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الدعوة السلفٌة بمصر تقدم خالص التعازي فً 

وفاة فضٌلة الشٌخ علً حاتم رحمه هللا 

تتقدم الدعوة السلفٌة بخالص التعازي لؤلمة اإلسبلمٌة عامة ، 

ضٌلة الشٌخ علً وألبناء الدعوة السلفٌة خاصة ، فً وفاة ف

حاتم 

عضو مجلس إدارة الدعوة السابق ، الذي وافته المنٌة صباح 

الٌوم 

كما تقدم الدعوة خالص التعازي ألسرة الشٌخ علً ، وألبنابه ، 

وطبلبه ، سابلٌن هللا عز وجل أن ٌلهمهم الصبر واالحتساب ، 

وأن ٌتؽمد الشٌخ برحمته ، وأن ٌجعل عمله فً الدعوة إلى هللا 

حٌاته فً مٌزان حسناته ، وأن ٌجمعنا وإٌاه بصحبة نبٌه  طٌلة

صلى هللا علٌه وسلم ، اللهم آمٌن . 

الدعوة السلفٌة 

8ٖٗٔ من ربٌع الثانً  ٓٔاألحد 

7ٕٔٓ من ٌناٌر  8

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٕالم )وثٌقة المدٌنة مع الٌهود مبلمح ومع

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فقد كانت مرحلة تؤسٌس الدولة اإلسبلمٌة األولى بقٌادة رسول 

نقطة عظٌمة األهمٌة فً تارٌخ  -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

ٌتعامل فٌها  -صلى هللا علٌه وسلم-اإلسبلم؛ فلم ٌكن النبً 

فقط، بل كان ٌتعامل بصفته ربًٌسا للدولة وقابًدا  بوصؾ النبّوة

ن المسلمٌن والٌهود، أو ؼٌرهم،  ٌْ ن المسلمٌن، أو ب ٌْ لها، سواء ب

ن أهل هذه الصحٌفة من  ٌْ كما جاء فً الوثٌقة: "وإنه ما كان ب

ٌُخاؾ فساده؛ فإن مرّده إلى هللا   -عز وجل-حَدٍث أو اشتجاٍر 

. )انتهى(" -علٌه وسلمصلى هللا -وإلى محمٍد رسوِل هللا 

ورؼم أن المعاهدة مع الٌهود أعطتهم مساحة واسعة ِمن الوجود 

؛ إال أن هذا النص ٌإكد دخولَهم ضمن الدولة -كما سٌؤتً-

بصفته  -صلى هللا علٌه وسلم-الُمسلِمة برٌاسة رسول هللا 

حاكًما.  

ٌُبلَحظ ِمن معالم هذا الصلح مع الٌهود أمور نلخصها فٌما ٌلً:  و

د الُمّدة، وذلك ٌكاد ٌكون مستفًٌضا  ألول:ا هذا الصلح لم ٌكن ُمَحدَّ

ببل نزاع فً جمٌع كتب السٌرة واألحادٌث التً تدل على ذلك، 

ض لذكر ُمّدة فً هذه الوثٌقة.  بعدم التعرُّ

صلى هللا -وهذا النوع ِمن العهود هو أول نوع َعَقده الرسول 

ٌهوُد، قبٌلًة بعد قبٌلة، ، ووّفى به إلى أن نَقَضه ال-علٌه وسلم

وفبًة بعد فبة، كان أولهم نقًضا له "بنو قٌنقاع ثم النضٌر ثم 

.-كما هو معلوم فً السٌرة-قرٌظة"  

والقرآن قد دلّ على هذا النوع ِمن العهود، وقد ظلت بعُض 

ِمن الهجرة، عندما نزل  9أنواِعه باقًٌة إلى ذي الحجة سنة 

 -صلى هللا علٌه وسلم-نبً صدر سورة "براءة" وأرسل بها ال

، 9سنة  -رضً هللا عنه-علً بن أبً طالب فً حجة أبً بكر 

ِ لتتلى على الناس فً الَموسم، وأول آٌات فٌها: ) َبَراَءةٌ ِمَن هللاَّ

َوَرُسولِِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن . َفِسٌُحوا فًِ اأْلَْرِض 

َ ُمْخِزي أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َواعْ 
ِ َوأَنَّ هللاَّ ُر ُمْعِجِزي هللاَّ ٌْ ُكْم َؼ لَُموا أَنَّ

ْوَم اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر أَنَّ  ٌَ اِس  ِ َوَرُسولِِه إِلَى النَّ اْلَكافِِرٌَن . َوأََذاٌن ِمَن هللاَّ

ٌر لَُكْم َوإِ  ٌْ َ َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َوَرُسولُُه َفإِْن ُتْبُتْم َفُهَو َخ
ْن هللاَّ

ِر الَِّذٌَن َكَفُروا بَِعَذاٍب  ِ َوَبشِّ
ُر ُمْعِجِزي هللاَّ ٌْ ُكْم َؼ ُتْم َفاْعلَُموا أَنَّ ٌْ َتَولَّ

ًبا َوَلْم  ٌْ ْنقُُصوُكْم َش ٌَ أَلٌٍِم . إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم 

ِهْم  ٌْ وا إِلَ ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ ٌُِحبُّ ٌَُظاِهُروا َعلَ  َ
تِِهْم إِنَّ هللاَّ َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ

قٌِنَ  . (ٗ-ٔ)التوبة:( اْلُمتَّ

واآلٌة األولى تضمنت إنهاء هذا النوع المطلَق ِمن المعاهدات؛ 

ألنه أمَهلَ أصحابه أربعة أشهر ِمن ٌوم الحج األكبر "ٌوم 

ِمن الهجرة، تنتهً فً العاشر ِمن ربٌع الثانً  9النحر" سنة 

-ِمن الهجرة؛ وذلك ألن العهد المحدد المدة ذَكَره هللا  ٓٔسنة 

إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم فً قوله: ) -عّز وجلّ 

ِهْم َعْهَدُهْم إِلَى  ٌْ وا إِلَ ُكْم أََحًدا َفؤَتِمُّ ٌْ ٌَُظاِهُروا َعلَ ًبا َولَْم  ٌْ ْنقُُصوُكْم َش ٌَ

 َ
تِِهْم إِنَّ هللاَّ قٌِنَ ُمدَّ ٌُِحبُّ اْلُمتَّ (، فهً صرٌحٌة فً لزوم الوفاء  

بالعهد المإقت آلخر المدة طالما وفَّى به المشركون؛ فدل ذلك 

ٌُنسخ.   على أنه لم 

هل كانت سورة براءة "وآٌة السٌؾ فٌها" ناسخًة لمشروعٌة 

 -وقت نزولها-عقد هذه العهود ِمن أصلها؟ أم منهٌة للموجود 

لمشركٌن ِمن كل الطوابؾ بإلؽاء هذه المعاهدة؛ منها، وإعبلٌم ل

كما سٌؤتً؟ -صلى هللا علٌه وسلم-إال ما استثناه الرسول  

ال شك أن كثًٌرا ِمن السلؾ صّرح بؤن آٌة السٌؾ ناسخة لكل 

مواَدعة ومعاَهدة. 

: )َوإِن َجَنُحوا -تعالى-فً تفسٌر قوله  -رحمه هللا-قال ابن كثٌر 

ْلِم َفاْجَنْح  ِ( لِلسَّ لْ َعلَى هللاَّ "قال ابن عباس : (ٔٙ)األنفال:لََها َوَتَوكَّ

ومجاهد وزٌد بن أسلم وعطاء الخرسانً وعكرمة والحسن 
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َقاِتلُوا الَِّذٌَن اَل وقتادة: إن اآلٌة منسوخة بآٌة السٌؾ فً براءة )

ُموَن َما َحرَّ  ٌَُحرِّ ْوِم اآْلِخِر َواَل  ٌَ ِ َواَل بِاْل ُ َوَرُسولُُه ٌُْإِمُنوَن بِاهللَّ
َم هللاَّ

َة  ٌَ ٌُْعُطوا اْلِجْز ِدٌُنوَن ِدٌَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى  ٌَ َواَل 

ٍد َوُهْم َصاِؼُرونَ  ٌَ ، وفٌه نظر؛ ألن آٌة براءة (9ٕ)التوبة:( َعْن 

فٌها األمر بقتالهم إذا أمكن ذلك؛ فؤما إذا كان العدو كثٌفـًا فإنه 

دنتهم، كما دلت علٌه هذه اآلٌة الكرٌمة، وكما فعل ٌجوز مها

ٌوم الحدٌبٌة؛ فبل منافاة، وال نسخ،  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

. )تفسٌر ابن كثٌر بتصرؾ ٌسٌر(وال تخصٌص. وهللا أعلم" 

وفً الحقٌقة أنه نوع ِمن التخصٌص بحاٍل دون حال، ووقٍت 

دون وقت، حسب المصلحة وقوة المسلمٌن. 

حوا بالنسخ لم ٌقصدوا النسخ ومما  ٌإكد أن السلؾ الذٌن صرَّ

االصطبلحً الذي ٌقتضً عدم جواز إنشاء هذه العقود فً أي 

صلى هللا علٌه -أن سورة "براءة" نزلْت والرسول  وقٍت وحاٍل:

على البقاء فٌها ما شاء  -بعد فتحها-قد صالَح ٌهود خٌبر  -وسلم

مطلق ؼٌر محدد المدة  هللا، وفً رواٌة: "ما شبنا"، وهو عهد

إلى  -صلى هللا علٌهم وسلم-كما هو واضح، ولم ٌباِدر رسول هللا 

إخراجهم مباشرة بعد نزول "براءة"، ولم ٌتكلم السلؾ فً منع 

، -رضً هللا عنه-ذلك، وتؤخر إخراجهم ِمن خٌبر إلى عهد عمر 

ولو كان النسخ االصطبلحً هو المقصود لما استمر هذا الصلح، 

زلت سورة "براءة" فً آٌاتها األولى بإنهاء وإلؽاء وإنما ن

-المعاهدات المطلقة القابمة مع المشركٌن إال ما أبقاه رسول هللا 

كٌهود خٌبر؛ فهً إذن ال َتمنع إنشاء مثل  -صلى هللا علٌه وسلم

هذه العقود ابتداًء عند الحاجة إلٌها، وإنما ُتْنِهٌها وُتْعلِم الكفار 

اَنًة َفاْنِبْذ : )-عز وجل- بانتهابها، كما قال ٌَ ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخ َوإِمَّ

ٌُِحبُّ اْلَخاِبنٌِنَ  َ اَل 
ِهْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ هللاَّ ٌْ ، أي (8٘)األنفال:( إِلَ

أعلمهم بإنهاء العهد وإلؽابه حتى تكونوا أنتم وهم على سواء 

فً العلم بإلؽاء العهد، وإال كان خٌانة وؼدًرا. 

هذا أن َمن قال بالنسخ ِمن السلؾ قال: "إن آٌة السلؾ وٌإكد 

ومعلوم أن عامة العلماء على  نسخت كل مواَدعة ومصالَحة"،

مشروعٌة الهدنة المإقتة لعشر سنٌن، وخبلفهم فٌما زاد علٌها، 

مع أن المانعٌن ِمن الزٌادة ال ٌمنعون منها أو ِمن الصلح المطلق 

أنه لم ٌقصدوا النسخ  عند الحاجة إلى ذلك؛ هذا ٌدل على

االصطبلحً. 

: -تعالى-"قال ابن العربً: قد قال هللا : -رحمه هللا-قال القرطبً 

ُ َمَعُكمْ )
ْلِم َوأَْنُتُم اأْلَْعلَْوَن َوهللاَّ ( َفبَل َتِهُنوا َوَتْدُعوا إَِلى السَّ

، فإذا كان المسلمون على ِعّزٍة وَمَنعة وجماعة عدٌدة (ٖ٘)محمد:

ة فبل ُصْلح، وإن كان للمسلمٌن مصلحٌة فً الصلح وِشّدٍة شدٌد

لَِنْفٍع ٌجتلبونه أو ضرٍر ٌدفعونه فبل بؤس أن ٌبتدئ المسلمون إذا 

أهلَ  -صلى هللا علٌه وسلم-احتاجوا إلٌه، وقد صالََح رسول هللا 

َبر(،  ٌْ َبر على شروٍط نَقضوها فنَقض ُصلَحهم )ٌعنً قبل فتح َخ ٌْ َخ

ٌدر دومة وأهل نجران، وقد هادن قرًٌشا وقد صالَح الضمرّي وأك

لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده، ومازالت الخلفاء والصحابة 

على هذه السبٌل التً شرعناها سالكة، وبالوجوه التً شرحناها 

: "ال تجوز مهادنة -رحمه هللا-عاملة... وقال الشافعً 

صلى هللا -المشركٌن أكثر ِمن عشر سنٌن على ما فعل النبً 

عام الحدٌبٌة، فإن هوِدن المشركون أكثر ِمن ذلك  -وسلم علٌه

فهً منَتَقضة؛ ألن األصل فرض قتال المشركٌن حتى ٌإمنوا أو 

ٌعطوا الجزٌة". وقال ابن حبٌب من المالكٌة: "تجوز مهادنتهم 

)تفسٌر القرطبً السَنَة والسنتٌن والثبلث، وإلى ؼٌر ُمّدة" 

. باختصار(

فً عدم الجواز على  -رحمه هللا-فعً مع أن هذا النقل عن الشا

 -رحمه هللا-الزٌادة على عشر سنٌن، ٌوضحه ما نقله ابن حجر 

عنه، ِمن أن ذلك إنما هو فً حاٍل دون حال، ووقٍت دون وقت. 

"قال  (:98ٔ/ 7فً "الفتح" ) -رحمه هللا-قال ابن حجر 

ٌَن َجاَزْت َلُهْم الشافعً: إَِذا َضُعَؾ اْلُمْسلُِموَن َعْن قَِتاِل اْلُمْشِركِ 

ٌُْعُطوَنُهْم؛ أِلَنَّ اْلَقْتلَ لِْلُمْسلِِمٌَن َشَهاَدةٌ،  ٍء  ًْ ِر َش ٌْ ُمَهاَدَنُتُهْم َعلَى َؼ

ٌَُكفُّوا َعْنُهْم  ٌُْعَطى اْلُمْشِرُكوَن َعلَى أَْن  َوإِنَّ اإْلِْسبَلَم أََعزُّ ِمْن أَْن 

؛ أِلَنَّ َذلَِك ِمْن إاِلَّ فًِ َحالَِة َمَخاَفِة اْصِطبَلِم اْلُمْسلِ  ِمٌَن لَِكْثَرِة اْلَعُدوِّ
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ٍة  ٌَ ٌُْطلَْق إاِلَّ بِفِْد ُروَراِت، َوَكَذلَِك إَِذا أُِسَر َرُجلٌ ُمْسلٌِم َفلَْم  َمَعانًِ الضَّ

َجاَز". 

حٌث قال فً  -رحمه هللا-ومثل هذا أًٌضا ما ذكره ابن قدامة 

المهادنة  "ال ٌجوز (:ٔٙٗ-9٘ٗ) 8"الُمْؽنً" فً الجزء الـ

مطلًقا ِمن ؼٌر تقدٌر مدة؛ ألنه ٌفضً إلى ترك الجهاد بالكلٌة". 

قال: "وتجوز مهادنتهم على ؼٌر ماٍل، وأما إن صالََحهم على 

ماٍل نبُذلُه لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب 

الشافعً؛ ألن فٌه َصَؽاًرا على المسلمٌن، وهذا محمول على ؼٌر 

ٌُخاؾ -، فؤما إذا دعت إلٌه الضرورة حالة الضرورة وهو أن 

فٌجوز؛ وألن بذل المال وإن  -على المسلمٌن الهبلك أو األَْسر

له لدفع َصَؽاٍر أعظم منه، وهو  كان فٌه َصَؽاٌر فإنه ٌجوز تحمُّ

ٌُهم إلى ُكفرهم".  القتل واألَْسر وسبً الُذّرٌة الذٌن ٌفضً َسب

ٌَر الكبٌر ) "وإذا خاؾ المسلمون  (:9ٕ/ٙٔقال الشٌبانً فً السِّ

المشركٌن فطلبوا مواَدَعتهم، فؤبى المشركون أن ٌوادعوهم حتى 

ٌعطٌهم المسلمون على ذلك ماالً؛ فبل بؤس بذلك عند تحّقق 

الضرورة". 

إذا تبٌن لَك ذلك علمَت بجبلء أنه إذا كانت أقوال العلماء فً 

إذي المستضعؾ أنه ٌعمل بآٌات الصبر والصفح والعفو عمن ٌ

هللا ورسوله ِمن الذٌن أوتوا الكتاب والمشركٌن، أن هذه اآلٌات 

لٌست منسوخة فً حقه وحاله؛ فباألَولى آٌات المعاهدة 

رة بُمّدة-والمصالحات  فهً لٌست  -الُمْطلَقة منها والُمَقدَّ

منسوخة، بل مخّصصة بؤوقاٍت وأحواٍل تكون المصلحة فٌها 

كذلك. 

ضعؾ، موازٌن لم ٌؤِت الشرع قط والقدرة والعجز، والقوة وال

بإلؽابها، مع االنتباه إلى أن العهود المطلقة عقوٌد جابزة، خبلَؾ 

أي متوارٌث ِمن جٌل إلى جٌل ِمن عقد الذمة فإنه عقٌد ُمَإبَّد، 

ٌَِحل للمسلمٌن إلؽاإه، طالما بذل الكفار شروطه  أجٌال الكفار، ال 

ون ِمن العهد المطَلق والتزموا بها، وأن ما ذكره العلماء المانع

إنما قصدوا به المَإبَّد، رؼم أنهم ٌجٌزونه، وأسوأ منه عند 

الحاجة كما ذكرنا، ٌوضح ذلك أن الِعلّة التً ذكروها ِمن أنه 

ٌإدي إلى ترك الجهاد بالكلٌة إنما قصدوا به العقد المإبد البلزم 

صلى هللا علٌه -الذي ال ٌجوز إنهاإه بحال إلى نزول عٌسى 

الذي ٌكسر الصلٌب وٌقتل الخنزٌر وٌضع الجزٌة كما  -وسلم

ٌُنهً تشرٌع عقد  ثبت فً الحدٌث المتفق على صحته، فهو الذي 

صلى هللا -الذمة، فبل ٌقبل الجزٌة، أما العقد الجابز كعهد النبً 

مع ٌهود المدٌنة، وعهده مع ٌهود خٌبر قْبل فتحها  -علٌه وسلم

 -وال ٌلزم-ها؛ فهو لم ٌلزم ثم عهده مع َمن بقً منهم بعد فتح

منه ترك الجهاد بالكلٌة. وهللا أعلم. 

هذا هو الملمح األول فً وثٌقة المدٌنة، وهو أن العهد كان ؼٌر 

د المدة، والصواب جواز إنشاء هذه العقود عند الحاجة إلى  محدَّ

.-صلى هللا علٌه وآله وسلم-ذلك، كما فعل النبً  

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة  

 وقع أنا السلفًم

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٖوثٌقة المدٌنة مع الٌهود .. مبلمح ومعالم )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

تكلمنا فً المقال السابق عن وثٌقة المدٌنة، وعن أول ملمح 

والكبلم على هذا ها كانت صلًحا ؼٌر محدد المدة، فٌها، وهو أن

النوع من العهود فً ؼاٌة األهمٌة فً واقع المسلمٌن المعاصر 

وما ابتبلهم هللا به بسبب ذنوبهم وعدم تمسكهم بدٌنهم من 

ٍق وتسلُّط األعداء على العدٌد من ببلدهم، رحلوا عن  ضعٍؾ وتفرُّ

د، وبقىً تؤثٌرهم بعضها بعساكرهم، وعن بعضها لم ٌرحلوا بع

فً الجمٌع بالًؽا، بالنظر إلى القوة العسكرٌة واالقتصادٌة 

 والسٌاسٌة واإلعبلمٌة وؼٌرها.

فبلبد أن ٌعرؾ المسلمون حدود المرونة السٌاسٌة المطلوبة، 

فً  -صلى هللا علٌه وسلم-، والتً فعلها النبً الجابزة شرًعا

ت ٌكون على الدٌن فترات من دعوته ومعامبلته مع الكفار؛ فالثبا

والمنهج والعقٌدة والحبلل والحرام والسلوك واألخبلق 

فبلبد  -صلًحا وحرًبا وعهًدا-اإلسبلمٌة، أما المواقؾ السٌاسٌة 

من إدراك المساحة الواسعة من الحركة التً أباحها الشرع 

 .-والٌلزم الضرورة باإلصطبلح الفقهً-حسب المصلحة 

ة الٌوم ومعاهداتها مع الدول وأكثر معامبلت الدول اإلسبلمٌ

الكافرة ومع ؼٌر المسلمٌن فً ببلد المسلمٌن البد أن ٌنظر إلٌها 

، والواجب هو النصح التام هلل ولكتابه ولرسوله بهذا المنظار

ٌَُقرُّ إال مافٌه مصلحٌة حقٌقٌٌة  وألبمة المسلمٌن وعامتهم؛ فبل 

لب علٌهم للمسلمٌن، والٌكلَّؾ المسلمون ما ال ٌطٌقون مما ٌج

وعلى ببلدهم الخراب والدمار واالحتبلل األجنبً، لعدم فقه طابفة 

ٌُعطى الكفار ما -اسًما ال حقٌقةً -زعمت رفع راٌة الجهاد  ، كما ال

ٌُقِّروا بباِطل الكفار  ال ٌستحقون، والٌداِهن المسلمون فً دٌنهم ف

أو بالمساواة بٌن اإلسبلم وبٌن أدٌان الكفر، وقد قال تعالى: " 

ًَ ِدٌِن " الكافرون )  (.ٙلَُكْم ِدٌُنُكْم َولِ

-وقد نقلنا بعض النقول فً هذ الباب، أعنً جواز معاهدة الكفار 

هذا النوع من العهود الذي  -سواء فً ببلدهم أو فً ببلدنا

للٌهود فً المدٌنة،  -صلى هللا علٌه وسلم-عاهده النبً 

 ونستكمل بعض النقول األخرى..

فً الرسالة الصفدٌة  -رحمه هللا-بن تٌمٌة قال شٌخ اإلسبلم ا

ِه َوَسلََّم وبٌن ٕٖٓ،8ٖٔصـ ٌْ ُ َعلَ
: ولهذا كان بٌن النبً َصلَّى هللاَّ

كثٌر من المشركٌن عهود مطلقة ومإقتة، فالمإقتة كانت الزمة، 

 والمطلقة لم تكن الزمة بل لكل منهما فسخها( 

ز أن ٌعاهد وقال أٌضا: )وقد ظن طابفة من الفقهاء أنه ال ٌجو

الكفار إال إلى أجل مسمى، ثم اضطربوا، فقال بعضهم: ٌجوز 

نقضه وال ٌكون الزًما، وقال بعضهم: بل ٌكون الزما ال ٌنقضً، 

ِه َوَسلَّمَ -واضطربوا فً نبذ النبً  ٌْ ُ َعلَ والصحٌح العهد؛  -َصلَّى هللاَّ

، فإن كان مإجبًل كان الزًما ال أنه ٌجوز العهد مطلًقا ومإجبًل 

تِِهْم{ )سورة  ِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ ٌْ وا إِلَ ٌجوز نقضه، لقوله: }َفؤَتِمُّ

( وإن كان ُمطَلًقا لم ٌكن الزًما، فإن العقود البلزمة ال ٗالتوبة: 

تكون مإبَّدة كالشركة والوكالة وؼٌر ذلك.( وقد بسط هذا فً 

ى من قال كل قول.  ؼٌر هذا الموضع، وسمَّ

فً كتاب  -رحمه هللا-ده اإلمام ابن القٌم وكذلك الفصل الذي عق

"أحكام أهل الذمة" فً جواز الهدنة المطلقة دون تحدٌد ُمّدة، 

 ورد على من قال بعدم جوازه ردوًدا ُمفّصلة..

فً كتاب أحكام أهل الذمة: ) َفْصلٌ  -رحمه هللا-قال ابن القٌم 

ٍة؟[. ]َهلْ َتُجوُز اْلُهْدَنُة اْلُمْطَلَقُة ُدوَن َتْحِدٌدِ   ُمدَّ

ْعقَِد اْلُهْدَنَة َمَع اْلُكفَّاِر إَِذا ُعِرَؾ َهَذا  ٌَ ًِّ اأْلَْمِر أَْن  ُجوُز لَِولِ ٌَ َفَهلْ 

ةٍ  ُرهُ بُِمدَّ ٌَُقدِّ قُولُ: "َنُكوُن َعلَى اْلَعْهِد َما َعْقًدا ُمْطلًَقا اَل  ٌَ ، َبلْ 

ْؽِدِر ِشْبَنا"، َوَمْن أََراَد َفْسَخ اْلَعْقِد َفَلُه َذلَِك إِذَ  ٌَ ا أَْعلََم اآْلَخَر، َولَْم 

ُكْم َما ِشْبَنا؟" قُولُ: "ُنَعاِهُدُكْم َما ِشْبَنا، َوُنقِرُّ ٌَ  بِِه، أَْو 

ِرِه: ٌْ  َفَهَذا فٌِِه لِْلُعلََماِء َقْواَلِن فًِ َمْذَهِب أَْحَمَد َوَؼ

ًُّ فًِ َمْوِضٍع، َوَوا افِِع ُجوُز، َقالَ بِِه الشَّ ٌَ َفَقُه َطابَِفٌة ِمْن أََحُدُهَما: اَل 

ِخ فًِ "اْلُمْؽنًِ"،  ٌْ ِد"، َوالشَّ أَْصَحاِب أَْحَمَد َكاْلَقاِضً فًِ "اْلُمَجرَّ

َرهُ. ٌْ ْذُكُروا َؼ ٌَ  َولَْم 
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ًُّ ِفً  افِِع ِه الشَّ ٌْ ُجوُز َذلَِك، َوُهَو الَِّذي َنصَّ َعلَ ٌَ انًِ:  َوالثَّ

ِن فًِ ٌْ َمْذَهِب أَْحَمَد َطابَِفٌة آِخُرُهُم  "اْلُمْخَتَصِر"، َوَقْد َذَكَر اْلَوْجَه

 اْبُن َحْمَداَن.

