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)ِ اِم َّللاَّ ٌَّ َ ْرُهْم بِؤ  )َوَذكِّ

 برهامًكتبه/ ٌاسر 

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

فإن ِمن أعظم فضل َّللا ورحمته على عباده المإمنٌن؛ هذا 

القرآن العظٌم الذي ٌحصل به لهم ِمن أنواع الفرح ما ال ٌحصل 

ْفَرُحوا ُهَو مثله بؽٌره أبًدا ) ٌَ ِ َوبَِرْحَمتِِه َفبَِذلَِك َفْل ٌر قُلْ ِبَفْضِل َّللاَّ ٌْ َخ

ْجَمُعونَ  ٌَ ا   .(8٘)ٌونس:( ِممَّ

وهذا الفرح بكتاب َّللا ومعانٌه ِمن الفضل والرحمة ال ٌتوقؾ 

على وجود األحوال الموافقة التً ٌتمناها اإلنسان، وال ٌزول 

بوجود األحوال المإلمة والمحن والفتن؛ بل هو فرح مستمر 

ه وامتأل على الدوام طالما تدبر المرُء القرآَن ونظر إلى أنوار

قلبه بها؛ فؤخرجت ِمن القلب ظلمات الجهل والظلم، والتصورات 

الباطلة، واإلرادات الفاسدة؛ فتخلص ِمن الضالل والؽً اللذٌن 

هما سبب شقاء اإلنسان وتعاسته؛ لحرمانه ِمن سبب الحٌاة 

 بنور العلم والعدل، بالهدى ودٌن الحق.

ام َّللا التً أنزل تذكر أٌ وإن ِمن أعظم أسباب الفرح والسعادة:

فٌها نعمة وأٌادٌه على رسله وأولٌابه فتحصل لهم فٌها الفرج 

والفرح بعد طول عناء، وطرٌق آالم، وهذه األٌام هً التً ٌتؽٌر 

بها وجه الحٌاة على األرض رؼم أن الحٌاة قبلها تظل روتٌنٌة 

حتى ٌظن أعداء َّللا أنه ما لهم ِمن زوال، بل وٌقسمون على 

( لَْم َتُكوُنوا أَْقَسْمُتْم ِمْن َقْبلُ َما لَُكْم ِمْن َزَوالٍ أَوَ ذلك: )

َعم؛ فتنقلب الموازٌن، (ٗٗ)إبراهٌم: ؛ فتؤتً لحظات النصر وأٌام النِّ

ٌُْدبِر اللٌلُ وٌسفر الصبُح، وتشرق شمُس اإلسالم!  و

ٌِّن لنا هذه اللحظات بتفصٌٍل عجٌب للمشهد حتى كؤنك  والقرآن ٌب

فٌزول عنك ألم الؽربة األٌام كؤنك حاضر فٌها؛  تراه! فتسعد بهذه

وأذى المحنة، وتصؽر عندك موازٌن أهل األرض وعوابقهم فً 

طرٌق الدعاة، وترى خرٌطة الحٌاة البشرٌة على وجه األرض 

وصراعاتها ونهاٌات هذه الصراعات أمام عٌنٌك محسومة 

 لصالح الحق ولو طال زمن الظلم والظالم!

َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى )فقال:  -علٌه السالم- ولقد أمر َّللا موسى

 ِ اِم َّللاَّ ٌَّ ْرُهْم ِبؤَ لَُماِت إِلَى النُّوِر َوَذكِّ اتَِنا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُّ ٌَ بِآ

اٍر َشُكورٍ  اٍت لُِكلِّ َصبَّ ٌَ ، وأمر أًٌضا نبٌه (٘)إبراهٌم:( إِنَّ فًِ َذلَِك ََل

ِه وَ - ٌْ أن ٌؤمر أمته بالمؽفرة لَمن ال ٌرجو أٌام  -َسلَّمَ َصلَّى َّللاُ َعَل

ْجِزَي َّللا فقال: ) ٌَ ِ لِ اَم َّللاَّ ٌَّ ْرُجوَن أَ ٌَ ْؽفُِروا لِلَِّذٌَن اَل  ٌَ قُلْ لِلَِّذٌَن آَمُنوا 

ْكِسُبونَ  ٌَ  .(ٗٔ)الجاثٌة:( َقْوًما بَِما َكاُنوا 

ٌه فَمن أراد أن ٌؤخذ نصٌبه ِمن هذا الفرح وهذا النور وٌهون عل

بعد  -علٌه السالم-أذى المإذٌن فلٌتؤمل أٌام نصر َّللا نبٌه نوًحا 

: -تعالى-أن كان مؽلوًبا تسعمابة وخمسٌن عاًما، وتفكر فً قوله 

ِن ) ٌْ نُّوُر قُْلَنا اْحِملْ فٌَِها ِمْن ُكلٍّ َزْوَج َحتَّى إَِذا َجاَء أَْمُرَنا َوَفاَر التَّ

ِن َوأَْهلََك إاِلَّ َمْن سَ  ٌْ ِه اْلَقْولُ َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إاِلَّ اْثَن ٌْ َبَق َعلَ

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربًِّ لََؽفُوٌر  َقلٌِلٌ . َوَقالَ اْرَكُبوا فٌَِها بِْسِم َّللاَّ

ًَ َتْجِري بِِهْم فًِ َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن  َرِحٌٌم . َوِه

ًَّ اْرَكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكافِِرٌَن . َقالَ َسآِوي فًِ َمْعزِ  ا ُبَن ٌَ ٍل 

ِ إاِلَّ  ْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ ٌَ ْعِصُمنًِ ِمَن اْلَماِء َقالَ اَل َعاِصَم اْل ٌَ إِلَى َجَبٍل 

ا ٌَ َنُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْؽَرقٌَِن . َوقٌِلَ  ٌْ أَْرُض  َمْن َرِحَم َوَحالَ َب

ًَ اأْلَْمُر َواْسَتَوْت  اَسَماُء أَْقلِِعً َوِؼٌَض اْلَماُء َوقُِض ٌَ اْبلَِعً َماَءِك َو

الِِمٌنَ   .(ٗٗ-ٓٗ)هود:( َعلَى اْلُجوِديِّ َوِقٌلَ ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّ

وتؤمل مشهد إبراهٌم وقد أوثقه قومه، وأوقدوا النار وألقوه فً 

قُوهُ َواْنُصُروا )الجابر الظالم: النار بالفعل؛ تنفًٌذا للحكم  َحرِّ

ا َناُر ُكونًِ َبْرًدا ؛ فإذا بالحكم اإللهً: )(8ٙ)األنبٌاء:( آلَِهَتُكمْ  ٌَ قُْلَنا 

؛ فتحرق النار وثاقه فقط، (9ٙ)األنبٌاء:( َوَساَلًما َعلَى إِْبَراِهٌمَ 

وٌنعم فٌها إبراهٌم بالبرد والسالم؛ فسوؾ تجد النصر كؤنك 

 حاضر!

"ٌوم الزٌنة" وقد جاء فرعون ومعه عشرات اَلالؾ ِمن  وتؤمل

َحَرة، ؼٌر مبات اَلالؾ ِمن الجنود والناس، وأَْلَقى السحرةُ  السَّ

ٌَّهم، وامتأل الوادي بالحٌات والثعابٌن، َسَحُروا و) ِحَبالَهم وِعِص

اِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظٌٍم . َوأَْوَحٌْ  ٌَُن النَّ َنا إِلَى أَْع

ؤْفُِكوَن . َفَوَقَع اْلَحقُّ  ٌَ ًَ َتْلَقُؾ َما  ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِه

 ًَ ْعَملُوَن . َفُؽلُِبوا ُهَنالَِك َواْنَقلَُبوا َصاِؼِرٌَن . َوأُْلِق ٌَ َوَبَطلَ َما َكاُنوا 

ا بَِربِّ اْلَعالَِمٌَن . رَ  َحَرةُ َساِجِدٌَن . َقالُوا آَمنَّ بِّ ُموَسى السَّ

 .(ٕٕٔ-ٙٔٔ)األعراؾ:( َوَهاُرونَ 

ْر كثًٌرا فً تفاصٌل المشهد فً هذا الٌوم ِمن أٌام َّللا كما  وَفكِّ

تلقؾ بسرعة كل  -علٌه السالم-ورد فً اَلٌات، وعصا موسى 
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هذا الباطل، وفً لحظات تخلو األرض ِمن كل شًء صنعوه؛ إال 

 الثعبان المبٌن!

لْ: ْعَملُونَ َفَوَقَع ) وتؤمَّ ٌَ ( ثم اْنَتقِل إلى ُوجوِه اْلَحقُّ َوَبَطلَ َما َكاُنوا 

فرعون وملبِه، واْنُظر إلى أثر الهزٌمة وُذلَِّها وحٌرتهم فً 

 (.َفُؽلُِبوا ُهَنالَِك َواْنَقلَُبوا َصاِؼِرٌنَ انكسارهم )

لترى نزول نعمة عجٌبة  ثم اْلَتفِْت إلى ناحٌٍة أخرى ِمن المشهد؛

علٌه -ٌها، وتشكره على نصر جدٌد لموسى تحمد ربك عل

َحَرة فً اللحظات األخٌرة -السالم ، ونعمة وفرحة وفضل على السَّ

ْحِر؛ فإذا اإلٌمان قد نزل،  ِمن عمرهم بعد عمٍر مدٌٍد فً السِّ

والجباه قد سجدت للملك الحق، واأللسنة قد نطقت بالتوحٌد 

َحَرةُ َساِجِدٌَن . الخالص: ) ًَ السَّ ا بَِربِّ اْلَعالَِمٌَن . َوأُْلقِ َقالُوا آَمنَّ

 (.َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ 

ولتعلم قدرة َّللا على تقلٌب القلوب، فقد شهد اَلٌة فرعون 

وملإه ومبات اَلالؾ ِمن جنوده وقومه كما شهدها السحرة، 

واصطفى َّللا قلوب السحرة لإلٌمان والصبر والتضحٌة والثبات، 

 فراعنة!وشهود منازل الجنان دون ال

وتؤمل نور األحوال اإلٌمانٌة واختالؾ الموازٌن عند السحرة 

ا َنْحُن اْلَؽالِبٌِنَ ) بعد: ، إلى أن: (ٔٗ)الشعراء:( أَبِنَّ لََنا أَلَْجًرا إِْن ُكنَّ

َناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض ) ٌِّ َقالُوا لَْن ُنْإثَِرَك َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن اْلَب

ْؽفَِر  َما أَْنَت َقاٍض  ٌَ َنا لِ ا بَِربِّ ا آَمنَّ ا . إِنَّ ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ َما َتْقِضً َهِذِه اْلَح إِنَّ

ُه  ٌر َوأَْبَقى . إِنَّ ٌْ ُ َخ
ْحِر َوَّللاَّ ِه ِمَن السِّ ٌْ اَنا َوَما أَْكَرْهَتَنا َعلَ ٌَ لََنا َخَطا

ُموُت فٌِهَ  ٌَ َم اَل  ُه ُمْجِرًما َفإِنَّ لَُه َجَهنَّ ؤِْت َربَّ ٌَ ٌَى . َوَمْن َمْن  ْح ٌَ ا َواَل 

اُت  َرَجاُت اْلُعَلى . َجنَّ الَِحاِت َفؤُولَبَِك َلُهُم الدَّ ؤْتِِه ُمْإِمًنا َقْد َعِملَ الصَّ ٌَ

َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها َوَذلَِك َجَزاُء َمْن 

ى آالٍم، وتجد  ؛ فوَّللا لٌهونن علٌك ما تجد ِمن(2ٙ-2ٕ)طه:( َتَزكَّ

 فرحة عز اإلٌمان ونصر الحق.

