الع -ٔ" الٌة ِمن البالؼة التً لم 

مثلها، وهً عبارة عن التعبٌر باللفظ المعجب عن المعنى 

المناسب للمقام الذي أورد فٌه الكالم بال زٌادة وال نقصان فً 

البٌان والداللة علٌه، وعلى هذا كلما ازداد شرؾ األلفاظ ورونق 

المعانً ومطابقة الداللة كان الكالم أبلػ.  
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عجٌب وأسلوبه الؽرٌب فً المطالع والمقاطع تؤلٌفه ال -ٕ

والفواصل، مع اشتماله على دقائق البٌان وحقائق العرفان، 

وحسن العبارة، ولطؾ اإلشارة، وسالمة التركٌب، وسالمة 

الترتٌب، فتحٌرت فٌه عقول العرب العرباء، وفهوم الفصحاء!  

ا على اإلخبار عن حوادث آتٌة؛ فُوجدت -ٖ ًٌ  كون القرآن منطو

لََقْد : )-تعالى-فً األٌام الالحقة على الوجه الذي أخبر، كقوله 

ا ِباْلَحقِّ لََتْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء  ٌَ ْإ ُ َرُسولَُه الرُّ
َصَدَق هللاَّ

ِرٌَن اَل َتَخافُونَ  ُ آِمنٌَِن ُمَحلِّقٌَِن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
، (2ٕ)الفتح:( هللاَّ

، ودخل الصحابة المسجد الحرام آمنٌن، محلقٌن فوقع كما أخبر

رإوسهم ومقصرٌن ؼٌر خائفٌن.  

الَِحاِت : )-تعالى-وكقوله  ُ الَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
َوَعَد هللاَّ

َننَّ  ٌَُمكِّ ُهْم فًِ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََؾ الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَ ْسَتْخلَِفنَّ ٌَ لَ

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم أَْمًنا لَهُ  لَنَّ ٌَُبدِّ ْم ِدٌَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَ

ًئا ٌْ ٌُْشِرُكوَن بًِ َش ْعُبُدوَننًِ اَل  ، فكان هللا وعد (٘٘)النور:( ٌَ

المإمنٌن بجعل الخلفاء منهم، وتمكٌن الدٌن المرضً لهم، 

وتبدٌل خوفهم باألمن، وؼٌر ذلك كثٌر. 

بر ِمن أخبار القرون السالفة واألمم الهالكة، وقد علم ما أخ -ٗ

ا؛ ما قرأ وال كتب، وال اشتؽل بمدارسة مع العلماء،  ًٌّ أنه كان أم

ن قوم كانوا ٌعبدون  ٌْ وال مجالسة مع الفضالء، بل تربى ب

األصنام وال ٌعرفون الكتاب، وكانوا عارٌن عن العلوم العقلٌة 

ن له التعلم فٌها ِمن ؼٌرهم.أًٌضا، ولم ٌؽب عن قومه ؼٌبة ٌمك 

ما فٌه ِمن كشؾ أسرار المنافقٌن حٌث كانوا ٌتواطئون فً  -٘

ٌُطلع رسوله  السر على أنواع كثٌرة ِمن المكر والكٌد، وكان هللا 

على تلك األحوال حاالً فحاالً، وٌخبره  -صلى هللا علٌه وسلم-

عنها على سبٌل التفصٌل، فما كانوا ٌجدون فً كل ذلك إال 

الصدق، وكذا ما فٌه ِمن كشؾ حال الٌهود وضمائرهم. 

جمعه لمعارؾ جزئٌة، وعلوم كلٌة لم تعهدها العرب عامة،  -ٙ

خاصة؛ ِمن علم الشرائع  -صلى هللا علٌه وسلم-وال محمد 

ٌر والمواعظ والحكم،  والتنبٌه على طرق الحجج العقلٌة، والسِّ

وأخبار الدار اآلخرة، ومحاسن اآلداب. 

برًٌئا عن االختالؾ والتفاوت مع أنه كتاب كبٌر مشتمل  كونه -2

على أنواع كثٌرة ِمن العلوم؛ فلو كان ذلك ِمن عند ؼٌر هللا 

لوقعت فٌه أنواع ِمن الكلمات المتناقضة؛ ألن الكتاب الكبٌر 

الطوٌل ال ٌنفك عن ذلك، ولما لم ٌوجد فٌه ذلك؛ علمنا أنه لٌس 

ِر : )-تعالى-ِمن عند ؼٌر هللا، كما قال هللا  ٌْ َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ

ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختاَِلًفا َكثًٌِرا ، وإلى هذه األمور (8ٕ)النساء:( هللاَّ

رَّ بقوله: ) -تعالى-السبعة المذكورة أشار هللا  ْعلَُم السِّ ٌَ أَْنَزلَُه الَِّذي 

َماَواِت َواأْلَْرِض  الؼة ؛ ألن مثل هذه الب(ٙ)الفرقان:( فًِ السَّ

واألسلوب العجٌب، واإلخبار عن الؽٌوب، واالشتمال على أنواع 

العلوم والبراءة ِمن االختالؾ والتفاوت، مع كون الكتاب كبًٌرا 

مشتمالً على أنواع العلوم؛ ال ٌؤتً إال ِمن العالم الذي ال ٌؽٌب 

عن علمه مثقال ذرة مما فً السماوات واألرض! 

ل مكان مع تكفل هللا بحفظه، كونه معجزة باقٌة متلوة فً ك -8

بخالؾ معجزات األنبٌاء؛ فإنها انقضت بانقضاء أوقاتها، وهذه 

المعجزة باقٌة على ما كانت علٌه ِمن وقت النزول إلى زماننا 

هذا، ومعارضته ممتنعة، وفً األزمان كلها القرى واألمصار 

مملوءة بؤهل اللسان وأئمة البالؼة، والملحد فٌهم كثٌر 

هكذا ما  -إن شاء هللا-العنٌد حاضر ومهٌؤ، وتبقى والمخالؾ 

بقٌت الدنٌا وأهلها فً خٌر وعافٌة.  

أن قارئه ال ٌسؤمه، وسامعه ال ٌمجه، بل تكراره ٌوجب  -9

زٌادة محبته كما قٌل: 

ٌُملُّ حدٌثه وترداده ٌزداد فٌه تـجـمـالً   وخٌر جلٌس ال 

ٌُم ل مع التردٌد فً وؼٌره ِمن الكالم ولو كان بلًٌؽا فً الؽاٌة؛ 

ٌُكره فً الطبع، ولكن هذا األمر بالنسبة إلى َمن له  السمع، و

قلب سلٌم ال إلى َمن له طبع سقٌم. 
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ن الدلٌل ومدلوله؛ فالتالً له إذا كان ممن  -ٓٔ ٌْ كونه جامًعا ب

ٌدرك معانٌه ٌفهم مواضع الحجة والتكلٌؾ مًعا فً كالم واحد 

ؼة الكالم ٌستدل على باعتبار منطوقه ومفهومه؛ ألنه ببال

اإلعجاز، وبالمعانً ٌقؾ على أمر هللا ونهٌه، ووعده ووعٌده. 

َولََقْد : )-تعالى-حفظه لمتعلمٌه بالسهولة، كما قال هللا  -ٔٔ

ِكرٍ  ْكِر َفَهلْ ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلقُْرآَن لِلذِّ ؛ فحفظه مٌسر (2ٔ)القمر:( ٌَسَّ

ٌقع الؽلط فً على األوالد الصؽار فً أقرب مدة، بحٌث ال 

اإلعراب فضالً عن األلفاظ، وال ٌخرج فً جمٌع دٌار أوروبا عدد 

حفاظ اإلنجٌل بحٌث ٌساوي الحفاظ فً قرٌة ِمن قرى مصر مع 

فراغ بال المسٌحٌٌن وتوجههم إلى العلوم والصنائع، وهذا هو 

ولكتابهم. -صلى هللا علٌه وسلم-الفضل البدٌهً ألمة محمد  

ق قلوب وأسماع سامعٌه، والهٌبة التً الخشٌة التً تلح -ٕٔ

تعتري تالٌه، وهذه الخشٌة قد تعتري َمن ال ٌفهم معانٌه وال ٌعلم 

)انتهى ِمن كتاب إظهار تفسٌره، فمنهم َمن أسلم لها ألول وهلة!" 

. والدالئل على أن القرآن العظٌم كالم رب الحق باختصار وتصرؾ(

كر فً هذا المقام.أكثر ِمن أن ُتذ -تبارك وتعالى-العالمٌن  

وأخًٌرا:  

إذا كان القرآن الكرٌم قد صنع الجٌل األول ِمن أصحاب رسول 

، وأخرج للبشرٌة خٌر أمة أُخرجت -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

أن ٌصنع أجٌاالً وأجٌاالً ربانٌة  -بإذن هللا-للناس، فإنه قادر 

ر ، وقاد-رضً هللا عنهم-تسٌر على ما كان علٌه سلفهم الصالح 

أن ٌخرج األمة ِمن أزمتها، وٌعٌد لها مكانتها. 