َها اَل َتُكوُن اَلِزَمًة َبلْ َجابَِزةً  ُه َواْلَمْذُكوُر َعْن أَبًِ َحنٌَِفَة أَنَّ ، َفإِنَّ

َرِؾ اْلُمَقابِِل  َماِم َفْسَخَها َمَتى َشاَء. َوَهَذا اْلَقْولُ فًِ الطَّ َز لئِْلِ َجوَّ

افِعِ  ِل.لَِقْوِل الشَّ  ًِّ اأْلَوَّ

ِن. ٌْ ِن اْلَقْوَل ٌْ َن َهَذ ٌْ الُِث: َوَسٌط َب  َواْلَقْولُ الثَّ

 ًِّ بِ ًُّ َعْن َقْوِل النَّ افِِع ِه َوَسلَّمَ -َوأََجاَب الشَّ ٌْ ُ َعلَ
أِلَْهِل  -َصلَّى هللاَّ

َبَر:  ٌْ ُ "»َخ
ُكُم هللاَّ ُكْم َما أََقرَّ ُكْم َما «" ُنقِرُّ ُ بِؤَنَّ اْلُمَراَد: ُنقِرُّ أَِذَن هللاَّ

ْرِع.  فًِ إِْقَراِرُكْم بُِحْكِم الشَّ

 ًِّ بِ ِر النَّ ٌْ َس َهَذا لَِؽ ٌْ ٌُْعلَُم إاِلَّ بِاْلَوْحًِ، َفلَ ُ -َقالَ: َوَهَذا اَل  َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ  .-َعلَ

َها إَِذا َكاَنْت ُمْطلََقًة تَ  ُهْم َظنُّوا أَنَّ ُكوُن اَلِزَمًة َوأَْصَحاُب َهَذا اْلَقْوِل َكؤَنَّ

َفاِق، َوأِلَْجِل أَْن َتُكوَن اْلُهْدَنُة اَلِزَمًة  ِة، َفبَل َتُجوُز بِااِلتِّ مَّ َدًة َكالذِّ ُمَإبَّ

 َ
تَِها، َوَذلَِك أَنَّ هللاَّ ٌَ َدًة َفبَل ُبدَّ ِمْن َتْوفِ أََمَر بِاْلَوَفاِء،  -َعزَّ َوَجلَّ -ُمَإبَّ

ُكوُن إاِلَّ إَِذا َكاَن اْلَعْقُد اَلِزًما.َوَنَهى َعِن اْلَؽْدِر، َواْلَوفَ  ٌَ  اُء اَل 

انًِ  َوابُ -َواْلَقْولُ الثَّ ُجوُز َعْقُدَها ُمْطَلَقًة َوُمَإقََّتةً  -َوُهَو الصَّ ٌَ ُه  ، أَنَّ

ُث  ٌْ َتًة َجاَز أَْن ُتْجَعلَ اَلِزَمًة، َولَْو ُجِعلَْت َجابَِزًة ِبَح َفإَِذا َكاَنْت ُمَإقَّ

ُجوُز لُِكل   ِرَكِة، َواْلَوَكالَِة،  ٌَ ِمْنُهَما َفْسُخَها َمَتى َشاَء َكالشَّ

ِهْم َعَلى  ٌْ ٌُْنَبَذ إِلَ َواْلُمَضاَرَبِة َوَنْحِوَها َجاَز َذلَِك، لَِكْن بَِشْرِط أَْن 

 َسَواٍء.

ٌُْمِكْن أَْن َتُكوَن اَلزِ  ُجوُز َعْقُدَها ُمْطَلَقًة، َوإَِذا َكاَنْت ُمْطلََقًة لَْم  ٌَ َمَة َو

ؤْبٌِِد، َبلْ َمَتى َشاَء َنَقَضَها، َوَذلَِك أَنَّ اأْلَْصلَ فًِ اْلُعقُوِد أَْن ُتْعَقَد  التَّ

َعلَى أَيِّ ِصَفٍة َكاَنْت فٌَِها اْلَمْصَلَحُة، َواْلَمْصلََحُة َقْد َتُكوُن فًِ َهَذا 

 َوَهَذا.

رَ  ْعِقَد اْلَعْقَد اَلِزًما ِمَن الطَّ ٌَ ْعقَِدهُ َجاِبًزا َولِْلَعاقِِد أَْن  ٌَ ِن، َولَُه أَْن  ٌْ َف

  ً ْمَنْع ِمْن َذلَِك َمانٌِع َشْرِع ٌَ َس َهَنا َمانٌِع، ٌُْمِكُن َفْسُخُه إَِذا لَْم  ٌْ ، َولَ

ٍة َطِوٌلٍَة  ُه إَِذا َعَقَد َعْقًدا إِلَى ُمدَّ ُكوُن ُهَو اْلَمْصَلَحَة، َفإِنَّ ٌَ َبلْ َهَذا َقْد 

َؾ َفَقْد َتُكوُن َمْصَلحَ  ٌْ ِة، َفَك ُة اْلُمْسلِِمٌَن فًِ ُمَحاَرَبتِِهْم َقْبلَ ِتْلَك اْلُمدَّ

ُة؟ نَّ ِه اْلِكَتاُب َوالسُّ ٌْ  إَِذا َكاَن َذلَِك َقْد َدلَّ َعلَ

 ًِّ بِ ُة ُعُهوِد النَّ ِه َوَسلَّمَ -َوَعامَّ ٌْ ُ َعلَ
َمَع اْلُمْشِرِكٌَن َكاَنْت  -َصلَّى هللاَّ

رَ  ٌْ َر اَلِزَمةٍ  َكَذلَِك ُمْطلََقًة َؼ ٌْ َتٍة، َجابَِزًة َؼ ، ِمْنَها َعْهُدهُ َمَع أَْهِل ُمَإقَّ

اَنَها َكاُنوا  َبَر فُتَِحْت، َوَصاَرْت لِْلُمْسلِِمٌَن، لَِكنَّ ُسكَّ ٌْ َبَر، َمَع أَنَّ َخ ٌْ َخ

ُة  ٌَ ُكْن ِعْنَدُهْم ُمْسلٌِم، َولَْم َتُكْن َبْعُد َنَزلَْت آ ٌَ ُهوَد، َولَْم  ٌَ ُهُم اْل

َما َنَزلَْت فًِ "َبَراَءةٌ" َعاَم َتُبوَك َسَنَة تِْسٍع ِمَن اْلِهْجَرِة، ا ِة، إِنَّ ٌَ ْلِجْز

ُهوُد  ٌَ ِة َسَنَة َسْبٍع. َوَمَع َهَذا، َفاْل ٌَ بِ ٌْ َة َبْعَد اْلُحَد َبُر ُفتَِحْت َقْبلَ َمكَّ ٌْ َوَخ

 ًِّ بِ ِه َوَسلَّ -َكاُنوا َتْحَت ُحْكِم النَّ ٌْ ُ َعلَ
َفإِنَّ اْلَعَقاَر ِمْلُك  -مَ َصلَّى هللاَّ

 اْلُمْسلِِمٌَن ُدوَنُهْم.

ُه َقالَ َلُهْم:  ِن" أَنَّ ٌْ ِحٌَح ُكْم َما ِشْبَنا"»َوَقْد َثَبَت فًِ "الصَّ ، «"ُنقِرُّ

ُ "»أَْو 
ُكُم هللاَّ  «".َما أََقرَّ

ُ "»َوَقْولُُه: 
ُكُم هللاَّ ُرهُ اللَّْفُظ اآْلَخُر، َوأَنَّ «" َما أََقرَّ ا  ٌَُفسِّ اْلُمَراَد: أَنَّ

 َمَتى ِشْبَنا أَْخَرْجَناُكْم ِمْنَها.

ُهوِد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزٌَرِة  ٌَ َولَِهَذا أََمَر ِعْنَد َمْوتِِه ِبإِْخَراِج اْل

ُ َعْنهُ -اْلَعَرِب، َوأَْنَفَذ َذلَِك ُعَمُر  ًَ هللاَّ  فًِ ِخبَلَفتِِه. -َرِض

ٍة ُعقَِدْت لِْلُكفَّاِر َوَقْد َذَكَر َطاِبَفٌة ِمْنُهْم مُ  ُد ْبُن َجِرٌٍر: أَنَّ ُكلَّ ِذمَّ َحمَّ

ُهُم اْلُمْسلُِموَن َما  ٌُقِرُّ ًَ َعلَى َهَذا اْلُحْكِم،  فًِ َداِر اإْلِْسبَلِم َفِه

اِر اْلُمْسلِِمٌَن. ٌَ ِهْم، َفإَِذا اْسَتْؽَنْوا َعْنُهْم أَْخَرُجوُهْم ِمْن ِد ٌْ  اْحَتاُجوا إِلَ

، لَُه َحظ  ِمَن اْلِفْقِه.َوَهَذا َقوْ   لٌ َقِوي 

ِه َوَسلَّمَ -َوَقْولُُه  ٌْ ُ َعلَ
ُ : "»-َصلَّى هللاَّ

ُكُم هللاَّ ُكْم َما أََقرَّ أََراَد بِِه «" ُنقِرُّ

َر  َر َذلَِك َوَقَضى بِِه، أَْي: َفإَِذا َقدَّ ُ إِْقَراَرُكْم، َوَقدَّ
َما َشاَء هللاَّ

ٌُِرٌَد  إِْخَراَجُكْم َفُنْخِرَجُكْم، لَْم َنُكْن َظالِِمٌَن لَُكْم، َكَما إِْخَراَجُكْم، بِؤَْن 

ُ َوَما أََقاَمنًِ. َولَْم 
قُولُ اْلَقابِلُ: أََنا أُقٌُِم فًِ َهَذا اْلَمَكاِن َما َشاَء هللاَّ ٌَ

ُ »ٌُِرْد بَِقْولِِه: " 
ُكُم هللاَّ ُ بِ « ": َما أََقرَّ

ُكْم َما أََباَح هللاَّ ا ُنقِرُّ َوْحًٍ، إِنَّ

ِر  ٌْ ٌُْمِكُن ِمْن َؼ َوإِْن َكاَن أََراَد َذلَِك َفَهَذا َمْعًنى َصِحٌٍح، َوَهَذا اَل 

 ًِّ بِ ِه َوَسلََّم  -النَّ ٌْ ُ َعلَ
ًَّ -َصلَّى هللاَّ ٌُِرْد إاِلَّ اإْلِْقَراَر اْلَمْقِض ُه لَْم  ، لَِكنَّ

 َكَما َقالَ: " َما ِشْبَنا ".(

َم وَ أٌضا: ) -رحمه هللا-وقال  َ ُسْبَحاَنُه َقسَّ
اْلَمْقُصوُد: أَنَّ هللاَّ

وَرِة إِلَى َثبَلَثِة أَْقَسامٍ   :اْلُمْشِرِكٌَن فًِ َهِذِه السُّ
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لُ:[ أَْهلُ َعْهٍد ُمَإقَّتٍ  ةٌ َوُهْم ُمقٌُِموَن َعلَى اْلَوَفاِء ]اأْلَوَّ ، لَُهْم ُمدَّ

ًبا ِممَّ  ٌْ ْنقُُصوا اْلُمْسلِِمٌَن َش ٌَ ٌَُظاِهُروا بَِعْهِدِهْم لَْم  ا َشَرُطوا لَُهْم، َولَْم 

ٌُوفُوا َلُهْم بَِعْهِدِهْم َما َداُموا َكَذلَِك. ِهْم أََحًدا، َفؤََمَرُهْم بِؤَْن  ٌْ  َعلَ

ُر ُمَإقََّتةٍ  ٌْ انًِ:[ َقْوٌم لَُهْم ُعُهوٌد ُمْطلََقٌة َؼ ْنِبُذوا ]الثَّ ٌَ ، َفؤََمَرُهْم أَْن 

ِهْم َعْهَدُهْم، َوأَْن ٌُ  ٌْ لُوُهْم أَْرَبَعَة أَْشُهٍر، َفإَِذا اْنَقَضِت اأْلَْشُهُر إِلَ َإجِّ

 اْلَمْذُكوَرةُ َحلَّْت لَُهْم ِدَماُإُهْم َوأَْمَوالُُهْم.

الُِث: َقْوٌم اَل ُعُهوَد لَُهمْ  ْسَمَع اْلقِْسُم الثَّ ٌَ ، َفَمِن اْسَتؤَْمَن ِمْنُهْم َحتَّى 

هُ  َنُه، ُثمَّ َردَّ ِ أَمَّ ِر  َكبَلَم هللاَّ ٌْ ٌَُقاَتلُوَن ِمْن َؼ إِلَى َمؤَْمنِِه، َفَهُإاَلِء 

 َتؤِْجٌٍل.(.

َن  -رحمه هللا تعالى-َوقد رد اإلمام ابن القٌم  ٌْ ْق َب ٌَُفرِّ على َمْن لَْم 

لَةً  ، ولعلنا نعرض َهَذا َوَهَذا َوَظنَّ أَنَّ اْلُعُهوَد ُكلََّها َكاَنْت ُمَإجَّ

  تعالى.ردوده هذه فً مقال قادم بإذن هللا

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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تونس والعابدون من القتال مع "داعش" 

كتبه/ عبلء رمضان 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

أزمة التعامل مع العابدٌن من القتال مع "داعش" و"القاعدة"  -

ل الرأي العام التونسً هذه األٌام ٌنبؽً للعقبلء والتً تشؽ

التوقؾ عندها؛ فتونس قبل الثورة كانت تقمع أي نشاط دٌنً 

عموًما وسلفً خصوًصا، وهذا أدى إلى فقدان الشباب القٌادة 

الواعٌة المعتدلة، مما جعلهم فرٌسًة سهلًة لهذه التنظٌمات. 

التً انتشر فٌها  -أو المناطق-والمبلحظ لكل ذي فهم أن الدول  -

المنهج السلفً المعتدل كانت أقل تؤثًرا بهذه األفكار المنحرفة. 

وبنظرٍة بسٌطٍة على اإلحصاءات المنشورة عن عدد المقاتلٌن  -

فً هذه التنظٌمات وبلدانهم بالنسبة لعدد سكان هذه الدول نجد 

التً انتشر فٌها المنهج  -أو المناطق من هذه الببلد-أن الببلد 

لفً كانت األقل تؤثرا بهذه اإلنحرافات.الس 

فضبل عن محاربة التدٌن -ولذا؛ فالحل القمعً ألي نشاط سلفً  -

الحل لمواجهة هذه  -ولن ٌكون ٌوًما ما-لم ٌكن  -عموًما

التنظٌمات المنحرفة. 

وهً ما -وكذا من ٌتصور أن نشر "السلفٌة المدخلٌة"  -

قنع للشباب فهو ٌعٌش كبدٌل م -انتشرت باسم سلفٌة والة األمور

فً وهٍم ٌبدده انتشار "القاعدة" و"داعش" فً جزٌرة العرب 

رؼم أن المسإولٌن بُِدَولِها كانوا حرٌصٌن أشد الحرص على 

نشر هذا المنهج. 

ومن هنا ٌمكنك أن تتوقع مآل البدابل الجدٌدة التً تسعى  -

ا بعد بعض القوى اإلقلٌمٌة والدولٌة لنشرها فً ُدَولِنا كمنهج "م

السلفٌة" وكذا "الصوفٌة األشعرٌة" وؼٌرها.. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٖرجال الفجر )

كتبه/ أحمد حمدي 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

تركها،  بعد ذكر فضل صبلة الفجر والترؼٌب فٌها، والترهٌب من

إلٌك أخً الحبٌب بعض األسباب المعٌنة على تحصٌل هذا األمر 

العظٌم: 

ا لبلستٌقاظ  • ًٌ ٌجب األخذ بكل األسباب الممكنة ٌوم

لصبلة الفجر، ومنها: 

وترك الذنوب والمعاصً،  -عّز وجلّ -التوبة إلى هللا  -ٔ

من إطبلق النظر إلى الحرام وإلى القنوات اإلباحٌة، وذنوب 

وإطبلق اللسان، وأكل السحت والحرام؛ فإن الذنوب  الخلوات،

تقٌد العبد وتثقل عٌنٌه وتمنعه من الطاعة، فهً كاألؼبلل، وإن 

ٌُحرم الرزق والطاعة بسبب الذنب ٌصٌبه.  العبد 

صدق النٌة وإخبلصها، والعزٌمة على االستٌقاظ، مع  -ٕ

 الدعاء والتضرع إلى هللا للقٌام للفجر، مع التوكل على هللا

وشكره على نعمة صبلة الفجر، حتى ٌحافظ العبد على النعمة. 

النوم على طهارة؛ فٌبٌت فً كنفك ملَك ٌدعو لك، مع  -ٖ

قراءة آٌة الكرسً قبل النوم؛ ال ٌقربك شٌطان حتى تصبح. 

النوم على الشق األٌمن، والحرص على اآلٌتٌن  -ٗ

ُسولُ بَِما أُ  ِه الخواتٌم من سورة البقرة: "آَمَن الرَّ ِه ِمْن َربِّ ٌْ ْنِزلَ إِلَ

َواْلُمْإِمُنوَن"، مع أذكار النوم. 

ٌُقبض وهو  -٘ تذّكر الموت والخواتٌم، فٌخشى العبد أن 

نابم من ؼٌر توبة، أو محروًما من صبلة الفجر؛ فالمرء ٌبعث 

على ما مات علٌه. 

ه أو"الموباٌل"، أو الطلب من أحد الجٌران  -ٙ ضبط الُمَنبِّ

أو أهل بٌت الرجل إٌقاظه.أو األصدقاء  

تنظٌم أوقات النوم والراحة للبدن، والنوم مبكًرا، وعدم  -7

ٌّع لصبلة الفجر.  السهر المض

أن ٌنتفض المرء مرة واحدة من نومه، وال ٌقوم  -8

ا على مراحل، وأن ٌجعل ماًء بارًدا بجواره؛ لدفع  ًٌ تدرٌج

عل المنبه النعاس، وأن ٌوقد المصباح إلثارة االنتباه، وأن ٌج

بعًٌدا عنه حتى ال ٌؽلقه وهو نابم. 

الحرص على ذلك مع الجّدٌة، و أن ٌكون االستٌقاظ  -9

للفجر هو الَهّم الذي ٌحمله فً قلبه وفكره وَخلَِده الذي ٌمؤل 

وٌشؽل علٌه كٌانه. 

ٌا من تتحمل مسبولٌة الدعوة والعمل للدٌن والتكالٌؾ  -ٓٔ

ارة بالسوء والهوى، والنوم، واألعباء؛ أال جاهدت نفَسك األمّ 

-وتركت الراحة والّدعة والدؾء والفراش، وقاومت ذلك؛ قال 

ِ"؛ -صلى هللا علٌه وسلم : "اْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه فًِ َذاِت هللاَّ

ًّ على الكفاح" وخان  ًَّ على الصبلة" خان "ح فمن خان "ح

"حً على الجهاد".. 

نفسكم؛ إن انتصرتم علٌها كنتم على وقد قٌل: )إن مٌدانكم األول أ

ؼٌرها أقَدر، وإن أخفقتم فٌها كنتم على ؼٌرها أعَجز(. 

أن تتذكر آالم المسلمٌن فً َحَلب وسورٌا والٌمن وَتْعز  -ٔٔ

والموصل والعراق، وتتمنى نصرتهم.. 

ٌُبتلون بسبب ذنوبنا  أال تنتصر على نفسك أواًل؟!؛ فربما 

ُ َهِذِه -ه وسلمصلى هللا علٌ-وتقصٌرنا، قال 
ْنُصُر هللاَّ ٌَ َما  : "إِنَّ

َة بَِضِعٌفَِها بَِدْعَوتِِهْم َوَصبلتِِهْم َوإِْخبلِصِهْم" .  األُمَّ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

http://www.anasalafy.com/
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هل ماتت الصحوة اإلسبلمٌة؟ 

كتبه/ سالم الناشً 

بلم على رسول هللا، أما بعد؛الحمد هلل، والصبلة والس 

تفاءل كثٌر من الدعاة بتنامً "الصحوة اإلسبلمٌة" التً ظهرت 

. إال أن 9ٙ7ٔبعد هزٌمة العرب فً حربهم ضد إسرابٌل عام 

ضوء الصحوة قد خفت كثٌرا اآلن؛ فما األسباب التً أدت إلى 

هذا التراجع؟ وما مدى تؤثٌره؟ 

ت والتسعٌنات صعوًدا لقد شهدت فترة السبعٌنات والثمانٌنا

للحركات اإلسبلمٌة، ونشاًطا بارًزا للعلماء والمشاٌخ، وعودًة 

لكثٌر من الشباب إلى االلتزام بالدٌن، والصبلة، والصٌام، 

والشابات إلى الحجاب واالحتشام، ونبذ األفكار المنافٌة للدٌن 

كالشٌوعٌة واالشتراكٌة والبعثٌة والعلمانٌة واللٌبرالٌة، وؼٌرها 

ن األٌدولوجٌات التً انتشرت فً تلك الفترة، لقد كانت نقلة م

بارزة وقتبذ. 

وكانت بداٌة الصحوة دعوة إلى الجذور األولى للسلؾ الصالح، 

والسٌر على هدي القرآن والسنة الصحٌحة والعقٌدة الصافٌة؛ 

العلماء الذٌن ٌدعون إلى هذه المعانً  -بالضرورة-مما جعل 

وؾ؛ فبرز سماحة الشٌخ عبدالعزٌز بن األصٌلة فً مقدمة الصف

بوصفه مرجعٌة أساسٌة  -م999ٔهـ/ٕٓٗٔتوفً عام -باز 

للصحوة اإلسبلمٌة بما تمٌز به من بذل للنفس، واندماج كامل 

مع الناس، وصٌانة لؤلطروحات واألفكار من الؽلو والتطرؾ، 

بمثابة صمام أمان للصحوة، كان ابن باز حرًبا  -رحمه هللا-وكان 

ا عن عقٌدة أهل السنة على  ًٌ جمٌع العقابد الباطلة، ومدافًعا قو

والجماعة، وهكذا كانت البٌبة الدٌنٌة السعودٌة؛ لذا كان من 

النٌل من السعودٌة بوصفها حاضنة لهذه  -الحًقا-المهم لؤلعداء 

العقٌدة السلٌمة. 

-وفً الجهة الشامٌة كان العبلمة محمد ناصر الدٌن األلبانً 

أًٌضا  -سة شهور تقرٌبا من وفاة العبلمة ابن بازتوفً بعد خم

صوًتا صادًحا بالدفاع عن السنة الصحٌحة، والوسطٌة اإلٌمانٌة، 

وسًدا منٌعا فً وجه أصحاب البدع والخرافات والمتجربٌن على 

السنة الصحٌحة؛ لذا ناله كذلك من الهجوم الشًء الكثٌر.  

عقٌدة أهل  وكانت مصر من أكثر الدول المإثرة فً احتضان

السنة والجماعة؛ لذا كانت الجهة الثانٌة التً تنبه لها األعداء، 

إن حجم الضرب الذي »ٌقول الشٌخ أبو إسحاق الحوٌنً: 

-تشهده الحركة اإلسبلمٌة بلػ حًدا عجًٌبا جًدا، ولوال أن هللا 

أذن بحٌاة هذا الجسد لمات من كثرة الضربات  -تبارك وتعالى

«.هالتً تتوالى على رأس 

وفً الوقت الذي ٌعٌب فٌه بعضهم على "الصحوة" تركٌزها 

على المجالٌن العقدي والتعبدي، ٌرى الجانب اآلخر أن انؽماس 

"الصحوة" فً السٌاسة سبب ربٌس لتعثرها وتوجٌه السهام 

لها، ولعل التجربة المصرٌة هنا أبلػ دلٌل سواء كان فً حزب 

ن"، أم تجربة حزب الحرٌة والعدالة ذراع "اإلخوان المسلمٌ

النور الناجحة والممثل للدعوة السلفٌة. 

ا  99ٓٔلقد كان الؽزو العراقً للكوٌت فً عام  ًٌ مٌبلدٌة مفصل

فً تجرإ بعض الخطباء والدعاة على كبار العلماء فً 

معارضتهم لمسؤلة االستعانة بالقوات األجنبٌة؛ حٌث فتح هذا 

الخبلؾ، وتخطبة الباب شًرا على الصحوة؛ بحٌث كثر اللؽط، و

اآلخر، وبالتالً جاء التطرؾ بنوعٌة إفراط وتفرٌط! فؽالى 

بعضهم فً مسابل النصح للحاكم حتى وصل إلى تكفٌره وتكفٌر 

المجتمعات المسلمة، ال بل إرهابه ومحاربته وإقامة خبلفة 

إسبلمٌة هكذا!  

وجاء التفرٌط برفع أي محاسبة عن الحكام فً كل األحوال! 

لمعتدل وحًٌدا ٌدافع عن نفسه، وٌقً نفسه من وظل الوسط ا

الهجمات التً كانت تؤتٌه من المتطرفٌن، ووصم علمابه بؤنهم 
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علماء سلطة، لهم مصالح دنٌوٌة، وطمًعا فً النفوذ والحسبة، 

هكذا!، وكان هذا األمر محتمبل حتى جاءت المخاصمة والهجوم 

سنة بؤقذع من األعداء الحقٌقٌٌن الذٌن وصموا أهل الكتاب وال

الصفات، وأخرجوهم من جماعة المسلمٌن )مإتمر ؼروزنً(، 

ووصفوا دعوتهم بالوهابٌة، واإلرهاب والتطرؾ والؽلو وعدم 

محبة آل البٌت وعدم المحافظة على أمن الحرمٌن الشرٌفٌن 

واستقرارها.  

لقد أصٌبت "الصحوة اإلسبلمٌة" فً مقتل حٌن تكالب علٌها 

إلى الؽرب األوروبً األمرٌكً  األعداء، واتسعت رقعتهم

والشرق الروسً الصٌنً، والسٌما بعد أحداث الحادي عشر من 

مٌبلدٌة، وأصبح الهجوم على اإلسبلم الوسطً  ٕٔٓٓسبتمبر 

تحدًٌدا هو األصل فً خطابات السٌاسٌٌن، وبعض المفكرٌن، 

تحت تؤثٌر "اإلسبلموفوبٌا". 

معات الُمسلِمة؛ لقد فقدت "الصحوة" قوتها المإثرة فً المجت

بسبب ؼٌاب القٌادات المرجعٌة من جهة، وظهور التطرؾ تحت 

مسمى التٌارات السلفٌة الجهادٌة، وانسحاب الهجوم على 

الجمٌع؛ ذلك أنهم جعلوا كل التٌارات اإلسبلمٌة فً بوتقة واحدة، 

لوا التٌار الوسطً مسإولٌة أخطاء المتطرفٌن والؽبلة.  وحمَّ

ن هو إٌجاد آلٌة جدٌدة فً العمل ما تحتاجه الصحوة اآل

المإسسً، والخروج من دابرة العالم الواحد إلى عوالم العمل 

الجماعً، ومد الجسور مع الواقع، والمصالحة مع اآلخر، وبناء 

عبلقات وثٌقة مع األنظمة السٌاسٌة المعتدلة، التً بدورها 

ٌنبؽً أن تحتضن التٌار الوسطً وتحمٌه. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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الَصمصامة 

كتبه/ خالد آل رحٌم 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

صلى -كان فارًسا من فرسان العرب فً الجاهلٌة، أدرك النبً 

فؤسلم، ثم ارتد مع من ارتد من أهل الٌمن، ثم  -هللا علٌه وسلم

رضً هللا -إلى اإلسبلم مرة أخرى فً عهد عمر بن الخطاب عاد 

، وكان والده ال ٌعبؤ به ناقًما علٌه ٌِصفُه بالَخَور والُجبن، -عنه

حتى جاء الٌوم الذي أثبت له فٌه أنه فارس العرب.. 

ٌُعّده بؤلؾ فارٍس.. -رضً هللا عنه-وكان ُعَمر  

توفً فً عهد ُعَمر، وقد قارب المابة عام.. 

عمرو بن معدي ٌكرب بن عبدهلل الزبٌدي.. إنه: 

أرسل إلٌه عمر بن الخطاب لرإٌة سٌفِه الذي اشتهر به، وكان 

ٌسمٌه "الَصمصامة" أو الصمصمة؛ فؤرسله عمرو بن معدي 

ٌُعجب عمر بن الخطاب  فقال: إنه  -رضً هللا عنه-إلٌه، ولكنه لم 

سٌؾ كبقٌة السٌوؾ.. 

بًل: )إنما بعثت ألمٌر فؤرسل إلٌه عمرو بن معدي ٌكرب قاب

المإمنٌن بالسٌؾ، ولم أبعث له بالساِعد الذي ٌضرب به(!!.. 

كلمات ُتكتب بماء العٌون.. والسإال: كم من صمصامة ترٌد 

ٌرٌد  -اختاره هللا لنفسه-ساعًدا ٌضرب بها؟؛ فاإلسبلم دٌن 

سواعد لتحمله، كما قٌل: )ٌالَه من دٌن لو كان له رجالٌ!(.. 

ُمعِجز، ٌرٌد سواعد لتحمله وتحفظه وتعمل به.. والقرآن كتاب 

والُسّنة الصحٌحة وحً كالقرآن، ترٌد من ٌحملها وٌحفظها 

وٌبلِّؽها وٌعمل بها..  

والدعوة إلى هللا سبٌلها واضح وجلً، ترٌد كذلك سواعد 

لتحملها وتبلِّؽها لآلفاق..  