؛ -والَملُِك ٌطلبه ٌستخلصه لنفسه-وتؤمل ٌوم التمكٌن لٌوسؾ 

فخرج ِمن السجن فً ِعزٍّ لٌس له نظٌر، لٌس كالذي أراده لنفسه 

؛ (ٕٗ)ٌوسؾ:( اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربِّكَ ) ٌوم قال لصاحبه فً السجن:

اْلَملُِك اْبُتونًِ بِِه أَْسَتْخلِْصُه  َوَقالَ صار الملك ٌقول ما قال َّللا: )

َنا َمِكٌٌن أَِمٌٌن . َقالَ اْجَعْلنًِ  ٌْ ْوَم لََد ٌَ َك اْل ا َكلََّمُه َقالَ إِنَّ لَِنْفِسً َفلَمَّ

ٌُوُسَؾ فًِ  ا لِ نَّ َعلَى َخَزابِِن اأْلَْرِض إِنًِّ َحفٌٌِظ َعلٌٌِم . َوَكَذلَِك َمكَّ

أُ ِمْنَها حَ  َتَبوَّ ٌَ َشاُء ُنِصٌُب بَِرْحَمتَِنا َمْن َنَشاُء َواَل اأْلَْرِض  ٌَ ُث  ٌْ

ٌر لِلَِّذٌَن آَمُنوا َوَكاُنوا  ٌْ ُنِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن . َوأَلَْجُر اَْلِخَرِة َخ

تَّقُونَ   . (2٘-ٗ٘)ٌوسؾ:( ٌَ

ا أَْن ) :-علٌه السالم-وتؤمل لحظة الفرج على نبً َّللا ٌعقوب  َفلَمَّ

ً َجاَء اْلَبِشٌُر  أَْلَقاهُ َعلَى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصًٌرا َقالَ أَلَْم أَقُلْ لَُكْم إِنِّ

ِ َما اَل َتْعلَُمونَ  ؛ فً لحظٍة وَجُدوا ٌوسؾ (9ٙ)ٌوسؾ:( أَْعلَُم ِمَن َّللاَّ

صار َملًِكا على  -علٌه السالم-وبنٌامٌن واألخ الثالث، وٌوسؾ 

ْوٌم ِمن ؛ و-علٌه السالم-مصر، وعاد الَبَصُر لٌعقوب  ٌَ ُه لَ َّللاِ إنَّ

أٌام َّللا ونَِعِمه وأٌادٌه، ٌزول معها كرب المكروب وحزن 

 الحزٌن.

َلت  لْ ٌوم رحٌل األحزاب؛ بعد الضٌق والكرب الطوٌل تَحوَّ وتؤمَّ

ُ الَِّذٌَن َكَفُروا ) َدفَُّة األمور وصرنا نؽزوهم وال ٌؽزوننا،
َوَردَّ َّللاَّ

َنالُوا خَ  ٌَ ِظِهْم لَْم  ٌْ ا بَِؽ ًٌّ ُ َقِو
ُ اْلُمْإِمنٌَِن اْلقَِتالَ َوَكاَن َّللاَّ

ًرا َوَكَفى َّللاَّ ٌْ

اِصٌِهْم  ٌَ َعِزًٌزا . َوأَْنَزلَ الَِّذٌَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َص

ْعَب َفِرًٌقا َتْقُتلُوَن َوَتؤِْسُروَن َفِرًٌقا .  َوَقَذَؾ فًِ قُلُوبِِهُم الرُّ

ُ َوأَْوَرَثُكْم  اَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرًضا لَْم َتَطُبوَها َوَكاَن َّللاَّ ٌَ أَْرَضُهْم َوِد

ٍء َقِدًٌرا ًْ  . (2ٕ-ٕ٘)األحزاب:( َعلَى ُكلِّ َش

لْ وجَه الحٌاِة الٌوم؛ لتجد أثر نوح وإبراهٌم وٌعقوب  وتؤمَّ

هو  -صلى َّللا علٌهم وسلم-وٌوسؾ وموسى وعٌسى ومحمد 

ل وجَه ال حٌاِة الٌوم، ولٌس ما صنع أعداإهم؛ بل بطل الذي َشكَّ

 ذلك المكر والكٌد، والظلم والظالم، وثبت الحق وبقً.

 فهل آن لنا أن نفرح بالقرآن؟!

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 كمال الصٌام والعتق ِمن النار

 كتبه/ عالء بكر 

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

أن َمن صام رمضان  -صلى َّللا علٌه وسلم-فقد أخبر النبً 

إٌماًنا واحتساًبا ؼفر له ما تقدم ِمن ذنبه، وقد ذكر الفقهاء أن 

الصوم هو االمتناع عن المفطرات ِمن طلوع الفجر الصادق إلى 

لتنبُّه إلى أن هذا التعرٌؾ ؼروب الشمس مع النٌة، ولكن ٌنبؽً ا

للصٌام ال ٌكفً وحده لنٌل األجر المرجو ِمن الصٌام إال بإضافة 

درجتٌن أخرٌٌن معه؛ فللصٌام درجات ثالث َمن استكملها 

 استكمل الصٌام، ونال أجره كاماًل؛ وإال فال. 

االمتناع عن المفطرات ِمن دخول فالحد األدنى ِمن الصٌام:  -

ؼروب الشمس مع النٌة، فَمن جاء به سقط الفجر الصادق إلى 

عنه به فرض صٌام ذلك الٌوم، فال ٌإمر بقضابه بعد رمضان، 

ولكن هذا ال ٌكفٌه لنٌل أجر صٌام الٌوم حتى ٌضم إلٌه الدرجة 

 اَلتٌة؛ أال وهً:

وتكون بؤداء الواجبات الشرعٌة  الحد األوسط من الصٌام: -

المنهً عنها، فال ٌقع الٌومٌة المؤمور بها، و ترك المحرمات 

الصابم فً المعاصً الصؽٌرة أو الكبٌرة، فإن المخالفات 

الشرعٌة تنتقص ِمن أجر الصٌام، بل قد تضٌع الكبابر أجر 

 الصٌام بالكلٌة. 

فَمن صام رمضان وصانه ِمن الذنوب ؼفر له ما تقدم ِمن ذنوبه، 

لََواُت اْلَخْمسُ : )-صلى َّللا علٌه وسلم-قال النبً  ، َواْلُجْمَعُة الصَّ

َنُهنَّ إَِذا اْجَتَنَب  ٌْ إِلَى اْلُجْمَعِة، َوَرَمَضاُن إِلَى َرَمَضاَن، ُمَكفَِّراٌت َما َب

وِر َوالَعَملَ بِِه، ، وقال: ))رواه مسلم(( اْلَكَبابِرَ  َدْع َقْولَ الزُّ ٌَ َمْن لَْم 

َدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ  ٌَ ِ َحاَجٌة فًِ أَْن  َس هلِلَّ ٌْ ، وقال )رواه البخاري( (َفلَ

َما : )-صلى َّللا علٌه وسلم- ْرِب إِنَّ اُم ِمَن األَْكِل َوالشُّ ٌَ َس الصِّ ٌْ لَ

َك، َفقُلْ:  ٌْ َك أََحٌد، أَْو َجِهلَ َعلَ َفِث، َفإِْن َسابَّ اُم ِمَن اللَّْؽِو َوالرَّ ٌَ الصِّ

ا جاء فً ؛ لذ)رواه الحاكم، وصححه األلبانً(( إِنًِّ َصابٌِم، إِنًِّ َصابِمٌ 

اِمِه إاِلَّ اْلُجوُع، الحدٌث المرفوع: ) ٌَ َس لَُه ِمْن ِص ٌْ ُربَّ َصابٍِم لَ

َهرُ  اِمِه إاِلَّ السَّ ٌَ َس لَُه ِمْن قِ ٌْ )رواه ابن ماجه، وصححه ( َوُربَّ َقاِبٍم لَ

 . األلبانً(

فاقتراؾ الصابم للصؽابر ٌنتقص ِمن ثواب صٌامه، ما لم ٌسارع 

وكلما ازدادت المعاصً زاد نقصان األجر، باالستؽفار والتوبة؛ 

وربما فقده كله بكثرتها والتمادي فٌها، فإن عاجل نفسه باإلقالع 

عنها والتوبة منها نفعه ذلك، وزكاة الفطر فً آخر رمضان إنما 

شرعت لتكون مطهرة لذنوب العبد ِمن الصؽابر فً رمضان، كما 

 أنها طعمة للمساكٌن. 