فهلموا إلى القرآن.  

اللهم اجعل القرآن العظٌم ربٌع قلوبنا ونور صدورنا، وجالء 

همومنا وأحزاننا.  

سبحانك هللا وبحمدك، أشهد أال إله إال أنَت، أستؽفرك وأتوب 

إلٌك. 

وصلِّ اللهم على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 

 السلفًموقع أنا 

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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[ ٖآداب التخلً ]

محمد إسماعٌل المقدم 

اختلؾ العلماء فً بعض المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة، 

ودخول الخالء والخروج منه، ومن هذه المسائل: حكم البول 

لة واستدبارها حال قضاء الحاجة فً قائماً، وكذلك استقبال القب

الفضاء والبنٌان، ومعرفة أدلة المختلفٌن فً هذه المسائل 

 وجمعها من أسباب معرفة الصواب فٌها.

حكم البول قائماً  

إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور 

أنفسنا ومن سٌئات أعمالنا، من ٌهده هللا فهو المهتدي، ومن 

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

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فمن آداب التخلً أال 

ٌبول اإلنسان قائماً، بل ٌبول قاعداً؛ لئال ٌترشش البول علٌه، 

وصح عن ابن مسعود رضً هللا عنه أنه قال: من الجفاء أن 

براهٌم ال ٌجٌز شهادة من بال تبول وأنت قائم. وكان سعد بن إ

قائماً. وقالت أم المإمنٌن عائشة رضً هللا عنها: )من حدثكم أن 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌبول قائماً فال تصدقوه، ما 

كان ٌبول إال قاعداً( قال اإلمام الترمذي رحمه هللا: وهذا أصح 

عمر و  شًء فً الباب. وقد روٌت الرخصة فً البول قائماً عن

علً و ابن عمر و زٌد بن ثابت و سهل بن سعد و أنس و أبً 

هرٌرة و عروة رضً هللا عنهم أجمعٌن. ودلٌلهم هو ما رواه 

حذٌفة رضً هللا عنه )أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أتى سباطة 

قوم فبال قائماً( والسباطة هً المكان الذي تلقى فٌه الفضالت 

و الحدٌث الذي ٌستدل به من من التراب والكناسة. فهذا ه

رخص فً البول قائماً؛ فلذلك نحن قلنا: ٌستحب أن ٌبول 

اإلنسان قاعداً، ومعنى ذلك أنه ال ٌؤثم من بال قائماً، وسبب قول 

ابن مسعود : هذا من الجفاء، أنه لم ٌعرؾ أن النبً صلى هللا 

علٌه وسلم بال قائماً، وكذلك قول عائشة رضً هللا عنها: )من 

كم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌبول قائماً فال حدث

تصدقوه، ما كان ٌبول إال قاعداً( ال شك أنها أخبرت عن علمها، 

لكن من علم حجة على من ال ٌعلم، فقد صح عن بعض الصحابة 

أنه رأى النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌبول قائماً مرة أو مرتٌن، 

أخبرت عما تعلمه. ونقول: وهذا ال ٌنافً حدٌث عائشة، فهً 

كان ؼالب حال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم البول قاعداً، أما 

ما ثبت من تبوله علٌه الصالة والسالم قائماً فٌؤتً الجواب عنه 

إن شاء هللا تعالى. فؤول دلٌل على الرخصة فً جواز البول قائماً 

سلم أتى حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه: )أن النبً صلى هللا علٌه و

سباطة قوم فبال قائماً( رواه البخاري وؼٌره، ولعل النبً صلى 

هللا علٌه وسلم فعل ذلك لٌبٌن الجواز، ولم ٌفعله إال مرة واحدة، 

وبعض العلماء قال: إن ذلك كان لعلة بمؤبضٌه، وبعضهم قال: 

ألنه لم ٌكن هناك مكان ٌتمكن من الجلوس فٌه. وقد تؤتً أؼلب 

من المسائل بالمنع، ثم ٌثبت عن النبً صلى هللا األدلة فً مسؤلة 

علٌه وآله وسلم أنه فعل هذا الشًء الذي نهانا عنه، فٌحمل 

العلماء هذا على أنه فعله لٌبٌن الجواز، ولٌبٌن أن النهً لٌس 

للتحرٌم، وإنما هو نهً كراهة تنزٌهٌة مثل الشرب قائماً، وكذلك 

عض العلماء: وقد ٌفعل الشرب من فم القربة أي: السقاء، ٌقول ب

للمكروه مبٌناً أنه للتنزٌه فٌكون فً حقه من القرب كالشرب من 

فم القرب ومعنى البٌتٌن: أن الرسول علٌه الصالة والسالم قد 

ٌفعل الشًء المكروه مبٌناً أنه للتنزٌه؛ ألن المكروه قد ٌطلق 

على الحرام، كما قال عز وجل بعدما ذكر قتل النفس والزنا وأكل 

َك َمْكُروًها ]اإلسراء:م ُئُه ِعْنَد َربِّ ٌِّ [ 8ٖال الٌتٌم: ُكلُّ َذلَِك َكاَن َس

فهناك كراهة تحرٌم وكراهة تنزٌه، فإذا نهى علٌه الصالة 

والسالم أمته عن فعل معٌن ثم فعله فهو ٌرٌد بذلك التوسعة 

علٌهم، ولٌبٌن أن هذا النهً لٌس للتحرٌم وإنما هو للتنزٌه. فقد 

ل وٌقول: إن هللا عز وجل ال ٌختار لنبٌه صلى هللا علٌه ٌسؤل سائ

وسلم إال ما هو أفضل، فإذا كان النهً عن هذا الشًء أفضل 

فكٌؾ ٌفعل النبً علٌه الصالة والسالم المفضول الذي نهى عنه؟ 

فالجواب: أن هذا ٌكون فً حقه علٌه الصالة والسالم قربة 

رٌع والتوسٌع على فاضلة ولٌست مفضولة؛ ألنها فً مقام التش

أمته ورفع الحرج عنها، فكما نهى عن الشرب من فً السقاء 

وفعل ذلك مرة؛ لٌدل على أن الكراهة تنزٌهٌة، وكذلك كان أؼلب 

أحواله علٌه الصالة والسالم أنه ال ٌبول قائماً، وفعل ذلك مرة؛ 

حتى ٌرفع الحرج عن األمة، وٌبٌن أن البول حال الجلوس هو 

ولٌس على الوجوب. ٌقول ابن قدامة : ولعل  على االستحباب

النبً صلى هللا علٌه وسلم فعل ذلك لتبٌٌن الجواز، ولم ٌفعله إال 

مرة واحدة، وٌحتمل أنه كان فً موضع ال ٌتمكن من الجلوس 

فٌه، وقٌل: فعل ذلك لعلة كانت بمؤبضٌه، والمؤبض: هو باطن 

 تعالى فً الركبة من كل حٌوان. وٌقول اإلمام النووي رحمه هللا

المجموع: روي عن عمر رضً هللا عنه أنه قال: )ما بلت قائماً 

منذ أسلمت( رواه الترمذي فً كتابه تعلٌقاً ال مسنداً. وروى ابن 

ماجة والبٌهقً عن عمر رضً هللا عنه أنه قال: )أتى رسول هللا 

صلى هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنا أبول قائماً فقال: ٌا عمر ! ال 

قائماً، فما بلت بعد قائماً( لكن إسناده ضعٌؾ. وروي عن تبل 

جابر رضً هللا عنه قال: )نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

أن ٌبول الرجل قائماً( رواه ابن ماجة و البٌهقً وضعفه البٌهقً 

وؼٌره. وهذه أحادٌث ضعٌفة ٌؽنً عنها حدٌث عائشة رضً هللا 

لى هللا علٌه وسلم كان ٌبول عنها قالت: )من حدثكم أن النبً ص

قائماً فال تصدقوه، ما كان ٌبول إال قاعداً( رواه أحمد و الترمذي 

و النسائً و ابن ماجة و البٌهقً وؼٌرهم، ٌقول النووي : 

وإسناده جٌد وهو حدٌث حسن. وأما الحدٌث اآلخر: )أن النبً 

( صلى هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً 

فهذا حدٌث صحٌح رواه البخاري و مسلم من رواٌة حذٌفة بن 

الٌمان رضً هللا عنه. قوله: )لعلة بمؤبضٌه( هذه الزٌادة رواها 

البٌهقً من رواٌة أبً هرٌرة رضً هللا عنه، لكن قال البٌهقً : 

 ال تثبت هذه الزٌادة. ......