أسبػ وصؾ الرجولة  -سبحانه وتعالى-ولذلك نجد أن المولى 

كلِّ ساِعٍد عمل لهذا الدٌن منذ بدء الخلٌقة.. على 

فقال: )َقالَ َرُجبَلِن ِمَن  -علٌه السبلم-فؤثنى على صاِحَبً موسى 

ِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ  ٌْ ِهَما اْدُخلُوا َعلَ ٌْ َخافُوَن أَْنَعَم اللَّـُه َعلَ ٌَ الَِّذٌَن 

ُكْم َؼالُِبوَن َوَعلَى اللَّـِه فَ   ْإِمنٌَِن(.. َفإِنَّ لُوا إِن ُكنُتم مُّ َتَوكَّ

َن اْلُمْإِمنٌَِن  -صلى هللا علٌه وسلم-وعلى أصحاب محمد  فقال: )مِّ

ن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم  ِه َفِمْنُهم مَّ ٌْ ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللَّـَه َعلَ

لُوا َتْبِدٌبًل(..  نَتِظُر َوَما َبدَّ ٌَ ن  مَّ

ْن آِل فِْرَعْوَن وعلى مإمن آل فرعو ْإِمٌن مِّ ن فقال: )َوَقالَ َرُجلٌ مُّ

َناِت  ٌِّ ًَ اللَّـُه َوَقْد َجاَءُكم بِاْلَب ُقولَ َربِّ ٌَ ْكُتُم إٌَِماَنُه أََتْقُتلُوَن َرُجبًل أَن  ٌَ

ُكْم(..  بِّ ِمن رَّ

ْسَعى  ٌَ وعلى صاحب ٌس فقال: )َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ 

ا قَ   ٌَ بُِعوا اْلُمْرَسلٌَِن(..َقالَ  ْوِم اتَّ

واآلٌات كثٌرة، واألدلة وفٌرة، وكم من صمصامة تحتاج لساِعٍد 

كً ٌحملها..  

وهللا من وراء القصد،،  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/
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فهم القضاٌا المركبة والمتعددة األبعاد عبلمة 

نضج الفكريال 

كتبه/ أسامة شحادة 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

بعد خطوات سبلمة المنهج، ودقة المعلومة وصوابٌة التحلٌل، 

وإدراك حقٌقة الخصوم ومكابدهم، وسعة النظرة، أختم هذه 

الخواطر بالتنبٌه على أهمٌة امتبلك الرإٌة المعمقة التً ال 

ة المسطحة الواسعة لؤلشٌاء، بل تؽوص فً عمقها تكتفً بالنظر

وتكشؾ عن طبقاتها وارتباطاتها وعواملها المتعددة ومآالتها 

. القادمة

ضرر قتل رأس  -صلى هللا علٌه وسلم-لقد استشرؾ النبً 

المنافقٌن ابن َسلول على مسٌرة ومستقبل الدعوة اإلسبلمٌة، 

به"، وهو مراعاة فقال: "ال ٌتحدث الناس أن محمًدا ٌقتل أصحا

لمآالت الحدث، وٌقظة ألهمٌة اإلعبلم والرأي العام ووجوب أن 

نقطع أسباب التشوٌش اإلعبلمً على المصالح اإلسبلمٌة من 

قبل خصوم اإلسبلم، وهو ما تتفنن "داعش" فً القٌام به 

بإصدارتها المتقنة، مما شّوه صورة اإلسبلم بطرٌقة ال مثٌل لها 

! من قبل

مثال على  -رضً هللا عنهما-الفاروق ومعاوٌة  ولنا فً قصة

تعقد القضاٌا، فقد عاتب الفاروق معاوٌة على اتخاذه موكًبا فً 

تحركاته، فبرر معاوٌة ذلك بقوله: "ٌا أمٌر المإمنٌن إنا بؤرٍض 

جواسٌُس العُدوِّ فٌها كثٌرة، فٌجب أن ُنظِهر من ِعزِّ السلطان ما 

ٌرهبهم به، فإن أمرتنً فعلت، ٌكون فٌه ِعٌز لئلسبلم وأهلِه و

." وإن نهٌتنً انتهٌت". فقال الفاروق: "ال آمرك وال أنهاك

ٌُْشكل  وفً عالمنا الٌوم تعقدت القضاٌا وتركبت بشكل أصبح 

على كثٌر من العقبلء واألذكٌاء ولٌس عامة الناس وبسطابهم 

فحسب، فمن تعقٌدات وتركٌبات الثورة السورٌة أن اإلجرام 

الشٌعً فً سورٌا ٌهدؾ لبلستٌبلء على سورٌا اإلٌرانً و

مة بحسب ما ترؼب أطراؾ أخرى، ألن  دة ولٌست ُمَقسَّ ُمَوحَّ

تقسٌم سورٌا وظهور دوٌلة ُكردٌة جدٌدة ٌهدد وحدة إٌران 

وٌعزز انفصال أكرادها، وٌفتح الطرٌق لبقٌة القومٌات للمطالبة 

لد الشاه فً باالنفصال والعودة لبلستقبلل الذي فقدته على ٌد وا

! عشرٌنٌات القرن الماضً

فالحرص اإلٌرانً على وحدة سورٌا لٌس حًبا بسورٌا 

والسورٌٌن والوحدة، بل حرًصا على أنفسهم وكٌانهم، وهذا 

الحرص على وحدة سورٌا ومنع قٌام دوٌلة ُكردٌة تتقاطع فٌه 

مصلحة إٌران وتركٌا برؼم تناقض رإٌتهم حول مستقبل سورٌا 

 . وبّشار

تعقٌدات الثورة السورٌة أن ما أنقذ بشار األسد للٌوم هو من 

عدم توفر بدٌل عنه فً الثورة ٌمكن أن ٌرضى به الفَُرقاء فً 

الداخل والخارج، فمع األسؾ قرار مستقبل سورٌا لٌس بٌد 

! السورٌٌن

إن فهم تعقٌدات المشهد ٌحتاج إلى توظٌؾ كل الخطوات السابقة 

لفصل طبقات المشكلة،  -السابقةالتً أشرت لها فً الخواطر -

وتحدٌد تقاطعات أطرافها وموازنة أضرارها وفوابدها، ومن ثم 

تحدٌد أقل الخسابر فً حاالت الضعؾ، أو أعلى المكاسب فً 

حاالت القوة، وعندها نكون قد وصلنا إلى مرحلة النضج والبناء 

 . المتدرج وتجاوزنا حالة ردود األفعال أو التهور والمؽامرة

ع أنا السلفًموق  

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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"النور" ٌستنكر التفجٌر اإلرهابً لكمٌن 

الشرطة بالعرٌش 

استنكر الدكتور ٌونس مخٌون العدوان اآلثم الذي استهدؾ كمٌن 

شخًصا من الشرطة  ٖٔللشرطة بالعرٌش، والذي راح ضحٌته 

صر إجرامٌة إرهابٌة احترفت إراقة والمدنٌٌن، على ٌد عنا

الدماء البرٌبة وتروٌع اآلمنٌن وال ترعى حرمة للنفوس 

المعصومة وال تعرؾ معناً الستقرار الوطن وأمنه. 

وأضاؾ مخٌون: نسؤل هللا أن ٌتقبل أبناءنا فً الشهداء وٌفرغ 

على ذوٌهم الصبر وٌعجل بشفاء المصابٌن وإنا هلل وإنا إلٌه 

راجعون. 
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( الخروج على 8ت من ذاكرة التارٌخ )صفحا

 -رضً هللا عنه-أمٌر المإمنٌن عثمان بن عفان 

" "األسباب والنتابج

كتبه/ زٌن العابدٌن كامل 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛  

فما زلنا ونحن نتؤمل حال الثورات عْبر مراحل التارٌخ اإلسبلمً 

لمجرمون الذٌن ثاروا على أمٌر نعرض المآخذ التً أخذها ا

ٌِّن الرد علٌها.-رضً هللا عنه-المإمنٌن عثمان   ، ونب

فِمن هذه المآخذ:  

ٌَقتل عبٌد هللا بن عمر بالهرمزان "الذي أعطى  قالوا: ولم 

السكٌن إلى أبً لإلإة، وحرضه على عمر حتى قتله". 

على ٌد أبً لإلإة  -رضً هللا عنه-فقد ٌطعن عمر بن الخطاب 

رضً -لمجوسً، ثم َقتل أبو لإلإة نفسه بعدها، ولم ٌمت عمر ا

فً الٌوم الذي طعن فٌه، وقْبل موت عمر أتى عبد  -هللا عنه

، وقال إنه رأى -رضً هللا عنه-الرحمن بن أبً بكر الصدٌق 

الهرمزان )وهو رجل فارسً(، ٌتناجى فً السر مع أبً لإلإة 

ا، ثم هجم علٌهما المجوسً، فارتاب فً أمرهما، فاقترب منهم

فجؤة، فسقط منهما خنجر له رأسان، ثم ذهبوا فالتمسوا الخنجر 

، فوجدوه بنفس -رضً هللا عنه-الذي طعن به عمر بن الخطاب 

-مواصفات الخنجر الذي ذكره عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌق 

، فتٌقن القوم أن الهرمزان مشارك ألبً لإلإة -رضً هللا عنه

، -رضً هللا عنه-ط لقتل عمر بن الخطاب المجوسً فً التخطٌ

أي لم -فسمع بذلك عبٌد هللا بن عمر بن الخطاب، فؤمسك 

، فحمل -رضً هللا عنه-حتى مات عمر بن الخطاب  -ٌتصرؾ

سٌفه وخرج، فقتل الهرمزان، فلما تولى عثمان بن عفان 

الخبلفة نظر فً القضٌة. 

المسجد  "جلس عثمان فً جانب: -رحمه هللا-ٌقول الطبري  -

ودعا عبٌد هللا، وكان محبوًسا فً دار سعد بن أبً وقاص، وهو 

الذي نزع السٌؾ ِمن ٌده. فقال عثمان لجماعٍة ِمن المهاجرٌن 

ًَّ فً هذا الذي فتق فً اإلسبلم ما فتق.  واألنصار: أشٌروا عل

فقال علً بن أبً طالب: أرى أن تقتله. 

ٌٌقتل ابنه الٌوم؟ فقال  فقال بعض المهاجرٌن: قٌتل عمر أمس، و

عمرو بن العاص: ٌا أمٌر المإمنٌن، إن هللا أعفاك أن ٌكون هذا 

الحدث كان ولك على المسلمٌن سلطان، إنما كان هذا الحدث وال 

سلطان لك. قال عثمان: أنا ولٌهم، وقد جعلتها دٌة، واحتملتها 

فً مالً". 

قتل "وأما امتناعه عن  :-رحمه هللا-قال أبو بكر بن العربً  -

عبٌد هللا بن عمر بن الخطاب بالهرمزان؛ فإن ذلك باطل، فإن 

كان لم ٌفعل فالصحابة متوافرون، واألمر فً أوله، وقد قٌل: إن 

الهرمزان سعى فً قتل عمر، وحمل الخنجر وظهر تحت ثٌابه، 

وكان قتل عبٌد هللا له وعثمان لم ٌِل بعد، ولعل عثمان كان ال 

لما ثبت عنده ِمن حال الهرمزان  ٌرى على عبٌد هللا حقـًّا؛

. اهـوفعله، وأًٌضا فإن أحًدا لم ٌقم بطلبه" 

نة: -رحمه هللا-وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  -  فً منهاج السُّ

"فالجواب األول: أن عبٌد هللا كان متؤواًل أن الهرمزان أعان 

على قتل أبٌه، فكانت هذه شبهة مانعة ِمن وجوب القصاص، 

رَ  ْحُرُم َقْتلُُه، لَِكْن َكاَن اْلَقاِتلُ  َولَْو قُدِّ ٌَ ِم  أَنَّ اْلَمْقُتولَ َمْعُصوُم الدَّ

ْعَتقُِد ِحلَّ َقْتلِِه لُِشْبَهٍة َظاِهَرٍة، َصاَر َذلَِك ُشْبَهًة َتْدَرأُ اْلَقْتلَ  ٌَ اًل  ُمَتؤَوِّ

ا َقَتلَ َذلَِك  ٍد لَمَّ ٌْ ُجلَ َبْعَد َما َقالَ: َعِن اْلَقاتِِل، َكَما أَنَّ أَُساَمَة ْبَن َز الرَّ

 ًُّ بِ َرهُ النَّ ْعِصُمُه، َعزَّ ٌَ ُ، َواْعَتَقَد أَنَّ َهَذا اْلَقْولَ اَل  -اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
اًل، لَِكنَّ  -َصلَّى هللاَّ ُه َكاَن ُمَتؤَوِّ ْقُتْلُه؛ أِلَنَّ ٌَ بِاْلَكبَلِم، َولَْم 

ُة َكاَن ُمَباًحا َقْبلَ اْلَقْتِل، َفَشكَّ فًِ اْلَعاِصِم، َوإَِذا الَِّذي َقَتلَُه أَُسامَ 

ْعَتقُِد أَنَّ اْلُهْرُمَزاَن أََعاَن َعلَى َقْتِل  ٌَ اًل  ِ ْبُن ُعَمَر ُمَتؤَوِّ ُد هللاَّ ٌْ َكاَن ُعَب

ْجَعلَ  ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ ُجوُز لَُه َقْتلُُه، َصاَرْت َهِذِه ُشْبَهًة  ٌَ ُه  َها أَبٌِِه، َوأَنَّ



18 
 

اْلُمْجَتِهُد َمانَِعًة ِمْن ُوُجوِب اْلقَِصاِص، َفإِنَّ َمَسابِلَ اْلقَِصاِص ِفٌَها 

ٌة".   ٌَّ َمَسابِلٌ َكثٌَِرةٌ اْجتَِهاِد

وقال له عمر: كنت -وقد قال عبد هللا بن عباس لما طعن عمر 

: "إن شبت أن -أنَت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدٌنة

"كذبت، أفبعد أن تكلموا بلسانكم، وصلوا  نقتلهم". فقال عمر:

إلى قبلتكم؟!".  

وهو أفقه ِمن -"فهذا ابن عباس  :-رحمه هللا-قال ابن تٌمٌة  -

ٌستؤذن عمر فً قتل  -عبٌد هللا بن عمر وأدٌن وأفضل بكثٌر

علوج الفرس مطلقـًا الذٌن كانوا بالمدٌنة، لما اتهموهم بالفساد، 

ن الهرمزان ممن أعان على قتل اعتقد جواز مثل هذا، وإذا كا

عمر كان ِمن المفسدٌن فً األرض المحاربٌن فٌجب قتله لذلك. 

ولو قُدر أن المقتول معصوم الدم ٌحرم قتله، لكن كان القاتل 

متؤوالً وٌعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة؛ صار ذلك شبهة تدرأ عن 

. -ٌعنً عن عبٌد هللا بن عمر-القاتل  

ْطلُُبوَن فه وأما الجواب الثانً: ٌَ اٌء  ٌَ ُكْن لَُه أَْولِ ٌَ و أن اْلُهْرُمَزاَن لَْم 

َماِم  ٌ َكاَن لئِْلِ ًُّ اأْلَْمِر، َوِمْثلُ َهَذا إَِذا َقَتلَُه َقاتِل ُه َولِ ٌُّ َما َولِ َدَمُه، َوإِنَّ

ِة؛ لَِببلَّ  ٌَ ُه، َوَكاَن لَُه اْلَعْفُو َعْنُه إِلَى الدِّ ٌُّ ُه َولَ  َتِضٌَع َقْتلُ َقاتِلِِه؛ أِلَنَّ

.  اهـُحقُوُق اْلُمْسلِِمٌَن" 

"وإلى هذا ذهب عثمان  :-رحمه هللا-وقال محب الدٌن الخطٌب  -

فً اكتفابه بالدٌة واحتملها ِمن ماله الخاص. ولو أن حادث مقتل 

وقع مثله فً  -بجمٌع ظروفه-أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب 

منهم مثل الذي  أي بلد آخر مهما بلػ فً ذروة الحضارة لما كان

كان ِمن الصحابة فً تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن 

أمٌر المإمنٌن المقتول بٌد الؽدر والنذالة والبؽً الذمٌم".  

"وأما أول حكومة حكم عثمان فٌها:  :-رحمه هللا-وقال ابن كثٌر 

ُه َؼَدا َعلَ  ِ ْبِن ُعَمَر؛ َوَذلَِك أَنَّ ِد هللاَّ ٌْ ُة ُعَب ٌَّ ى اْبَنِة أَبًِ لُْإلَُإَة َفَقِض

ِؾ  ٌْ َنُة بِالسَّ ٌْ ٌَُقالُ لَُه ُجَف ا  ًٌّ َقاتِِل ُعَمَر َفَقَتلََها، َوَضَرَب َرُجبًل َنْصَرانِ

َفَقَتلَُه، َوَضَرَب اْلُهْرُمَزاَن الَِّذي َكاَن َصاِحَب تستر فقتله، وكان قد 

ُ أَْعلَمُ فَ -قٌل إنهما ماآل أََبا لُْإلَُإَة َعلَى َقْتِل ُعَمَر 
، َوَقْد َكاَن -اهللَّ

ًَ ُعْثَماُن  ا َولِ ْحُكَم فٌِِه اْلَخلٌَِفُة ِمْن َبْعِدِه، َفلَمَّ ٌَ ُعَمُر َقْد أََمَر بَِسْجنِِه لِ

ِ، َفَقالَ  ِد هللاَّ ٌْ ِه فًِ َشؤِْن ُعَب ٌْ لَ َما ُتُحوِكَم إِلَ اِس َكاَن أَوَّ َوَجلََس لِلنَّ

: َما ِمَن اْلَعْدِل تَ   ً ْرُكُه، َوأََمَر بَِقْتلِِه، َوَقالَ َبْعُض اْلُمَهاِجِرٌَن: َعلِ

ا  ٌَ ْوَم؟ َفَقالَ َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص:  ٌَ ٌُْقَتلُ ُهَو اْل ٌُْقَتلُ أَُبوهُ ِباأْلَْمِس َو أَ

اِمَك  ٌَّ ٌة لَْم َتُكْن فًِ أَ ٌَّ ُ ِمْن َذلَِك، َقِض
أََك هللاَّ أَِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن، َقْد َبرَّ

أُولَبَِك اْلَقْتلَى ِمْن  -رضً هللا عنه-َها َعْنَك، َفَوَدى ُعْثَماُن َفَدعْ 

ُت اْلَماِل، َواإْلَِماُم  ٌْ ِه، إِْذ اَل َواِرَث لَُهْم إاِلَّ َب ٌْ َمالِِه؛ أِلَنَّ أَْمَرُهْم إِلَ

 "ِ ِد هللاَّ ٌْ . اهـٌََرى اأْلَْصلََح فًِ َذلَِك، َوَخلَّى َسِبٌلَ ُعَب

الطبري عن شعٌب، عن سٌؾ، عن أبً  وفً رواٌة عند -

ٌحدث عن  -هو ابن الهرمزان-"سمعت القماذبان  منصور، قال:

أي ِمن عبٌد -قتل أبٌه قال: فلما ولً عثمان دعانً فؤمكننً منه 

ثم قال: ٌا بنً هذا قاتل أبٌك، وأنَت  -هللا بن عمر بن الخطاب

حٌد إال أولى به منا؛ فاذهب فاقتله. فخرجُت به وما فً األرض أ

معً، إال أنهم ٌطلبون إلً فٌه. فقلت لهم: ألً قتله؟ قالوا: نعم. 

وسبوا عبٌد هللا. فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: ال. وسبوه. 

فتركته هلل ولهم. فاحتملونً. فوهللا ما بلؽت المنزل إال على 

رءوس الرجال وأكفهم!". 

-نٌن عثمان وبهذا ٌتبٌن بما ال ٌدع مجاالً للشك أن أمٌر المإم

ٌَترك عبٌد هللا بن عمر، ولم ٌؽفل هذه  -رضً هللا عنه لم 

القضٌة، وبهذا ٌتبٌن كذب َمن ادعى هذا االدعاء على ذي 

.-رضً هللا عنه-النورٌن  
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األمنٌة 

كتبه/ سامح بسٌونً 

الصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛الحمد هلل، و 

ال أدرى لماذا سٌطر على عقلً ووجدانً فً تلك الجنازة 

وفى ظل تلك  -المهٌبة لفضٌلة *الشٌخ على حاتم* رحمه هللا 

األجواء الحزٌنة واآلالم العمٌقة واآلهات المكتومة والدموع 

أمنٌة عمر بن الخطاب رضى هللا عنه: -المنسكبة  

أن هذه الدار مملوءة رجاال مثل أبً عبٌدة بن الجراح  "أتمنى لو

ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبً حذٌفة وحذٌفة بن الٌمان" 

ولكنى أدركت السبب سرٌعا  

فها هً الرواحل تسافر بعٌدا..  

و ها هو العقد ٌنفرط سرٌعا.. 

وها هً تلك الدعوة المباركة تحتاج إلى جٌل على نهج جٌلها 

والعمل والبذل .. األول من العلم  

جٌل ٌسعى فً طاعة ربه وإخبلص عمله متلمسا التوفٌق من 

ربه ... 

جٌل ٌعرؾ قضاٌا ذلك المنهج السلفً القوٌم تؤصٌبل و تفصٌبل ال 

إجماال، حقا ال ادعاء ، ٌنفون عنه تحرٌؾ الؽالٌن وانتحال 

المبطلٌن وتؤوٌل الجاهلٌن..  

دبه، متمٌز ببذله جٌل متمٌز بعلمه وفهمه، متمٌز بخلقه وأ

وتواضعه، ٌسعى دابما لدوام التمٌز لنفسه ولكٌانه بمنهجه 

القوٌم بٌن المناهج المختلفة من حوله.. 

جٌل ٌحمل العلم بٌن أضلعه، والحكمة فً عقله، ٌرى الواقع 

ببصٌرته وٌقدر المخاطر من حوله وٌضبط المصالح والمفاسد 

مته ووطنه فً فعله، وٌسعى فً تحصٌل المصالح العامة أل

ودعوته ...  

جٌل ٌعرؾ حقوق األخوة اإلٌمانٌة وٌعمل فً منظومة إدارٌة 

وعمل جماعً متكامل لمواجهة تلك الكٌانات المنحرفة التً 

تمكر باألمة وتلك التحدٌات الكبرى التً تتعرض لها لتعرقل 

نهضتها .. 

جٌل محب للخلق متواضع لهم مشفق علٌهم، ٌنشر الخٌر بٌنهم 

ً نفعهم حسبة هلل وحده ونجاة لنفسه عند ربه..ساعٌا ف 

جٌل وجٌل وجٌل، وما زال فً النفس الكثٌر . 

فهل لً بذلك الجٌل لٌكمل المسٌر على ذات النهج القوٌم ؟  

أتمنى ذلك محسنا الظن بربً فهو نعم المولى ونعم النصٌر ... 

*رحمك هللا شٌخنا الجلٌل* 

مع السابقٌن اتخذت المكان  

ن رسمت البٌان...و لبلحقٌ 

فمن سار وفق كتاب اإللــه 

سٌلحق حتما بؤسمى مكان.. 
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هاتفته باللٌل .... وفجعت فٌه بالنهار 

كتبه/ أحمد جمٌل 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

حاتم رحمه هللا .... الشٌخ علً 

هاتفته باللٌل ألطمبن علٌه ، فقابلنً بحفاوته المعهودة ، 

ومازحنً كعادته : ) لست أسوأ سابق باإلسكندرٌة ( . 

 -شخصٌة مرموقة من الرعٌل األول لهذه الدعوة المباركة 

ومن الرواد الذٌن شاركوا فً العمل اإلداري  -الدعوة السلفٌة 

لها. 

ٌنفذ إلى قلبك رؼما عنك ، وبدون  -هٌبته بقدر  -علً حاتم 

استبذان . 

ربما لتواضعه وسجٌته وبساطته تشعر حٌن تقابله 

للمرة األولى كؤنك تعرفه من سنٌن. 

وفً المكالمة الطوٌلة شرح لً تفصٌبل حالته الصحٌة وتطورات 

ما طرأ علٌه مإخرا ، 

ل لً ثم كانت كلماته فً آخر المكالمة التً تلخص حال الرجل فقا

ما نصه : 

) حٌنما وضعت على جهاز التنفس االصطناعً كان ٌلجم فكً 

ولسانً فبل أستطٌع الكبلم ، 

وال  -ٌقول : كنت فً مكان وفً موقؾ مع هللا أقسم لك ٌا أحمد 

أنا ما رأٌت أمتع  -ٌنبؽً ألحد أن ٌتمنى أن ٌبتلى هذا االبتبلء 

عرؾ أن هذا من هذه اللحظات التً كنت فٌها مع ربً ، وأنا أ

النفس ربما ٌكون األخٌر. 

أنا بحبك خذنً فً  -أي للمولى عز وجل  -ٌقول : وأنا أقول له 

أحسن حاالتً ، ارض عنً ، ال تضٌعنً أنا بٌن ٌدٌك. 

ٌقول : أناجً ربً بالقلب ولٌس باللسان ..... 

ٌا رب ٌا رب أنت اللطٌؾ أنت الودود أنت العفو أنت الكرٌم أنت 

منان .الحنان أنت ال 

خذنً إن أردت ذلك فً أحسن حاالتً. 

أنا اشتاق إلى رإٌتك ٌا رب. .. 

أنا اشتاق إلى رإٌتك ٌا رب ... 

ٌقول : لم أفكر فً إبن وال فً بنت وال فً حاجة وال فً مرض 

 .

ثم ٌختم كبلمه : حتى سمعت استشاري القلب ٌقول لقد عبرنا 

منطقة الخطر .( 

لمفتوح وسؤلنً واألخوة الدعاء ثم أخبرنً بلزوم عملٌة القلب ا

 .

ودعته على أن اتصل به الحقا بعدما ٌراجع الطبٌب خبلل هذا 

األسبوع قبل العملٌة ، مازحته ألخفؾ عنه .... انهٌنا المكالمة . 

وفً العاشرة صباحا ٌدق هاتفً .... مات الشٌخ 

اللهم ارحمه رحمة واسعة واجمعنً به فً الجنة ... آمٌن 

 فًموقع أنا السل
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القرآنٌون والنسخ 

كتبه/ إٌهاب شاهٌن 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد، 

مرَّ معنا أن القرآنٌٌن ٌنكرون الُسّنة جملًة وتفصٌبًل، وٌسعون 

..-زعموا-هدم لهدم َنَقلتها فً نفوس المسلمٌن حتى ٌتم لهم ال 

ولم تكن عبلقة من ٌزعمون أنهم "قرآنٌون" مع كتاب هللا تعالى 

؛ -صلى هللا علٌه وسلم-بؤفضل حااًل من عبلقتهم مع ُسّنة رسوله 

إذ ال ٌوجد عندهم تفسٌر كامل لكتاب هللا تعالى، فضبًل عن أن 

ٌكون لهم منهج أو طرٌقة شرعٌة منهجٌة لذلك، زاعمٌن أن 

م هللا ٌعنً اتهام رب العزة بإنزال كبلم ؼامض وجود تفسٌر لكبل

ر من  ٌحتاج للتفسٌر، وأن هللا قد تكّفل بتفسٌره وال حاجة لمَفسِّ

، زاعمٌن ذلك فً -صلى هللا علٌه وسلم-البشر حتى الرسول 

ؤُْتوَنَك بَِمَثٍل إاِلَّ ِجْبَناَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن  ٌَ قوله تعالى: "َواَل 

َتْفِسًٌرا". 