بر: "كالؽٌبة، والنمٌمة، والؽش، وسباب أما اقتراؾ الصابم للكبا

فٌضٌع معها أجر  المسلم، والكذب، والرشوة، وترك الصالة"؛

الصٌام بالكلٌة، كما هو مستفاد مما ذكرناه ِمن األحادٌث؛ نعم 

حقق الحد األدنى ِمن الصٌام، وصٌامه صحٌح ٌجزئ عنه عند 

ب وِمن الفقهاء َمن أوج-جماهٌر العلماء وال ٌإمر بالقضاء 

، لكنه -القضاء باقتراؾ الصابم للمعصٌة وهو قول ضعٌؾ

 محروم ِمن أجر الصٌام.

فَمن جاء بهذا الحد األوسط ِمن الصٌام نال أجره، وهو مؽفرة ما 

 تقدم ِمن ذنبه، كما ورد فً الحدٌث.

 وأعلى ِمن ذلك أجًرا َمن جاء بالحد اَلتً، وهو: 

وٌكون باجتهاد الصابم بعد أداء الحد األعلى ِمن الصٌام:  -

الواجبات وترك المحرمات فً االزدٌاد ِمن أنواع الطاعات 

المستحبة والمندوبة فً لٌله ونهاره، ِمن صالة النوافل المإكدة 

وؼٌر المإكدة، وصالة التراوٌح والتهجد، وقراءة القرآن، 

والتصدق بالمال والطعام، ومساعدة الفقراء والمحتاجٌن، 

نة، واألمر والوقوؾ  مع الٌتامى واألرامل، ومدارسة القرآن والسُّ

بالمعروؾ والنهً عن المنكر بآدابه وضوابطه، وااللتزام بآداب 

الصٌام و أخالقه، والقٌام بحقوق األهل واألوالد، وصلة األرحام، 

التً ٌنال بها  -تعالى-إلى آخر ذلك ِمن األعمال المقربة ِمن َّللا 

 ومحبته.  -تعالى-العبد رضا َّللا 

وهذا هو الحد ِمن الصٌام الذي ٌإهل الصابم ألن ٌكون بفضل َّللا 

رقبته ِمن النار فً شهر  -تعالى-ورحمته مَمن ٌعتق َّللا 

َلٍة : )-صلى َّللا علٌه وسلم-قال النبً  رمضان، ٌْ لُ لَ إَِذا َكاَن أَوَّ

اِطٌُن َوَمَرَدةُ الِجنِّ  ٌَ ، َوُؼلَِّقْت أَْبَواُب ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفَِّدِت الشَّ

ٌُْؽلَْق ِمْنَها  ِة َفلَْم  َحْت أَْبَواُب الَجنَّ ٌُْفَتْح ِمْنَها َباٌب، َوفُتِّ اِر َفلَْم  النَّ

رِّ أَْقِصْر،  ًَ الشَّ ا َباِؼ ٌَ ِر أَْقبِلْ، َو ٌْ ًَ الَخ ا َباِؼ ٌَ ٌَُناِدي ُمَناٍد:  َباٌب، َو
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اِر، َوَذلَك كُ  ِ ُعَتَقاُء ِمَن النَّ لَةٍ َوهلِلَّ ٌْ )رواه الترمذي، وصححه ( لُّ لَ

ْوٍم : )-علٌه الصالة والسالم-، وقال األلبانً( ٌَ إِنَّ هللِ ُعَتَقاَء فًِ ُكلِّ 

لٍَة، لُِكلِّ َعْبٍد ِمْنُهْم َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبةٌ  ٌْ )رواه أحمد، وصححه ( َولَ

 . ٌعنً فً رمضان. األلبانً(

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 (9حتى نفوز برمضان )

 رمضان... وتؤثٌر القرآن الكرٌم فً النفوس! 

 كتبه/ جمال متولً 

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

أواًل، ثم تهذًٌبا  -عز وجل-فنتلو القرآن الكرٌم تعبًدا وقربة هلل 

ا بالروح، وشفـاًء  للنفس وترقٌقـًا للقلب، وارتقـاًء وسمـّوً

-للصدور؛ هذا بالطبع لو أن النفس والقلب انفتحا َلٌات َّللا 

َلْو أَْنَزْلَنا َهَذا اْلقُْرآَن قال: ) -عز وجل-ومقاصده، فإن َّللا  -تعالى

 ِ ِة َّللاَّ ٌَ ًعا ِمْن َخْش َتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ ٌْ  . (ٕٔ)الحشر:( َعلَى َجَبٍل لََرأَ

 فال شك أن قلب المإمن أولى بهذه الخشٌة، وهذا التؤثر!

فللقرآن العظٌم تؤثٌـر بلٌـػ فً النفوس والعقـول التً تفهمه 

الة، ولو كانت هذه العقول  ٌّ وتعً معانٌه الؽزٌرة ومقاصده الس

ؼٌر مسلمة ابتداًء؛ مثل هذه العقول والقلوب حٌن تسمع آٌات 

ى الفور تدمع عٌونها، وتلٌن قلوبها، وتستجٌب عل -تعالى-َّللا 

َوإَِذا عن القساوسة: ) -تعالى-لنداء اإلٌمان دون تلكإ، قال 

ا  ْمِع ِممَّ ٌَُنُهْم َتفٌُِض ِمَن الدَّ ُسوِل َتَرى أَْع َسِمُعوا َما أُْنِزلَ إِلَى الرَّ

ا َفاْكُتْبَنا َمعَ  َنا آَمنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ اِهِدٌنَ  َعَرفُوا ِمَن اْلَحقِّ  ( الشَّ

 . (8ٖ)المابدة:

ولٌس ذلك فً البشر فقط، بل حتى مردة الِجـن، تؤثرت أفبدتهم 

-فور سماعها وآمنت، قال  -تعالى-والنت قلوبهم َلٌات َّللا 

ا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا * : )-تعالى اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ َفَقالُوا إِنَّ

ْشِد فَ  ْهِدي إِلَى الرُّ َنا أََحًداٌَ ا بِِه َولَْن ُنْشِرَك بَِربِّ  .(ٕ-ٔ)الجن:( آَمنَّ

بل تعجب أشد العجب ِمن تؤثر المشركٌن أنفسهم وهم ِؼالظ 

ُتتلى  -تعالى-القلوب، ومتحجري النفوس، حٌنما سمعوا آٌات َّللا 

على مسامعهم تؤثًرا قادهم إلى السجود وهم على الكفر؛ ِمن ِشدة 

-ظمة، وإعجاز ما سمعوه ِمن كالم َّللا تؤثِرهم بجمال وجالل وع

 . -تعالى

عنا ببعٌٍد؛ إذ اختارته  -وهً مشهورة-وما قصة عتبة بن ربٌعة 

، فؤتى رسول -صلى َّللا علٌه وسلم-قرٌش لٌتفاوض مع النبً 

وعرض علٌه ما لدٌه، ولما فرغ ِمن  -صلى َّللا علٌه وسلم-َّللا 

 ِ ِه َوَسلَّمَ َصلَّ -عرضه وكالمه، َقالَ َرُسولُ َّللاَّ ٌْ : "َفَرْؼَت -ى َّللاُ َعلَ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -أبا الولٌد؟" َقالَ: َنَعْم، َفَقالَ َرُسولُ َّللاَّ ٌْ : -َصلَّى َّللاُ َعلَ

ِحٌِم، ) ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِحٌمِ "بِْسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ( حم . َتْنِزٌلٌ ِمَن الرَّ

قُلْ أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثلَ َفإِْن أَْعَرُضوا فَ ، َحتَّى َبلََػ: )(ٕ)فصلت:

، ما سمعها ُعْتَبُة حتى أنصت (ٖٔ)فصلت:( َصاِعَقِة َعاٍد َوثُمودَ 

لها: وألقى ٌدٌه خلؾ ظهِره معتمًدا علٌهما، ٌسمع منه، ثم 

إلى السجدة منها فسجد  -صلى َّللا علٌه وسلم-انتهى رسول َّللا 

: "َحْسُبَك -لمصلى َّللا علٌه وس-حتى قال عتبة لرسول َّللا 

راجًعا  -صلى َّللا علٌه وسلم-َحْسُبَك!". فقام ِمن عند النبً 

لرءوس المشركٌن فسؤلوه: ما وراءك؟! قال: "ورابً أنً قد 

سمعت قواًل وَّللا ما سمعُت مثله قط! وَّللا ما هو بالشعر وال 

حر وال بالكهانة، ٌا معشر قرٌش أطٌعونً واجعلوها بً،  بالسِّ

ن ه ٌْ ذا الرجل وبٌن ما هو فٌه فاعتزلوه، فوَّللا لٌكوننَّ وخلُّوا ب

لقوله الذي سمعُت منه نبؤ عظٌم، فإن تصبه العرب فقد ُكفٌتموه 

ه عزكم،  بؽٌركم، وإن ٌظهر على العرب، فملُكه ملككم، وعزُّ

 . )رواه البٌهقً والحاكم بسنٍد صحٌح(وكنتم أسعد الناس به" 

لكرٌم نوًرا لعقولنا. اللهم أن ٌجعل القرآن ا -عز وجل-نسؤل َّللا 

 آمٌن.

 .-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 (ٕوقفات ِمن المرحلة المكٌة )

 كتبه/ خالد آل رحٌم

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

المقال السابق كٌؾ أن األرض "وِمن ضمنها: أهل فقد ذكرنا فً 

كانت  -صلى َّللا علٌه وسلم-الجزٌرة وقرٌش" قْبل بعثة النبً 

فً أدنى مستوى ِمن االنحطاط، واالنحالل العقدي واألخالقً 

صلى َّللا علٌه -والسلوكً، مما استلزم تهٌبة خاصة للنبً 

األخالقً  لمجابهة هذه الحالة الخطٌرة، وهذا االنفالت -وسلم

 والعقابدي.

 :-صلى َّللا علٌه وسلم-وِمن أهم أسباب التؤهٌل له 

صلى َّللا -فقد ُحبب إلٌه حبه الخلوة منفرًدا والتفرغ للتدبر: 

الخلوة لٌتفرغ قلبه وعقله وروحه إلى ما سٌلقى  -علٌه وسلم

ِمن أعالم النبوة، فاتخذ ِمن ؼار حراء متعبًدا؛ لٌنقطع عن 

مشاؼل الحٌاة، ومخالطة الخلق، واستجماًعا لقواه الفكرٌة، 

ومشاعره ومداركه العقلٌة، تفرًؼا لمناجاة مبدع الكون، وخالق 

ٌنظر إلى الكون ِمن ذاك الؽار، فٌرى عظمة الخالق الوجود ف

 الذي البد للكون ِمن السجود له، وإفراده بالعبادة.