  البول حال القٌام بٌن الكراهة واإلباحة 
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ه هللا: أما حكم المسؤلة فقال أصحابنا: ٌكره قال النووي رحم

البول قائماً بال عذر كراهة تنزٌه، وال ٌكره للعذر، ٌقول: وهذا 

مذهبنا. وقال اإلمام ابن المنذر رحمه هللا: واختلفوا فً البول 

قائماً، فثبت عن عمر بن الخطاب و زٌد بن ثابت و ابن عمر و 

قٌاماً، وروي ذلك عن سهل بن سعد رضً هللا عنهم أنهم بالوا 

علً و أنس و أبً هرٌرة وفعله ابن سٌرٌن و عروة، وكرهه 

ابن مسعود ، وصح عنه موقوفاً أنه قال: )من الجفاء أن ٌبول 

الرجل قائماً( رواه البٌهقً . كذلك كرهه الشعبً و إبراهٌم بن 

سعد، وكان ال ٌقبل شهادة من بال قائماً. وقال مالك إن كان فً 

ر إلٌه من البول شًء فمكروه، وإن كان ال ٌتطاٌر فال مكان ٌتطاٌ

كراهة. قال ابن المنذر : البول جالساً أحب إلً وقائماً مباح، 

  وكل ذلك ثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم.

جواب استشكال كونه علٌه الصالة والسالم بال فً 

سباطة قوم خاصة بهم  

ى هللا علٌه وسلم فً سباطة قد ٌستشكل هنا كٌؾ بال النبً صل

قوم وهً مكان خاص بهم؟! أجاب العلماء عن هذا االستشكال 

بعدة إجابات أظهرها: أنه علم أن أهلها ٌرضون بذلك وال 

ٌكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول فً أرضه. الجواب 

الثانً: أن سباطة القوم لم تكن خاصة بهم فقط، بل كانت بفناء 

فؤضٌفت إلٌهم لقربهم منها. الجواب الثالث:  دور الناس كلهم،

أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فٌها بصرٌح اإلذن أو معناه 

  وهللا تعالى أعلم.

سبب بوله صلى هللا علٌه وسلم قائماً  

ذكر الخطابً و البٌهقً فً سبب بوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

مام الشافعً وهو المروي عن اإل-قائماً أوجهاً: الوجه األول 

: أن العرب كانت تستشفً بالبول قائماً لوجع الصلب، -رحمه هللا

فكان به صلى هللا علٌه وسلم إذ ذاك وجع الصلب. قال القاضً 

حسٌن فً تعلٌقته: وصار هذا عادة ألهل هراة، ٌبولون قٌاماً فً 

كل سنة مرة إحٌاًء لتلك السنة. وهذا كالم ال ٌنسب إلى الشرٌعة، 

سب إلى تصور أهل الدنٌا فً علوم الدنٌا من الناحٌة وإنما ٌن

الطبٌة، وربما ٌكون فٌها شًء من الصحة، فهذا ٌرجع إلى 

العلوم التً كانت قاصرة فٌما مضى، أو ربما كانت أساساً تقوم 

على التجرٌب، وألجل ذلك نحن قد ال نقبل هذا التؤوٌل فً هذا 

وسلم بال قائماً لعلة الزمان. الوجه الثانً: أنه صلى هللا علٌه 

كانت بمؤبضٌه، وذكرنا أن هذه الزٌادة رواها البٌهقً ، ولكنه 

ضعفها وقال: ال تثبت هذه الزٌادة. والمؤبض ٌجوز فٌه تخفٌؾ 

الهمزة فتقول: مابض أو مؤبض كما تقول: الراس أو الرأس، 

لما مات العباس رضً هللا عنه استحٌا الناس أن ٌعزوا ابنه عبد 

باس رضً هللا عنهما، فتشجع رجل وأقبل علٌه وقال: هللا بن ع

اصبر نكن بك صابرٌن وإنما صبر الرعٌة عند صبر الراس خٌر 

من العباس صبرك بعده وهللا خٌر منك للعباس والشاهد أنه قال: 

)الراس(، فهذه الكلمة ٌصح فٌها تخفٌؾ الهمزة. الوجه الثالث: 

لى القٌام إذا كان الطرؾ أنه لم ٌجد مكاناً ٌصلح للقعود، فاحتاج إ

الذي ٌلٌه عالٌاً مرتفعاً. الوجه الرابع: أنه لبٌان الجواز كما 

أي: البول -ذكرنا. الوجه الخامس ما قاله الخطابً : لكون ذلك 

فً الؽالب سهالً لٌناً لٌس صلباً بحٌث  -حال القٌام فً السباطة

 ٌتردد إلٌه الرشاش، وإنما ٌتسرب فٌه البول وال ٌرجع على

  البائل.

حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 

ٌقول اإلمام ابن قدامة رحمه هللا تعالى: ال ٌجوز استقبال القبلة 

 -الفضاء أي: الصحراء أو الخالء-فً الفضاء لقضاء الحاجة 

وهذا فً قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعً وقول العباس 

عمر و الشعبً و مالك و إسحاق  بن عبد المطلب و عبد هللا بن

ورواٌة عن اإلمام أحمد . واستدلوا بما رواه أبو أٌوب 

األنصاري رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

وسلم: )إذا أتى أحدكم الؽائط فال ٌستقبل القبلة وال ٌولها ظهره، 

ا ولكن شرقوا أو ؼربوا، قال أبو أٌوب : فقدمنا الشام فوجدن

مراحٌض قد بنٌت نحو الكعبة، فننحرؾ عنها ونستؽفر هللا عز 

وجل( متفق علٌه. قول النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم: )إذا أتى 

أحدكم الؽائط( الظاهر هنا أن الؽائط المقصود به هنا الموضع 

الذي ٌتؽوط فٌه، قال أهل اللؽة: أصل الؽائط المكان المطمئن، 

وا به عن نفس الحدث كراهة السمه. كانوا ٌؤتونه للحاجة، فكن

ومن عادة العرب التعفؾ فً ألفاظها، واستعمال الكناٌات فً 

كالمها، وصون األلسن مما تصان األبصار واألسماع عنه، وهذا 

فً القرآن وؼٌره كثٌر جداً. ولـمسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا 

عنه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: )إذا جلس أحدكم 

  لحاجته فال ٌستقبل القبلة وال ٌستدبرها(. ......

حكم استقبال بٌت المقدس حال قضاء الحاجة فً 

  الفضاء والبنٌان 

قال العلماء: ال ٌحرم استقبال بٌت المقدس ببول وال ؼائط وال 

استدباره ال فً البناء وال فً الصحراء، لكن ٌكره؛ لكونه كان 

عقل بن أبً معقل األسدي قبلة، واستدل بعض العلماء بحدٌث م

رضً هللا عنه قال: )نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن 

ٌستقبل القبلتٌن ببول أو ؼائط( رواه اإلمام أحمد و أبو داود و 

ابن ماجة ، وقال النووي : إسناده جٌد ولم ٌضعفه أبو داود . 

وهناك عدة أجوبة عن هذا: األول: نهى النبً صلى هللا علٌه 

ن استقبال بٌت المقدس حٌث كان قبلة، ٌعنً: كؤن وسلم ع

النهً حصل مرتٌن، لما كانت القبلة أوالً إلى بٌت المقدس نهى 

علٌه الصالة والسالم فً ذلك الزمان عن استقبال القبلة التً 

كانت فً بٌت المقدس، ثم نهى عن استقبال الكعبة حٌن صارت 

ل: )نهى أن هً القبلة، فجمعهما الراوي فً حدٌث واحد فقا

ٌستقبل القبلتٌن ببول أو ؼائط(، وهذا جواب ضعٌؾ. الجواب 
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الثانً: أن المراد بالنهً أهل المدٌنة خاصة؛ ألن من استقبل 

بٌت المقدس وهو فً المدٌنة استدبر الكعبة، وإن استدبر بٌت 

المقدس استقبل الكعبة، وهذا التؤوٌل ضعٌؾ أٌضاً. أما المختار 

لنووي رحمه هللا، فقد قال: إن النهً وقع فً الظاهر عند اإلمام ا

وقت واحد، وأنه عام لكلتٌهما فً كل مكان، ولكنه فً الكعبة 

نهً تحرٌم إذا كان فً الفضاء، وفً بٌت المقدس نهً تنزٌه، 

وال ٌمتنع أن ٌجتمع نهً واحد ٌكون فٌه تحرٌم وتنزٌه وإن 

لة اختلؾ معناه، وسبب النهً عن بٌت المقدس كونه كان قب

فبقٌت له حرمة الكعبة، وقد اختار الخطابً هذا التؤوٌل. فإن 

قٌل: لم حملتموه فً بٌت المقدس على التنزٌه؟ قلنا: لإلجماع 

فال ٌعلم من ٌعتد به حرمه، فالصارؾ للنهً عن التحرٌم إلى 

 التنزٌه هو اإلجماع.