ٌنكرونه: "الناسخ والمنسوخ".. فما معنى النسخ؟ وما  ومما

هً شبهاتهم؟ 

"النسخ" معناه فً اللؽة: اإلزالة، أو ما ٌشبه النقل، فاألول 

كقولهم: "نَسَخت الشمس الظل" أي أزالته، والثانً كقولهم: 

ٌُِزْله ولم ٌنقِْله؛ وإنما نقش  "نسخت الكتاب"؛ إذ ناسخ الكتاب لم 

نه لو كان "نسخ الكتاب" ٌعنً نقلَه كان إذا حروفه وكلماته؛ أل

نسخته انمحت حروفه من األول، ولٌس األمر كذلك. 

أما فً الشرع: فإنه رفع حكم بدلٌل شرعً، أو لفظه، بدلٌل 

ٍة أَْو ُنْنِسَها  ٌَ شرعً متراٍخ عنه؛ ٌقول تعالى: "َما َنْنَسْخ ِمْن آ

ٍر ِمْنَها أَْو ِمْثلَِها أَلَْم  ٌْ ٍء َقِدٌٌر" َنؤِْت بَِخ ًْ َ َعلَى ُكلِّ َش
َتْعلَْم أَنَّ هللاَّ

و)ِمن( لبٌان الجنس؛ ألن ما اسم شرط جازم مبهم، والمراد بـ 

"اآلٌة" اآلٌة الشرعٌة، ولٌست الكونٌة. 

والنسخ ثبلثة أنواع: 

نسخ التبلوة والحكم. - 

نسخ التبلوة دون الحكم. - 

نسخ الحكم دون التبلوة. - 

ها: اإلتٌان بخٌٍر منها أو مثلِها.وذلك لحكم كثٌرة من 

أن النسخ إن كان إلى أَشّد  -كما ٌقول العلماء-ووجه الخٌرٌة 

فالخٌرٌة بكثرة الثواب، وإن كان إلى أَخّؾ فالخٌرٌة بالتسهٌل 

على العباد مع تمام األجر، وإن كان بالمماثل فالخٌرٌة باستسبلم 

ها.وتمام انقٌاده ل -عّز وجلّ -العبد ألحكام هللا  

؛ لقوله تعالى: "أَلَْم َتْعَلْم -عّز وجلّ -وكذلك إثبات تمام قدرة هللا 

ٍء َقِدٌٌر".  ًْ َ َعلَٰى ُكلِّ َش
أَنَّ هللاَّ

أما هإالء القرآنٌون فقد أنكروا وقوع النسخ بؤنواعه الثبلثة، 

وقالوا إن المعنى المؤلوؾ للنسخ هنا هو الكتابة واإلثبات ولٌس 

الحذؾ واإللؽاء. 

د على هذه الشبهة وأمثالها فً المقال البلحق بإذن هللا. وسنر

والحمد هلل رب العالمٌن. 
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رحلة جدار عتٌق! 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

بر من أن ٌكون الولٌد ال أشعر وكؤن حابطً ٌتصّدع والخوؾ األك

ٌعً قٌمة ما قام به األب لبقاء هذا الجدار شامخاً حتى ولو كان 

ناقصاً! 

فالجدران العتٌقة هذه تحّملت صنوفاً من محاوالت الهدم وكذلك 

محاوالت الدمج أو الفصل او التنعٌم وؼٌر ذلك من محاوالت 

ل الجدار تؽٌٌر بنٌة الجدار، وبفضل هللا وحده ثم بجهود االباء ظ

محتفظاً بوجوده رؼم كثرة الفإوس التً انهالت علٌه من كل 

مكان بعد فشل محاوالت الدمج والتنعٌم السابقة! 

لن ٌدرك الكثٌر قٌمة هذه الجدران ألنها تكّونت فً وقت كان 

صعباً جداً الحصول فٌه على حجارة تصلح لبلصطفاؾ ضد 

فٌضان الماء! 

ذه اللحظات أن جدران كثٌرة لن ٌدرك الكثٌر ممن فاتته مثل ه

متشابهة حاولت االستمرار لكنها سقطت بل واندثرت تحت 

ضؽوط الحٌاة واألنظمة واألمن حتى صارت بضع أسطر ُتكتب 

فً أحد فصول التارٌخ! 

لن ٌدرك الكثٌر أن وقتما كانت الحركات الناصرٌة والماركسٌة 

ال جدار تسٌطر على المناحً الثقافٌة فً ببلدنا فلم ٌقؾ لها إ

صؽٌر ظل ٌكبر ٌوماً بعد ٌوم حتى جعلها تبدو وكؤنها تسٌطر 

على ؼرفة واحدة داخل مستشفى كبٌرة للؽاٌة! 

لن ٌدرك الكثٌر أن الثورة الخومٌنٌة كانت لها أثر بالػ فً 

حركات اإلسبلم السٌاسً ولم ٌقؾ لها إال جدار صؽٌر وسط 

لى الخومٌنً موجاٍت هابلة من الفٌضان الُمبالػ فً الثناء ع

وأتباعه، فٌبارك هللا فً القلٌل وتتولد األحجار األصؽر فتتكاتؾ 

وتكبر حتى تكون نداً قوٌاً لدولة كبٌرة لها إعبلم وجٌش وأتباع 

بالمبلٌٌن فً العالم اإلسبلمً، بل وتقؾ لها بالمرصاد فً سابر 

البقاع! 

ببل  -لن ٌدرك الكثٌر أن حركات التكفٌر والتفجٌر والتثوٌر 

حاولت كثٌراً وإلى اآلن أن تشكك فً المنهج السلفً  -ضوابط

وأن تجذب أبناإه إلٌهم بكل سبٌل سواء عن طرٌق االتهامات 

لكباره بعمالتهم للسلطة أو بضعفهم العلمً أو سذاجتهم الفكرٌة 

او بؤي شًء آخر، ورؼم ذلك تّكسرت ضرباتهم فوق قوة هذا 

ر ببعض الضربات فلقد الجدار العتٌق حتى ولو تؤثر هذا الجدا

ظل كما هو بفضل من هللا. 

لن ٌدرك الكثٌر أن العلمانٌٌن واللٌبرالٌٌن والملحدٌن والحركات 

النسوٌة وكذلك حركات التحرر من قٌود الشرٌعة قامت جمٌعاً 

وفى أوقات مختلفة بضرب بٌد من قوانٌن ومضاٌقات وإعبلم 

من انتشارها  وتحجٌمات للدعوة لكى ٌقللوا من آثارها وٌضعفوا

وٌمنعوا قطاؾ ثمارها ولكن أبى هللا إال أن تتواصل الدعوة 

وتصل إلى شاطا األمان بؤبنابها. 

لن ٌدرك الكثٌر المحاوالت األمنٌة المتتالٌة فً بث الُفرقة بٌن 

أبناء هذا المنهج والتحجٌم له والضؽط علٌه بالسجن سواء 

به المنابر بالقضاٌا الملفقة أو باالعتقال المجرد أو بسل

والجمعٌات والمإسسات إال أن هللا سبحانه حفظ هإالء من 

الوقوع فً شراكهم أو السقوط فً آبارهم! 

لن ٌدرك الكثٌر بذل المإسسٌن وأتباعهم من أموالهم وأوقاتهم 

وصحتهم إللقاء آالؾ المحاضرات واللقاءات وفتح باب النقاش 

تنوعة للحفاظ فً آالؾ الحوارات والجلسات وتدرٌس العلوم الم

على صبلبة المنهج وتحصٌن أتباعه من ركوب موجات األوهام 

ؽاة!  والتضحٌة بالنفس من أجل الحفاظ على كراسً الطُّ

أو السقوط فً ببر التكفٌر أو اإلرجاء أو الولوج فً أعراض 

العلماء والدعاة. 
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لن ٌدرك الكثٌر أن الهجمة األقوى واألكبر على الدعوة كانت فً 

إال -ألخٌرة من الجمٌع سلطة ومعارضة وإسبلمٌٌن السنوات ا

، وكان التشوٌه لدى الكثٌر هدفاً واضحاً بؽض -من رحم هللا طبعاً 

النظر عن التفاصٌل ودون خوض فً هذا ألنكم عاصرتموه ، 

وظل الجدار فً مكانه رؼم ما ألم به من ثقوب! 

هذا قلٌل من كثٌر، هذا الجدار وصلكم اآلن ووصل بكم إلى ما 

ترون رؼم هذه الرحلة الشاّقة خبلل هذه السنوات الطوٌلة مثخناً 

بالجراح ومثقبلً بالهموم وناجٌاً من شرك الكثٌرٌن! 

لقد رأٌتم تجاعٌده فً وجوه كباركم، وآالمه فً عٌونهم، وأثر 

ثقله على أكتافهم التً مالت وانحنت من طول الطرٌق وكثرة 

األعباء. 

؟! -رؼم أنى لم أذكر شٌباً ذا بال -فٌا ُترى هل وعٌتم تارٌخكم  

أم أنكم ستجلدون أنفسكم وآبابكم رؼم هذه الرحلة الشاقة والتً 

ال ٌعرؾ تفاصٌلها إال القلٌل؟! 

فتمتعوا بآبابكم وهم أحٌاء، فؽداً ستكونون أٌتاماً بٌن ٌدى آالؾ 

اللبام ٌنتظرون سقوطكم وٌتمنون بؤن تصبحوا حجارة صؽٌرة 

قل بٌن األٌدي وال تستطٌعون الصمود أمام مثلهم، تتقنون التن

أصؽر فٌضان! 

والمطلوب : أن تؤهلوا أنفسكم على تحّمل الصعاب وأن تنضموا 

لهذا الجدار لٌصبح أكثر متانة ولتكونوا لبنة الٌوم وحجارة الؽد 

وصخرة المستقبل، وفقكم هللا لكل خٌر. 

دار.فرحمة هللا تترى على الشٌخ على حاتم أحد لبنات هذا الج 
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دروس ِمن آالم الشام )موعظة األسبوع( 

كتبه/ سعٌد محمود 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

مقدمة: 

إن القلب لٌحزن، وإن العٌن لتدمع، وإنا لما ٌحدث للمسلمٌن  -

صلى هللا -قال رسول هللا  رض العراق والشام لمحزونون:على أ

ُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة : )-علٌه وسلم ٌْ ٌُوِشُك اأْلَُمُم أَْن َتَداَعى َعلَ

ْوَمبٍِذ؟ َقالَ: )إِلَى َقْصَعتَِها ٌَ َبلْ أَْنُتْم (، َفَقالَ َقابِلٌ: َوِمْن قِلٍَّة َنْحُن 

ْوَمبٍِذ َكثٌٌِر، َولَِكنَّ  ُ ِمْن ُصُدوِر ٌَ
ْنَزَعنَّ هللاَّ ٌَ ِل، َولَ ٌْ ُكْم ُؼَثاٌء َكُؽَثاِء السَّ

ُ فًِ قُلُوبُِكُم اْلَوْهنَ 
ْقِذَفنَّ هللاَّ ٌَ ُكُم اْلَمَهاَبَة ِمْنُكْم، َولَ (، َفَقالَ َقاِبلٌ: َعُدوِّ

ِ، َوَما اْلَوْهُن؟ َقالَ: ) ا َرُسولَ هللاَّ ُة الْ ٌَ ٌَ ا، َوَكَراِه ٌَ ْن  (َمْوتِ ُحبُّ الدُّ

. )رواه أحمد وأبو داود، وصححه األلبانً(

الشٌعة  -تكالبت األحزاب المتخاصمة "الروس المبلحدة  -

الؽرب الحاقد" على آالم المسلمٌن فً صراع  -الزنادقة 

إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوقُِكْم َوِمْن : )-تعالى-قال هللا  المصالح القذرة:

اأْلَْبَصاُر َوَبلََؽِت اْلُقلُوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن  أَْسَفلَ ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَؼتِ 

ُنوَنا ِ الظُّ .  (ٓٔ)األحزاب:( بِاهللَّ

لٌس المسلم الذي ٌقضً وقته فً العوٌل والنحٌب والحزن،  -

قال  وإنما علٌه العمل والسعً وأخذ الدروس والعبر ِمن اآلالم:

ا أُولًِ اأْلَ : )-تعالى-هللا  ٌَ . (ٕ)الحشر:( ْبَصارِ َفاْعَتبُِروا 

الدروس كثٌرة، ولكن نقؾ مع هذٌن الدرسٌن لتعلقهما  تنبٌه: -

بالواقع المرٌر فً "الشام" أكثر. 

الدرس األول: مراعاة الُسنن الشرعٌة والكونٌة: 

الُسنن الشرعٌة هً األوامر والنواهً الشرعٌة،  توضٌح: -

الحٌاة، والسنن الكونٌة هً ما جرت به عادة الكون ونوامٌس 

فاإلٌمان سبب لدخول الجنة سنة شرعٌة، واالبتبلء والمصابب 

للمإمنٌن سنة كونٌة، واالستقامة سبب للنصر، والتمكٌن سنة 

شرعٌة وكونٌة، وهكذا. 

التحذٌر ِمن أمرٌن خطٌرٌن،  المقصود ِمن هذا الدرس: -

أحدهما: الوقوع فً التهور والصدام المهلك. والثانً: الٌؤس 

عدم اإلصبلح والسعً فً التؽٌٌر. المإدي إلى 

أوالً: الوقوع فً التهور والصدام المهلك: - 

فعادة ما ٌبدأ باللوم ثم االتهام ثم الصدام "أٌن الحكام 

أٌن الشعوب المسلمة؟!"  -أٌن العلماء والدعاة؟  -والحكومات؟ 

دون مراعاة الُسنن الشرعٌة والكونٌة. 

شرعٌة التً ٌدور حكمها مراعاة موازٌن القوى ِمن السنن ال -

ن الوجوب واالستحباب: ٌْ ا : )-تعالى-قال هللا  ب وا لَُهم مَّ َوأَِعدُّ

ُكْم  ِ َوَعُدوَّ ِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ هللاَّ ٌْ َباِط اْلَخ ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّ اْسَتَطْعُتم مِّ

ْعلَُمُهْم َومَ  ٌَ  ُ
ٍء َوآَخِرٌَن ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعلَُموَنُهُم هللاَّ ًْ ا ُتنفِقُوا ِمن َش

ُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظلَُمونَ  ٌْ ٌَُوؾَّ إِلَ  ِ -، وقال (ٓٙ)األنفال:( فًِ َسبٌِِل هللاَّ

ُكْن ِمْنُكْم : )-تعالى ٌَ ُ َعْنُكْم َوَعلَِم أَنَّ فٌُِكْم َضْعًفا َفإِْن 
اآْلَن َخفََّؾ هللاَّ

كُ  ٌَ ِن َوإِْن  ٌْ ْؽلُِبوا ِماَبَت ٌَ ِن بِإِْذِن ِماَبٌة َصابَِرةٌ  ٌْ ْؽلُِبوا أَْلَف ٌَ ْن ِمْنُكْم أَْلٌؾ 

ابِِرٌنَ  ُ َمَع الصَّ
ِ َوهللاَّ . "عدم مواجهة المشركٌن (ٙٙ)األنفال:( هللاَّ

فً المرحلة المكٌة، بل فً المرحلة المدنٌة حفر المسلمون 

الخندق لعدم المواجهة، ورجع المسلمون ِمن مإتة لعدم 

ن ِمن الضعؾ والعجز ما ال المواجهة"؛ فكٌؾ والمسلمون اآل

ٌقدرون معه على تصنٌع سبلحهم، بل وال االكتفاء فً طعامهم؟! 

شبهة فً سإال: ألم ٌنتصر المسلمون األوابل فً مواطن  -

كثٌرة، وهم ضعفة وقلة؟ 

والتً ِمن أعظمها: -مراعاة تحقق أسباب النصر  الجواب: -

لحصول االستقامة التً كان علٌها األوابل، والتً هً سبب 

: -تعالى-ِمن السنن الشرعٌة والكونٌة، قال هللا  -الكرامة
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َواْذُكُروا إِْذ أَْنُتْم َقلٌِلٌ ُمْسَتْضَعفُوَن فًِ اأْلَْرِض َتَخافُوَن أَْن )

َباِت لََعلَُّكْم  ٌِّ َدُكْم ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ ٌَّ اُس َفآَواُكْم َوأَ َفُكُم النَّ َتَخطَّ ٌَ

َوأَلَِّو اْسَتَقاُموا َعلَى : )-تعالى-، وقال (ٕٙ)األنفال:( نَ َتْشُكُرو

َناُهْم َماًء َؼَدًقا ٌْ ِرٌَقِة أَلَْسَق َ : )-تعالى-، وقال (ٙٔ)الجن:( الطَّ
إِنَّ هللاَّ

ُروا َما بِؤَْنفُِسِهمْ  ٌِّ ٌَُؽ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى  ٌِّ ٌَُؽ ، فِمن أٌن (ٔٔ)الرعد:( اَل 

لى انحراؾ عظٌم فً العقٌدة والسلوك تؤتً الكرامة واألمة ع

واألخبلق؟ 

كم عدد الذٌن ٌشاهدون المبارٌات؟ وكم عدد الذٌن  وقفة: -

ٌشهدون الجمعات؟ كم عدد الذٌن ٌجلسون فً المبلهً والمقاهً 

والمتنزهات؟ وكم عدد الذٌن ٌجلسون فً المساجد ودروس العلم 

؟ وكم عدد والحلقات؟ كم عدد الذٌن ٌسمعون األؼانً واألفبلم

الذٌن ٌسمعون الحدٌث والقرآن؟ وكم؟ وكم؟ وكم؟ ناهٌك عن 

صور االنحرافات العقدٌة "التكفٌر والبدع والشركٌات" وصور 

المعاصً والفجور التً تطفح بها وسابل اإلعبلم، وحٌاة 

المسلمٌن... فمن أٌن تؤتً الكرامة؟ 

ا: الٌؤس المإدي إلى عدم اإلصبلح والسعً فً  - ًٌ ثان

ٌٌر:التؽ 

فعادة ما ٌبدأ بنظرة مادٌة بحتة، وهً رإٌة قوة العدو المادٌة، 

وعجز المسلمٌن المادي والمعنوي، فتكون النتٌجة "ال فابدة" 

دون مراعاة السنن الشرعٌة والكونٌة فً مثل هذه الظروؾ. 

السعً فً اإلصبلح والتؽٌٌر والبناء، سنة شرعٌة، وقد نهٌنا  -

بَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؾ َواْنَه : )-ىتعال-قال هللا  عن الٌؤس: أَقِِم الصَّ

( َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

َمْن َرأَى ِمْنُكْم : )-صلى هللا علٌه وسلم-، وقال النبً (7ٔ)لقمان:

سْ  ٌَ ِدِه، َفإِْن لَْم  ٌَ ْرهُ بِ ٌِّ ٌَُؽ ْسَتِطْع ُمْنَكًرا َفْل ٌَ َتِطْع َفبِلَِسانِِه، َفإِْن لَْم 

ُه اَل : )-تعالى-، وقال )رواه مسلم(( َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك أَْضَعُؾ اإْلٌَِمانِ  إِنَّ

ِ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِرونَ  ْوِح هللاَّ ؤَُس ِمن رَّ ٌْ -، وقال (87)ٌوسؾ:( ٌَ

ْإِمنٌِنَ َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوأَنتُ : )-تعالى ( ُم اأْلَْعلَْوَن إِن ُكنُتم مُّ

. (9ٖٔ)آل عمران:

 اآلالم والمحن سنة كونٌة فً حق المإمنٌن لحكم ٌرٌدها هللا: -

ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا : )-تعالى-قال 
ْعلَِم هللاَّ ٌَ ا  أَْم َحِسْبُتْم أَن ُتْتَرُكوا َولَمَّ

ِ وَ  ِخُذوا ِمن ُدوِن هللاَّ تَّ ٌَ اَل َرُسولِِه َواَل اْلُمْإِمنٌَِن َولٌَِجًة ِمنُكْم َولَْم 

ُ َخبٌٌِر بَِما َتْعَملُونَ 
. (ٙٔ)التوبة:( َوهللاَّ

هذه لٌست أول اآلالم وال آخرها؛ فقد مرت األمة باآلالم الكثٌرة  -

... "  -سقوط األندلس  -محنة الصلٌبٌن  -"محنة التتار 

أَْم َحِسْبُتْم أَن ): -تعالى-قال هللا  وكشفها هللا لما رجعت األمة:

ْتُهُم  سَّ َثلُ الَِّذٌَن َخلَْوا ِمن َقْبلُِكم مَّ ؤْتُِكم مَّ ٌَ ا  َة َولَمَّ َتْدُخلُوا اْلَجنَّ

ُسولُ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه  قُولَ الرَّ ٌَ اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى؟  رَّ اْلَبؤَْساُء َوالضَّ

 ِ ِ أاََل إِنَّ َنْصَر هللاَّ -تعالى-، وقال (ٕٗٔ)البقرة:( َقِرٌب َمَتى؟ َنْصُر هللاَّ

ُهْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا : ) ُسلُ َوَظنُّوا أَنَّ ؤََس الرُّ ٌْ َحتَّى؟ إَِذا اْسَت

ٌَُردُّ َبؤُْسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمٌنَ  َشاُء َواَل  ًَ َمن نَّ ( َفُنجِّ

. (ٓٔٔ)ٌوسؾ:

ُهَو الَِّذي : )-تعالى-ال هللا ق المستقبل لئلسبلم وإن كثرت اآلالم: -

ٌِن ُكلِِّه َوَلْو  ٌُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ أَْرَسلَ َرُسولَُه بِاْلُهَدى؟ َوِدٌِن اْلَحقِّ لِ

.  (ٖٖ)التوبة:( َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ 

صلى هللا علٌه -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه-وعن تمٌم الداري 

ْبلَُؽنَّ َهَذا اأْلَمْ قال: ) -وسلم ٌَ ُ لَ ْتُرُك هللاَّ ٌَ َهاُر، َواَل  لُ َوالنَّ ٌْ ُر َما َبلََػ اللَّ

َت  ٌْ ٌَن، بِِعزِّ َعِزٌٍز أَْو بُِذلِّ َوَبٍر  َواَل َمَدٍر َب ُ َهَذا الدِّ
إاِلَّ أَْدَخلَُه هللاَّ

ُ بِِه اْلُكْفرَ 
ٌُِذلُّ هللاَّ  

ُ بِِه اإْلِْسبَلَم، َوُذاّلً
ٌُِعزُّ هللاَّ ا  )رواه أحمد، ( َذلٌٍِل، ِعّزً

: أَيُّ -صلى هللا علٌه وسلم-، وسبل رسول هللا وصححه األلبانً(

ُة؟ َفَقالَ َرُسولُ هللاِ  ٌَّ ُة أَْو ُروِم ٌَّ اًل؟ قُْسَطْنِطٌنِ ِن ُتْفَتُح أَوَّ ٌْ -اْلَمِدٌَنَت

الً : )-صلى هللا علٌه وسلم )رواه ( اَل، َبلْ َمِدٌَنُة ِهَرْقلَ ُتْفَتُح أَوَّ

. األلبانً( أحمد، وصححه

ولكن ال بد ِمن العمل واإلصبلح وعدم االستعجال "ازرع ولو  -

: -تعالى-قال هللا  ابِن األساس ولو رفعه ؼٌرك": -حصد ؼٌرك 
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ُروا َما بِؤَنفُِسِهمْ ) ٌِّ ٌَُؽ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى؟  ٌِّ ٌَُؽ َ اَل 
، (ٔٔ)الرعد:( إِنَّ هللاَّ

ُ الَِّذٌ: )-تعالى-وقال 
الَِحاِت َوَعَد هللاَّ َن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

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

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

ْعُبُدوَننًِ اَل ٌُ  ًبا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفؤُولَبَِك ُهُم ٌَ ٌْ ْشِرُكوَن بًِ َش

. (٘٘)النور:( اْلَفاِسقُونَ 

الدرس الثانً: معرفة حقٌقة الشٌعة: 

الشٌعة الرافضة أحد أطراؾ الحزب الشٌطانً الذي  توضٌح: -

ر ببلد المسلمٌن "ال سٌما العراق والشام"، وجل المذابح  ٌدمِّ

نة تجري على أٌدٌهم اآلن؛ وإال فشعارات: واإلبادة ألهل ال سُّ

"لبٌك ٌا حسٌن" للثؤر ِمن المسلمٌن شاهدة علٌهم. 

التحذٌر ِمن دعوات التقرٌب  المقصود ِمن هذا الدرس: -

 -أو مذهبً-والتهوٌن ِمن خطر الشٌعة بحجة أنه خبلؾ سٌاسً 

سابػ، وهذه الحجة المزعومة منشإها سببان: إما الجهل، وإما 

نة.الخٌا 

أما الجهل فِمن وجوه ثبلثة: 

األول: جهلهم بؤصول دٌن اإلسبلم: 

كاد أن ٌكون دٌنهم دًٌنا  ٌَ فالشٌعة ال ٌتفقون معنا فً أصوٍل حتى 

آخر! "جاء وفد ِمن رإوس الرافضة إلى العبلمة محمد األمٌن 

ٌرٌدون التقرٌب، فقال لهم: "لو كنا نتفق  -رحمه هللا-الشنقٌطً 

ناظرتكم، ولكن لنا أصول، ولكم أصول، على أصول واحدة ل

وبصورة أوضح: لنا دٌن ولكم دٌن!". 

"اإلسبلم عندهم ستة أركان،  على سبٌل المثال ال الحصر: -

 -اعتقادهم تحرٌؾ القرآن ظاهًرا أو باطًنا  -أعظمها: اإلمامة 

سب  -الؽلو فً آل البٌت، السٌما علً والحسٌن بصورة شركٌة 

تكفٌر  -ورمٌهن بالفاحشة!  - علٌه وسلمصلى هللا-زوجات النبً 

التعبد عند القبور وسإال  -الصحابة والتقرب والتعبد بلعنهم 

جعلوا الطواؾ ببعضها أفضل ِمن الطواؾ  -أصحاب القبور 

التبرإ ِمن  -نشر الفاحشة بما ٌسمى بزواج المتعة  -بالكعبة 

دع وؼٌر ذلك ِمن الخرافات والب -المسلمٌن ووصفهم بالنواصب 

التً ؼٌروا بها دٌن هللا". 

الثانً: جهلهم بالتارٌخ األسود للشٌعة: 

وقد امتؤل بالؽدر والخٌانة لؤلمة اإلسبلمٌة، واسؤلوا التارٌخ 

ٌنببكم! وهذان مثاالن ال للحصر:  

َمن الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بؽداد، وقتلوا  -

الخلٌفة وما ٌقرب ِمن ملٌون مسلم؟! 

ذي تسبب فً انحسار المد اإلسبلمً العثمانً فً أرجاء َمن ال -

أوربا، حٌث طعنوا المسلمٌن ِمن الخلؾ، واضطروا الجٌش 

ٌَرجع عن استكمال فتح أوربا؟!  اإلسبلمً أن 

الثالث: جهلهم بالواقع األلٌم: 

فآثار اإلفساد والمد الشٌعً الفارسً بعد قٌام دولة الفرس  -

لمٌن ال ٌخفى على بصٌر، واسؤلوا علً ٌد الخمٌنً فً ببلد المس

الواقع ٌخبركم. 

نة فً إٌران: "ال ٌوجد مسجد سنً واحد  - االضطهاد ألهل السُّ

عدد ِمن  -أربعة معابد للٌهود  -بها عشر كنابس  -فً طهران 

معابد المجوس". 

التصفٌة ألهل السنة حٌث حلوا: "َمن الذي أدخل أمرٌكا فً  -

ام السنً ٌوم العٌد فً رسالة للعالم َمن الذي قتل صد -العراق؟! 

َمن الذي أخرج المقاومة الفلسطٌنٌة ِمن لبنان وأقام  -السنً؟! 

َمن الذي ٌهدم الدولة  -المجازر للفلسطٌنٌٌن فً جنوبها؟! 

َمن الذي ٌمارس  -الٌمنٌة إلقامة المملكة الحوثٌة الشٌعٌة؟! 