النفوس البشرٌة لو ُتركْت على حالها ٌقول علماء التربٌة: 

وطبٌعتها؛ النشؽلت، والنفس مدنٌة بطبٌعتها، والخلوة عندما 

كلما خال ُتبنى على النظر والتفكر والتدبر لها أهمٌة قصوى، و

اإلنسان بنفسه بعًٌدا عن الضوضاء كلما دعا ذلك إلى التعقل 

، وأن -تعالى-والتؤنً، كذلك ٌعطً تقدٌر وإجالل وتعظٌم هلل 

النفس إذا تراخٌت معها وأطلقت لها العنان ولم تقم هذا المعنى 

معها تفلتت منك، وارتبطت بالعادات والتقالٌد واألعراؾ 

 ما تإمر به.والمناصب، فتنشؽل فتعجز ع

-قال  رحمة للعالمٌن: -صلى َّللا علٌه وسلم-ولذلك كانت بعثته 

 . (2ٓٔ)األنبٌاء:( َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِمٌنَ : )-تعالى

: -رحمه َّللا-وأجمل ما قٌل فً تفسٌر هذه اَلٌة: قول ابن القٌم 

اعه فنالوا "إن عموم العالمٌن حصل لهم النفع برسالته، أما أتب

بها كرامة الدنٌا واَلخرة، وأما أعداإه المحاربون له فالذٌن 

عجل قتلهم وموتهم خٌر لهم؛ ألن حٌاتهم زٌادة لهم فً تؽلٌظ 

العذاب علٌهم فً الدار اَلخرة، وهم قد كتب علٌهم الشقاء 

 فتعجٌل موتهم خٌر لهم ِمن طول أعمارهم فً الكفر. 

دنٌا تحت ظله وعهده وذمته، أما المعاهدون له فعاشوا فً ال

ا بذلك العهد ِمن المحاربٌن له، أما المنافقون فحصل  وهم أقل شّرً

لهم بإظهار اإلٌمان به حقن دمابهم وأموالهم وأهلٌهم 

واحترامها، وجرٌان أحكام المسلمٌن علٌهم فً التوارث 

رفع برسالته  -سبحانه-وؼٌرها. أما األمم النابٌة؛ فإن َّللا 

 .)انتهى(م عن أهل األرض" العذاب العا

 -رضً َّللا عنها-فعن عابشة وبدأت الرسالة بنزول الوحً: 

 ِ لُ َما ُبِدَئ بِِه َرُسولُ َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -قالت: أَوَّ ٌْ ِمَن  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

ْوِم... َحتَّى َجاَءهُ الَحقُّ َوُهَو ِفً  الَِحُة فًِ النَّ ا الصَّ ٌَ ْإ الَوْحًِ الرُّ

(، َقالَ: َما أََنا بَِقاِرئٍ اٍء، َفَجاَءهُ الَملَُك َفَقالَ: اْقَرْأ، َقالَ: )َؼاِر ِحرَ 

نًِ َحتَّى َبلََػ ِمنًِّ الَجْهَد ُثمَّ أَْرَسلَنًِ، َفَقالَ: اْقَرْأ، ) َفؤََخَذنًِ َفَؽطَّ

َة َحتَّى َبلََػ ِمنًِّ ٌَ انِ نًِ الثَّ الَجْهَد  قُْلُت: َما أََنا بَِقاِرٍئ، َفؤََخَذنًِ َفَؽطَّ

نًِ  ُثمَّ أَْرَسلَنًِ، َفَقالَ: اْقَرْأ، َفقُْلُت: َما أََنا بَِقاِرٍئ، َفؤََخَذنًِ َفَؽطَّ

الَِثَة ُثمَّ أَْرَسلَنًِ، َفَقالَ: َك الَِّذي َخلََق . َخلََق ) الثَّ اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

)رواه . (ٖ-ٔ)العلق:( اإلِْنَساَن ِمْن َعلٍَق . اْقَرْأ َوَربَُّك األَْكَرمُ 

 .البخاري(

 وهذا الحدٌث نتعلم منه أن الدعوة تحتاج إلى أمرٌن:

ٌّن ذلك ِمن  األول: الجلد والقوة والصبر؛ ألن الطرٌق شاق، وتب

، -صلى َّللا علٌه وسلم-للنبً  -علٌه السالم-قوة ضم جبرٌل 

 وكؤنه ٌخبره أن المهمة صعبة وقوٌة، وأن الطرٌق شاق.

-ا محمد تحتاج إلى العلم؛ ولذلك قال العلم، فدعوتك ٌالثانً: 

، وأٌما دعوة ِمن الدعوات ال (ٗ)العلق:( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَمِ : )-تعالى

تنجح وال تنتشر بؽٌر علٍم ِمن كتاب وسنة بفهم سلؾ األمة 

 المبارك.

"ذهاب اإلسالم ِمن أربعة:  :-رحمه َّللا-قال محمد بن الفضل 

أولهم: ال ٌعملون بما ٌعلمون. وثانٌهم: ٌعملون بما ال ٌعلمون. 

وثالثهم: ال ٌتعلمون ما ال ٌعلمون. ورابعهم: ٌمنعون الناس ِمن 

 التعلم". 
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 شهر رمضان وهدفنا الثانً

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

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

فقد ذكرنا فً المقال السابق أنه ٌتحتم علٌنا جمًٌعا أن نضع خطة 

لدخول سباق شهر رمضان المبارك، وأن نحدد أهدافنا التً نرٌد 

أن نحققها ونصل إلٌها، وحددنا هدفنا األول، وهو الوصول إلى 

 أعلى مراتب ومقامات التقوى، ونذكر الٌوم هدفنا الثانً.

َمْن : )-صلى َّللا علٌه وسلم-لنبً قال ا وهو: "الفوز بالمؽفرة":

َم ِمْن َذْنبِهِ  )متفق ( َصاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

َم ، وقال: )علٌه( َمْن َقاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

لََة اْلَقْدِر إٌَِماًنا  َمْن َقامَ ، وقال أًٌضا: ))متفق علٌه(( ِمْن َذْنبِهِ  ٌْ لَ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ، وهكذا تعددت )متفق علٌه(( َواْحتَِساًبا ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

أسباب المؽفرة فً شهر رمضان؛ فقد ٌنالها العبد بالصٌام، أو 

قٌام الشهر أو قٌام لٌلة القدر مع إخالص النٌة، وحسن الظن 

 .-تعالى-باهلل 

ى ٌعلم العبد أنه ِمن المخلصٌن؟! قال: إذا "مت قٌل لذي النون:

 بذل المجهود فً الطاعة، وأحب سقوط المنزلة عند الناس".

فعلٌنا أن نجتهد فً القٌام؛ ال سٌما فً العشر األواخر، فنتحرى 

ٌر : )-صلى َّللا علٌه وسلم-لٌلة القدر، قال النبً  ٌْ لٌَة َخ ٌْ ِ فٌِِه لَ هلِلَّ

َرَها َفَقْد ُحِرمَ ِمْن أَْلِؾ َشْهٍر، َمْن حُ  ٌْ )رواه النسابً، وصححه ( ِرَم َخ

أن َمن حرم الفضل فً  -صلى َّللا علٌه وسلم-، وقد أخبر األلبانً(

رمضان ال ٌناله فً ؼٌره، وَمن لم ٌؽفر له فً رمضان باعده 

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َّللا فً النار، وذلك لما "َصِعَد َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ُ َعَل
 -َصلَّى َّللاَّ

ًَ َعَتَبًة، َقالَ: )اْلمِ  ا َرقِ ًَ َعَتَبًة أُْخَرى، فَقالَ: آِمٌنَ ْنَبَر، َفلَمَّ ( ُثمَّ َرقِ

ًَ َعَتَبًة َثالَِثًة، فَقالَ: )آِمٌنَ ) ، َقالَ: )آِمٌنَ ( ُثمَّ َرقِ أََتانًِ ِجْبِرٌلُ، ( ُثمَّ

ٌُْؽَفْر لَُه، َفؤَ  ُد، َمْن أَْدَرَك َرَمَضاَن َفلَْم  ا ُمَحمَّ ٌَ ُ، قُْلُت: فَقالَ:  ْبَعَدهُ َّللاَّ

 ،ُ اَر، َفؤَْبَعَدهُ َّللاَّ ِه أَْو أََحَدُهَما، َفَدَخلَ النَّ ٌْ آِمٌَن، َقالَ: َوَمْن أَْدَرَك َوالَِد

 ،ُ َك، َفؤَْبَعَدهُ َّللاَّ ٌْ ٌَُصلِّ َعَل قُْلُت: آِمٌَن، فَقالَ: َوَمْن ُذِكْرَت ِعْنَدهُ َفلَْم 

 .)رواه الطبرانً وابن حبان، وصححه األلبانً(( قُلْ: آِمٌَن، َفقُْلُت: آِمٌنَ 

وهو ملك الوحً  -علٌه السالم-وِمن عجٍب... أن جبرٌل 

والرحمة ٌقول عن مسلٍم أدرك شهر رمضان ولم ٌؽفر له باعده 

َّللا فً النار، وَمن لم ٌكن أهاًل للمؽفرة فً هذا الشهر ففً أي 

وقت سٌكون أهالً لها، كَمن حضر موسم ربح فخفق ولم ٌربح 

فمتى ٌحصل على الربح؟! وَمن خاض البحر ولم ٌطهر، فما 

 الذي سٌطهره؟! 