حكم استقبال القبلة حال االستنجاء والجماع  

الكعبة ٌكره استقبال القبلة حال  قال بعض العلماء: لحرمة

االستنجاء، قال الشافعٌة: ال ٌكره ذلك، بل ٌجوز استقبال القبلة 

حال االستنجاء؛ ألن النهً ورد فً استقبالها ببول أو ؼائط. 

وقال الشافعٌة أٌضاً: وال كراهة فً إخراج الرٌح إلى القبلة 

مستقبل أٌضاً لما ذكرنا. وقال الشافعٌة أٌضاً: ٌجوز الجماع 

القبلة ومستدبرها فً البناء والصحراء؛ ألن الشرع ورد فً 

 البول والؽائط.

مذهب أبً أٌوب فً استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 

فً البنٌان  

قال أبً أٌوب رضً هللا تبارك وتعالى عنه فً الحدٌث الذي 

ذكرناه: )فقدمنا الشام فوجدنا مراحٌض قد بنٌت نحو الكعبة، 

ا ونستؽفر هللا عز وجل(. أجاب بعض العلماء على فننحرؾ عنه

ذلك من وجهٌن: أحدهما: أنه شك فً عموم النهً للبنٌان 

والفضاء، فلما شك احتاط باالستؽفار، فال ٌحمل ذلك على أنه 

جزم بتحرٌم هذا حتى داخل البنٌان، وإنما هو كنوع من االحتٌاط 

ا مذهب أبً والتورع منه رضً هللا عنه. الوجه الثانً: أن هذ

أٌوب رضً هللا عنه، فهو لم ٌنقله عن النبً صلى هللا علٌه 

وسلم صرٌحاً، وقد خالفه ؼٌره من الصحابة. إذاً: أحادٌث النهً 

جاءت عامة بدون التفرٌق بٌن البناء والصحراء، كما فً حدٌث 

أبً أٌوب رضً هللا عنه، لكن الشرع قد جاء بالتفرٌق بٌن كونه 

ٌستره شًء كما جاء عن ابن عمر وبٌن  فً البٌنان أو كان

كونه فً الفضاء، فإذا ورد الشرع بالفرق فال ٌلتفت إلى قٌاس 

وال إلى من ٌخالؾ هذه األدلة، ومع ذلك فالفرق ظاهر بٌن 

 الحالتٌن، فإن المشقة تلحق اإلنسان فً البناء دون الصحراء.

من قال بجواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 

  الحاجة 

قال عروة بن ربٌعة و ربٌعة و داود : ٌجوز استقبالها 

واستدبارها فً البناء والصحراء؛ لما روى جابر رضً هللا عنه 

قال: )نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن نستقبل القبلة 

ببول، فرأٌته قبل أن ٌقبض بعام ٌستقبلها( قال الترمذي : هذا 

هللا. قال هإالء األئمة  حدٌث حسن ؼرٌب، وحسنه النووي رحمه

الثالثة: إن هذا دلٌل على وقوع النسخ؛ ألن الصحابً رآه ٌفعل 

ذلك قبل أن ٌقبض بعام، فدل على نسخ وإلؽاء الحكم السابق 

 الذي تضمنه حدٌث أبً أٌوب رضً هللا تعالى عنه.

رد الجمهور على من جوز استقبال القبلة عند قضاء 

الحاجة فً الفضاء  

ابن قدامة : ولنا أحادٌث النهً وهً صحٌحة. ٌعنً:  ٌقول اإلمام

على صحة مذهبنا الذي علٌه جمهور علماء األمة. قال: وحدٌث 

جابر ٌحتمل أنه رآه فً البنٌان أو مستتراً بشًء. وسٌؤتً حدٌث 

ابن عمر رضً هللا عنه أن النهً إنما هو فً الفضاء، أما إذا 

ت النسخ باالحتمال. أي: كان فً البنٌان فٌجوز. ثم قال: وال ٌثب

احتمال أنه كان مستتراً بشًء أو كان فً البنٌان. قال: وٌتعٌن 

حمله على ما ذكرنا؛ لٌكون موافقاً لألحادٌث الصحٌحة فً النهً 

 عن ذلك.

أقوال العلماء فً استقبال القبلة واستدبارها فً البنٌان 

قبلة شًء قال ابن قدامة: أما فً البنٌان أو إذا كان بٌنه وبٌن ال

ٌستره ففٌه رواٌتان عن اإلمام أحمد : إحداهما: ال ٌجوز حتى 

فً البنٌان. ٌعنً: ال ٌستدبر وال ٌستقبل القبلة عند قضاء 

الحاجة، سواء فً الفضاء أو البنٌان، وهذه الرواٌة لإلمام أحمد، 

وهو قول الثوري و أبً حنٌفة ؛ لعموم األحادٌث فً النهً؛ ألن 

تخصص البنٌان من الفضاء. أما الرواٌة أحادٌث النهً لم 

الثانٌة: فهً أنه ٌجوز استقبالها واستدبارها فً البنٌان، وروي 

ذلك عن العباس و ابن عمر رضً هللا عنهم وبه قال مالك و 

الشافعً و ابن المنذر . ٌقول ابن قدامة: والصحٌح أنه ٌجوز 

 عنه. استقبالها واستدبارها فً البنٌان؛ لحدٌث جابر رضً هللا

وقد روت عائشة رضً هللا عنها: )أن رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم ذكر له أن قوماً ٌكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أوقد فعلوها؟! استقبلوا 

بمقعدتً القبلة( رواه اإلمام أحمد و ابن ماجة وحسنه النووي ، 

 تعالى فً تارٌخه فً ترجمة خالد لكن أشار البخاري رحمه هللا

بن أبً الصلت إلى أن فً هذا الحدٌث علة. ٌقول ابن قدامة: 

رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانٌد منهم: أبو داود 

الطٌالسً رواه عن خالد بن أبً الصلت عن عراك بن مالك عن 

عائشة ، قال أحمد : أحسن ما روي فً الرخصة حدٌث عائشة 

مرسالً فإن مخرجه حسن. وقال أحمد : و عراك لم وإن كان 

ٌسمع من عائشة فلذلك سموه مرسالً. فقوله صلى هللا علٌه 

وسلم: )أوقد فعلوها؟( استفهام ألن هذا النوع من االستفهام 
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ٌقتضً اإلقرار به فضٌحة، كما ٌقتضً االستفهام اإلخبار عن 

مقعدة: بفتح المستفهم عنه. قوله: )استقبلوا بمقعدتً القبلة( ال

المٌم هً الموضع الذي ٌقعد علٌه اإلنسان لقضاء الحاجة، 

ٌعنً: حولوا هذا الموضع إلى اتجاه القبلة، والحدٌث فٌه علتان. 

ٌقول ابن قدامة : وهذا كله فً البنٌان، وهو خاص ٌقدم على 

العام. والعام هو حدٌث أبً أٌوب : )إذا أتى أحدكم الؽائط فال 

ٌولها ظهره(، والخاص هو حدٌث عائشة إذا  ٌستقبل القبلة وال

صح، فهو ٌدل على أن ذلك إنما ٌكون فً البنٌان، فالخاص ٌقدم 

على العام. وعن مروان األصفر قال: )رأٌت ابن عمر رضً هللا 

عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس ٌبول إلٌها، فقلت: ٌا 

بلى، إنما نهً أبا عبد الرحمن ! ألٌس قد نهً عن هذا؟ قال:، 

عن ذلك فً الفضاء، فإذا كان بٌنك وبٌن القبلة شًء ٌسترك فال 

بؤس( رواه أبو داود و الدارقطنً و الحاكم وصححه على شرط 

البخاري . ٌقول ابن قدامة : وهذا الفعل من ابن عمر تفسٌر 

لنهً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم العام فً حدٌث أبً أٌوب : 

لؽائط فال ٌستقبل القبلة وال ٌولها ظهره، ولكن )إذا أتى أحدكم ا

شرقوا أو ؼربوا( ففعله ٌفسر أن ذلك إنما ٌكون فً البنٌان، فإن 

كان بٌنك وبٌن القبلة شًء ٌسترك فال بؤس. ٌقول: وفٌه جمع 

بٌن األحادٌث فٌتعٌن المصٌر إلٌه. ألن النسخ ال ٌصار إلٌه إال 

النسخ فٌه إبطال عند العجز عن الجمع بٌن النصوص، وألن 

ألحد الدلٌلٌن فً المسؤلة، وإعمال الدلٌلٌن أولى من إلؽاء 

أحدهما، فهذا هو الذي ٌنبؽً أن ٌسلك عند التعارض، فالجمع 

متى ما أمكن أولى. وعن اإلمام أحمد أنه قال: ٌجوز استدبار 

الكعبة فً البنٌان والفضاء جمٌعاً؛ لما روى ابن عمر رضً هللا 

ٌت ٌوماً على بٌت حفصة رضً هللا عنها فرأٌت عنهما قال: )رق

النبً صلى هللا علٌه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر 

الكعبة( متفق علٌه. لذلك صدر المسؤلة ابن قدامة بالقدر المتفق 

علٌه بٌن أكثر أهل العلم فقال: ال ٌجوز استقبال القبلة فً 

ثم تعرض بعد الفضاء لقضاء الحاجة فً قول أكثر أهل العلم، 

 ذلك لالستدبار على التفصٌل الذي ذكرناه.