ل ك -المجازر فً سورٌا وَمن ٌدعمه؟!  ثًٌرا ِمن َمن الذي حوَّ
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َمن الذي ٌنفق األموال الهابلة للمد  -أفرٌقٌا إلى التشٌع؟! 

َمن الذي له أطماع فً  -الشٌعً على رؼم المعاناة االقتصادٌة؟! 

... ".  -وَمن... ؟!  -وَمن... ؟!  -ببلد الحرمٌن ومصر؟!  

وأما الخٌانة: 

فؤمر ال ٌختلؾ علٌه اثنان إذا كانوا ٌعلمون ذلك ثم سعوا فً 

)ِمن مقدمة الشٌخ محمد بن إسماعٌل المقدم على حقبة ِمن لتقرٌب ا

. التارٌخ، بتصرؾ(

الخبلصة: الشٌعة ِمن أخطر األعداء؛ فهم أسوأ ِمن أهل النفاق  -

ُهُم : )-تعالى-قال هللا  ،-صلى هللا علٌه وسلم-فً زمن النبً 

ٌُْإَفكُ  ُ أَنَّى  .  (ٗ)المنافقون:( ونَ اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتلَُهُم هللاَّ

فاللهم اجعل مكرهم فً نحورهم، وتدبٌرهم تدمٌرهم، واحفظ 

ببلدنا وببلد المسلمٌن ِمن شرهم. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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رسالة من ؼرٌق 

محمد إسماعٌل المقدم 

الدٌن القوٌم هً أعظم نعم هللا على العبد،  إّن الهداٌة إلى هذا

فإنها تخرج العبد من الظلمات إلى النور، من ظلمات التٌه 

واالضطراب إلى نور الٌقٌن والثبات، ومن ظلمات القلق والكآبة 

إلى نور الطمؤنٌنة واالنشراح، ومن ظلمات العبودٌة للدنٌا 

لقهار، ومن ورذابلها وسفاسفها إلى نور العبودٌة هلل الواحد ا

ظلمات الشهوات والشبهات إلى نور العزم وقوة اإلرادة 

والبصٌرة، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. وقد ال ٌشعر العبد 

بعظمة هذه الهداٌة، فعلٌه أن ٌعتبر بمن افتقدها ممن ٌعٌش فً 

دٌاجٌر الجهل والشهوات والشبهات، وفً ظلمات التٌه 

 ذه النعمة.واالضطراب والشك؛ لٌعرؾ مقدار ه

بٌن ٌدي الموضوع  

الحمد هلل، نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور 

أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فهو المهتد، ومن 

ٌضلل فبل هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم! صل على محمد وعلى 

حمد كما صلٌت على آل إبراهٌم إنك حمٌد مجٌد. اللهم! آل م

بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهٌم إنك 

حمٌد مجٌد. أما بعد: فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا، وأحسن 

الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم، وشر األمور محدثاتها، 

فً النار. أخً  وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل ضبللة

المسلم! روى أبو الدرداء رضً هللا تعالى عنه أن رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم قال: )ما طلعت شمس قط إال بجنبتٌها 

ملكان ٌنادٌان ٌسمعان من على األرض ؼٌر الثقلٌن: أٌها 

الناس! هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خٌر مما كثر وألهى. وال 

ٌنادٌان: اللهم! أعط منفقاً خلفاً، وأعط  ؼربت إال بجنبتٌها ملكان

(. هذا الحدٌث رواه الطٌالسً واإلمام أحمد و ابن  ََ ممسكاً تلفاً

حبان و الحاكم و البؽوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبً ، 

وقال الهٌثمً : رجاله رجال الصحٌح. وقال محقق األنواع 

حدٌث والتقاسٌم لـابن حبان : صحٌح على شرط مسلم . وهذا ال

فٌه الدعوة إلى اإلخبات إلى هللا سبحانه وتعالى، وعدم االنشؽال 

بالدنٌا، واالكتفاء منها بالقلٌل، )فإن ما قل وكفى خٌر مما كثر 

وألهى(. وحدٌثنا عبارة عن موضوعٌن: األول: تذكرة وموعظة، 

وجهها أحد إخواننا األفاضل، وهو: األخ مجدي الهبللً فً 

لة من ؼرٌق(، وهً تعكس حال كثٌر رسالة له بعنوان: )رسا

-منا، فكثٌر منا ٌحتاج إلى هذه التذكرة الوجٌزة البلٌؽة، ولذلك 

نتواصى بها. الثانً: جواب سإال ٌتعلق بحكم  -إن شاء هللا

 االعتكاؾ فً ؼٌر المساجد الثبلثة.......

موعظة فً ذم الدنٌا والتحذٌر من االنؽماس فٌها  

اظر المتفحص ألحوالنا ٌجد الكثٌر ٌقول مجدي الهبللً: إن الن

منا قد جعل الدنٌا أكبر همه ومبلػ علمه، ٌعدو وراءها وٌلهث 

فً سبٌل تحصلٌها، كلما نال منها شٌباً ازداد طلبه لها وجرٌه 

وراءها علّه ٌنال منها أشٌاء أخرى، كما قال الشاعر: فما قضى 

الذي أحد منها منالته وال انتهى أرب إال إلى أرب فاإلنسان 

ٌشتؽل بالدنٌا وٌإجل األعمال الصالحة إلى أن ٌفرغ ال ٌمكن أبداً 

أن ٌفرغ؛ ألن آمال الدنٌا ال تنتهً، وال ٌقضً أحد وطره منها 

أبداً، فعلٌه أن ٌجعل الهموم هماً واحداً، وهو إرضاء هللا سبحانه 

وتعالى، فٌتولى هللا سبحانه وتعالى تٌسٌر أمور دٌنه ودنٌاه. أما 

ا فً اآلخرة فتجارتها عندنا كاسدة، وال ٌلتفت إلٌها إال أقل أحوالن

القلٌل، مع أن المتؤمل آلٌات القرآن الكرٌم ٌجد أن هللا سبحانه 

ٌحثنا على السعً الحقٌقً  -عند الحدٌث عن اآلخرة-وتعالى 

 ِ وا إِلَى هللاَّ إلٌها، فنتؤمل تعبٌرات القرآن، كقوله تعالى: َففِرُّ

لذي ٌفر ال بد من أن ٌكون مسرعاً جداً، وكذلك [ فآ٘]الذارٌات:

ٍة َعْرُضَها  ُكْم َوَجنَّ قوله تعالى: َوَساِرُعوا إَِلى َمْؽفَِرٍة ِمْن َربِّ

ْت لِْلُمتَّقٌَِن ]آل عمران: َمَواُت َواألَْرُض أُِعدَّ [، وقال ٖٖٔالسَّ

ٍة َعْرُضهَ  ُكْم َوَجنَّ َماِء أٌضاً: َسابِقُوا إِلَى َمْؽفَِرٍة ِمْن َربِّ ا َكَعْرِض السَّ

ْعَمِل اْلَعاِملُوَن َٕٔواألَْرِض ]الحدٌد: ٌَ [، وقال أٌضاً: لِِمْثِل َهَذا َفْل

َتَناَفِس اْلُمَتَنافُِسوَن ٔٙ]الصافات: ٌَ [، وقال: َوفًِ َذلَِك َفْل

افس أمرنا به، وهناك تنافس نهٌنا [، فهناك تنٕٙ]المطففٌن:

عنه، فؤما الذي أمرنا به فهو التنافس فً اآلخرة، وأما الدنٌا فقد 

قال فٌها علٌه الصبلة والسبلم: )وال تنافسوا( ٌعنً: فً أعراض 

الدنٌا. ومع ذلك فإنك تجد أؼلب الناس ٌتنافسون فً الدنٌا، 

مر بتحصٌل وٌؽفلون عن التنافس فً اآلخرة. وكذلك نجد أن األ

الدنٌا ٌرشد إلى أنه أهون وأبطؤ، كما قال سبحانه وتعالى: ُهَو 

الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرَض َذلُواًل َفاْمُشوا فًِ َمَناِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقِه 
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َتَناَفِس ٘ٔ]الملك: ٌَ [ فلم ٌقل: اسعوا، أو سابقوا، أو )َوفًِ َذلَِك َفْل

ْعَمِل اْلَعاِملُوَن(، ولم اْلُمَتَنافُِسوَن( ولم ٌق ٌَ ل أٌضاً: )لِِمْثِل َهَذا َفْل

ٌقل فٌها: سابقوا إلى الدنٌا. وإنما قال: )َفاْمُشوا( والمشً ٌكون 

بلةُ َفانَتِشُروا فًِ  ِت الصَّ ٌَ أهون وأبطؤ. وقال تعالى: َفإَِذا قُِض

[ وحٌنما تكلم عن صبلة الجمعة فً أول ٓٔاألَْرِض ]الجمعة:

ْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَى اآلٌات قال  ٌَ بلِة ِمْن  تعالى: إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

ِ ]الجمعة: بلُة 9ِذْكِر هللاَّ ِت الصَّ ٌَ [ أي: بادروا. وأما قوله: )َفإَِذا قُِض

َفانَتِشُروا فًِ األَْرِض( فهو مجرد انتشار لطلب الرزق الحبلل. 

ع أبداً للدنٌا والحقٌقة الباقٌة والقابمة هً أن القلب ال ٌتس

واآلخرة معاً، فقد قال صلى هللا علٌه وآله وسلم: )من أحب دنٌاه 

أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنٌاه، فآثروا ما ٌبقى على 

ما ٌفنى( فهما ضرتان، إذا أرضٌت إحداهما أسخطت األخرى، 

ومن ظن أنه سٌرضً االثنتٌن فقد ظن ما ال ٌقع أبداً وال ٌكون، 

 ار الدنٌا وإما اآلخرة. ......فإما أن نخت

حقٌقة الزهد فً الدنٌا 

لٌس معنى الكبلم السابق اإلعراض الكامل عن الدنٌا، وفهم 

الزهد فً الدنٌا على أنه الفقر والحرمان والرؼبة عنها بالمرة، 

بل حقٌقة الزهد فً الدنٌا تجرٌد القلب عن محبتها، فالمسكنة 

عبده والتً كان رسول هللا التً ٌحبها هللا سبحانه وتعالى من 

صلى هللا علٌه وسلم ٌطلبها فً قوله: )اللهم! أحٌنً مسكٌناً، 

وأمتنً مسكٌناً، واحشرنً فً زمرة المساكٌن( وكان رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم ٌدعو هللا سبحانه وتعالى أن ٌرزقه حبه، 

وحب من ٌحبه، وأن ٌرزقه حب المساكٌن، وأمره هللا تعالى أن 

م هإالء الذٌن ٌرٌدون وجه هللا سبحانه وتعالى، وأن ال ٌلز

ٌعرض عنهم إلى أصحاب الدنٌا كما بٌن ذلك فً أكثر من موضع 

ْدُعوَن  ٌَ فً القرآن الكرٌم كقوله تعالى: َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذٌَن 

َنا ٌْ ٌُِرٌُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َع  ًِّ ُهْم بِاْلَؽَداِة َواْلَعِش َك َعْنُهْم ُتِرٌُد َربَّ

ا ]الكهؾ: ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ [ المسكنة المقصودة هنا لٌست 8ِٕزٌَنَة اْلَح

مسكنة الفقر؛ ألن الفقر شًء مذموم، وٌكفً فً ذمه أن 

الرسول علٌه الصبلة والسبلم قرنه بالكفر فقال: )أعوذ بك من 

الكفر والفقر( كما فً أذكار الصباح والمساء، فإّن المال عون 

الدٌن، فإنه ٌإدى به فرض الزكاة وؼٌرها من الفروض، على 

 -ببل شك-وٌستؽنى به عن القرض، وٌصان به العرض، فالمال 

أمر مهم، ولكن المقصود بالمسكنة مسكنة القلب، وهً إخبات 

القلب وذله وخشوعه وتواضعه هلل سبحانه وتعالى، وهذه 

مكتفٌاً  المسكنة ال تنافً الؽنى، فٌمكن أن ٌكون اإلنسان ؼنٌاً 

وفً نفس الوقت ٌكون مسكٌناً مستكٌناً ذلٌبلً هلل سبحانه وتعالى، 

فلٌس هناك تبلزم بٌن الفقر والمسكنة. فالزهد بٌنه هللا تبارك 

بل َتؤَْسْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا بَِما آَتاُكْم  ٌْ وتعالى فً قوله: لَِك

رحمه هللا تعالى. قال  [ هذا هو الزهد كما قال الجنٌدٖٕ]الحدٌد:

تعالى: َما أََصاَب ِمْن ُمِصٌَبٍة ِفً األَْرِض َوال فًِ أَْنفُِسُكْم إاِلَّ ِفً 

بل َتؤَْسْوا َعَلى  ٌْ ِسٌٌر * لَِك ٌَ  ِ ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل أَْن َنْبَرأََها إِنَّ َذلَِك َعلَى هللاَّ

من أمور [ أي: ال تؤسوا على ما فاتكم ٖٕ-َٕٕما َفاَتُكْم ]الحدٌد:

[ فالزاهد ال ٌفرح من ٖٕالدنٌا؛ َوال َتْفَرُحوا بَِما آَتاُكْم ]الحدٌد:

الدنٌا بموجود، وال ٌؤسؾ منها على مفقود. قال اإلمام أحمد فً 

الزهد: هو عدم فرحه بإقبالها وحزنه على إدبارها. وٌقول اإلمام 

أحمد وقد سبل عن الرجل ٌكون معه ألؾ دٌنار هل ٌكون زاهداً؟ 

ل: نعم، على شرٌطة أن ال ٌفرح إذا زادت، وال ٌحزن إذا قا

نقصت. فلٌس الزاهد من ال مال عنده، وإنما الزاهد من لم ٌشؽل 

المال قلبه وإن أوتً مثل ما أوتً قارون ، فالتحذٌر إنما هو من 

تؽلؽل الدنٌا فً قلوب الناس، فتتحول نٌاتهم من عمل لرفعة 

ومنصب ومال، فالمطلوب أن  اإلسبلم وعبادة هللا إلى طلب جاه

تكون الدنٌا فً ٌد اإلنسان ال فً قلبه. وقد ضرب بعض أخواننا 

مثاالً طٌباً لتوضٌح هذه الحقٌقة فقال: الدنٌا مثل السفٌنة، 

فالسفٌنة ما دام الماء خارجها تستطٌع أن تمشً فً البحر 

الخضم سالمة ناجٌة، أما إذا دخلها الماء واستقر داخلها فإنها 

ق وتهلك، فكذلك الدنٌا، فإن أهم شًء أن ال ٌستقر حبها فً تؽر

قلب المإمن، فإذا دخلت فً القلب أفسدت علٌه دٌنه، ولذلك 

ٌقول علٌه الصبلة والسبلم: )ما ذببان جابعان أرسبل فً ؼنم 

بؤفسد لها من حرص المرء على المال والشرؾ لدٌنه( ٌعنً أّن 

ه أكثر مما ٌفسد حرص المرء على المال والشرؾ ٌفسد دٌن

الذببان الجابعان اللذان أرسبل فً ؼنم ال راعً لها، فكٌؾ الظن 

بذببٌن جابعٌن مطلقً الحرٌة فً الفتك بهذه الؽنم؟! فالفساد 

الذي ٌتحصل من وراء هذٌن الذببٌن لٌس أشد من الفساد 

الحاصل من حرص المرء على المال والشرؾ على الدٌن، فمكر 

بسبلحنا، فٌؤتٌنا من حٌث ال نتوقع. ٌقول: الشٌطان هو محاربتنا 

فالكثٌر منا عندما ٌعاب علٌه انشؽاله بالدنٌا فإنك تجد الحجج 

والمعاذٌر والتبرٌرات التً ال تنتهً معدة جاهزة عنده سلفاً مثل 

السهام والصوراٌخ، فإذا قلت له: هون علٌك، أو ما قاله علٌه 

عً أنه لن تموت الصبلة والسبلم: )إن روح القدس نفث فً رو
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نفس حتى تستوفً رزقها، فاتقوا هللا، وأجملوا فً الطلب( 

ٌعنً: هونوا علٌكم فً طلب الدنٌا، وال تستمٌتوا فً طلبها. 

فتجد أنك إذا ذكرته بمثل هذا المعنى ٌسارع فً االستدالل بقول 

فًِ  هللا تبارك وتعالى: ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرَض َذلُواًل َفاْمُشوا

ِه النُُّشوُر ]الملك: ٌْ [، وقوله َ٘ٔمَناِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَ

َباِت ِمَن  ٌِّ ِ الَّتًِ أَْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ َم ِزٌَنَة هللاَّ تعالى: قُلْ َمْن َحرَّ

ْزِق ]األعراؾ: [. والسعً فً طلب الرزق ٌشؽل فً ٕٖالرِّ

طلب الرزق هو كل ما ٌشؽل اإلسبلم حٌزاً محدوداً، فبل ٌكون 

اإلنسان، فهذا أحد واجبات الفرد المسلم ولٌس كل واجباته. وقد 

ٌتشدق بعضهم بهذه المقولة التً ٌجعلها كؤنها آٌة قرآنٌة، أو 

حدٌث عن المعصوم علٌه الصبلة والسبلم، وهً )العمل عبادة( 

أو )طلب الدنٌا عبادة(، ومنهم من ٌحول بٌن المرءوسٌن أو 

سواء فً مدرسة، أو فً مصنع، أو فً أي -ٌن عنده العامل

وبٌن الصبلة، فٌقول لمن ٌرٌد الصبلة: نحن فً عبادة.  -مكان

حتى لو خرجت الصبلة عن وقتها، وقد تإدى االمتحانات ساعة 

صبلة الجمعة، وٌقولون: العمل عبادة. وهذا من تلبٌس إبلٌس 

د وطلب على هإالء الجهلة، فالنفقة على األهل وعلى األوال

الرزق الحبلل جزء من الواجبات على المسلم، وعندك الوقت 

كله، فكٌؾ تنشؽل عن الوقت الذي هو مخصص ألداء واجب 

بلَة َكاَنْت َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن ِكَتاًبا  الصبلة وهللا تعالى ٌقول: إِنَّ الصَّ

[؟! فالمسلم مطالب بإصبلح نفسه َٖٓٔمْوقُوًتا ]النساء:

ة أهله، والعمل لدٌن هللا سبحانه وتعالى من وتزكٌتها، وتربٌ

ا  ٌَ األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وؼٌر ذلك، كما قال تعالى: 

اُس  َها الَِّذٌَن آَمُنوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهلٌُِكْم َناًرا َوقُوُدَها النَّ ٌُّ أَ

[، وٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم: َٙواْلِحَجاَرةُ ]التحرٌم:

د الدٌنار، وعبد الدرهم، وعبد الخمٌصة( فتجدهم )تعس عب

منشؽلٌن بجمع المال أو طلب الدنٌا، وٌتجرأ بعض الجهلة 

وٌفتٌهم بؤنه إذا عاد أحدهم إلى البٌت فً المساء فإنه ٌجوز له 

ٌُصلً الفجر والظهر والعصر  أن ٌجمع كل الصلوات، فٌجوز أن 

ؾ له أن كثٌراً والمؽرب والعشاء جمٌعاً قبل أن ٌنام. ومما ٌإس

من الناس ٌنخدعون بهذا الفتاوى المضلة، وٌفعلون هذه 

الجرٌمة الكبرى، فهإالء آثمون قطعاً، وٌجب علٌهم أن ٌسؤلوا 

أهل العلم وأن ٌسؤلوا أهل الذكر لٌبٌنوا لهم الحكم، فهذا ضبلل 

مبٌن، وإخراج الصبلة عن وقتها بحجة طلب الدنٌا من كبابر 

صبلة والسبلم: )تعس عبد الدٌنار، وعبد الذنوب، ٌقول علٌه ال

الدرهم، وعبد الخمٌصة، إن أعطً رضً، وإن لم ٌعط سخط، 

تعس وانتكس، وإذا شٌك فبل انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان 

فرسه فً سبٌل هللا، أشعث رأسه، مؽبرة قدماه، إن كان فً 

الحراسة كان فً الحراسة، وإن كان فً الساقة كان فً الساقة، 

ؤذن لم ٌإذن له، وإن شفع لم ٌشفع( رواه البخاري . إن است

ٌقول األخ الفاضل هنا: هذه الرسالة أرسلها إلى كل مسلم 

أحاطت به الدنٌا، فصار أسٌراً لها تسٌره كٌؾ شاءت، أرسلها 

طالباً من هللا عز وجل أن تصله قبل فوات األوان، وسماها: 

ن فً التعبٌر، )رسالة من ؼرٌق(. إّن هذه الرسالة فٌها الـُحس

ٌحتاج لهذه التذكرة.  -بل أؼلبنا-والصدق فً الشعور، وكثٌر منا 

ٌقول المرسل لهذه الرسالة: إخوانً فً هللا! ٌرسل إلٌكم هذه 

الرسالة أخ لكم ٌعٌش بٌنكم بآمالكم وآالمكم، هذا األخ انتبه فجؤة 

فوجد نفسه ٌؽرق وٌؽرق، ونظر حوله فوجد الكثٌر منكم مثله 

وعندما حدق النظر فٌهم وجدهم جمٌعاً فً ظروؾ ٌؽرقون، 

واحدة، ومناخ مشترك، ووجد أؼلبهم متزوجاً، أو تخرج من 

الجامعة وانشؽل بالوظٌفة، فعلم أن سبب ؼرقه وؼرقهم ٌرجع 

إلى االنؽماس فً الدنٌا، فهو ٌنام على تفكٌر فً الرزق واألوالد 

على موعد  والسفر ... إلى آخره، وٌستٌقظ على موعد العمل ال

الصبلة، وفوجا أنه ال ٌحافظ على صبلة الفجر التً قال عنها 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌما رواه مسلم : )ركعتا الفجر 

خٌر من الدنٌا وما فٌها(، وأما بقٌة الصلوات فالخشوع فٌها 

نادر، والدنٌا قد استولت على قلبه. فعندما أراد صاحبنا أن ٌتذكر 

تطوعاً خانته ذاكرته، وعندما أراد أن ٌتذكر آخر آخر ٌوم صامه 

لٌلة قامها فوجا أنها فً رمضان، وبحث عن مصحفه فوجد أن 

التراب ٌعلوه، ونظر إلى مكتبته فؤحس أن الكتب تبكً من 

إهمالها، وتشكو إلى هللا التراب الذي ٌعلوها. وتؤمل حاله فوجد 

وم من األٌام أنه ال ٌذكر هللا إال فً المناسبات، وفً صباح ٌ

استٌقظ على وفاة أحد أقرانه الذي كان ٌتمتع بصحة جٌدة، وال 

توجد أي أمراض عنده، وذهب مع األهل واألقارب لدفنه، 

وعندما حانت لحظة إدخاله القبر وإهالة التراب على وجهه هزه 

هذا المنظر هزاً عنٌفاً، وزلزل كٌانه، وجعله ٌفٌق من ؼفوته، 

ذكر أنه ال بد من دخول هذا القبر وٌستٌقظ من سباته، وٌت

الموحش الذي ال أنٌس فٌه إال العمل الصالح. فانتبه صاحبنا 

فوجد نفسه ٌؽرق فً الدنٌا، فبكى على نفسه وانتحب، وتذكر 

حاله فً بداٌة طرٌقه إلى هللا وأثناء الدراسة الثانوٌة والجامعٌة، 

لقد كان محافظاً على الصلوات فً المسجد خصوصاً صبلة 

الفجر، وكان المصحؾ ال ٌؽادر جٌبه إال عند دخول الخبلء، ولم 
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ٌكن ٌمر األسبوع إال وٌكون قد صام فٌه، وكانت له مع اللٌل 

 وقفات ٌناجً فٌها ربه عز وجل، فما الذي حدث؟......

بداٌة النكوص عند كثٌر من الناس 

تذكر األخ أن بداٌة التدهور فً حاله كانت بعد التخرج من 

وعندما أصبحت علٌه تكالٌؾ معٌشٌة، وأعباء مالٌة،  الجامعة،

وتطلعات مستقبلٌة، فعلٌه أن ٌنفق على نفسه، وعلٌه أن 

ٌتزوج، وعلٌه أن ٌعد المسكن، فإذا أعده فعلٌه أن ٌزوده 

بالثبلجة وسابر الكمالٌات، وعلٌه وعلٌه..، فبدأ ٌتنازل تدرٌجٌاً 

مله، وأنها عن طاعات كان ٌإدٌها، وزٌن له الشٌطان سوء ع

فترة قصٌرة وستنقضً، ولكنها طالت وطالت، وأصبح التنازل 

صفته، وكل ٌوم تزداد الدنٌا تزٌناً له، فؤصبح ٌعمل فً وظٌفة 

من الصباح حتى العصر، وٌرجع إلى بٌته فً وقت الؽداء، 

وٌرجع بعد العصر لوظٌفة أخرى حتى العشاء، وأخرى من بعد 

انٌة عشرة لٌبلً، ثم ٌعود إلى العشاء حتى الحادٌة عشرة أو الث

البٌت وهو ٌحلم بالسرٌر لكً ٌرتمً علٌه، وٌنام حتى ٌستٌقظ 

على عمله فً الصباح، وهكذا كل ٌوم. وانطبق علٌه قول القابل: 

نرقع دنٌانا بتمزٌق دٌننا فبل دٌننا ٌبقى وال ما نرقع وأصبح الذي 

التً ٌربطه باإلسبلم هو مظهره إن كان ٌحافظ علٌه، وصبلته 

ٌعلم هللا مدى خشوعها، أما بقٌة ٌومه فللدنٌا. وعندما انتبه هذا 

األخ إلى حاله، وفوجا بهذا الواقع المرٌر، علم أنه سابر فً 

طرٌق الهبلك ال محالة، فربما ترك الصبلة كما ترك ما قبلها، 

وربما تخلص من مظهره اإلسبلمً كما تخلص من أشٌاء كثٌرة 

المحال التنازل عنها. وعندبذ انتابت هذا كان ٌظن سابقاً أنه من 

األخ موجة شدٌدة من األسى والحزن على نفسه، فتناول أحد 

كتب الرقابق من مكتبته، فإذا به ٌرى أطباء القلوب قد شخصوا 

هذا المرض منذ ظهوره، فٌقول اإلمام الؽزالً رحمه هللا تعالى: 

وؼرسنا  فمن العجابب أننا إذا أردنا المال فً الدنٌا زرعنا

واتجرنا، وركبنا البحار والبراري، وخاطرنا، واجتهدنا، وتعبنا 

فً طلب أرزاقنا، وال نثق بضمان هللا لنا، ثم إذا طمحت أعٌننا 

نحو الملك الدابم المقٌم قنعنا بؤن نقول بؤلسنتنا: اللهم اؼفر لنا 

وارحمنا! والذي علٌه رجاإنا وبه اعتزازنا ٌنادٌنا وٌقول: َوأَْن 

ِ 9َٖس لئِِلنَساِن إاِلَّ َما َسَعى ]النجم:لٌَْ  ُكْم بِاهللَّ نَّ ُؽرَّ ٌَ [، وٌقول: َوال 

َك ٖٖاْلَؽُروُر ]لقمان: َك بَِربِّ َها اإلِنَساُن َما َؼرَّ ٌُّ ا أَ ٌَ [، وٌقول: 

[. ٌعنً: إذا كان طلب الرزق الذي هو ٙاْلَكِرٌِم ]االنفطار:

فإن الرزق  مضمون تكد وتتعب، وإذا قال لك أحد: هون علٌك

مضمون فإنك تقول له: كل شًء بسبب فتسعى وتكد، فكذلك فً 

ال بد من أخذ هذه األسباب، خاصة أن هللا لم  -أٌضاً -اآلخرة 

َس لئِِلنَساِن إاِلَّ َما َسَعى(.  ٌْ ٌضمن لك الجنة، ولكن قال: )َوأَْن لَ

ٌقول: كل ذلك ال ٌنبهنا، وال ٌخرجنا من أودٌة ؼرورنا وأمانٌنا، 

ق الشاعر عندما قال: أرى رجاالً بؤدنى الدٌن قد قنعوا وما وصد

أراهم رضوا فً العٌش بالدون فاستؽن بالدٌن عن دنٌا الملوك 

كما اسـ ـتؽنى الملوك بدنٌاهم عن الدٌن قال الحسن : المبادرة 

المبادرة، فإنما هً األنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم 

جل؛ فرحم هللا امرأ نظر إلى التً تتقربون بها إلى هللا عز و

 نفسه، وبكى على عدد ذنوبه.......