وهكذا فَمن لم ٌنل المؽفرة فً رمضان بالتوبة واإلقالع، والعودة 

جاء إلٌه وعمل الطاعات والدعاء فمتى ٌنالها؟! ال إلى َّللا وااللت

سٌما وأن وسابل المؽفرة والرحمة ِمن الطاعة والقربة متوفرة، 

ودواعٌها مٌسرة، واألعوان علٌها كثٌرون، وفً الوقت نفسه 

-عوامل الشر محدودة، ومردة الشٌاطٌن مصفدة، ورحمة َّللا 

َر َصابِ -تعالى ًما َكاَن لَُه ِعْتُق َرَقَبٍة منزلة، وقد روي: "أن مْن َفطَّ

ُر  ٌَُفطِّ ِجُد َما  ٌَ َس ُكلَُّنا  ٌْ ِ لَ ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ َوَمْؽفَِرةٌ لُِذُنوبِِه، قٌِلَ: 

َر َصابًِما َعلَى َمْذَقِة  َواَب َمْن َفطَّ ُ َهَذا الثَّ
ٌُْعِطً َّللاَّ ابَِم، َقالَ:  الصَّ

ْن أَْشَبَع َصابًِما َكاَن لَُه َمْؽفَِرةٌ لََبٍن أَْو َتْمَرٍة أَْو َشْرَبِة َماٍء، َومَ 

َة،  ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ ُ َحتَّى  ْظَمؤ ٌَ ُ ِمْن َحْوِضً َشْرَبًة اَل 
لُِذُنوبِِه َوَسَقاهُ َّللاَّ

ًبا"  ٌْ ْنقَُص ِمْن أَْجِرِه َش ٌَ ِر أَْن  ٌْ )رواه َوَكاَن لَُه ِمْثلُ أَْجِرِه ِمْن َؼ

، وفً وابن خزٌمة، وفٌه ضعؾ(البٌهقً والترمذي والخطٌب واألصبهانً 

ْنقُُص الحدٌث: ) ٌَ ُه ال  َر أَنَّ ٌْ َر َصابًِما َكاَن لَُه ِمْثلُ أَْجِرِه َؼ َمْن َفطَّ

ًبا ٌْ ابِِم َش  .)رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(( ِمْن أَْجِر الصَّ
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 (ٓٔحتى نفوز برمضان )

 (ٕرمضان... وتؤثٌر القرآن الكرٌم فً النفوس )

 كتبه/ جمال متولً 

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

َخاُؾ َوِعٌدِ : )-عز وجل-قال َّللا  ٌَ ْر بِاْلقُْرآِن َمْن   .(٘ٗ)ق:( َفَذكِّ

فالقرآن الكرٌم ٌربطنا باَلخرة وٌبقٌها ماثلة أمام أعٌننا؛ ٌذّكرنا 

ٌن لحدود َّللا  ر لنا مشاهد األمم -تعالى-بجزاء المتعدِّ ، وٌصوِّ

التً كانت عاقبتها الهالك، وكذلك ٌذّكرنا بؤصحاب الُبشرٌات 

لهم ِمن  -تعالى-العظٌمة، وٌصب فً قلوبنا ووعٌنا ما أعده َّللا 

إحسانه مما ال عٌن رأت، وال خطر علً قلب بشر عظٌم إنعامه و

ِمن نعٌم الجنة، وبالرؼم ِمن ذلك؛ فإن )اَلخرة( أبعد ما تكون 

! مع أن القرآن -تعالى-عن أذهاننا؛ بسبب هجرنا لكتاب ربنا 

الكرٌم هو أهم وسابل وأسباب ترسٌخ اإلٌمان فً القلب ودوام 

 ٌقظته. 

مع قلة عدد -القِصار ولقد كانت السورة الواحدة ِمن سوره 

-كافٌة الستقامة النفس والجوارح على ما ٌحبه َّللا  -كلماتها

؛ فعلى سبٌل -تعالى-وٌرضاه، بل ملء القلب بالتعلق باهلل  -تعالى

 المثال ال الحصر:

ِ  سورة الزلزلة: ِ ْبِن َعْمٍرو َقالَ: أََتى َرُجلٌ َرُسولَ َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ، َفَقالَ: ) -صلى َّللا علٌه وسلم- ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ اْقَرْأ َفَقالَ: أَْقِرْبنًِ 

(، َفَقالَ: َكُبَرْت ِسنًِّ، َواْشَتدَّ َقْلبًِ، َوَؼلَُظ َثاَلًثا ِمْن َذَواِت الر

(، َفَقالَ ِمْثلَ َمَقالَتِِه، َفَقالَ: َرْأ َثاَلًثا ِمْن َذَواِت َحمَفاقْ لَِسانًِ، َقالَ: )

َحاتِ ) ا اْقَرْأ َثاَلًثا ِمَن الُمَسبِّ ٌَ ُجلُ:  (، َفَقالَ ِمْثلَ َمَقالَتِِه، َفَقالَ الرَّ

 ًُّ بِ ِ، أَْقِرْبنًِ ُسوَرًة َجاِمَعًة، َفؤَْقَرأَهُ النَّ هِ -َرُسولَ َّللاَّ ٌْ  َصلَّى َّللاُ َعَل

ُجلُ: إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض... : )-َوَسلَّمَ  ( َحتَّى َفَرَغ ِمْنَها، َفَقالَ الرَّ

ُجلُ، َفَقالَ  َها أََبًدا، ُثمَّ أَْدَبَر الرَّ ٌْ ، اَل أَِزٌُد َعلَ َوالَِّذي َبَعَثَك بِاْلَحقِّ

 ًُّ بِ ِه َوَسلَّمَ -النَّ ٌْ ِجلُ : )-َصلَّى َّللاُ َعلَ ٌْ َو ِن. ( مَ أَْفلََح الرُّ ٌْ َت )رواه أبو رَّ

 . داود، وصححه الحافظ ابن حجر والشٌخ أحمد شاكر(

فإذا كان هذا هو تؤثٌر سورة الزلزلة المكونة ِمن ثماِن آٌات، 

وكلماتها ال تتعدي خمسة وثالثٌن كلمة؛ فما بال َمن تتوفر لهم 

األداة لقراءة القرآن الكرٌم كامالً، وٌتوفَّر لهم ِمن النشاط والقوة 

نهم ِمن إعادة قراءته مرًة تْلَو المرة، وسماعه فً كل  ما ٌمكِّ

 حٌن، وال تتؤثر قلوبهم وال تتحرك لمعانٌه السامٌة؟!

وهذه سورة الكهؾ التً ٌصدح بها المسلون كل جمعة، كانت 

تهز قلب خٌل ٌسمعها هّزا ِمن قارئ ٌتلوها بقلبه قْبل قراءة 

ْقَرأُ ُسوَرَة لسانه وعٌنه، فَعْن اْلَبَراِء ْبِن َعازِ  ٌَ ٍب َقالَ َكاَن َرُجلٌ 

ْتُه َسَحاَبٌة،  ِن َفَتَؽشَّ ٌْ اْلَكْهِؾ َوإِلَى َجانِبِِه ِحَصاٌن َمْرُبوٌط بَِشَطَن

 ًَّ بِ ا أَْصَبَح أََتى النَّ ْنفُِر َفلَمَّ ٌَ -َفَجَعلَْت َتْدُنو َوَتْدُنو، َوَجَعلَ َفَرُسُه 

َلْت . َفَقالَ: )َفَذَكَر َذلَِك لَهُ  -صلى َّللا علٌه وسلم ِكٌَنُة َتَنزَّ تِْلَك السَّ

 . )متفق علٌه(( بِاْلُقْرآنِ 

أن ٌجعل القرآن الكرٌم نوًرا لعقولنا  -عز وجل-نسؤل َّللا 

 وبصٌرتنا وأبصارنا. اللهم آمٌن.

 . -إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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ر ط وقصَّ  !رسالة إلى َمن فرَّ

 كتبه/ أحمد حمدي

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

َمْن ، و))متفق علٌه(( َمْن َصاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبافَمن فاته )

ِمن أول الشهر ما  )متفق علٌه(،( َقاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا

زالت الفرصة مواتٌة لك فً األٌام العشر األواخر فً إدراك لٌلة 

ٌر ِمْن أَْلِؾ : )-صلى َّللا علٌه وسلم-القدر، قال  ٌْ لٌَة َخ ٌْ ِ فٌِِه لَ هلِلَّ

َرَها َفَقْد ُحِرمَ  ٌْ )رواه أحمد والنسابً، وصححه ( َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخ

 ، فهً فً لٌال العشر.األلبانً(

؛ فال تسوؾ وتقول: -بإذن َّللا-فَمن حقق االعتكاؾ أدركها 

سوؾ أعتكؾ العام القادم! وَمن ٌضمن لك أن تعٌش حتى تدرك 

رمضان آخر؛ فلٌكن شعارك: هذا آخر اعتكاؾ فً حٌاتً؛ 

 اعتكؾ اعتكاؾ مودع كؤنك ال تعتكؾ ؼٌره.

هـ، 9ٖٗٔرمضان  ٕٓعند ؼروب شمس ٌوم الثالثاء القادم 

 م تبدأ اللٌالً العشر.8ٕٔٓ/  ٙ/ ٘الموافق 

كما  -صلى َّللا علٌه وسلم-مرحلة فارقة تظهر فً حال النبً 

أنه كان ٌخلط فً العشرٌن  -صلى َّللا علٌه وسلم-روي عنه 

ن نوم وقٌام، فإذا دخل العشر أحٌا اللٌل كله، وأٌقظ  ٌْ األوابل ما ب

د أهله، وشد مبزره؛ كناٌة عن اعتزال النساء، والتشمٌر والج

فً العبادة، فالجد واالجتهاد أكثر فإن الخٌل إذا قاربت رأس 

مجراها أرسلت كل ما عندها، فالشٌطان ٌشؽل الناس فً العشر 

بمالبس العٌد، وكحك العٌد، وٌضٌع علٌهم أهم اللٌالً فً الشهر 

 الكرٌم.

فإنما األعمال بالخواتٌم، فلو قلت لواحد فٌنا: عشر لٌال تساوي 

 ملٌون دوالر! 

 هل سٌفرط فٌها مهما كانت المشؽولٌات؟! 

أبًدا، بل عشر لٌال خٌر ِمن ألؾ شهر، خٌر ِمن عبادة أكثر ِمن 

 ثالث وثمانٌن سنة؛ فإٌاك والتسوٌؾ، وإٌاك والتفرٌط!

أتعجب ِمن بعض اإلخوة ٌعتكؾ اللٌالً فقط أو اللٌالً الوترٌة أو 

ا بعد ما كان ٌدخل المسجد وال ًٌّ  ٌخرج منه إال ٌعتكؾ اعتكاًفا جزب

لٌلة العٌد؛ فؤٌن الحرص القدٌم؟ وأٌن بداٌة التزامك؟ فاالعتكاؾ 

مدرسة تربوٌة لتهذٌب النفس وتعدٌل السلوك، وتعلم تمارٌن 

الؽربة والمجاهدة، ومقاومة الشهوات، وسموم القلب وفضول 

المباحات، والتؽلب علٌها، فإن استطعت أن تؤخذ إجازة اعتٌادٌة 

ملك، وَّللا إنها تستحق وهً بال شك أولى ِمن أو عارضة ِمن ع

أسبوع المصٌؾ، وؼٌرها ِمن أمور اللهو والمباحات التً تؤخذ 

 لها إجازات أحٌاًنا!