حكم تمشٌط الشعر والبول فً مكان االؼتسال 

 واالستحمام 

جاء فً الحدٌث: )أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى أن ٌمتشط 

أحدنا أو ٌبول فً مؽسله( رواه أحمد و أبو داود و النسائً و 

ٌضاً األلبانً . البٌهقً وصححه النووي والحافظ ابن حجر وأ

وقد رواه بعض التابعٌن عن رجل صحب النبً صلى هللا علٌه 

وسلم، وجهالة الصحابً ال تضر؛ ألن كل الصحابة عدول رضً 

هللا عنهم، وأقمع هللا الشٌعة وأذلهم حٌث ٌترجمون لبعض 

الصحابة المشهورٌن جداً مثل عبد هللا بن مسعود فٌكتبون: 

باهلل! وهذا ؼٌر السب لهم والطعن مجهول! وال حول وال قوة إال 

واللعن. إذاً: جهالة الصحابً ال تضر؛ ألن جمٌع الصحابة 

عدول، وقد زكاهم هللا وعدلهم رضً هللا عنهم، حتى فً األمم 

السابقة قبل أن ٌخلقوا وقبل أن ٌوجدوا، قال هللا: َذلَِك َمَثلُُهْم ِفً 

ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فًِ اإلِْنِجٌِل ]ال [. قوله: )إن الرسول 9ٕفتح:التَّ

علٌه الصالة والسالم نهى أن ٌمتشط أحدنا كل ٌوم( أي: ال ٌكون 

ذلك شؽلنا الشاؼل بحٌث ٌمتشط أحدنا وٌدهن وٌسرح شعره 

وٌضٌع ما أوجب هللا علٌه، وهناك أحادٌث أخرى فً هذا 

المعنى، منها أنه علٌه الصالة والسالم: )نهى عن اإلرفاه، قٌل: 

ه؟ قال: كثرة التدهن والتنعم( وكذلك: )نهى عن وما اإلرفا

الترجل إال ؼباً( والترجل: هو تسرٌح الشعر. قوله: ) إال ؼباً( 

ٌعنً: فً وقت دون وقت بحٌث ال ٌواظب علٌه وٌكون شؽله 

الشاؼل. قوله: )أو ٌبول فً مؽتسله( ٌعنً: مكان االؼتسال، أو 

حماً؛ ألنه كما سماه فً الحدٌث األول: )مستحمه( وسمً مست

مشتق من الحمٌم، والحمٌم: هو الماء الحار الذي ٌؽتسل به. 

ٌقول النووي : واتفق أصحابنا على أن المستحب أال ٌستنجً 

بالماء فً موضع قضاء الحاجة؛ لئال ٌترشش علٌه. وهذا فً 

ؼٌر األماكن المتخذة لهذا الفعل كالمرحاض فال بؤس به؛ ألنه ال 

 روج منه إلى ؼٌره مشقة. ......ٌترشش علٌه، وألن فً الخ

حكم تؽطٌة الرأس ولبس الحذاء حال قضاء الحاجة

  

ٌقول اإلمام النووي واإلمام ابن قدامة : وٌستحب أن ٌؽطً 

رأسه حال قضاء الحاجة. تؽطٌة الرأس هً نوع من التعبٌر عن 

الحٌاء، فلقد كان السلؾ ٌستحٌون أن ٌكشؾ أحدهم رأسه، 

العرؾ، ففً بعض البالد قد ٌقدح فً  وهذه المسؤلة ترجع إلى

مروءة الشخص إذا كان ٌكشؾ رأسه، وفً بعضها ال ٌقدح أن 

ٌكشؾ رأسه، فهذه األمور ترجع إلى العرؾ، وأمور المروءة 

لٌس فٌها تحرٌم أو إثم، لكن ٌقولون فً تعرٌؾ الرجل العدل: 

هو الذي لم ٌرتكب كبٌرة، وال ٌصر على صؽٌرة، وال ٌؤتً بفعل 

ؾ المروءة. فاإلنسان البد أن ٌجتهد فً مراعاة المروءات ٌخال

وأعراؾ الناس الذٌن ٌعٌش بٌنهم؛ ألنه لٌس كل شًء البد أن 

ٌكون مثل حد السٌؾ وفٌه حالل وحرام وٌكون علٌه أدلة، ال. 

فمثالً: عندما نرى شخصاً ٌمضػ العلك فً الشارع، نقول له: 

عً وقاره وهٌئته هذه الطرٌقة منفرة، فعلى اإلنسان أن ٌرا

ووجاهته، كذلك لو أن اإلنسان مشى بإزار ٌستر ما بٌن سرته 

وركبته ففعله هذا لٌس بحرام، لكن هل هذا من المروءة؟! ال 

لٌس من المروءة. فالشاهد أن على اإلنسان أن ٌراعً ظروؾ 

المجتمع وعاداته ما لم تخالؾ كتاب هللا عز وجل وسنة النبً 

حبه وسلم. حكً عن نافع أنه صلى وهو صلى هللا علٌه وآله وص

حاسر الرأس، فقال له ابن عمر : هل إذا خرجت إلى الناس كنت 

تخرج هكذا حاسر الرأس؟ فقال: ال، قال: فاهلل أحق أن ٌتزٌن له، 

أو فاهلل أحق أن ٌستحٌا منه. جاء فً الحدٌث أن النبً علٌه 

احفظ الصالة والسالم قال للصحابً الجلٌل معاوٌة بن حٌدة )

عورتك إال من أهلك أو ما ملكت ٌمٌنك( وحفظ الفروج ٌتضمن 

أمرٌن: حفظها عن المحرمات كالزنا وؼٌر ذلك، وحفظها عن أن 

تكشؾ، فقال هذا الصحابً للنبً علٌه الصالة والسالم: )ٌا 

 -ٌعنً: لٌس معه أحد -رسول هللا! أرأٌت إن كان أحدنا خالٌاً؟ 

 أحق أن ٌستحٌا منه الناس( فقال علٌه الصالة والسالم: فاهلل
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فحتى فً حال االختالء ٌجتهد اإلنسان أال ٌتكشؾ. ٌقول اإلمام 

النووي رحمه هللا: قال إمام الحرمٌن و الؽزالً والبؽوي 

وآخرون: ٌستحب أال ٌدخل الخالء مكشوؾ الرأس، قال بعض 

أصحابنا: فإن لم ٌجد شٌئاً وضع كمه على رأسه. ثم قال: 

ل الخالء حافٌاً. روى البٌهقً بإسناده حدٌثاً وٌستحب أال ٌدخ

مرسالً: )أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا دخل الخالء لبس 

حذاءه وؼطى رأسه( وهذا حدٌث مرسل ضعٌؾ. وروى البٌهقً 

أٌضاً عن عائشة رضً هللا عنها قالت: )كان النبً صلى هللا 

له ؼطى علٌه وسلم إذا دخل الخالء ؼطى رأسه، وإذا أتى أه

رأسه( لكنه ضعٌؾ أٌضاً. قال البٌهقً : وروي فً تؽطٌة 

الرأس عند دخول الخالء عن أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه 

وهو صحٌح عنه. ٌقول النووي : وقد اتفق العلماء على أن 

الحدٌث المرسل والضعٌؾ والموقوؾ ٌتسامح به فً فضائل 

هللا فً حكاٌة  األعمال وهذا منها، وكالم اإلمام النووي رحمه

 اتفاق العلماء على هذا فٌه نظر. ......

 حكم دخول الخالء بشًء فٌه ذكر هللا 

من اآلداب أال ٌصطحب شٌئاً فٌه ذكر هللا عز وجل. ٌقول ابن 

قدامة : إذا أراد دخول الخالء ومعه شًء فٌه ذكر هللا تعالى 

استحب وضعه، لكن ال ٌجب علٌه أن ٌضع هذا الشًء الذي فٌه 

كر هلل. قال أنس بن مالك رضً هللا عنه: )كان رسول هللا صلى ذ

هللا علٌه وسلم إذا دخل الخالء وضع خاتمه( رواه ابن ماجة و 

أبو داود والبٌهقً و الترمذي و النسائً ، وضعفه أبو داود و 

النسائً و البٌهقً ، قال أبو داود : هو منكر، وإنما ٌعرؾ عن 

 -ٌه وسلم اتخذ خاتماً من ورق أنس : )أن النبً صلى هللا عل

ثم ألقاه( وقال النسائً : وهذا الحدٌث ؼٌر  -أي: من فضة

محفوظ، وخالفهم الترمذي فقال: حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب. 