موعظة أبً الدرداء رضً هللا تعالى عنه للتابعٌن 

ٌقول: وإذا بصاحبنا ٌقرأ كلمة قالها الصحابً الجلٌل أبو الدرداء 

رضً هللا تعالى عنه، الذي عاش فترة مع التابعٌن فرأى حالهم 

أحس هذا األخ أنها  أقل من حال الصحابة، فنصحهم نصٌحة

موجهة إلٌه وإلى اإلخوة فً عصرنا هذا، قرأ هذا األخ كلمة أبً 

الدرداء رضً هللا عنه، فإذا به ٌقول فٌها: قال رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم: )لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلٌبلً ولبكٌتم 

اء كثٌراً، ولهانت علٌكم الدنٌا، وآلثرتم اآلخرة(، ثم قال أبو الدرد

رضً هللا تعالى عنه من قَِبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لخرجتم 

تجؤرون وتبكون على أنفسكم،  -أي: إلى الطرقات-إلى الصعدات 

ولتركتم أموالكم ال حارس لها، وال راجع إلٌها إال ما ال بد لكم 

منه، ولكن ٌؽٌب عن قلوبكم ذكر اآلخرة، وحضرها األمل 

وصرتم كالذٌن ال ٌعملون،  فصارت الدنٌا أملك بؤعمالكم،

فبعضكم شر من البهابم التً ال تدع هواها مخافة مما فً 

عاقبته، مالكم ال تحابون وال تناصحون وأنتم إخوان على دٌن 

هللا،؟! ما فرق بٌن أهوابكم إال خبث سرابركم، لو اجتمعتم على 

البر لتحاببتم. مالكم تناصحون فً أمر الدنٌا، وال تناصحون فً 

آلخرة، وال ٌملك أحدكم النصٌحة لمن ٌحبه وٌعٌنه على أمر أمر ا

آخرته؟! ما هذا إال من قلة اإلٌمان فً قلوبكم، ولو كنتم توقنون 

بخٌر اآلخرة وشرها كما توقنون بالدنٌا آلثرتم طلب اآلخرة؛ 

ألنها أملك ألموركم. فإذا قلتم: حب العاجلة ؼالب فإنا نراكم 

جل منها، تكدون أنفسكم بالمشقة، تدعون العاجلة من الدنٌا لآل

واالحتراؾ فً طلب أمر لعلكم تدركونه، فببس القوم أنتم، ما 
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حققتم إٌمانكم بما ٌعرؾ به اإلٌمان البالػ فٌكم، فإن كنتم فً شك 

مما جاء به محمد صلى هللا علٌه وسلم فؤتونا لنبٌن لكم ولنرٌكم 

لمنقوصة عقولكم من النور ما تطمبن إلٌه قلوبكم. وهللا ما أنتم با

فنعذركم. أي أّن عقولكم كاملة، وتستطٌعون إعمالها فً البحث 

عما ٌصلحكم. قال: إنكم تستبٌنون صواب الرأي فً دنٌاكم، 

وتؤخذون بالحزم فً أموركم، فما لكم تفرحون بالٌسٌر من الدنٌا 

تصٌبونه، وتحزنون على الٌسٌر منها ٌفوتكم حتى ٌتبٌن ذلك فً 

ذا خسر اإلنسان ماالً ٌسٌراً جداً ٌحزن علٌه وجوهكم. ٌعنً: إ

حزناً شدٌداً، وإذا اكتسب ماالً ٌسٌراً جداً فإنه ٌفرح فرحاً شدٌداً. 

قال: وٌظهر على ألسنتكم، وتسمونها بالمصابب، وتقٌمون فٌها 

المآتم، وعامتكم قد تركوا كثٌراً من دٌنهم، ثم ال ٌتبٌن ذلك فً 

ال ٌقٌم مؤتماً، وال ٌحزن، وال وجوهكم. أي: إذا قصر فً الدٌن 

ٌنفعل، وال ٌتؽٌر حاله، كما قال أبو بكر بن عٌاش : مسكٌن 

محب الدنٌا؛ ٌسقط منه درهم فٌظل نهاره ٌقول: إنا هلل وإنا إلٌه 

راجعون. وٌنقص عمره ودٌنه وال ٌحزن علٌه! تراه إذا مرت 

ألن علٌه سنة جدٌدة ٌقٌم حفل عٌد مٌبلد، ولو فقه ألقام مؤتماً؛ 

ذلك معناه أنه ٌقترب من القبر أكثر، فهو ٌولد بقدر محدد من 

العمر واألٌام واألنفاس، فالعمر ما هو إالّ أَْنفُس، والمسكٌن ٌقٌم 

احتفاالً ٌسمٌه حفل عٌد المٌبلد، وهو لو فقه لكانت هذه مناسبة 

ؼم وهم؛ ألّنه ٌقترب بذلك إلى القبر واآلخرة. وصدق الشاعر إْذ 

بكل مصٌبة فً ماله وإذا ٌصاب بدٌنه لم ٌشعر  ٌقول: فطنٌ 

وٌقول أبو الدرداء : إنً ألرى هللا قد تبرأ منكم، ٌلقى بعضكم 

بعضاً بالسرور، وكلكم ٌكره أن ٌستقبل صاحبه بما ٌكره. ٌعنً 

أّن الواحد منكم ٌبش فً وجه اآلخر، ولٌس فٌكم من ٌتمعر 

إذا أنكر  وجهه ؼضباً إذا رأى على أخٌه معصٌة، وٌخاؾ أنه

علٌه ونصحه فً دٌنه أنه سٌفقد صحبته، أو ٌعكر علٌه صفوته، 

وبالتالً ٌإثر هذا فً المودة التً بٌنهما، فٌداهن بعضهم بعضاً، 

وٌدافع معور عن معور، فكل واحد فٌه عٌب، فٌخاؾ أّنه إذا 

نصح أخاه فسٌؤخذ علٌه أخوه عٌباً من عٌوبه، وحٌنبٍذ ٌكون 

د، فبل ٌتدخل أحد فً نصٌحة اآلخر حتى هناك تعاٌش سلمً وحٌا

ولو كان ذلك على حساب الدٌن. ٌقول: إنً ألرى هللا قد تبرأ 

منكم، ٌلقى بعضكم بعضاً بالسرور، وكلكم ٌكره أن ٌستقبل 

صاحبه بما ٌكره مخافة أن ٌستقبله صاحبه بمثله، فاصطحبتم 

على الؽل، ونبتت مراعٌكم على الدمن، وتصافحتم على رفض 

، ولوددت أن هللا تعالى أراحنً منكم وألحقنً بمن أحب األجل

رإٌته، ولو كان حٌاً لم ٌصابركم، فإن كان فٌكم خٌر فقد 

أسمعتكم، وإن تطلبوا ما عند هللا تجدوه ٌسٌراً، وباهلل أستعٌن 

على نفسً وعلٌكم. ٌقول الكاتب: فانزعج األخ من هذه الوصٌة؛ 

من إخوانه كذلك، فبكى ألنه علم أنه هو المقصود بها، وكثٌر 

على نفسه، وانهمرت دموعه على خدٌه، وترك نصٌحة أبً 

الدرداء بعد أن زلزلته، فإذا به ٌقرأ نصٌحة سٌد التابعٌن الحسن 

البصري رحمه هللا وهو ٌنصح الناس، وٌصؾ داءهم بقوله: 

أٌها العبد اآلبق! ُعد إلى موالك، فإن موالك ٌنادٌك باللٌل 

ً ٌمشً أتٌته هرولة( وأنت عنه معرض، والنهار: )من أتان

وعلى ؼٌره مقبل، لقد ُهضمت كل الهضم، وخسرت أكبر 

الخسران. انتبه أٌها الؽافل؛ فإنما أنت أٌام معدودة، فإذا ذهب 

ٌوم ذهب بعضك، وٌوشك إذا ذهب البعض أن ٌذهب الكل، وأنت 

تعلم فاعمل، فالٌوم عمل وال حساب، وؼداً حساب وال عمل. 

شتد انتحاب صاحبنا على نفسه وعبل صوت نشٌجه، ٌقول: فا

ؤِْن لِلَِّذٌَن آَمُنوا أَْن  ٌَ وإذا به ٌسمع صوتاً ٌقرأ قوله تعالى: )أَلَْم 

ِ( فهتؾ صاحبنا بؤعلى صوته وهو ٌبكً:  َتْخَشَع قُلُوُبُهْم لِِذْكِر هللاَّ

بلى لقد آن ٌا رب، لقد آن ٌا رب. وتؽٌرت معالم حٌاة هذا األخ 

اللحظة، فبدأ فً تنظٌم أوقاته، وبدالً من أن ٌجعل هلل  بعد هذه

عز وجل أوقات فراؼه وضع لنفسه أوقاتاً ثابتة للقرآن، وبدأ 

ٌحافظ على الطاعات من صٌام وقٌام ونحوها، وعاد مرة أخرى 

إلى دروس العلم فً المساجد، وبدأ ٌؤنس بذكر هللا وٌتحٌن 

حبنا بعد فترة من هذا األوقات لكً ٌخلو باهلل وٌناجٌه. ونظر صا

التؽٌٌر إلى دنٌاه، فوجد أنه قد أصبح ٌرضى بالقلٌل، ووجد 

البركة فً هذا القلٌل، وبدالً من أن ٌتعامل مع األسباب وَكلَ أمره 

إلى هللا، واثقاً أن الرزق بٌده، وتذكر صاحبنا حدٌث رسول هللا 

 صلى هللا علٌه وسلم: )ٌإتى بؤنعم أهل الدنٌا من أهل النار،

فٌصبػ فً النار صبؽة، ثم ٌقال له: ٌا ابن آدم! هل رأٌت خٌراً 

قط؟ هل مر بك نعٌم قط؟ فٌقول: ال وهللا ٌا رب. وٌإتً بؤشد 

الناس بإساً فً الدنٌا من أهل الجنة، فٌصبػ صبؽة فً الجنة، 

فٌقال له: ٌا ابن آدم! هل رأٌت بإساً قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ 

مر بً بإس قط، وال رأٌت شدة قط(،  فٌقول: ال وهللا ٌا رب! ما

فحمد هللا أنه بدأ فً العودة إلى طرٌق أهل الجنة قبل فوات 

األوان. ثم نظر إلى تجارب السابقٌن، فعلم أن أي إنسان مهما 

أوتً من تقوى وعلم فلن ٌستطٌع أن ٌسٌر بمفرده، إال من رحم 

هللا، فرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: )الشٌطان مع 

الواحد، وهو من االثنٌن أبعد(، فعلم أنه ال بد لكل أخ ٌنشد 

التحسن واالزدٌاد فً دٌنه أن ٌتخذ لنفسه مجموعة من اإلخوة 
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مهما صؽر عددها من ذوي الهمة العالٌة فً أمور الدٌن، فٌعٌن 

بعضهم بعضاً على الطاعات، وٌتواصون فٌما بٌنهم على الذكر 

ب المحرمات، وإذا نسً أحدهم والصٌام والقٌام واإلنفاق واجتنا

شٌباً ذكره اآلخرون. فمضى صاحبنا ٌبحث فٌمن حوله من 

اإلخوة عن هذه النظرٌة التً كان ٌظن قبل هذه الصحوة أنها 

ؼٌر موجودة، ضاناً أن كل اإلخوة مثله، ودعا هللا عز وجل أن 

ٌعٌنه فً العثور علٌهم، فوجدهم وفوجا بؤنهم قرٌبون منه، 

شاٌات تمؤل عٌنٌه، وهً التً حالت دون رإٌتهم ولكن كانت الؽ

من قبل، فؤسرع إلٌهم، وطلب منهم قبوله بٌنهم، فرحبوا به، 

فحمد هللا تعالى ألنه بهذا قد بدأ فً انتشال نفسه من الؽرق. لكن 

األلم لم ٌفارق قلبه؛ ألنه تذكر أن إخواناً كثٌرٌن منكم ال ٌزالون 

ثر أن ٌكتب تجربته لعل هإالء ؼارقٌن كما كان ؼارقاً من قبل، فآ

الؽرقى ٌنتبهون لمصٌرهم قبل فوات األوان، قال الشاعر: نهارك 

ٌا مؽرور سهو وؼفلة ولٌلك نوم والردى لك الزم ٌؽرك ما ٌفنى 

وُتشؽل بالمنى كما ؼر باللذات فً النوم حالم وُتشؽل فٌما سوؾ 

النجاة تكره ؼبه كذلك فً الدنٌا تعٌش البهابم وقال اآلخر: ترجو 

ولم تسلك مسالكها إن السفٌنة ال تجري على الٌبس ٌوم القٌامة 

ٌا -ال مال وال ولد وضمة القبر تنسً لٌلة العرس فهلموا 

لنخرج الدنٌا من قلوبنا، فنجعلها فً أٌدٌنا، ولنجدد  -إخوانً

العهد مع هللا، ولنحاول اللحاق بالركب، فإن من جد وجد، ولٌس 

هرٌرة رضً هللا عنه قال: سمعت  من سهر كمن رقد. عن أبً

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: )من خاؾ أدلج، ومن 

أدلج بلػ المنزل، أال إن سلعة هللا ؼالٌة، أال إن سلعة هللا الجنة(. 

...... 

بعض نصابح السلؾ فً ذم الدنٌا والركون إلٌها 

ثم ٌختم المإلؾ النصٌحة ببعض األخبار عن الصحابة والتابعٌن 

والسلؾ الصالح رحمهم هللا تعالى فٌقول: )قدم سعد بن أبً 

وقاص على سلمان الفارسً رضً هللا تعالى عنهما ٌعوده، فبكى 

سلمان ، فقال له سعد : ما ٌبكٌك ٌا أبا عبد هللا ؟! توفً رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو عنك راض، وترد علٌه الحوض، 

من الموت، وال حرصاً  وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكً جزعاً 

على الدنٌا، ولكن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عهد إلٌنا عهداً 

ٌعنً: كالمتاع -فقال: لٌكن بلؽة أحدكم من الدنٌا كزاد الراكب 

وحولً هذه األساودة. قال:  -الذي ٌصطحبه الراكب المسافر

وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال سعد : اعهد إلٌنا. فقال: 

ٌا سعد ! اذكر هللا عند همك إذا هممت، وعند ٌدٌك إذا قسمت، 

وعند حكمك إذا حكمت(. وقال مطرؾ : كؤّن القلوب لٌست منا، 

ٌُعنى به ؼٌرنا. ٌعنً أّن حالنا عند سماع  وكؤن الحدٌث 

المواعظ: كؤن قلوبنا التً فً صدرونا لٌست جزءاً من أبداننا بل 

ٌُعنى به هً كٌان آخر مستقل بعٌد ال ٌحس، و كؤن الحدٌث 

ؼٌرنا، أي: ٌخاطب به ؼٌرنا ولسنا المخاطبٌن به. وقال عمرو 

بن مرة : من طلب اآلخرة أضر بالدنٌا، ومن طلب الدنٌا أضر 

باآلخرة، فؤضروا بالفانً للباقً. وقال شعٌب بن حرب : من 

أراد الدنٌا فلٌتهٌؤ للذل. وقالت ابنة الربٌع بن خثٌم : ٌا أبتاه! 

ى الناس ٌنامون وال تنام؟ فقال: إن جهنم ال تدعنً أنام. مالً أر

وكان منصور بن المعتمر ٌصلً على سطح بٌته، فلما مات قال 

ؼبلم ألمه: ٌا أماه! الجذع الذي كان على سطح آل فبلن لست 

أراه! قالت: ٌا بنً! لٌس ذاك بجذع، ذاك منصور قد مات! فقد 

من شدة إطالته للقٌام تعود الؽبلم أن ٌراه قابماً مثل الجذع 

وسكونه وعدم تحركه. وهنا شًء مهم نستطٌع أن نستنبطه من 

هذا الخبر، وهو أن السلؾ الصالح رحمهم هللا تعالى كانوا 

ٌحققون فعبلً نصٌحة النبً علٌه الصبلة والسبلم: )من حسن 

إسبلم المرء تركه ما ال ٌعنٌه(، فقد مكث منصور تلك السنوات 

لى السطح ٌصلً، وٌراه هذا الؽبلم كؤنه الطوٌلة وهو ٌقؾ ع

جذع، فبل الؽبلم سؤل، وال أمه تكلمت فً شؤنه فمعنى ذلك أنه لم 

ٌكن هناك تدخل فً أحوال الناس، ولم ٌكن أحدهم ٌتدخل فٌما ال 

ٌعنٌه، فلم ٌسؤل هذا الؽبلم أمه إال حٌن انقطع وجود ذلك الجسم 

ما ٌدل على اجتهاد الذي ظنه جذعاً، فؤجابته أمه حٌنبذ، فهذا م

السلؾ فً عدم الدخول فٌما ال ٌعنٌهم، بٌنما نرى أبناء هذا 

الزمان ٌدخل الواحد منهم فً كل ما ال ٌعنٌه من أحوال إخوانه 

أو جٌرانه، وهذا مما ٌنافً قول النبً علٌه الصبلة والسبلم: 

)من حسن إسبلم المرء تركه ما ال ٌعنٌه(. وقال سفٌان الثوري 

ٌدي على رأسً من اللٌل إذا سمعت صٌحة فؤقول:  : إنً ألضع

قد جاءنا العذاب. وذلك من شدة خوفه أن ٌحل عذاب هللا سبحانه 

وتعالى بالناس. وكان بعض السلؾ إذا استٌقظ فً الصباح 

ٌتحسس أعضاءه مخافة أن ٌكون قد ُمسخ! وقال آخر: كنت إذا 

هللا وجدت من قلبً قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع رحمه 

تعالى نظرة، وكنت إذا رأٌت وجهه حسبت أن وجهه وجه ثكلى، 

ٌعنً: وجه امرأة مات ابنها فهً حزٌنة شدٌدة الحزن علٌه، 

وهذا من خوفه من اآلخرة. إّنا لنفرح باألٌام نقطعها وكل ٌوم 
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مضى ٌدنً من األجل فاؼنم لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما 

تجري بنا بسرعة أكبر مما  الربح والخسران فً العمل فالدنٌا

نتخٌل، والعمر ٌجري وال ٌشعر اإلنسان به، فٌنبؽً أن ٌتفطن 

اإلنسان لهذا. وَمَثل اإلنسان فً هذه الدنٌا كالشخص الذي ٌكون 

فً الطابرة وهو جالس ساكن، وهو فً الحقٌقة متحرك ٌقطع 

مسافات بعٌدة جداً، فٌوشك ذلك اإلنسان أن ٌصل، فكل ما هو آت 

والبعٌد هو الذي ال ٌؤتً، وهذا ٌجربه اإلنسان، فإنه إذا  قرٌب،

كان عنده موعد أو اختبار أو أي شًء بعد فترة معٌنة فما 

أسرع ما تمر األٌام، وإذا بذلك الموعد قد جاء، وكذلك الموت، 

وهو أعظم مصٌبة، كما قال الشاعر: والموت أعظم حادث مما 

هٌإ لهذا الموعد الذي ال ٌمر على الجبلّة فٌنبؽً االستعداد والت

ٌستطٌع أحد أن ٌنكره. ٌقول الحسن : نضحك ولعل هللا اطلع 

على بعض أعمالنا فقال: ال أقبل منكم شٌباً. أي: نضحك ونحن ال 

ندري هل هللا سبحانه وتعالى راٍض عنا أم ساخط علٌنا، ونفرح 

باألفبلم الكومٌدٌة ونضحك ضحكاً متواصبلً لمدة ساعتٌن أو 

عات، وننظر البرامج الفكاهٌة والنكت واألفبلم ثبلث سا

والمسرحٌات والكرة ونضحك، وكؤن لٌس وراءنا موت، وكؤن 

لٌس وراءنا حساب وال عذاب! وهناك أمر قضاه هللا وقدره 

وأقسم وحلؾ علٌه، فبل بد من أن ٌقع، فقد قال تعالى: َوإِْن ِمْنُكْم 

َك َحْتمً  َقْوا إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربِّ ً الَِّذٌَن اتَّ ا * ُثمَّ ُنَنجِّ ًٌّ ا َمْقِض

ا ]مرٌم: ًٌّ الِِمٌَن فٌَِها ِجثِ [ ومعنى )نَذر( أي: 7ٕ-7َٔوَنَذُر الظَّ

نترك. فمعنى ذلك أنهم كلهم ٌوردون على النار ثم ٌستقر أهل 

النار، وٌنجو المتقون، جعلنا هللا وإٌاكم منهم. قال الحسن قال 

قال: نعم.  -ٌشٌر إلى اآلٌة؟-نك وارد النار رجل ألخٌه: هل أتاك أ

أي: هل عندك ضمان أنك -قال: فهل أتاك أنك صادر عنها 

قال: ال، قال: ففٌم الضحك؟ فبكى ولم ٌر ضاحكاً  -ستخرج منها؟

بعد ذلك حتى مات. وقال محمد بن واسع رحمه هللا تعالى: لو 

حً. كان ٌوجد للذنوب رٌح ما قدرتم أن تدنوا منً من نتن رٌ

وكان مالك بن دٌنار رحمه هللا تعالى ٌقول: واعجباً لمن ٌعلم أن 

الموت مصٌره، والقبر مورده، كٌؾ تقر بالدنٌا عٌنه؟! وكٌؾ 

ٌطٌب فٌها عٌشه؟! وجاء محمد بن واسع إلى مالك بن دٌنار 

فقال: ٌا أبا ٌحٌى ! إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك، فقال: 

ن نخزى. ٌعنً: لسنا من أهلها، ٌنبؽً لنا إذا ُذكرت الجنة أ

ولسنا نستحقها. وكان مالك بن دٌنار رحمه هللا تعالى ٌقول: لو 

استطعت أال أنام لم أنم؛ مخافة أن ٌنزل العذاب وأنا نابم، ولو 

وجدت أعواناً لفرقتهم ٌنادون فً الدنٌا كلها: ٌا أٌها الناس! 

عالى: لو النار النار. وٌقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه هللا ت

قٌل لـحماد بن سلمة : إنك تموت ؼداً ما قدر أن ٌزٌد فً العمل 

شٌباً. أي أنه بلػ فً االجتهاد فً طاعة هللا سبحانه وتعالى حداً 

ال مزٌد علٌه، فما ٌضٌع من وقته لحظة واحدة. وقال رجل 

للحسن : ٌا أبا سعٌد ! كٌؾ حالك؟ فتبسم الحسن وقال: تسؤلنً 

ناس ركبوا سفٌنة حتى توسطوا البحر عن حالً؟ ما ظنك ب

فانكسرت سفٌنتهم، فتعلق كل إنسان منهم بخشبة، على أي حال 

ٌكونون؟! فقال الرجل: على حال شدٌدة. قال الحسن : حالً أشد 

من حالهم. وذلك خشٌة أن ال ٌكون من عباد هللا المتقٌن الذٌن 

ألخ ٌنجون من عذاب النار. وبهذا تنتهً هذه النصٌحة من هذا ا

الفاضل، وهً رسالة من ؼرٌق، وفً الحقٌقة هً موجهة إلى 

كثٌر منا ممن ٌحتاج إلى هذه التذكرة عسى هللا سبحانه وتعالى 

 أن ٌهٌا لنا جمٌعاً توبة نصوحاً قبل أن ٌفوت األوان. ......

حكم االعتكاؾ فً ؼٌر المساجد الثبلثة  

فً  هناك سإال ٌتكرر كثٌراً، وهو متعلق بحكم االعتكاؾ

المساجد ؼٌر المساجد الثبلثة. فقد اطلعت على رسالة مختصرة 

جداً للشٌخ جاسم الفهٌد الدوسري اسمها )دفع الخبلؾ عن مكان 

االعتكاؾ( ٌقول فٌها بعد المقدمة: وهذه أوراق اقتضى تصنٌفها 

ما أثاره بعض أهل العلم فً تعٌٌن محل االعتكاؾ، وقد انتصر 

ب جماهٌر العلماء، وما استقر فٌه لقول ؼرٌب مخالؾ لمذاه

-علٌه العمل على مر األعصار وفً مختلؾ األمصار، فقد أفتى 

بؤنه ال ٌصح االعتكاؾ فً ؼٌر المساجد الثبلثة:  -عفا هللا عنه

المسجد الحرام، ومسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم، والمسجد 

األقصى زاده هللا تشرٌفاً وتعظٌماً، وقلده فً فتٌاه فبام من 

لناس، فؤنكروا وجالدوا دونما رجوع إلى مذاهب األبمة ا

السالفٌن، أو معرفة بحجج الجمهور المخالفٌن، فبل حول وال قوة 

إال باهلل. ٌقول: قال اإلمام القرطبً رحمه هللا تعالى: أجمع 

العلماء على أن االعتكاؾ ال ٌكون إال فً المسجد؛ لقول هللا 

[ أي: من قوله 87ٔ]البقرة:سبحانه وتعالى: فًِ اْلَمَساِجِد 

سبحانه: َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد 

[. وقال الموفق ابن قدامة فً )المؽنً(: ال ٌصح 87ٔ]البقرة:

االعتكاؾ فً ؼٌر المسجد إذا كان المعتكؾ رجبلً، ال نعلم فً 

الى: )َوال هذا بٌن أهل العلم خبلفاً واألصل فً ذلك قول هللا تع

ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد( فخصها بذلك، ولو صح 
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االعتكاؾ فً ؼٌرها لم ٌختص تحدٌد المباشرة فٌها، فإن 

المباشرة محرمة فً االعتكاؾ مطلقاً، ولم ٌنازع فً ذلك إال 

محمد بن عمرو بن لبابة المالكً فؤجازه فً أي مكان، وهذا قول 

: -كما نقل عنه الحافظ فً )الفتح(-أي أّن هذا اإلمام قال شاذ. 

إّن االعتكاؾ ٌكون فً أي مكان. ٌقول: وال عبرة بخبلفه، فإنه 

 -وهو مالكً مثله-محجوج باإلجماع قبله، ولذا لم ٌؤبه القرطبً 

 بخبلفه فً تعكٌر ثبوت اإلجماع. ...... 