أن ٌبلؽنا لٌلة القدر، وأن ٌجعلنا فً هذا  -عز وجل-نسؤل َّللا 

 الشهر الكرٌم ِمن عتقابه ِمن النار، وِمن المقبولٌن. 

 اللهم آمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 !القرآن ٌخاطبنً

 كتبه/ أسامة شحادة

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

ففً شهر القرآن "شهر رمضان" ٌزٌد تواصل المسلمٌن 

والمسلمات مع القرآن الكرٌم عْبر كثرة تالوته، وإقامة صالة 

، -عز وجل-التراوٌح، وهذا فٌه الكثٌر ِمن الثواب واألجر ِمن َّللا 

ولكن األهم ِمن ذلك هو التواصل العمٌق مع مفاهٌم القرآن 

الكرٌم، وقواعده وأحكامه، وأوامره ونواهٌه، والتدبر لحال األمم 

السابقة، وأخذ الحكمة والعبرة ِمن قصص األنبٌاء والمرسلٌن، 

-تعالى-والكون، والمستقبل والعاقبة، قال  والٌقٌن بحقٌقة الحٌاة

ا لََعلَُّكْم َتْعقِلُونَ : ) ًٌّ ا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَربِ  .(ٕ)ٌوسؾ:( إِنَّ

وال ٌكون هذا إال ِمن خالل حضور القلب لما ٌقرأ، وهو ٌتلو 

، وتدبر ما ٌسمع ِمن كالم الرحمن خلؾ -عز وجل-كتاب َّللا 

إِنَّ فًِ َذلَِك لَِذْكَرى لَِمْن : )-تعالى-قال  اإلمام فً صالة التراوٌح،

ْمَع َوُهَو َشِهٌدٌ   .(2ٖ)ق:( َكاَن لَُه َقْلٌب أَْو أَْلَقى السَّ

وتدّبر القرآن الكرٌم واالستنارة بنوره، واألخذ ِمن هداٌته، أمر 

ْكِر َفَهلْ : )-تعالى-قال  سهل لكل َمن طلَبه، ْرَنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ٌَسَّ  َولََقْد 

ِكرٍ  ًٍّ ، وذلك أن القرآن الكرٌم جاء )(2ٔ)القمر:( ِمْن ُمدَّ بِلَِساٍن َعَرِب

، فهو كتاب واضح وكالم مبٌن، خاصة فً (9٘ٔ)الشعراء:( ُمبٌِنٍ 

 األصول والقواعد الكبرى التً تكررت كثًٌرا فٌه.

وِمن هنا كانت أهمٌة تواصل المسلمٌن الدابم مع القرآن الكرٌم 

ستماع المستمر له فً كل وقٍت وحاٍل؛ ألن قلٌاًل عْبر القراءة واال

ِمن التركٌز واإلنصات للقرآن الكرٌم ٌفتح العقل والقلب لتلقً 

أنوار الوحً الربانً وهداٌته، وٌرّسخ الرشد والحق فً النفس 

والبدن، ولو كنَت فً وسابل المواصالت أو فً عملك أو كانت 

 المسلمة فً بٌتها.

رتبطة بقوة اتصالها بالقرآن الكرٌم، وقوة األمة المسلمة م

وتشكٌل مفاهٌمها وسلوكها بحسب أوامره ونواهٌه، وهذا ما 

ٌعلمه أعداء اإلسالم جًٌدا؛ ولذلك ٌحاربون انتشار حفظ القرآن 

الكرٌم واالستماع له بالتضٌٌق على المراكز القرآنٌة ِمن جهٍة، 

ن الكرٌم وٌسعون لدعم األبواق العلمانٌة التً تحرؾ فهم القرآ

إما بالتشكٌك فً قدسٌة القرآن الكرٌم والزعم أنه منتج بشري 

، ووحٌه الربانً! أو ٌسعون لتحرٌؾ -عز وجل-ولٌس كالم َّللا 

معانً األوامر القرآنٌة فٌحّلون الحرام ِمن الشرك والزنا 

والخمر، وٌهّونون ِمن أركان اإلسالم: كالشهادتٌن، والصالة، 

 ج.والصٌام، والزكاة، والح

وحتى أكون على صلٍة قوٌٍة بالقرآن الكرٌم ومفاهٌمه وأوامره؛ 

فإنه ٌلزمنً أن أحرص على اإلنصات والتدبر للقرآن الكرٌم، 

ا، ولو حرصنا على  ًٌّ وأن أستحضر أن القرآن ٌخاطبنً شخص

الوعً بمفهوٍم أو أمٍر قرآنًٍ واحد كل ٌوم، وِمن َثمَّ تطبٌق تلك 

لقرآن فً حٌاتً، فإن حالتنا وحال أمتنا األوامر، والتزام مفاهٌم ا

ا.  ستقفز لألمام بشكٍل ضخٍم جّدً

ومطالعة بعض الكتب الممٌزة تساعد على التدبر والفهم ألوامر 

القرآن وهداٌته، ومقاصده وقواعده، وِمن أجمل الكتب فً ذلك 

كتاب "الوحً المحمدي" للشٌخ رشٌد رضا، والذي جمع مقاصد 

كلٌة، وكتاب "قواعد قرآنٌة" للشٌخ القرآن فً عشرة مقاصد 

 عمر المقبل.

 وَّللا الموفق.

 موقع أنا السلفً
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 (ٔٔحتى نفور برمضان )

 -تعالى-رمضان... الستجالب عبادة حب َّللا 

 كتبه/ جمال متولً

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

 -صلى َّللا علٌه وسلم-أن النبً  -رضً َّللا عنه-فعن أبً هرٌرة 

ُه -َعزَّ َوَجلَّ -َقالَ َّللا قال: ) اَم، َفإِنَّ ٌَ ... ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَُه إاِلَ الصِّ

ْتُرُك َطَعاَمُه َوَشرَ  ٌَ ( اَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن أَْجلًِلًِ َوأََنا أَْجِزي بِِه، 

 .)رواه البخاري(

هذا الجزء ِمن الحدٌث الشرٌؾ الصحٌح ٌدلنا على عبادة ِمن 

أجلّ واهم العبادات القلبٌة التً ٌنبؽً أن تسبق أي عبادة عملٌة 

، واإلقبال على أمره؛ -تعالى-أو قولٌة، وهً عبادة حب َّللا 

 . -جلَّ جالله-محبة له 

ْتُرُك َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن أَْجلًِ: )-تعالى-لذلك قال  ٌَ :)

 . -جل جالله-، وفً سبٌل رضاه -تعالى-أي محبًة هلل 

فً سابر  -جل جالله-وٌتربى القلب فً رمضان بإقباله على ربه 

أوقاته تارًكا فتن الدنٌا وشهواتها وهوى نفسه، مقدًما على ذلك 

على ما فٌه رضا نفسه أو  -سبحانه-اله كل ما هو فٌه مرضاة مو

؛ -عز وجل-إشباع رؼباته إن تعارض ذلك مع ما ٌرضً َّللا 

بذلك الحب المخلص ٌتحقق ِصدق اإلٌمان وكماله كما فً 

ُ َعْنهُ -الحدٌث َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك 
ًَ َّللاَّ ًِّ  -َرِض بِ َصلَّى َّللاُ -َعِن النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌث َمْن ُكنَّ فٌِِه َوَجَد َحالََوَة اإلٌَِماِن: أَْن َثالَ َقالَ: ) -َعلَ

ٌُِحبَّ الَمْرَء الَ  ا ِسَواُهَما، َوأَْن  ِه ِممَّ ٌْ ُ َوَرُسولُُه أََحبَّ إِلَ
ُكوَن َّللاَّ ٌَ

ٌُْقَذَؾ فًِ  ْكَرهُ أَْن  ٌَ ُعوَد فًِ الُكْفِر َكَما  ٌَ ْكَرَه أَْن  ٌَ ِ، َوأَْن  ُه إاِلَّ هلِلَّ ٌُِحبُّ

ارِ   .)متفق علٌه(( النَّ

ٌُقطع بالقلوب ولٌس باألعمال فحسب؛  -تعالى-الطرٌق إلى َّللا 

فلربما ٌعمل العبد أعمااًل كالجبال فً الموازٌن، ولكنها فً مٌزان 

وٌكون ذلك بسبب ؼٌاب إخبات  ال تساوي إال صفًرا! -تعالى-َّللا 

، ولربما كانت نٌة القلب أخلص -جلَّ جالله-القلب لمواله 

أصدق، مع قلٌٍل ِمن العمل  -تعالى-فً الطرٌق هلل  وعزٌمته

والتعبد، ثم ٌكن بهذا الصدق مع قلة العمل ِمن أهل الفوز 

 والنجاة. 