وقٌل: إنما كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌضعه؛ ألن فٌه محمداً 

رسول هللا، ثالثة أسطر: سطر فٌه محمد، وسطر فٌه رسول، 

، وهذا ثابت فً الصحٌحٌن: )أن نقش خاتمه وسطر فٌه هللا

صلى هللا علٌه وسلم )كان محمد رسول هللا(( علٌه الصالة 

 والسالم. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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حكم مقولة: "فالن قاده حظه العاثر إلى كذا 

 "! ...وكذا

السإال: 

ما حكم مقولة: "قاد فالن حظه العاثر إلى كذا وكذا... "؟ وهل 

هً تعارض القضاء والقدر؟ 

الجواب: 

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

فهذه كلمة ؼٌر صحٌحة؛ فالحظ هو نصٌب اإلنسان الذي كتبه 

ر الذي سبق فً هللا له، ولٌس أنه الذي ٌقود اإلنسان، بل الَقدَ 

علم هللا وكتابه ثم إرادته التً خلقها هللا له هو الذي ٌقوده إلى 

ا  ما قُدر له، واألولى عدم استعمالها، ًٌّ وإن كانت استعماالً أدب

ٌُراد به عدم قصد فالن لهذا األمر. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

لكالم أثناء قراءة األحادٌث النبوٌةحكم ا  

السإال: 

نة النبوٌة التً تذكر أحادٌث  ما حكم الكالم أثناء سماع قناة السُّ

المدٌنة، وهً تذٌع أحادٌث نبوٌة وأدعٌة، فما حكم الكالم أثناء 

ذلك؟  

الجواب: 

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

ٌسمعها بعض الناس.فال حرج فً ذلك طالما كان  

 موقع أنا السلفً
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 لماذا لم ٌنفع فرعون إقراره بؤلوهٌة هللا؟

السإال: 

قلتم قْبل ذلك أن َمن عجز عن نطق الشهادة ٌعتبر مسلًما؛ فلماذا 

 فرعون لم تنفعه الشهادة وهو فً سٌاق الموت، وهل مجرد

الؽرؼرة تمنع ِمن قبول التوبة ولو كان اإلنسان اعترؾ بخطئه 

وذنبه وتاب منه؟ 

الجواب: 

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

ُه اَل إِلََه : )-تعالى-فقد قال هللا  َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَؽَرُق َقالَ آَمْنُت أَنَّ

، (9ٓ)ٌونس:( إِْسَرائٌِلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ  إاِلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو

ا َرأَْوا : )-تعالى-ففرعون قال ذلك حٌن عاٌن العذاب، وقد قال  َفلَمَّ

ُك  ٌَ ا بِِه ُمْشِرِكٌَن . َفلَْم  ِ َوْحَدهُ َوَكَفْرَنا بَِما ُكنَّ ا ِباهللَّ َبؤَْسَنا َقالُوا آَمنَّ

ا رَ  ْنَفُعُهْم إٌَِماُنُهْم لَمَّ ِ الَّتًِ َقْد َخلَْت فًِ ِعَباِدِه ٌَ أَْوا َبؤَْسَنا ُسنََّت هللاَّ

. (8٘-8ٗ)ؼافر:( َوَخِسَر ُهَنالَِك اْلَكافُِرونَ 

-وفً حق األفراد إذا ؼرؼر اإلنسان لم تقبل توبته، قال النبً 

ٌَُؽْرِؼرْ : )-صلى هللا علٌه وسلم ْقَبلُ َتْوَبَة اْلَعْبِد َما لَْم  ٌَ  َ
( إِنَّ هللاَّ

. )رواه أحمد والترمذي، وحسنه األلبانً(

 موقع أنا السلفً
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مات سائق سٌارة أجرة فً حادثة بها ولم ٌترك 

 ماالً فهل ٌلزم أهله تعوٌض مالك السٌارة؟

السإال: 

 ابنً مات فً حادثة، وهو ٌعمل سائًقا حٌث اشترى شخص

نة، وطلب منه أن ٌعمل علٌها  سٌارة جدٌدة مودٌل هذه السَّ

ر هللا وحصل  لتوصٌل الزبائن لصالح صاحب السٌارة، وقدَّ

للسٌارة حادث تهشمت فٌه، ومات ابنً وحده وأصٌب َمن فً 

السٌارة، واآلن مالِك السٌارة ٌطالبنا بدفع ثلثً قٌمة السٌارة له، 

ؤ كان ِمن السائق، لكن مع والتقرٌر الذي صدر جاء فٌه أن الخط

العلم أن الطرٌق الذي سار فٌه ابنً مشهور بكثرة وقوع 

الحوادث فٌه ألنه طرٌق مظلم لٌس فٌه كشافات وإضاءات، وأنا 

ال أدري: هل كان مضطًرا للسٌر فٌه ألنه الطرٌق الوحٌد أم ال؟ 

فهذا كان السبب األول فً التقرٌر لوقوع الحادث. 

سٌارة تعرضت لمطب أدى إلى اصطدام والسبب الثانً أن ال

رأس السائق بعجلة القٌادة وسبب له نزًٌفا فً المخ ِمن الناحٌة 

الٌمٌن ولٌس ِمن الناحٌة الشمال، وابنً مات ولم ٌترك مال، فما 

الواجب علٌنا فً هذه الحالة؟  

وهل على أهل السائق نفسه إذا مات التعوٌض عن هالك 

ماالً؟ وهل علٌنا دفع كل هذا  السٌارة لو كان مات ولم ٌترك

المبلػ ونحن ال نملكه كله؟ وهل لو كان هناك عٌب فً السٌارة 

ٌكون لنا نحن حق عند مالك السٌارة؟ وجزاكم هللا خًٌرا. 

الجواب: 

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

ط فً قضائه إذا لم ٌترك قضاًء،  فال ٌلزمكم قضاء دٌن لم ٌفرِّ

وإذا كان هناك عٌب فً السٌارة؛ فلكم عند مالكها نسبة ِمن الدٌة 

 بقدر نصٌب العٌب ِمن الحادث. 
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 "! ...حكم َمن ٌقول "ٌنعل كذا وكذا

السإال: 

فر؟ وهل هو ما حكم َمن ٌقول ٌنعل كذا وكذا... هل هذا ِمن الك

مثل َمن ٌلعن الدٌن وٌسب الدٌن؟ 

الجواب: 

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

فما هو كذا وكذا... الذي قصدته؛ إن كان ِمن الدٌن أو القرآن أو 

اإلٌمان وسائر أمور الدٌن؛ كان كفًرا، وإال كان معصٌة؛ فلٌس 

وال البذيء. المإمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش 

 موقع أنا السلفً
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حكم تملٌك األب منزله لبناته فً حٌاته دون 

 باقً الورثة

السإال:  

عندي أربع بنات، ولدي منزل ِمن أربعة طوابق، وأرٌد أن أُملِّك 

ناس قال لً كل واحدة منهن شقة برضا زوجتً؛ إال أن بعض ال

إن ذلك حرام؛ ألنً بذلك أحِرم باقً الورثة! مع العلم أنً أرٌد 

ترك بناتً بحالة جٌدة؛ خاصة أننً تعبت وسافرت ِمن أجلهن، 

وأرٌد تركهن فً ؼنى عن الناس، فما حكم ذلك؟ وجزاكم هللا 

خًٌرا. 

الجواب: 

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

ا الفرار ِمن فإذا وهبته ًٌ ن حال حٌاتك جاز ذلك؛ ما لم تكن ناو

تورٌث العصبة. 

 موقع أنا السلفً
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حكم صالة الزوجة المؽرب تطوًعا خلؾ زوجها 

 لٌنال أجر الجماعة

السإال: 

قد  إذا فاتت الزوج صالة المؽرب فً المسجد، وكانت زوجته

صلته فً البٌت، فهل ٌجوز أن تصلً خلفه جماعة ثالث ركعات 

على صورة المؽرب حتى ٌنال الزوج أجر صالة الجماعة التً 

فاتته؟ وجزاكم هللا خًٌرا. 

الجواب: 

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

فتشفعها برابعة بعد السالم حتى ال ٌقع لها وتران فً لٌلة. 

 أنا السلفً موقع
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حكم شراء بضاعة وبٌعها قْبل استالمها ودفع 

 ثمنها

السإال: 

أنا أعمل بالتجارة ولٌس عندي رأس مال، فؤقوم بشراء سلع 

وبٌعها كمالبس وؼٌرها بدون دفع مال، وعندما أبٌعها أسدد 

طٌنً هذه البضاعة، وٌحدث أحٌاًنا أن لتاجر الجملة الذي ٌع

ٌؤتٌنً الزبون وٌرٌد شًٌئا معًٌنا ال ٌكون عندي؛ فؤكتب له ورقة 

باالتفاق مع التاجر وٌذهب بها الزبون لصاحب المحل الجملة 

ًَّ وأتفق معه على الثمن  وٌعطٌه ما ٌرٌد، فٌؤخذ السلعة وٌعود إل

أنا للتاجر بقٌمة  الذي أتعامل به بالقسط مع كل الزبائن، ثم أدفع

الشراء المعتادة بٌنً وبٌنه وٌكون المكسب لً، ولما قال لً 

بعض اإلخوة هذا ال ٌجوز؛ ألنه ربح فٌه ربا؛ ذكرُت ذلك للتاجر. 