صفة المسجد المعتكؾ فٌه  

المسجد المعتكؾ فٌه على أقوال ستة:  اختلؾ أهل العلم فً صفة

األول: أن االعتكاؾ ٌصح فً أي مسجد ولو كان مهجوراً ال تقام 

فٌه الجماعة، وهذا مذهب األبمة مالك و الشافعً و داود ، لكن 

ٌلزم المعتكؾ عند داود أن ٌخرج لكل صبلة إلى المسجد الذي 

ول: تقام فٌه الجماعة، فإن مذهبه وجوب صبلة الجماعة. فٌق

ٌجوز أن ٌعتكؾ فٌه وفاقاً لـمالك و الشافعً ، لكن داود ٌقول: 

ٌجب علٌه أن ٌخرج وقت صبلة الجماعة إلى مسجد تقام فٌه 

الجماعة. واشترط مالك كون المسجد جامعاً إذا كانت الجمعة 

تتخلل فترة اعتكاؾ، فاإلمام مالك ٌقول: إذا كانت صبلة الجمعة 

ى المعتكؾ أن ٌكون فً مسجد تتخلل فترة االعتكاؾ فٌجب عل

تقام فٌه الجمعة. قال الباجً فً )شرح الموطؤ(: وأما المساجد 

التً ال تصلى فٌها الجمعة فإنما ٌكره االعتكاؾ فٌها إذا كان 

ٌتصل إلى وقت صبلة الجمعة؛ ألنه ٌقتضً أحد أمرٌن 

ممنوعٌن: أحدهما: التخلؾ عن الجمعة. أي: لو ظل فً معتكفه 

فٌه صبلة جمعة فسٌتخلؾ عن الجمعة. الثانً:  الذي ال تقام

الخروج من االعتكاؾ إلى الجمعة، وذلك ٌبطل اعتكافه فً 

المشهور من مذهب مالك ، فلذلك اشترط اإلمام مالك أن ٌعتكؾ 

فً مسجد تقام فٌه صبلة الجمعة، وقد روى ابن الجهم عن مالك 

حنٌفة ،  أن الخروج إلى الجمعة ال ٌنقض االعتكاؾ، وبه قال أبو

واستحب الشافعً فً هذا الحال أن ٌكون اعتكافه فً مسجد 

جامع، ولو اعتكؾ فً ؼٌره لزمه الخروج إلى الجمعة عنده، 

والمراد بالمسجد ؼٌر الجامع: الذي ال تقام فٌه الجمعة. وهل 

ٌبطل اعتكافه؟ فٌه قوالن: قال النووي : وبطبلن اعتكافه هو 

ذهب الثانً: أنه ال ٌصح إال المشهور من نصوص الشافعً . الم

فً مسجد جامع. وهو قول الزهري و الحكم و حماد وأول قولً 

عطاء ورواٌة عن مالك . واسُتدل له بقول السٌدة عابشة رضً 

هللا عنها: )السنة على المعتكؾ أن ال ٌعود مرٌضاً...( إلى أن 

قالت: )وال اعتكاؾ إال فً مسجد جامع( أخرجه أبو داود من 

د الرحمن بن إسحاق المدنً عن الزهري عن عروة طرٌق عب

عن عابشة رضً هللا عنها، قال أبو داود : ؼٌر عبد الرحمن ال 

ٌقول فٌه: السنة. وجعله من قول عابشة . وهذا الخبر فٌه نظر 

من وجهٌن: أحدهما أن عبد الرحمن بن إسحاق المدنً صاحب 

ن الخبر فٌه مناكٌر، وقد تفرد بقوله: )جامع(. األمر الثانً: أ

إدراج من كبلم الزهري ، قال اإلمام الدارقطنً : ٌقال: إن قوله: 

)وإن السنة للمعتكؾ( إلى قوله: )وال اعتكاؾ إال فً مسجد 

جامع( من كبلم الزهري ، ومن أدرجه فً الحدٌث فقد وهم. 

المذهب الثالث: أنه ال ٌصح إال فً مسجد جماعة. والفرق بٌن 

لجماعة أّن المسجد الجامع هو المسجد المسجد الجامع ومسجد ا

الذي تقام فٌه صبلة الجمعة، ومسجد الجماعة هو المسجد الذي 

تقام فٌه الصلوات الخمس فً جماعة لكن ال تقام فٌه صبلة 

الجمعة، وهو مذهب أبً حنفٌة و أحمد و إسحاق و أبً ثور ، 

وهو قول الحسن و عروة ورواٌة عن الزهري . واحُتج له بخبر 

شة المتقدم، وقد علمت ما فٌه من اإلدراج. وبحدٌث حذٌفة عاب

مرفوعاً: )كل مسجد له إمام ومإذن فاالعتكاؾ فٌه ٌصلح(، 

وهو ضعٌؾ، ٌقول ابن حزم : هذه سوءة ال ٌشتؽل بها ذو فهم، 

جوٌبر أحد الرواة هالك، و الضحاك ضعٌؾ، ولم ٌدرك حذٌفة . 

ول هو أعدل األقوال قلت: ومع ضعؾ هذه األدلة إالّ أّن هذا الق

وأقومها، وخصوصاً عند من ٌرى وجوب صبلة الجماعة على 

األعٌان، وهذا هو األرجح إن شاء هللا، أي أن الجماعة فرض 

-عٌن ولٌست فرض كفاٌة. ٌقول ابن قدامة : وإنما اشُترط ذلك 

ألن الجماعة واجبة، واعتكاؾ  -أي: كون المسجد مسجد جماعة

فٌه الجماعة ٌفضً إلى أحد أمرٌن: إما الرجل فً مسجد ال تقام 

ترك الجماعة الواجبة، وإما الخروج إلٌها، فٌتكرر ذلك كثٌراً مع 

إمكان التحرز منه، وذلك مناؾ لبلعتكاؾ؛ إذ هو لزوم المعتَكؾ 

واإلقامة على طاعة هللا سبحانه وتعالى فٌه. المذهب الرابع: أنه 

وي. وهذا آخر قولً ال ٌصح إال فً المسجد الحرام والمسجد النب

أي: ال -عطاء ، فقد روى عبد الرزاق عنه أنه قال: ال جوار 

إال فً مسجد جامع. ثم قال: ال جوار إال فً مسجد مكة  -اعتكاؾ

ومسجد المدٌنة. المذهب الخامس: أنه ال ٌصح إال فً المسجد 

النبوي فقط، وهو قول سعٌد بن المسٌب، فقد أخرج عبد الرزاق 

عن ابن المسٌب قال: ال اعتكاؾ  -أحسبه-دة عن معمر عن قتا

إال فً مسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم. قال النووي : ما أظن 
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أن هذا ٌصح عنه. لكن روى ابن أبً شٌبة عنه أنه قال: ال 

اعتكاؾ إال فً مسجد نبً. ولٌس )فً مسجد النبً(، فإذا قال: 

وأما  مسجد النبً فـ)أل( للعهد، فٌنصرؾ إلى مسجد المدٌنة،

فٌشمل المساجد  -بالتنكٌر-على هذه الرواٌة )مسجد نبً( 

وهو المقصود بالكبلم فً هذا -الثبلثة. المذهب السادس 

: أنه ال ٌصح إال فً المساجد الثبلثة: المسجد الحرام، -الموضوع

والمسجد النبوي، والمسجد األقصى. وهو قول حذٌفة رضً هللا 

اوي فً )مشكل اآلثار(: عنه، وقد تفرد حذٌفة به، قال الطح

حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفٌان 

بن عٌٌنة عن جامع بن أبً راشد عن أبً وابل قال: قال حذٌفة 

: الناس عكوؾ بٌن دارك ودار أبً -ٌعنً ابن مسعود -لـعبد هللا 

موسى وال تؽٌر، وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

)ال اعتكاؾ إال فً المساجد الثبلثة: المسجد الحرام، قال: 

ومسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم، ومسجد بٌت المقدس(! قال 

عبد هللا : لعلك نسٌت وحفظوا أو أخطؤت وأصابوا. هذا الحدٌث 

ٌروٌه الطحاوي عن شٌخه محمد بن سنان الشرجً ، وشٌخ 

مناكٌر.  الطحاوي هذا قال عنه الذهبً فً )المٌزان(: صاحب

فهذه أول علة. قال حدثنا هشام بن عمار ، قال: و هشام فً 

حفظه ضعؾ، ولما كبر تؽٌر فصار ٌلقن فٌتلقن، فالسند ضعٌؾ. 

وأخرجه البٌهقً عن شاكر بن محمد بن حسٌن العلوي عن 

محمد بن حمدوٌه بن سهل الؽازي عن محمود بن آدم المروزي 

ٌر أعبلم النببلء( فً عن ابن عٌٌنة به. وأخرجه الذهبً فً )س

ترجمة ابن حمدوٌه من طرٌق آخر عن العلوي به، وقال: 

 صحٌح ؼرٌب عال. 

الجواب عن حدٌث حذٌفة  

الجواب عن خبر حذٌفة من وجوه: األول: أنه قد اخُتلؾ فً 

رفعه ووقفه، والصواب وقفه. ٌعنً أّن بعضهم رفعه إلى النبً 

فة ، ٌقول: علٌه الصبلة والسبلم وبعضهم وقفه على حذٌ

والصواب وقفه؛ فقد رواه ثبلثة من الحفاظ عن ابن عٌٌنة به 

موقوفاً من كبلم حذٌفة ، وهم: عبد الرزاق الصنعانً عند 

الطبرانً فً )الكبٌر(، و سعٌد بن عبد الرحمن بن حسان 

المخزومً وهو: ثقة، و محمد بن أبً عمر العدنً وهو: 

ها الحدٌث إلى صدوق، فتكون رواٌة ابن آدم التً رفع فٌ

الرسول علٌه الصبلة والسبلم شاذة؛ ألن هذه الرواٌات الثبلث 

من الحفاظ الثقات تقؾ الحدٌث على حذٌفة ، ولم ٌرفعوه إلى 

النبً علٌه الصبلة والسبلم. قال: ومما ٌإٌد الوقؾ ما أخرجه 

عبد الرزاق وؼٌره عن إبراهٌم النخعً قال: جاء حذٌفة ... فذكر 

دون أن ٌرفعه إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم،  الحدٌث موقوفاً 

فهذا الجواب من الناحٌة الحدٌثٌة. وأما من جهة النظر فإن ابن 

مسعود لم ٌقبل رواٌة حذٌفة ، ولو كانت مرفوعة إلى النبً 

صلى هللا علٌه وسلم لما تجاسر ابن مسعود على ذلك؛ فإن ابن 

ى بخبلؾ ذلك، مسعود كان من أبمة الصحابة وفقهابهم، وقد أفت

فقد صح عنه من طرٌق شداد بن األزمع قال: اعتكؾ رجل فً 

، قال -أي: رموه بالحصباء-المسجد فً خٌمة له، فحصبه الناس 

فؤرسله الرجل إلى ابن مسعود ، فجاء عبد هللا ، وطلب الناس، 

وحّسن ذلك. أي: أقره على أنه ٌعتكؾ فً المسجد. فعلم بذلك أن 

جتهاداً منه، ولم ٌكن ابن مسعود ملزماً حذٌفة إنما قال ذلك ا

باجتهاد حذٌفة رضً هللا تعالى عنه. وكذلك قول ابن مسعود 

لـحذٌفة : )لعلك نسٌت وحفظوا، أو أخطؤت وأصابوا( فهذا 

تصرٌح منه بخطؤ حذٌفة ونسٌانه رواٌة الحدٌث، وأما عمل 

عامة الصحابة بخبلؾ ذلك فهو األصوب، فلعل حذٌفة اشتبه 

ث: )ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد( فإنه قرٌب علٌه حدٌ

منه فً اللفظ، ال سٌما أن الخطابً قد ذكر فً )معالم السنن( أن 

بعض أهل العلم استنبط من حدٌث النهً عن شد الرحال أن 

االعتكاؾ ال ٌصح إال فً المساجد الثبلثة. وهذا ال ٌصح؛ ألن 

أجر الصلوات فً النهً عن شد الرحال، أو اإلخبار بمضاعفة 

الحرمٌن ال ٌوجب تخصٌص االعتكاؾ بهذه المساجد، وإنما 

المقصود من األحادٌث بٌان فضلها وشرفها وعلو مقامها، وأنها 

مختصة بشد الرحال، ولٌس هناك عبلقة بٌن شد الرحال 

واالعتكاؾ، ولذلك ٌقول الشوكانً فً )نٌل األوطار(: قال عبد 

: فلعلهم أصابوا وأخطؤت. فهذا ٌدل -ٌعنً: رداً على حذٌفة -هللا 

على أنه لم ٌستدل على ذلك بحدٌث عن النبً صلى هللا علٌه 

ز االعتكاؾ فً  وسلم، وٌدل على ذلك أن عبد هللا ٌخالفه وٌجوِّ

كل مسجد، ولو كان ثم حدٌث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ما 

خالفه ابن مسعود . وأٌضاً فً متن الحدٌث اختبلؾ وشك، فقد 

جاء عن ابن عٌٌنة عن جامع عن شقٌق قال: قال حذٌفة لـعبد 

هللا بن مسعود : )قد علمت أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

قال: ال اعتكاؾ إال فً المساجد الثبلثة ، أو قال: مسجد 

جماعة(، فهذا اختبلؾ فً لفظ الرواٌة نفسها. ورواه الطبرانً 

عن النخعً ، وفٌه:  -ٌة(كما قال الحافظ فً )الدرا-بسند صحٌح 



38 
 

قال حذٌفة : )أما أنا فقد علمت أنه ال اعتكاؾ إال فً مسجد 

جماعة(. وأعله الهٌثمً والحافظ ابن حجر باالنقطاع. فهذا 

االختبلؾ مما ٌوهن االستدالل بالحدٌث؛ ألنه جمع أصلٌن 

مختلفٌن فً مسؤلة واحدة، فمرة ٌقول: )ال اعتكاؾ إال فً 

ومرة أخرى جاء فً الرواٌة: )ال اعتكاؾ إال المساجد الثبلثة(، 

فً مسجد جماعة( فهذا مما ٌقدح فً االستدالل بهذا الحدٌث. 

ٌقول ابن حزم رحمه هللا تعالى: قلنا: هذا شك من حذٌفة ، أو 

هو ممن دونه، وال ٌقطع على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

المساجد بشك، ولو أنه علٌه السبلم قال: )ال اعتكاؾ إال فً 

الثبلثة( لحفظه هللا تعالى علٌنا ولم ٌدخل فٌه شك، فصح ٌقٌناً 

أنه علٌه السبلم لم ٌقله قط. وقال الشوكانً فً النٌل: وأٌضاً 

الشك الواقع فً الحدٌث مما ٌضعؾ االحتجاج بؤحد شقٌه. 

وهناك جواب رابع عن الحدٌث قالوا: إن الحدٌث منسوخ، قال 

: فتؤملنا هذا الحدٌث فوجدنا فٌه الطحاوي فً )مشكل اآلثار(

إخبار حذٌفة لـابن مسعود أنه قد علم ما ذكره له النبً علٌه 

الصبلة والسبلم، وترك ابن مسعود إنكار ذلك وجوابه إٌاه بما 

أجابه فً ذلك من قوله: حفظوا وأصابوا. أي: قد نسخ ما قد 

ذكرته من ذلك، فمن خالفه من الصحابة حفظوا أن هذا نسخ 

ت، وأصابوا فٌما قد فعلوه وأنت أخطؤت، وكان ظاهر ونسٌ

القرآن على ذلك؛ ألن ظاهر القرآن فً قوله تعالى: )َوال 

ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد( ٌعمم، فعم المساجد كلها 

بذلك، وكان المسلمون علٌه فً مساجدهم الجامعة، فبلزال 

تكفون فً مساجدهم. الجواب المسلمون فً كل األعصار ٌع

محمول على بٌان األفضلٌة، أي:  -إن صح-الخامس: أن الحدٌث 

ال اعتكاؾ أكمل وال أفضل من االعتكاؾ فً المساجد الثبلثة، 

فهذا أكمل األحوال ببل شك، وأكملها على اإلطبلق فً المسجد 

الحرام، ٌلٌه المسجد النبوي، ٌلٌه المسجد األقصى. قال 

)البدابع(: فؤفضل االعتكاؾ أن ٌكون فً المسجد الكاسانً فً 

الحرام، ثم مسجد المدٌنة، ثم فً المسجد األقصى، ثم فً 

المساجد العظام التً كثر أهلها. والجواب السادس: أنه لوثبت 

رفع الحدٌث إلى النبً علٌه الصبلة والسبلم لما أجمعت األمة 

متقدمٌن منهم على ترك العمل به، فلم ٌذكر عن أحد من األبمة ال

والمتؤخرٌن أنه أخذ بظاهر هذا الحدٌث سوى راوٌه حذٌفة 

رضً هللا عنه. فإن قٌل: قد أخذ به سعٌد بن المسٌب و عطاء ، 

فالجواب: أن النقل عن سعٌد قد اختلؾ كما تقدم، وأما عطاء فلم 

ٌقل بهذا، وإنما قال: ال اعتكاؾ إال فً المسجد النبوي، أو 

 -ٌذكر المسجد األقصى، ولو أخذ بالحدٌثالمسجد الحرام. ولم 

لذكر المسجد األقصى؛ ألنه مذكور فٌه. فعلم  -أي: حدٌث حذٌفة 

أن فتواه إنما هً اجتهاد منه، فقد روى عبد الرزاق عن ابن 

. -وهو المسجد األقصى -جرٌج قال: قلت: لـعطاء: فمسجد إٌلٌاء

تفرد  قال: ال ٌجاور إال فً مسجد مكة ومسجد المدٌنة. فعلم

حذٌفة بذلك. ولعله قد تحرر لك من عرض األقوال وتمحٌصها 

أن القول األحرى بالقبول هو أن االعتكاؾ ال ٌصح إال فً مسجد 

جماعة، وإن كان االعتكاؾ تتخلله صبلة الجمعة فاألولى أن 

ٌكون فً مسجد جامع، خروجاً من خبلؾ اإلمامٌن مالك و 

دة ذكرها الشٌخ سلمان الشافعً رحمهما هللا تعالى. وهنا زٌا

-العودة حفظه هللا أٌضاً فً هذا الموضوع، فقد قال: إن الحدٌث 

مإول. ٌعنً أّن حدٌث حذٌفة إذا قلنا  -على القول بصحته

بصحته فٌنبؽً تؤوٌله، أي: ال اعتكاؾ كامل إال فً المساجد 

الثبلثة. لكنه ٌجٌب هنا بجواب آخر فٌقول: قد ٌكون المراد من 

)ال اعتكاؾ إال فً المساجد الثبلثة( أن ٌعتكؾ فً هذا الحدٌث 

مسجد ٌحتاج إلى سفر للوصول إلٌه. ٌعنً: لو أّن شخصاً نذر 

أن ٌعتكؾ فً مسجد ال بد فً التوصل إلٌه من السفر فإنه ال 

ٌسافر، إال أن ٌكون نذر االعتكاؾ فً شًء من المساجد الثبلثة. 

وهو أول مسجد -ا( فلو نذر أحد أن ٌعتكؾ مثبلً فً مسجد )جواث

صلٌت فٌه الجمعة خارج المدٌنة المنورة، وال ٌزال معروفاً فً 

لو نذر أن ٌعتكؾ فٌه فإنه ال ٌجوز له أن ٌشد  -األحساء الٌوم

الرحل إلٌه لٌعتكؾ فٌه، ولكن ٌعوض ذلك بؤن ٌعتكؾ فً أحد 

مساجد بلده، أو إذا كان ال بد من سفر فٌسافر إلى أحد المساجد 

عتكؾ فٌه. ٌقول: وإذا نذر المرء أن ٌعتكؾ فً الثبلثة وٌ

المسجد الحرام فٌجب علٌه الوفاء بنذره، فٌعتكؾ فً المسجد 

الحرام، أما لو نذر أن ٌعتكؾ فً مسجد النبً صلى هللا علٌه 

فإنه ٌجوز له أن ٌعتكؾ فً مسجد النبً علٌه  -مثبلً -وسلم 

لحرام أفضل الصبلة والسبلم أو فً المسجد الحرام؛ ألن المسجد ا

من المسجد النبوي، ولو نذر أن ٌعتكؾ فً المسجد األقصى جاز 

له أن ٌعتكؾ فً المسجد األقصى، أو المسجد الحرام، أو 

المسجد النبوي؛ ألنهما أفضل من المسجد األقصى. ٌقول: 

فالخبلصة أن معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم: )ال اعتكاؾ إال 

بنذر ٌسافر إلٌه؛ ألن االعتكاؾ فً المساجد الثبلثة( ال اعتكاؾ 

 -خاصة األبمة األربعة-ٌصح فً كل مسجد، وقد أجمع األبمة 

على صحة االعتكاؾ فً كل مسجد جامع، ولم ٌقل بعدم صحة 

االعتكاؾ إال فً المساجد الثبلثة أحد من األبمة المعروفٌن 
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المتبوعٌن، ال األربعة، وال العشرة، وال ؼٌرهم، وإنما نقل هذا 

ٌفة رضً هللا تعالى عنه، وواحد أو اثنٌن من السلؾ. عن حذ

هذا ما ٌتعلق بجواب هذا السإال الذي ٌكثر الكبلم فٌه جداً فً 

رمضان، ومع احترامنا للعبلمة الجلٌل األلبانً الذي ذهب إلى 

هذا المذهب إالّ أنه ٌنبؽً علٌنا فً طلبنا للعلم وبحثنا أن نحافظ 

مسلمٌن وال نشذ عنها، وال نلعب على االرتباط بقافلة علماء ال

بؽرابب المسابل، وحتى لو اجتهد من اجتهد من األبمة الفضبلء 

والعلماء األجبلء فبل ٌشذ عن القافلة العامة لعلماء المسلمٌن منذ 

الصدر األول إلى ٌومنا هذا، فٌنبؽً أن نجتنب المسابل الشاذة 

الجواب  -لموهللا تعالى أع-والؽرٌبة واألقوال المهجورة. فهذا 

 عن هذا الحدٌث الذي ٌكثر السإال عنه، ونكتفً بهذا القدر.

 أقول قولً هذا وأستؽفر هللا لً ولكم.

ربنا وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستؽفرك  -اللهم-سبحانك 

 وأتوب إلٌك. 

 شبكة طرٌق السلؾ الشبكة اإلسبلمٌة

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com
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 حكم جمع الصبلة ألجل ظروؾ العمل

   السإال:  

ساعة باللٌل، وأسبوع  ٕٔإنسان ٌعمل بنظام الورادي، أسبوع 

، وٌتحرك ِمن منزله قْبل العمل 8:  8ساعة بالنهار ِمن  ٕٔ

ل ٌخرج ِمن بساعة، وٌعود بعد العمل بساعة، وفً وردٌة اللٌ

صباح الٌوم التالً، وبعد  9مساًء وٌعود الساعة  7الساعة 

تناول اإلفطار ٌنام بسبب اإلرهاق والبرد خاصة فً فصل 

الشتاء، وبالتالً ال ٌستطٌع بحال أن ٌقوم لصبلة الظهر بعد 

ساعتٌن تقرًٌبا ِمن النوم، وٌقوم بعد صبلة العصر هذا إن قام ِمن 

ط المنبهات وتوصٌة الزوجات أو النوم، مع العلم بؤن ضب

األمهات إلٌقاظ مثل هذا ال تفلح.  

والسإال: هل ٌجوز لمثل هذا أن ٌؤخذ بالجمع فً الحضر، بناًء 

قال: "َجَمَع َرُسولُ هللاِ  -رضً هللا عنهما-على حدٌث ابن عباس 

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ ْهِر َواْلَعْصِر، َواْلَمْؽرِ  -َصلَّى هللاُ َعلَ َن الظُّ ٌْ ِب َواْلِعَشاِء َب

ِر َخْوٍؾ، َواَل َمَطٍر" فًِ َحِدٌِث َوِكٌٍع: َقالَ: قُْلُت  ٌْ بِاْلَمِدٌَنِة، فًِ َؼ

َتُه"، َوفًِ َحِدٌِث  ٌُْحِرَج أُمَّ ًْ اَل  اٍس: لَِم َفَعلَ َذلَِك؟ َقالَ: "َك اِلْبِن َعبَّ

اٍس: َما أََراَد إِلَى َذلِكَ  َة: قٌِلَ اِلْبِن َعبَّ ٌَ ؟ َقالَ: "أََراَد أَْن اَل أَبًِ ُمَعاِو

َتُه"  ، الجمع الحقٌقً ولٌس الصوري، )رواه مسلم(ٌُْحِرَج أُمَّ

ن الظهر والعصر جمع تؤخٌر؛ حتى ال ٌقع فً إثم قضاء  ٌْ فٌجمع ب

الصبلة فً نصؾ الشهر تقرًٌبا؟ 

الجواب: 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

لتعب، ولكن علٌه أن ٌنوي االستٌقاظ فبل ٌجوز الجمع لمجرد ا

للصبلة فً الموعد، وٌؤخذ باألسباب: "كإٌقاظ األهل له، وضبط 

المنبه"؛ فإذا لم ٌستٌقظ بعد ذلك كان معذوًرا، وال إثم علٌه. 

صلى هللا -فً رواٌة أنه  -رضً هللا عنهما-وحدٌث ابن عباس 

ر المؽرب  -علٌه وسلم م العصر، وأخَّ ر الظهر وقدَّ م أخَّ وقدَّ

ُت َمَع َرُسوِل هللاِ -رضً هللا عنه-العشاء، فقال  ٌْ َصلَّى هللاُ -: "َصلَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْهَر،  -َعلَ َر الظُّ ا َجِمًٌعا، َوَسْبًعا َجِمًٌعا، أَخَّ ًٌ بِاْلَمِدٌَنِة َثَمانِ

لَ اْلِعَشاَء"  َر اْلَمْؽِرَب، َوَعجَّ لَ اْلَعْصَر، َوأَخَّ ، )سنن النسابً(َوَعجَّ

 وهذه واقعة عٌن ال عموم لها، كما أنه ثبت أنه الجمع الصوري.

 موقع أنا السلفً
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إذا دخل الصبلة واإلمام راكع أو ساجد ثم رفع 

اإلمام قْبل أن ٌدركه فهل ٌكمل الركن أم ٌتابع 

 اإلمام؟

السإال: 

دخل فً الصبلة ثم أثناء نزوله للسجود كان  ماذا ٌفعل َمن -ٔ

ٌلمح اإلمام ٌرفع ِمن السجود، فهل ٌكمل السجود باعتباره ِمن 

أركان الصبلة أم ٌقطعه، وكذلك فً الركوع وؼٌره؟ 

ماذا ٌفعل َمن عجز عن إٌصال المقعدة إلى القدمٌن بؤي  -ٕ

ن، طرٌقة بسبب الوزن أو األلم، فالمقعدة تكون قرٌبة ِمن الرجلٌ

لكن لٌست ملتصقة بالقدمٌن؟ 

الجواب: 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فإذا دخل فً الصبلة وشرع فً السجود واإلمام ساجد؛  -ٔ

فلٌسجد ثم لٌرفع، أما إذا رفع اإلمام قْبل أن ٌشرع هو فً 

م السجود فلٌتابع على القٌام، وكذا الركوع؛ إال أنه إذا أدرك اإلما

قابًما فإنه ٌقرأ الفاتحة وال ٌركع حتى ٌتمها، ثم ٌركع ولو رفع 

ْرَكُع -رضً هللا عنها-اإلمام ْقبل أن ٌركع؛ لقول عابشة  ٌَ : "اَل 

ٌُْجِزُبَك إاِلَّ  ْقَرأَ بِؤُمِّ اْلقُْرآِن"، وقول أبً هرٌرة: "اَل  ٌَ أََحُدُكْم َحتَّى 

ْرَكَع" أَْن ُتْدِرَك اإْلَِماَم َقابًِما َقْبلَ أَ  ٌَ )أخرجه البخاري فً جزء القراءة ْن 

. خلؾ اإلمام(

ٌمكنه أن ٌمد قدمٌه أمامه أو ٌجلس على كرسً. - ٕ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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نة باالختبلفات السٌاسٌة  دعوى تؤثر القرآن والسُّ

ن الصحابة! وجواب ذلك ٌْ  ب

: السإال 

ا فقط؟  ًٌّ ن الصحابة كان سٌاس ٌْ هل الخبلؾ والشجار الذي حصل ب

نة والقرآن وصلوا إلٌنا دون أن ٌمس شًء  ٌعنً هل الدٌن والسُّ

منهم بسبب خبلفهم، وأنهم ِمن الناحٌة الدٌنٌة لم تصبهم الفتنة؟ 

وكٌؾ نرد على هذه الشبهات؟ فهذه الشبهات تقول إننا نؤخذ 

الكثٌر ِمن االختبلؾ بٌنهم ِمن بعد مقتل الدٌن منهم، وكان هناك 

كاختبلفهم وقت حرق عثمان  -صلى هللا علٌه وسلم-الرسول 

للمصاحؾ، وهل تإخذ خبلفات ِمن ألب على عثمان؟ 

فؤنا تعبت وأنا أبحث عن إجابات لهذه األمور.  