ا، َقالَ لَِرُسوِل َّللاِ -رضً َّللا عنه-وعن أنس  ًٌّ َصلَّى -: أَنَّ أَْعَرابِ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ اَعُة؟ َقالَ لَُه َرُسولُ َّللاِ  -َّللاُ َعلَ ِه -َمَتى السَّ ٌْ َصلَّى َّللاُ َعلَ

أَْنَت َمَع (، َقالَ: ُحبَّ َّللاِ َوَرُسولِِه. َقالَ: )َما أَْعَدْدَت لََها؟: )-َوَسلَّمَ 

 . )متفق علٌه(( َمْن أَْحَبْبتَ 

وأنه أساس اإلقبال على طاعاته  -تعالى-وألهمٌة عبادة الحب هلل 

ه صلى َّللا علٌ-علّم رسوله  -تعالى-ومرضاته؛ نجد أن َّللا 

 لملء قلبه بهذا الحب، -جلَّ جالله-الدعاء واالبتهال إلٌه  -وسلم

اٍس  صلى َّللا -َقالَ: َقالَ َرُسولُ َّللاِ  -رضً َّللا عنهما-فَعْن اْبِن َعبَّ

لََة َربًِّ َتَباَرَك َوَتَعالَى فًِ اْلَمَناِم ِفً : )-علٌه وسلم ٌْ أََتانًِ اللَّ

ا ُمَحمَّ  ٌَ ا أَْحَسِن ُصوَرٍة، َفَقالَ:  ٌَ َك َفَقالَ:  ٌْ َك َربِّ َوَسْعَد ٌْ ُد ُقْلُت: لَبَّ

ٌُِحبَُّك، َوُحبَّ  َك، َوُحبَّ َمْن  َت َفقُلْ: ... أَْسؤَلَُك ُحبَّ ٌْ ُد، إَِذا َصلَّ ُمَحمَّ

ُب إِلَى ُحبِّكَ  ٌَُقرِّ . وروي عن )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( َعَمٍل 

صلى َّللا علٌه -رُسولُ َّللا  َقال: َقالَ  -رضً َّللا عنه-أبً الدرداِء 

َك، َوُحبَّ َمْن -وسلم : "َكاَن ِمْن ُدعاِء َداُوَد: اللَُّهمَّ إنًِّ أْسؤلَُك ُحبَّ

ًَّ ِمْن  َك أَحبَّ إلَ َك، اللَُّهمَّ اْجَعلْ ُحبَّ ٌَُبلُِّؽنًِ ُحبَّ ٌُِحبَُّك، َوالَعَملَ الَِّذي 

 .الترمذي، وضعفه األلبانً( )رواهَنْفِسً وأْهلًِ، َوِمَن الماِء الباِرِد" 

صلى -أن ٌمأل قلوبنا بمحبته ومحبة نبٌه  -عز وجل-نسؤل َّللا 

 . اللهم آمٌن.-َّللا علٌه وسلم

 .-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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ْهِدي  ٌَ ًَ أَْقَوُم( ))إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن   (ٔلِلَّتًِ ِه

 كتبه/ رضا الخطٌب 

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

، وَضعَفْت  فال ٌشُك عاقل فٌما آل إلٌه حالُ أُمتنا؛ فقد ذلَّْت بعد عزٍّ

 بعد قوة، واْفُتقِرْت بعد ِؼَنى!

ي: ع الفهم الخاطا للتعامل م وإن ِمن أعظم أسباب هذا الَتردِّ

القرآن، مع كالم َّللا، وبالتالً لم تنتفع األمة به االنتفاع األمثل، 

ًَ أَْقَومُ ولم تهتِد به كمحٍل للهداٌة ) ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ ( إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن 

 .(9)اإلسراء:

لقد انصب اهتمام الؽالبٌة ِمن المسلمٌن على الناحٌة الشكلٌة 

للقرآن، ولم ٌواكب ذلك اهتمام بتدبره والتؤثر به، واالؼتراؾ ِمن 

معٌنه اإلٌمانً الذي ٌتفجر ِمن كل آٌٍة ِمن آٌاته، لتستمر األمُة 

فً ضعفها وعجزها عن النهوض ِمن َكبَوتِها، وكٌؾ ال وقد 

 لإلمداد اإلٌمانً؟!ُهجر أهم وأعظم مصدر 

ومما ٌزٌد األمر صعوبة أن الكثٌرٌن ال ٌعترفون بذلك، بل 

ٌعتبرون أن االهتمام بالقرآن ٌعنً اإلكثار ِمن قراءته بفهٍم أو 

بدون فهٍم! وٌعنً كذلك تخرٌج أكبر قدٍر ِمن ُحفَّاظ ألفاظه فً أقل 

ٌُتًما، وأصبح حاضًرا وؼابًبا، موجو ًدا وقت ممكن؛ فازداد القرآن 

 ومهجوًرا!

صار حاضًرا بلفظه على ألسنة الُقَّراء والحفاظ، لكنه ؼابب 

 بروحه وأنواره عن القلوب، وأثره اإلٌجابً فً السلوك.

صار موجودا بشكله ِمن خالل المطابع واإلذاعات، والمدارس 

والكلٌات والمسابقات، لكنه مهجور فً حقٌقته وتؤثٌره على 

نفوس والسلوك، وذلك علً القلوب، وتؽٌٌره لألخالق وال

 مستوى األفراد واألمم والجماعات.

 هلموا إلى القرآن ننتفع به.  فإن قلنا:

وماذا علٌنا أن نفعل مع القرآن أكثر مما نفعل، فؤؼلب  قٌل:

تحتوي على نسخة أو عدة  -إن لم تكن كلها-بٌوت المسلمٌن 

دًرا نسخ ِمن المصحؾ، والكثٌر ِمن األُسر تجد فٌها َمن ٌحفظ ق

ِمن القرآن، واإلذاعات التً تبث آٌاته لٌل نهار فً ازدٌاد 

 مستمر؟! 

 ونحن بال شك ال نقلل أبًدا ِمن كل هذه األمور.

قد اشتكانا هلل:  -صلى َّللا علٌه وسلم-ومما ٌلفت االنتباه أنه 

َخُذوا َهَذا اْلقُْرآَن َمْهُجورً ) ا َربِّ إِنَّ َقْوِمً اتَّ ٌَ ُسولُ  ( اَوَقالَ الرَّ

 .(ٖٓ)الفرقان:

فلو كانت اَلٌة لم  ولو تؤملنا هذه الشكوى لوجدنا أمًرا عجًٌبا:

َخُذواتتضمن كلمة ) ( أي كانت بمعنى: ٌا رب إن قومً هجروا اتَّ

القرآن لكان المراد بها أناًسا أبعدوا القرآن تماًما عن حٌاتهم، فال 

د تجد فٌها أي مساحة لقراءته أو سماعه أو إذاعته، لكن وجو

َخُذواكلمة ) ( أعطت لمفهوم الهجر ُبعًدا َمْهُجوًرا( مع كلمة )اتَّ

آخر، ودلت على أن الشكوى تخص أناًسا تعاملوا مع القرآن؛ 

َخُذواقراءًة وحفًظا، وبذلوا فٌه مجهودا؛ فكلمة ) ( تدل على اتَّ

قد هجروا  -رؼم هذا المجهود-ذلك، إال أنهم فً نفس الوقت 

وا بشكله ولفظه، وهجروا أهم جانٍب فٌه القرآن، وذلك حٌن اهتم

أال وهو تؤثٌره المتفرد على القلوب، وسلطانه على النفوس 

ٌَُحِولَ ما فٌها ِمن ظلمات الهوى إلى نور اإلٌمان ) َقْد َجاَءُكْم ِمَن لِ

َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبلَ  ُ َمِن اتَّ
ْهِدي بِِه َّللاَّ ٌَ ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمبٌٌِن .  َّللاَّ

ْهِدٌِهْم إَِلى السَّ  ٌَ لَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه َو ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ اَلِم َو

 .(ٙٔ-٘ٔ)المابدة:( ِصَراٍط ُمْسَتقٌِمٍ 

ْرَفُع بَِهَذا اْلِكَتاِب : )-علٌه الصالة والسالم-وقد قال النبً  ٌَ إِنَّ َّللاَ 

َضُع بِِه آَخِرٌنَ  ٌَ لُنا وقد ُوضعنا ، فما با)رواه مسلم(( أَْقَواًما، َو

وَذلَْلنا على هذا النحو وإلى هذا الحد رؼم اهتمامنا بالقرآن تالوًة 

 وحفًظا؟! 

إن نقطة البداٌة الصحٌحة فً طرٌق االنتفاع بالقرآن هً زٌادة 

 اإلٌمان، والثقة فٌه كمصدٍر متفرد للهداٌة والتؽٌٌر.

خ ف ً كٌؾ ربً النبً أصحابه على االنتفاع بالقرآن، وكٌؾ رسَّ

 نفوسهم هذه المعانً؟

 تعظٌم القرآن:
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لقد تربى هذا الجٌل الفرٌد على تعظٌم القرآن، وأنه كالم َّللا؛ 

حٌنبٍذ تعلقت قلوُبهم به وتعاٌشوا معه، وكان أثره ٌزداد وٌزداد 

فٌهم كلما طالت فترات مكثهم معه، وكٌؾ ال وما ِمن لقاٍء ٌتم 

ن القلب والقرآن إال واإلٌمان ٌزداد، وا ٌْ لنور ٌتوهج فً قلوبهم، ب

 والطاقة تتولد عندهم، والدافع لالستقامة ٌقوى؟!

ِمن هنا ندرك كٌؾ وصل هذا الجٌل الفرٌد لهذا المستوى 

اإلٌمانً ؼٌر المسبوق على مستوى البشر العادٌٌن؛ ذلك اإلٌمان 

الذي ظهرت آثاره العظٌمة فً كل االتجاهات واألوقات، فمع أن 

وٌلعبون، وٌمارسون حٌاتهم بصورٍة الصحابة كانوا ٌضحكون 

 كان كؤمثال الجبال! -متوازنة؛ إال أن اإلٌمان فً قلوبهم 

 .-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ُه لًِ( اَم َفإِنَّ ٌَ  )إاِلَّ الصِّ

 كتبه/ جمال فتح َّللا عبد الهادي

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

 -صلى َّللا علٌه وسلم-أن النبً  -رضً َّللا عنه-فعن أبً هرٌرة 

ُه لًِ َوأََنا أَْجِزي قال: ) اَم َفإِنَّ ٌَ ُ: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَُه إاِلَّ الصِّ َقالَ َّللاَّ

ٌة، َوإَِذا َكاَن  اُم ُجنَّ ٌَ ْرفُْث َواَل بِِه، َوالصِّ ٌَ ْوُم َصْوِم أََحِدُكْم َفاَل  ٌَ

قُلْ إِنًِّ اْمُرٌإ َصابٌِم. َوالَِّذي  ٌَ ُه أََحٌد أَْو َقاَتَلُه َفْل ٌَْصَخْب، َفإِْن َسابَّ

ِ ِمْن ِرٌِح  ُب ِعْنَد َّللاَّ ٌَ ابِِم أَْط ِدِه: لَُخلُوُؾ َفِم الصَّ ٌَ ٍد بِ َنْفُس ُمَحمَّ

ابِِم َفْرحَ  ُه اْلِمْسِك، لِلصَّ ًَ َربَّ ْفَرُحُهَما: إَِذا أَْفَطَر َفِرَح، َوإَِذا لَقِ ٌَ َتاِن 

 .)متفق علٌه(( َفِرَح بَِصْوِمهِ 

الذي ٌحتوي على شقٍّ قدسً -فً هذا الحدٌث العظٌم 

جملة ِمن الفوابد، البد لكل مسلم أن  -وشقٍّ نبوي

 ٌتعرؾ علٌها، وهً:

: -عز وجل-قال َّللا  خصوصٌة الصٌام عن سابر العبادات: -ٔ

ُه لًِ) اَم َفإِنَّ ٌَ (: سبب إضافة الصوم ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَُه إاِلَّ الصِّ

ٌُعبد أحٌد ؼٌر َّللا  -تعالى-إلى َّللا  به؛ فلم ٌعظم  -تعالى-أنه لم 

الكفار فً عصر ِمن األعصار معبوًدا لهم بالصٌام، وإن كانوا 

، وؼٌر ٌعظمونه بصورة الصالة، والسجود والصدقة والذكر

ذلك. وأًٌضا: ألن الصوم بعٌد ِمن الرٌاء لخفابه، بخالؾ الصالة 

َوأََنا والحج، والؽزو والصدقة، وؼٌرها ِمن العبادات الظاهرة. )

(: بٌان لعظم فضله، وكثرة ثوابه؛ ألن الكرٌم إذا أخبر أَْجِزي بِهِ 

بؤنه ٌتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء، وسعة 

 العطاء. 