فقال: أنا أسامحك. فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فٌها ربا أو 

تحرٌم؟ 

الجواب: 

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

فال بد أن تستلم أنَت البضاعة أوالً وتحوزها؛ فقد "َنَهى َرُسولُ 

 ِ ى  -صلى هللا علٌه وسلم-هللاَّ ُث ُتْبَتاُع َحتَّ ٌْ لَُع َح أَْن ُتَباَع السِّ

اُر إَِلى ِرَحالِِهْم"  ُحوَزَها التُّجَّ ، ونهى )رواه أبو داود، وحسنه األلبانً(ٌَ

ٌُْضَمْن"  أحمد والنسائً، وقال األلبانً: حسن  )رواه"َعْن ِرْبِح َما لَْم 

.  صحٌح(

وهذا مع بٌع التقسٌط ٌدخل فً الربا؛ ال عبرة فٌه بمسامحة 

التاجر لَك؛ فاقبضها أوالً ثم بعها بالتقسٌط أو نقًدا. 

 موقع أنا السلفً
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ا على رك ًٌّ بتٌه فً التشهد حكم َمن ٌصلً جاث

 وبٌن السجدتٌن؟

 السإال:

علمُت من فتاوى حضرتك أنه ال ٌجوز القٌام على الركبتٌن وهو 

ن السجدتٌن وفً التشهد، وأن هذا  ٌْ الجثو بدالً ِمن الجلوس ب

ٌبطل الصالة؛ ألنه لٌس بجلوس، ولكنً كبٌر فً السن، وأجد 

ا أو مشقة وتعًبا فً الجلوس على الفخذٌن أو الجلوس متربعً 

مفترش الرجلٌن والجلوس بالمقعدة على األرض؛ ولذلك فإنً 

ن  ٌْ أصلً جالًسا على الكرسً فؤإدي السجود والجلوس ب

السجدتٌن والتشهد وأنا على الكرسً، فما حكم ذلك؟ وما حكم 

صالة الجاثً على ركبتٌه؛ ألنه ٌشق علٌه الجلوس على فخذٌه 

، وهكذا... ؟ أرجو أو على كرسً ثم الركوع والسجود واالنحناء

 الجواب، وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:

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

فإذا كان ٌمكنه السجود ٌلزمه، وٌجعل الجلوس للتشهد وبٌن 

السجدتٌن على الكرسً، والجاثً على ركبتٌه إذا كان عاجًزا 

 حة.عن وضع فخذه أو مقعدته على األرض؛ فصالته صحٌ

 وال ٌجوز ترك الركوع والسجود ِمن قٌام إال مع العجز.

 موقع أنا السلفً
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شبهة حول اختالؾ الصحابة فٌما بٌنهم وأنه 

 مانع ِمن قبول مروٌاتهم! وجوابها

السإال:  

-بؤن الصحابة  تنتابنً شبهة وأرٌد الرد علٌها، الشبهة تقول

كانوا ٌتشاجرون وٌختلفون؛ فكٌؾ نؤخذ منهم  -رضً هللا عنهم

الدٌن؟ وهل سلم نقل الدٌن ِمن خالفاتهم؟ أرجو الرد سرًٌعا حٌث 

إن هذه الشبهة تإرقنً، وجزاكم هللا خًٌرا. 

الجواب: 

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

معصومٌن، ٌنتابهم ما ٌنتاب فالصحابة بشر ِمن البشر ؼٌر 

البشر، ولو كان ال ٌنقل الدٌن إال معصوم ال ٌختلؾ مع ؼٌره قط؛ 

لما صح نقل دٌن عن أي نبً ِمن األنبٌاء، ولبطلْت حجج هللا 

على عباده! وللزم أن ٌشافِه الرسول كل مكلـَّؾ بنفسه! وهذا 

معلوم البطالن باالضطرار ِمن دٌن اإلسالم؛ فكٌؾ تبقى 

؟!الشبهة 

 موقع أنا السلفً
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 حكم صالة الفرٌضة فً المواصالت

السإال: 

ما حكم صاله الفرٌضة داخل البلد كالظهر فً المواصالت إذا  -ٔ

خاؾ اإلنسان أن ٌفوته الوقت، وٌإذن علٌه الصالة التالً؟ وهذا 

ألنه لن ٌجد مواصالت بسهولة؟ إذا لم ٌستطع النزول؛ 

أنا موظفة داخل البلد، ولكنً أسكن فً مكان بعٌٍد عن مكان  -ٕ

العمل وأخرج ِمن العمل قْبل صالة الظهر، ولكن قد أصل إلى 

البٌت أحٌاًنا بعد صالة العصر بسبب صعوبة المواصالت، فهل 

ٌجوز أن أصلً فً المواصالت صالة الظهر وأنا جالسة إذا كان 

الصالة سٌخرج؟ وقت  

الجواب: 

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

فال بد ِمن النزول؛ فصعوبة المواصالت لٌست عذًرا لتضٌٌع  -ٔ

الصالة عن وقتها إال أن ٌتمكن الشخص ِمن الصالة على الدابة 

قائًما وراكًعا وساجًدا، وإلى القبلة بالطهارة الكاملة، وأظن ذلك 

ٌالً.مستح 

بل ٌلزم تقسٌم المسافة بحٌث تنزلٌن إلى أقرب مسجد  -ٕ

فتصلٌن الظهر، أو تإخرٌن الخروج ِمن العمل إلى أن تصلً 

الظهر. 

 موقع أنا السلفً
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حول قول الشاعر: "ٌا رسول هللا خذ بٌدي ... 

 "!على أحد ما لً سواك وال ألوي

السإال: 

لً سإال عن قصٌدة، قرأُت فٌها هذا البٌت:  

ما لً سواك                      ٌــا رســول الــلــه خــذ بـــٌــدي

وال ألوي على أحد 

والسإال: هل ٌعتبر هذا ِمن الشرك أم ٌجوز قوله على أساس أن 

قائل ذلك ٌحتمل أنه ٌقصد بقوله: "خذ بٌدي" ٌعنً اتباع 

؟ -صلى هللا علٌه وسلم-سول الر 

الجواب: 

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

ا، ولكن ٌحتمل التؤوٌل، وأقرب التؤوٌل  فظاهر الكالم خطٌر جّدً

 أنه ٌقصد ٌوم القٌامة ولٌس اآلن.  

وهذا القول ٌحتمل أنه فً الدنٌا فٌكون شرًكا؛ ألنه دعاء ؼٌر 

ٌتوكل علٌه وٌستعٌن به وحده لو كان  -سبحانه-هللا، كما أنه له 

مإمًنا، وٌحتمل أنه ٌقصد الشفاعة ٌوم القٌامة، وأثناء المرور 

على الصراط، وأن المقصود بقوله: "خذ بٌدي": أي ٌدعو له 

لكً ال ٌزل على الصراط. 

وعلى أي األحوال؛ فالواجب على المسلم تجنُّب األلفاظ المحتملة 

؛ -عز وجل-ا الباطل، ولٌتعلق قلبه باهلل فضالً عن التً ظاهره

َفاَعُة : )-تعالى-فهو الذي ٌملك الشفاعة، قال هللا  ِ الشَّ قُلْ هلِلَّ

ِه ُتْرَجُعونَ  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض ُثمَّ إِلَ ، (ٗٗ)الزمر:( َجِمًٌعا لَُه ُمْلُك السَّ

.-سبحانه-وال ٌشفع أحٌد فً أحٍد إال بإذنه   

 موقع أنا السلفً
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هل تجهٌز األب بناته فً زواجهن ِمن النفقة 

 الواجبة علٌه؟

 السإال:  

 -أو حتى المرأة-جرى العرؾ فً بالدنا على تجهٌز الرجل 

للبنات عند الزواج، وهذا ٌقدر بآالؾ الجنٌهات، والسإال: 

لواجبة، فتكون كل بنت بحسبها ال هل ٌدخل ذلك فً النفقة ا -ٔ

ٌشترط فً ذلك التسوٌة؟ 

لو قلنا بذلك، فهل ٌلزم كذلك مساعدة الولد لٌتزوج أم ال؟  -ٕ

ولو زوج رجل البنات، ولم ٌساعد البنٌن، وأعطً كل واحد ِمن 

البنٌن شقة ٌسكن فٌها وال ٌدفع إٌجارها، لكن توزٌع هذه الشقق 

البنات واألوالد"، فهل ٌلزم وؼٌرها ٌكون بعد الموت للجمٌع "

تعوٌض البنات بشًء أم ال؟ 

الجواب: 

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

فهذا لٌس ِمن النفقة الواجبة على األب، ولكنه ِمن اإلحسان  -ٔ

الذي ٌقره الشرع وٌحث علٌه، وكذا االبن الذكر. 