ثم لماذا ٌسكت أؼلب الشٌوخ عن هذه األمور حتى عندما أسؤلهم 

فٌة عما ٌخص هذه الخبلفات بحجة أننا ال ٌعطوننً إجابات وا

ٌجب أن نقؾ عند خبلفاتهم حتى ال ننقص أو نزٌد أو نطعن، لكن 

أعتقد أنه ال بد أن ٌوضحوا المواقؾ وٌشرحوها؛ حتى ال نقع 

فً الشبهات والشكوك؟ 

الجواب: 

  الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ا القرآن كما وعد هللا بحفظه: )فقد أجمع المسلمون على تواتر  إِنَّ

ا لَُه لََحافُِظونَ  ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ، فهو وصل إلٌنا (9)الحجر:( َنْحُن َنزَّ

ولمن قبلنا، وٌصل إلى َمن بعدنا كامبلً حرًفا حرًفا، وكلمة كلمة، 

لم ٌختلفوا فً ذلك قط، وأما تحرٌق  -رضً هللا عنهم-والصحابة 

طرٌقة الكتابة، وترتٌب السور، والعمل المصاحؾ فقد كان فً 

عند تعدد القراءات، وهً كلها ِمن القرآن؛ فهو اختبلؾ تنوع، 

ولكن احتاجوا إلى أن ٌرسم وٌرتب بطرٌقة واحدة؛ لمنع اختبلؾ 

الناس فً ذلك، فُرسم هذا المصحؾ المعروؾ بالرسم العثمانً، 

لٌه عامة وبهذا الترتٌب للسور، وُحرق ما سواه باجتهاد وافقه ع

الصحابة. 

فكان ٌحب أن ٌرتب مصحؾ  -رضً هللا عنه-أما ابن مسعود 

وٌرسمه على قراءته، وال ٌرى الجمع على رسم واحد، وال شك 

، -رضً هللا عنه-أن األمة قد أجمعت على صحة ما فعله عثمان 

ومصلحته العظٌمة فً تٌسٌر حفظ القرآن؛ فلٌس لبلختبلفات 

التً ٌبنهم أثر فً ذلك. 

وثاروا علٌه؛ فلٌس  -رضً هللا عنه-أما َمن ألبوا على عثمان و

، وإنما هم مجموعات -رضً هللا عنهم-فٌهم أحٌد ِمن الصحابة 

ٌُعتد بهم فً علم وال فً  ِمن الؽواة المنحرفٌن الظالمٌن الذٌن ال 

نة قد  سٌاسة، بل هم من المفسدٌن فلم ٌإخذ عنهم شًء، والسُّ

لم ٌوجد له فً أمم العالَم مثٌل ِمن تتبع حفظْت بعلم اإلسناد الذي 

الرواة واحًدا واحًدا، ورد رواٌة الضعٌؾ والمجهول؛ فضبلً عن 

ن الرواة؛  ٌْ الكذابٌن والوضاعٌن، والبحث فً اتصال اإلسناد ب

إضافة إلى النظر إلى المعانً والمتون، ومقارنتها بالثوابت؛ 

ًعا.كتاًبا وسنة متواترة أو متلقاة بالقبول، وإجما 

وَمن بعدهم فً األمور  -رضً هللا عنهم-وأما اختبلفات الصحابة 

االجتهادٌة "سواء السٌاسٌة أم العلمٌة"؛ فهً ال تقدح قطًعا فً 

نقل الدٌن عنهم؛ ألنها فً دابرة ؼٌر دابرة الثوابت فً العقٌدة 

والعمل والسلوك. 

 موقع أنا السلفً
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حكم الشك فً استجابة الدعاء ألجل التقصٌر فً 

 حق هللا، وهل ٌتعارض مع حسن الظن باهلل؟

السإال: 

أعلم أنه ال بد ِمن الدعاء بٌقٌن وحسن ظن باهلل فً إجابة 

الدعاء، ولكن ما أقصده هو أننً أشك فً عدم استجابة الدعاء 

ومعاٍص، وأنا فً الحقٌقة ال ألجل ما أعرفه ِمن نفسً ِمن موانع 

ًَّ بما أرٌده، ومع ذلك فؤنا  -ألنً مسًء-أستحق  أن ٌنعم هللا عل

مستمر فً الدعاء على كل حال، فهل فً هذا األمر ِمن شًء؟ 

الجواب: 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فحسن الظن باهلل أنه ٌجٌب دعاء عباده؛ خاصة َمن دعاه 

رار. باضط 

سبحانه -؟! ولكنه أكرم األكرمٌن --عز وجل-وَمن منا ال ٌعصٌه 

.-وتعالى 

ومع ذلك فٌخاؾ الداعً أن تصل ذنوبه إلى درجة منع إجابة 

الدعاء، لكن ال ٌجزم بعدم اإلجابة، بل ٌرجو اإلجابة وٌخاؾ 

ن الخوؾ والرجاء.  ٌْ عدمها؛ فٌجمع ب

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

حكم عدم موافقة الزوج لزوجته على اإلنجاب 

 خشٌة عدم استطاعة العناٌة باألبناء

السإال:  

وهلل -أنا متزوج ولً طفبلن بنت كبرى وولد أصؽر، والولد 

وهو ٌرهقنا كثًٌرا، ووالدتً تلح علً  ADHDمصاب بـ  -الحمد

تلح أًٌضا فً بعض األحٌان، وأنا فً اإلنجاب مرة ثالثة وزوجتً 

أعمل بمحافظة ؼٌر محافظتً ومعظم أٌام األسبوع بعٌد عن 

زوجتً وأبنابً المقٌمٌن مع أبً وأمً، أنا أرى أن زوجتً 

علٌها عبء كبٌر فً عملها كمدٌرة حضانة أطفال باإلضافة إلى 

أعمال المنزل والعناٌة باألطفال، والطفل ٌحتاج عبلج ومعاملة 

فهل إذا لم أستجب ألمً وزوجتً باإلنجاب مرة ثالثة هل خاصة، 

ٌكون علً شًء؟ فما أفكر فٌه هو الولد الذي ٌتطلب معاملة 

خاصة خصوًصا ِمن والدته التً أشعر أنها لن تستطٌع تقدٌمها 

له إذا انشؽلت بطفل آخر. بارك هللا فٌكم وحفظكم وأطال عمركم. 

الجواب: 

لى رسول هللا، أما بعد؛الحمد هلل، والصبلة والسبلم ع 

فاالمتناع ِمن اإلنجاب ال بد فٌه ِمن رضا الزوجٌن وتوافقهما؛ 

وإال فَمن طلب منهما إزالة وسٌلة منع الحمل؛ وجب على الطرؾ 

اآلخر إجابته، وٌتؤكد األمر مع طلب الوالدة، وال شك أن للزوجة 

ً حقـًّا فً الولد خصوًصا أن احتمال اإلصابة بالمرض المذكور ف

الحمل القادم لٌس هو االحتمال األكبر؛ فاستعن باهلل وتوكل علٌه. 

 موقع أنا السلفً
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حكم المال المؤخوذ ِمن مواقع اإلعبلنات على 

اإلنترنت نظٌر مشاهدة إعبلنات الشركات على 

 هذه المواقع

السإال:  

نات على اإلنترنت تعلن فٌه الشركات والمإسسات موقع لئلعبل

المختلفة عن منتجاتها، وتدفع هذه الشركات للموقع أمواالً مقابل 

اإلعبلن عن منتجاتها، والمشتركون بالموقع مبلٌٌن المشتركٌن 

الذٌن ٌشاهدون هذه اإلعبلنات ٌدفع لهم الموقع أمواالً مقابل 

رك بحسب عدد مشاهدة اإلعبلنات على الموقع، كل مشت

ر  اإلعبلنات التً ٌشاهدها، وٌمكن أًٌضا لكل مشترك أن ٌإجِّ

مشتركٌن ؼٌره بحٌث ٌكون له مبلػ معٌن لكل إعبلن ٌشاهده 

رهم، والسإال: هو ما حكم المال الذي ٌتلقاه  المشتركٌن الذٌن أجَّ

المشترك ِمن الموقع؟ 

الجواب: 

بعد؛ الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

فهذا جابز؛ ألنه عقد إجارة على مباح. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
 

كٌلو سكر"،  ٓٓٔأهداه شخص فً فرح ابنه "

 فهل ٌلزمه رد نفس الكمٌة؟

 

 السإال:

أهدانً شخص ما فً زواجً ابنً "نقطة فً فرح" خمس بلتات 

و" قْبل ؼبلء األسعار، واآلن عنده مناسبة، وِمن كٌل ٓٓٔسكر "

المتعارؾ علٌه أن أرد له هذه األشٌاء، والعكس أًٌضا ٌحدث، 

فهل فً ذلك مخالفة شرعٌة أو شبهة ربا، وإن كان ال ٌجوز، 

 فما هو الوضع الصحٌح لتطبٌق ذلك فً ظل ؼبلء األسعار اآلن؟

 الجواب:

 هللا، أما بعد؛الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

فإذا كان عرفكم الرد تماًما بالمثل؛ لزمك رد نفس كمٌة السكر، 

 وإذا كان العرؾ أن ترد أي شًء؛ لم ٌلزمك أن ترد نفس الكمٌة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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حكم نشر قصص مشتهرة على "الفٌس بوك" 

اتساب" فً ترتٌب سور القرآن ورسابل "الو

 الكرٌم ومواضع السجدات فٌه

 

 السإال:

ٌُدعى الدكتور "طلبة أبو هدٌمة" فً  -ٔ نجح عالم سعودي 

ابتكار قصة متكاملة األركان، مستخدًما ترتٌب سور القرآن حٌث 

استهدؾ تسهٌل حفظ أسماء السور على المسلمٌن، وتقول 

ْبح )البقرة(، ولٌقتدي بـ القصة: "إن رجبل قرأ )الفاتحة( قبل ذ

)آل عمران( تزوج خٌر )النساء(، وبٌنما هو مع أهله فً 

ا بعض )األعراؾ(،  ًٌ )المابدة( ضّحى ببعض )األَْنَعام( مراع

وأوكل أمر )األنفال( إلى هللا ورسولِه معلًنا )التوبة( إلى هللا 

، ومع صوت -علٌهم السبلم-أسوة بـ)ٌونس( و)هود( و)ٌوسؾ( 

علٌهما -رأ قصة )إبراهٌم( و)ِحْجر( ابنه إسماعٌل )الرعد( ق

ة )نْحٍل( اشتراها فً ذكرى )اإلسراء( -السبلم ٌّ ، وكانت له خلِ

والمعراج، ووضعها فً )كهؾ( له، ثم أمر ابنَته )مرٌم( وابَنه 

)طه( أن ٌقوما علٌها؛ لٌقتدٌا بـ)األنبٌاء( فً العمل والِجد، ولما 

المإمنٌن( متجهٌن إلى حٌُث جاء موسم )الحج( انطلقوا مع )

وكم كتب فً ذلك -)النور( ٌتؤلأل وحٌُث كان ٌوم )الفرقان( 

، وكانوا فً حجهم كـ)النمل( نظاًما، فسّطروا أروَع -الشعراء(

)قصِص( االتحاد؛ لببل ٌصٌبهم الوهن كحال بٌت )العنكبوت(، 

كـ )لقمان( -وجلس إلٌهم ٌقص علٌهم ؼلبة )الروم( ناصحا لهم 

أن ٌسجدوا )سجدة( شكر هلل، أن هزم )األحزاب(، وأال  -همع ابن

ٌجحدوا مثل )سبؤ( نَِعَم )فاطِر( السماوات واألرض، وصلى بهم 

ا سورة )ٌس؟( مستِوٌن كـ )الصاّفاِت( ِمن المبلبكة، وما  ًٌ تال

ا )ؼافر(  ًٌ مِر( فً الحَرم داع ًدا؛ إذ ال زال مع )الزُّ ٌْ )صاد( َص

لت( آٌ اُت كتابه أن ٌؽفر له وللمإمنٌن، ثم بدأت الذنِب الذي )فُصِّ

)الشورى( بٌنهم عن موعد العودة، مع الحذر ِمن تؤثُّرهم 

خان(؛ خوًفا ِمن ٌوٍم تؤتً فٌه  بـ)زخرِؾ( الدنٌا الفانٌة كـ)الدُّ

وا على )األحقاِؾ( فً حضرموت؛ لِذْكِر  األمُم )جاثًٌة(، فَمرُّ

وألَمنِها، وهناك كان لها  -صلى هللا علٌه وآله وأصحابه-)محمد( 

)الفتح( فً التجارة، مما جعلهم ٌبنون لهم )ُحُجراٍت(، وأّسسوا 

محااّل أسموها محالّ )قاْؾ( للتجارة، فكانت )ذارٌاٍت( للخٌر 

ذرًوا، وكان قبل هذا )الّطور( ِمن أطوار حٌاته كـ)الّنجم(، فصار 

ها كـ )القَمر( ٌشار إلٌه بالبنان بفضل )الرحمن(، ووقعْت بعد

على )الحدٌد(، فصبرت زوجته  -كما ٌقال-)واقعة( جعلت حالهم 

ولم تكن )مجادلة(؛ لعلمها أن هللا ٌعوضهم ٌوم )الحشر( إلٌه، 

وأن الدنٌا )ممتحَنة(، فكانوا كـ)الّصؾ( ٌوم )الجمعة( تجاَه هذا 

الببلء مجتنبٌن صفات )المنافقٌن(؛ ألن الُؽبن الحقٌقً ؼبن ٌوم 

الطبلق( ٌؤخذ ُحْكَم )التحرٌم( بٌنهم؛ لعمق )التؽابن(، فكاد )

المودة بٌنهم، فـ )تبارك( الذي ألَّؾ بٌنهم كما ألَّؾ بٌن ٌونس 

والـ)نُّون(، وتذكروا كذلك ٌوَم )الحاّقة( فً لقاء هللا ذي 

)المعارج(؛ فنذروا أنفسهم للدعوة إلٌه، واقتَدوا بصبر أٌوب و 

ِد وحلم المصطفى؛ حٌث ، وتؤّسوا بَجلَ -علٌهما السبلم -)نوٍح( 

وصلت دعوُته إلى سابر اإلنس و)الجّن(، بعد أن كان )المّزّمل( 

و)المّدّثر(، وهكذا سٌشهُد مقاَمُه ٌوم )القٌامة( كلُّ )إنسان(، إذ 

بإِ(  تفوُق مكانُته عند ربه مكانَة المبلبكة )المرَسبلت(، فَعِن )النَّ

واَحهم )عَبَسـ(ـت العظٌم ٌختلفون، حتى إذا نزعت )النازعات( أر

الوجوه، وفزعت الخبلبق لهول )التكوٌر( و)االنفطار(؛ فؤٌن 

َماِء  ٌهرب المكذبون ِمن الكافرٌن  )المطففٌن( عند )انِشقاق( السَّ

ذاِت )البروِج( وذات )الّطارق( ِمن ربهم )األعلى( إذ تؽشاهم 

)الؽاشٌة(؟ هناك ٌستبشر المشاءون فً الظبلم لصبلة )الفجر( 

)البلد( نٌاٌم حتى طلوع )الشمس(، وٌنعم أهل قٌام )اللٌل(  وأهلُ 

وصبلِة )الّضحى(، فهنًٌبا لهم )انشراح( صدوِرهم! ووالذي أقسَم 

بـ)الّتٌن(، وخلق اإلنسان ِمن )علق( إن أهل )الَقْدر( ٌومبٍذ َمن 

نٍة( ِمن ربهم، فؤطاعوه قبل )زلزلة( األَْرِض،  ٌّ كانوا على )ب

فً َسبٌِِل هللا َقْبلَ أن تحل )القاِرعة(، ولم  وضّمروا )العادٌات(

ٌُْلِهِهم )التكاُثر(، فكانوا فً كلِّ )َعْصر( هداًة مهدٌٌن، ال ٌلفتون 

كما فعل عبد المطلب -إلى )الهمزة( اللمزة موكلٌن األمر إلى هللا 

عند اعتداء أصحاب )الفٌل( على الكعبة، وكان سًٌدا فً 

ٌْش( عون( عن أحٍد؛ رجاَء أن ٌروٌهم ِمن ، وما منعوا )الما-)قَُر

نهر )الكوثر( ٌوم ٌعطش الظالمون و)الكافرون(، وتلك حقٌقة 

)الّنصر( اإللهً للنبً المصطفى وأمتِه، فً حٌن ٌهلك شانبوه، 

وٌعقد فً ِجٌِد َمن آَذْتُه حبلٌ من )مَسد(، فاللهم تقبل منا وارزقنا 

 ( وربَّ )الناس(.)اإلخبلص( فً القول والعمل ٌا ربَّ )الفَلقِ 

أًٌضا: ما حكم القصة التالٌة؟ )قصة لطٌفة لتذكر مواضع  -ٕ

ٌُحكى أن  وال ٌحلو الكبلم إال -السجدات بالترتٌب فً القرآن(: 

: كانت هناك شابة ٌافعة، تحب -بذكر النبً علٌه الصبلة والسبلم

القرآن، ُتدعى )أعراؾ( تقدم لخطبتها شباب البلدة، ولكن مشٌبة 

عت بٌنها وبٌن شاب فتى حافظ للقرآن، ٌدعى )رعد( هللا جم

تزوجا، وقضٌا شهر العسل فً جزٌرة )النحل( ورزقهما هللا ِمن 

الذرٌة: )إسراء( و)مرٌم(، ولكنهما اشتاقا لولد ذكر، فقٌل لهما 

افعبل الخٌر، واستؽفرا هللا، ٌمددكما بؤمواٍل، وبنٌن، وٌحقق لكما 

ذكر، والصدقة، وذهبا لتؤدٌة األمانً؛ فدأبا باالستؽفار، وال
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فرٌضة )الحج( وداوما على الخٌر، ولم ٌرزقا بالولد، ولكنهما 

استمرا فً عمل الخٌر والذكر، وعاودا )الحج(؛ فاستجاب عبلم 

الؽٌوب ورزقهما بطفٍل جمٌل، أسمٌاه )فرقان( نما وكبر قلٌبًلً، 

ن وكانت األسرة العارفة باهلل فرحة بولدها الصؽٌر، وفً ٌوم مِ 

األٌام هجمت مجموعة ِمن )النمل( على الطفل وقرصته، فمرض 

الطفل وحزنت األسرة لذلك، ولكنها تصدقت طلًبا للشفاء ِمن هللا 

للصؽٌر، واستؽفروا هللا وسبحوه، وحمدوه، وداوموا  -تعالى-

على ذلك، فمنَّ هللا الرءوؾ، الودود بالشفاء على الطفل، 

)سجدة( شكر، حمًدا هلل  وفرحت األسرة لشفابه وسجدوا هلل

وعرفاًنا بفضله علٌهم، وفً ٌوم ِمن األٌام ذهبت األسرة للنزهة 

بجوار البحٌرة، فنصب األب الخٌمة، واألطفال ٌلعبون 

وٌمرحون، وعند حلول وقت الؽذاء ذهب األب إلى الشاطا 

و)صاد( سمكة كبٌرة، رجع بها األب، ولكن السمكة كانت أكبر 

فعلت األم؟ )فصلت( رأس السمكة عن جسدها ِمن المقبلة، فماذا 

وطهتها، وأكلوا وحمدوا هللا على الرزق والعافٌة، وبعد حلول 

المؽرب نظر األب إلى السماء؛ فوجد )النجم( ساطًعا وجمٌبلً، 

وبحلول الظبلم هبت رٌاح قوٌة أدت إلى )انشقاق( أقمشة 

هلل  الخٌمة، عندها قررت األسرة العودة ِمن النزهة وهً حامدة

على نعمه وفضله، وفً الطرٌق قرإوا وردهم ِمن القرآن، 

وكانت البداٌة ِمن سورة )العلق( وعادوا بسبلمة هللا الحنان، 

المنان إلى البٌت بسبلم". فذكرت القصة السجدات اآلتٌة: 

 -الحج  -الحج  -مرٌم -اإلسراء  -النحل  -الرعد  -)األعراؾ 

 -االنشقاق  -النجم -صلت ف -ص  -السجدة  -النمل  -الفرقان 

 العلق(. فما حكم ذلك؟

 الجواب:

 الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛

فبل ٌجوز هذا الكذب فضبلً عن تؤوٌل بعض األلفاظ القرآنٌة على 

 ؼٌر وجهها "كاألعراؾ".

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

هل على السابق دٌة أو كفارة إذا صدم طفبلً 

 جرى مسرعا أمامه فجؤة فمات؟

 

  السإال: 

طفل ٌلعب مع مجموعة ِمن األطفال، فؤطلق على واحد منهم 

صاروخ )ألعاب نارٌة(، فجرى الطفل الثانً فزًعا؛ فعبر الطرٌق 

ط؛ ٌَّن أن السابق لم ٌفرِّ  فجؤة فصدمته سٌارة فمات، وبالتحري تب

ألن الطفل خرج مسرًعا فزًعا ِمن شدة الصوت فعبر الطرٌق 

 فجؤة فصدمته السٌارة.

 والسإال:

 هل على أولٌاء الطفل شًء؟ وهل على السابق شًء؟ -ٔ

هل ٌمكن تبسٌط مسؤلة المتسبب والمباشر، والتطبٌق على  -ٕ

 هذه الواقعة؟ وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:

 رسول هللا، أما بعد؛ الحمد هلل، والصبلة والسبلم على

فالمتسبب فً هذه الحالة هو الطفل الذي أطلق الصاروخ، 

والمباِشر "فً حالة عدم تفرٌط السابق بؤي درجة" الطفل الذي 

أصٌب نفسه؛ فعلى العاقلة نصؾ الدٌة، وعلى عاقلة الطفل األول 

 نصؾ الدٌة لورثة الطفل، ولو تم العفو سقطت الدٌة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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هل ٌجتهد فً التخصص الدنٌوي لخدمة الدعوة 

 إلى هللا أم ٌجتهد فً طلب العلم الشرعً؟

 

 السإال:

ن  -ٔ ٌْ أنا طالب فً كلٌة الهندسة قسم مٌكانٌكا ومتحٌر ب

االجتهاد فً دراسة العلم الشرعً وإتقانه حٌث هو األهم فً 

عوة إلى هللا، وتبلٌػ الدٌن إلى الناس، وبٌن االجتهاد فً الد

التخصص الدنٌوي حٌث نحتاج كدعوة إلى وجود كوادر علمٌة 

تتواجد فً كل مكان فً المجتمع لكً نستطٌع أن ننشر دٌن هللا 

 وال نكون ضعفاء منعزلٌن مهمشٌن، فكٌؾ أجمع بٌن األمرٌن؟

"إعبلم الموقعٌن"،  لماذا لم ٌكمل الشٌخ "ٌاسر" شرح كتاب -ٕ

وشرح كتاب "اقتضاء الصراط المستقٌم"، والشٌخ لٌس ِمن 

عادته أن ٌبدأ كتاًبا وال ٌتمه، ومعلوم أن هذٌن الكتابٌن ِمن أهم 

 الكتب التً ٌحتاجها طلبة العلم؟ وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:

 الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛

ن األمرٌن بحسن تنظٌم الوقت، وال فؤرى أنه ٌم -ٔ ٌْ كن الجمع ب

 بد ِمن الجمع.

األمر ٌتعلق بالوقت، وقدرة السامعٌن على تحمل الكتب التً  -ٕ

لم ٌستكمل شرحها وضرورتها بالنسبة لهم، وإن كانت مهمة 

ا فً الحقٌقة.  جّدً

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 الوسابط المتعددة
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 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة178اآلٌة ) -186

 دي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌفتفسٌر السع -( )سورة البقرة178تابع اآلٌة ) -187

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة179اآلٌة ) -188

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة182 -181ٌات )اآل -189

 

 

 حدٌث

 باب من سأل هللا العافٌة )األدب الُمْفَرد(. د/ ٌاسر برهامً -119

 عون المعبود(. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد -تابع باب بدء األذان )كتاب الصالة -117 

وذكر اسم هللا علٌها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبٌان من )األمر بتغطٌة اإلناء وإٌكاء السقاء وإغالق األبواب  -113 
 مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ/ سعٌد محمود -والمواشً بعد المغرب( )كتاب األشربة

المنهل  -وفد عبد القٌس على أن ٌحفظوا اإلٌمان والعلم وٌخبروا من وراءهم )كتاب العلم -صلى هللا علٌه وسلم-باب تحرٌض النبً  -142 
 الروي(. الشٌخ/ أحمد نصر
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 وأصوله فقه

 سعٌد محمودإعداد الخطٌب للخطبة )الشامل فً فقه الخطٌب(. الشٌخ/  -111

 مراعاة الخطٌب لحال المستمعٌن )الشامل فً فقه الخطٌب(. الشٌخ/ سعٌد محمود -111

 

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 رعاٌة أبناء الطالق. د/ محمد إسماعٌل المقدم

 غض البصر. د/ محمد إسماعٌل المقدم

 
 نب من ٌعادي أهل الكتاب والسنة لئال ٌعدٌك خسرانه )كتاب الفوائد(. د/ ٌاسر برهامًاجت -173

 إذا منعت كنت قد أعطٌت. د/ ٌاسر برهامً 

 خطر الرشوة وأكل المال العام. د/ ٌاسر برهامً

 من هم أهل القرآن؟. د/ ٌاسر برهامً

 
 الدعوة إلى هللا. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد

 
 قبل موته -رحمه هللا-من أواخر ما قال الشٌخ علً حاتم 

 
 الرٌاح.. مواقف ومواعظ. الشٌخ/ سعٌد الروبً

 أخذ المال العام. الشٌخ/ سعٌد الروبً

 
 هل الفقر والمعاناة. الشٌخ/ سعٌد محمودرسائل المواساة أل

 
 ( فً ظالل اسم الرب )فواتح شهٌة للجوعى(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف2جرعات الحب ) -119

 خطٌئة الال عمل. د/ أحمد خلٌل خٌر هللا 

 فً مواجهة عود كبرٌت. د/ أحمد خلٌل خٌر هللا

 مقفوووووول. د/ أحمد خلٌل خٌر هللا

 ٌعتمد علٌه. د/ أحمد خلٌل خٌر هللا

 
 لبك. الشٌخ/ رجب أبو بسٌسة استخرج حظ الشٌطان من ق
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 سٌرة وتراجم

 درس األخوات(. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد -غزوة بنً قرٌظة )السٌرة النبوٌة -132

 

 فكر ومنهج

 الكشف واإللهام )العبث بمصادر التلقً(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -111

 سلطان المنامات )العبث بمصادر التلقً(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -112

 دالالت خرق العادة )العبث بمصادر التلقً(. د/ محمد إسماعٌل المقدم -113

 ادر التلقً(. د/ محمد إسماعٌل المقدمادعاء لقٌا الخضر والتلقً عنه )العبث بمص -114

 بعض حماقات الرافضة )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً -116 

 

 

المعاصر الواقع  

 م2117-1-6 -هـ 1438-4-8الجمعة  -نشرة أخبار أنا السلفً

 م2117-1-7 -هـ 1438-4-9السبت  -نشرة أخبار أنا السلفً

 م2117-1-8 -هـ 1438-4-11األحد  -نشرة أخبار أنا السلفً

 م2117-1-11 -هـ 1438-4-12الثالثاء  -نشرة أخبار أنا السلفً

 م2117-1-11 -هـ 1438-4-13األربعاء  -نشرة أخبار أنا السلفً

 م2117-1-12 -هـ 1438-4-14الخمٌس  -نشرة أخبار أنا السلفً
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