ب ٌساوي المبلػ إذا كان مجموع اإلٌجار إلى حٌن وفاة األ -ٕ

الذي دفعه للبنات؛ فال ٌحتاج إلى تعوٌضهن بشًء، وأنا أرى له 

أن ٌظل على عدم أخذ اإلٌجار حتى ٌصل إلى ما دفعه للبنات، ثم 

بعد ذلك ٌؤخذ األجرة الحقٌقٌة للشقة، وٌصبح ماالً له سوؾ 

م مٌراًثا؛ فهذا أقرب للعدل.  ٌقسَّ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

هل نقد األشخاص والكالم عنهم ِمن باب إبداء 

 الرأي فٌهم ٌعد ؼٌبة لهم؟

السإال:  

هل إبداء وجهات النظر والرأي الشخصً ِمن باب الؽٌبة 

المحرمة؟ فمثالً: أنا أقول لبعض الناس: فً هذا المسجد شخص 

فهمها، أو شرح فالن ال صوته ال ٌعجبنً، أو خطبة فالن ال أ

ٌعجبنً، فؤنا أقول هذا ِمن باب أنها وجهة نظري، ولٌس أننً 

أقصد طعًنا فً أحٍد، فما الحكم فً ذلك؟ 

الجواب: 

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

ن أداءه، وٌجتهد فً تحضٌر  فإذا كان الؽرض النصٌحة لٌحسِّ

بؤس. الخطبة باألسلوب السهل؛ فال  

أما مجرد النقد ولو كان إلبداء وجهة النظر؛ فال، بل ال بد ِمن 

نٌة النصٌحة. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 عقٌدة

 أهمٌة كتاب التوحٌد، ودعوة شٌخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب باختصار )القول المفٌد(. الشٌخ/ سعٌد محمود -111

 مقدمة الشٌخ ابن عثٌمٌن )القول المفٌد(. الشٌخ/ سعٌد محمود -112

 قوله )كتاب التوحٌد( )القول المفٌد(. الشٌخ/ سعٌد محمود -113

 -رحمه هللا-التوحٌد وما ٌكفر الذنوب )فضل الغنً الحمٌد(. الشٌخ/ هٌثم توفٌق  -119 

 -رحمه هللا-ء والصفات )فضل الغنً الحمٌد(. الشٌخ/ هٌثم توفٌق التبرك بشجر أو حجر وجحد شًء من األسما -111

 درس األخوات(. د/ ٌاسر برهامً -صفة الوجه )العقٌدة الواسطٌة -118 

اإلبانة الكبرى(.  -أمته أمر الفتن الجارٌة وأمره لهم بلزوم البٌوت وفضل القعود )كتاب اإلٌمان -صلى هللا علٌه وسلم-إعالم النبً  -131 
 الشٌخ/ عصام حسنٌن

 

 

وعلومه الكرٌم القرآن 

 سورة األنفال )دفع إٌهام االضطراب(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -118

 سورة التوبة )دفع إٌهام االضطراب(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -119

 سورة هود )دفع إٌهام االضطراب(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -111

 علً حاتمتفسٌر ابن كثٌر(. الشٌخ/  -( )سورة البقرة59 -55اآلٌات ) -112 

 ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام27ً -23اآلٌات ) -114 

 ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام29ً -28اآلٌتان ) -115

 ( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام31ً -28اآلٌات ) -116

 ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة غافر(. د/ ٌاسر برهام35ً -31اآلٌات ) -117

 ( )تفسٌر سورة هود(. د/ ٌاسر برهام86ً -82اآلٌات ) -149 

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة145اآلٌة ) -159 

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌفتفسٌر السعدي(.  -( )سورة البقرة148 -146اآلٌات ) -161

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة151 -149اآلٌتان ) -161

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -سورة البقرة( )152 -151اآلٌتان ) -162

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة153اآلٌة ) -163
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 حدٌث

مختصر صحٌح  -من )الصٌد بالكالب المعلمة( إلى )تحرٌم أكل لحم الحمر اإلنسٌة( )كتاب الصٌد والذبائح وما ٌؤكل من الحٌوان -111
 مسلم(. الشٌخ/ سعٌد محمود

 الترغٌب والترهٌب(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )كتاب الصدقات4الترهٌب من عدم أداء الزكاة ) -116 

 ٌخ/ إٌهاب الشرٌفالترغٌب والترهٌب(. الش -حكم زكاة الحلً المتخذ للزٌنة )كتاب الصدقات -117

 الترغٌب والترهٌب(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )كتاب الصدقات1الترغٌب فً العمل على الصدقة بالتقوى ) -118

 باب الدعاء عند االستخارة )األدب الُمْفَرد(. د/ ٌاسر برهامً -114 

 

 

 وأصوله فقه

 فقه السنة(. د/ ٌاسر برهامً -صفة زٌارة القبور )باب الجنائز -121

 الملخص الفقهً(. الشٌخ/ سعٌد محمود -أحكام اللعان )كتاب الطالق -137 

 

 

 رقائقو وتربٌة تزكٌة

 تهذٌب مدارج السالكٌن. د/ محمد إسماعٌل المقدم -114

 تهذٌب مدارج السالكٌن. د/ محمد إسماعٌل المقدم -115

 تهذٌب مدارج السالكٌن. د/ محمد إسماعٌل المقدم -116

 تهذٌب مدارج السالكٌن. د/ محمد إسماعٌل المقدم -117

 تهذٌب مدارج السالكٌن. د/ محمد إسماعٌل المقدم -118

 إن هللا ٌدافع عن الذٌن آمنوا )روح العبٌر(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -136 

 (. د/ محمد إسماعٌل المقدمالمحكمة الشرعٌة الغربٌة الالدٌنٌة )روح العبٌر -137

 هارشة الدٌك )روح العبٌر(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -138

 حبس الحٌوان فً القفاص )روح العبٌر(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -139

 سبحان هللا! تزٌنت الجنة للخطاب فجدوا فً تحصٌل المهر )كتاب الفوائد(. د/ ٌاسر برهامً -167 

 هـ. للمشاهدة والتحمٌل1435خطب عٌد األضحى لعام  

 هـ. للمشاهدة والتحمٌل1437خطب عٌد الفطر لعام 

 (. د/ محمد إسماعٌل المقدم2ما هو المذموم من أمر الدنٌا ) 
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 من أصول اإلٌمان. د/ ٌاسر برهامً -صلى هللا علٌه وسلم-معرفة سٌرته 

 المولد النبوي. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد 

 خطر الفساد على المجتمع. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد

 فوائد البالء. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد

 إن هللا سٌجعل لما ترى مخرًجا. الشٌخ/ عصام حسنٌن 

 اهتمامات رجال. الشٌخ/ رجب أبو بسٌسة  

 

 

 سٌرة وتراجم

 الصحابة(. الشٌخ/ مصطفى دٌابصور من حٌاة  -صدق عند اللقاء )سعد بن معاذ -112

 قصة الصحابى حمزة بن عبد المطلب )صور من حٌاة الصحابة(. الشٌخ/ مصطفى دٌاب -حمزة ٌسطر التارٌخ  

 )صور من حٌاة الصحابة(. الشٌخ/ مصطفى دٌاب -رضً هللا عنه-تابع قصة عمار بن ٌاسر  

 )صور من حٌاة الصحابة(. الشٌخ/ مصطفى دٌاب -رضً هللا عنه-تابع قصة عمار بن ٌاسر 

 ( بنو إسرائٌل وفتنة العافٌة )قصص األنبٌاء(. الشٌخ/ سعٌد محمود6) -علٌه السالم-دروس وعبر من قصة نبً هللا موسى  -131 

 

 

 فكر ومنهج

 مقدمة )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً -111

 تابع أهمٌة مراجعة أهل العلم والخبرة )فقه الموازنات(. د/ ٌاسر برهامً -135 

 

 

المعاصر الواقع  

 م2116-12-2 -هـ 1438-3-3الجمعة  -نشرة أخبار أنا السلفً 

 م2116-12-3 -هـ 1438-3-4السبت  -نشرة أخبار أنا السلفً 

 م2116-12-5 -هـ 1438-3-6اإلثنٌن  -نشرة أخبار أنا السلفً 

 م2116-12-6 -هـ 1438-3-7الثالثاء  -نشرة أخبار أنا السلفً 

 م2116-12-7 -هـ 1438-3-8األربعاء  -نشرة أخبار أنا السلفً 

 م2116-12-8 -هـ 1438-3-9الخمٌس  -نشرة أخبار أنا السلفً 
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