ةٌ )لصٌام وقاٌة وحماٌة، ا -ٕ اُم ُجنَّ ٌَ (: والمعنى أن الصٌام َوالصِّ

 سترة ِمن اَلثام أو ِمن النار أو ِمن جمٌع ذلك. 

"إنما كان الصوم ُجّنة ِمن النار؛ ألنه إمساك  قال ابن العربً:

ْوُم َصْوِم عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. ) ٌَ َوإَِذا َكاَن 

ْرفُ  ٌَ ٌَْصَخبْ (: وهو الكالم الفاحش. )ثْ أََحِدُكْم َفاَل  (: وهو ِمن َواَل 

 أفعال أهل الجهل: كالصٌاح والسفه.

ابِِم ) منزلة الصابم: -ٖ ِدِه: لَُخلُوُؾ َفِم الصَّ ٌَ ٍد بِ َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

ِ ِمْن ِرٌِح اْلِمْسكِ  ُب ِعْنَد َّللاَّ ٌَ (: الُخلُوؾ: تؽٌر رابحة الفم، قال أَْط

د البر: "معناه أزكى عند َّللا وأقرب إلٌه عنده ِمن اإلمام ابن عب

رٌح المسك". وقال اإلمام ابن القٌم: "ِمن المعلوم أن أطٌب ما 

صلى َّللا -عند الناس ِمن الرابحة: رابحة المسك، فمثَّل النبً 

بطٌب رابحة المسك  -تعالى-هذا الخلوؾ عند َّللا  -علٌه وسلم

 عندنا وأعظم".

ْفَرُحُهَما: إَِذا أَْفَطَر ) م؟لماذا ٌفرح الصاب -ٗ ٌَ ابِِم َفْرَحَتاِن  لِلصَّ

ُه َفِرَح بَِصْوِمهِ  ًَ َربَّ (: فرحه عند فطره ٌكون بما َفِرَح، َوإَِذا لَقِ

أنعم َّللا علٌه ِمن القٌام بعبادة الصٌام الذي هو ِمن أفضل 

األعمال الصالحة، وبما أباح َّللا له ِمن الطعام والشراب والنكاح 

ما علٌه حال الصوم، وأما فرحه عند لقاء ربه الذي  كان ُمَحرَّ

ُمَوفًَّرا كاماًل،  -تعالى-فٌفرح بصومه حٌن ٌجد جزاءه عند َّللا 

فً وقت هو أحوج ما ٌكون إلٌه حٌن ٌقال: أٌن الصابمون؟ 

ٌَّان الذي ال ٌدخله أحد ؼٌرهم.   لٌدخلوا الجنة ِمن باب الر

ربٌة األفراد فرًدا فرًدا على الصٌام مدرسة لتعلٌم وتدرٌب وت -٘

كما  عدٍد ِمن القٌم التربوٌة، كما هو الشؤن فً بقٌة شعابر الدٌن،

أن فً الصٌام تخلٌص لإلنسان ِمن ِرق الشهوة والعبودٌة 

للمادة، وتربٌة عملٌة على ضبط الؽرابز والسٌطرة علٌها، 

وإشعار لإلنسان بؤن مفهوم الحرٌات مقٌد بخٌر اإلنسان وخٌر 

اس الذٌن ٌعٌش معهم، وهذا جهاد شاق ٌعّود الصبر الن

ٌُِعدُّ اإلنسان لمواجهة احتماالت  والتحمل، وٌعلّم قوة اإلرادة، و

 الحٌاة بحلوها ومرها. 

ُه لًِ َوأََنا أَْجِزي ): -عز وجل-وقفة مع قول َّللا  اَم َفإِنَّ ٌَ إاِلَّ الصِّ

-ل كلها هلل (: اختلؾ العلماء فً المراد بهذا، مع أن األعمابِهِ 

 ، وهو الذي ٌجزي بها على أقوال: -تعالى

أي أن أعمال بنً آدم ٌجري فٌها القصاص، وٌؤخذها الؽرماء  -

ٌوم القٌامة إذا كان ظلمهم؛ إال الصٌام، فإن َّللا ٌحفظه وال 

 . -عز وجل-ٌتسلط علٌه الؽرماء وٌكون لصاحبه عند َّللا 

ُه لًِ َوأََنا أَْجِزي إاِلَّ ال: )-تعالى-وقٌل: إن معنى قوله  - اَم َفإِنَّ ٌَ صِّ

 -سبحانه وتعالى-(: أن الصوم عمل باطنً ال ٌعلمه إال َّللا بِهِ 
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فهو نٌة قلبٌة بخالؾ سابر األعمال فإنها تظهر وٌراها الناس، 

ن العبد وبٌن ربه  ٌْ  .-عز وجل-أما الصٌام فإنه عمل سري ب

 وقال آخرون أقوااًل ؼٌر ذلك، منها:

 ال ٌقع فٌه الرٌاء كما ٌقع فً ؼٌره.  ـ أن الصومٔ

ـ أن األعمال قد كشفت مقادٌر ثوابها للناس وإنها تضعؾ ِمن ٕ

عشرة إلى سبعمابة إلى ما شاء َّللا؛ إال الصٌام، فإن َّللا ٌثٌب 

 علٌه بؽٌر تقدٌر.

ـ اإلضافة إضافة تشرٌؾ وتعظٌم، كما ٌقال: "بٌت َّللا"، وإن ٖ

 كانت البٌوت كلها هلل.

ـ أن االستؽناء عن الطعام وؼٌره ِمن الشهوات ِمن صفات ٗ

، فلما تقرب الصابم إلٌه بما ٌوافق صفاته -جل جالله-الرب 

 أضافه إلٌه. 

قال القرطبً: "معناه أن أعمال العباد مناسبة ألحوالهم إال 

الصٌام، فإنه مناسب لصفٍة ِمن صفات الحق، كؤنه ٌقول: إن 

ًَّ بؤمٍر   هو متعلق بصفٍة ِمن صفاتً".الصابم ٌتقرب إل

، ولٌس للعبد فٌه حظ بخالؾ ؼٌره، -تعالى-ـ أنه خالص هلل ٘

 فإن له فٌه حظاً لثناء الناس علٌه بعبادته. 

ٌُعبد به ؼٌر َّللا، بخالؾ الصالة والصدقة ٙ ـ أن الصٌام لم 

 والطواؾ، ونحو ذلك.

 ـ أن جمٌع العبادات توّفى منها مظالم العباد إال الصوم.2

 ـ أن الصوم ال ٌظهر فتكتبه الحفظة، كما تكتب سابر األعمال. 8

ٌَُوفَّى : )-تعالى-ـ أن الصوم هو الصبر، وقد قال 9 َما  إِنَّ

ِر ِحَسابٍ  ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِؽ  .(ٓٔ)الزمر:( الصَّ

ُه لًِ َوأََنا "وقوله: ) وقال الحافظ ابن عبد البر: اَم َفإِنَّ ٌَ إاِلَّ الصِّ

: أن الصوم ال ٌظهر ِمن ابن آدم فً -وَّللا أعلم-( معناه هِ أَْجِزي بِ 

قول وال عمل، وإنما هو نٌة ٌنطوي علٌها ال ٌعلمها إال َّللا، 

 ولٌسْت مما ٌظهر فٌكتبها الحفظة". 

-فالصوم ِمن أعظم ما ٌتحقق فٌه مقام اإلحسان الذي قال فٌه 

َك : )-صلى َّللا علٌه وسلم َتَراهُ، َفإِْن لَْم َتُكْن َتَراُه أَْن َتْعُبَد َّللاَ َكؤَنَّ

َراكَ  ٌَ ُه   . )متفق علٌه(( َفإِنَّ

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 الذكرى السبعون لحكومة عموم فلسطٌن

 كتبه/ عالء بكر

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

م القادم ذكرى مرور 8ٕٔٓفتمر علٌنا فً أواخر شهر سبتمبر 

ا على إنشاء حكومة عموم فلسطٌن، وهً  ًٌّ سبعٌن عاًما مٌالد

م إنشاإها 9ٗ8ٔالحكومة التً قررت الجامعة العربٌة فً عام 

لتمثِّل الدولة الفلسطٌنٌة فً المحافل الرسمٌة والدولٌة، لتكون 

ٌة فً التارٌخ الحدٌث، والتً تجمدت أول حكومة فلسطٌن

م، وكانت وفاة ربٌسها )أحمد حلمً باشا( 9ٕ٘ٔأعمالها فً 

 م إعالًنا بانتهابها.9ٖٙٔفً ٌونٌو 

 إقامة حكومة فً المنفى: 

ا، وتطلق على  ًٌّ إقامة حكومة فً المنفى ِمن األمور المعروفة دول

-ة جماعٍة ِمن األشخاص تضفً على نفسها صفة الحكومة لدول

ال تقٌم على أرضها، نتٌجة احتالل أجنبً لهذه  -أي الجماعة

األرض بالقوة العسكرٌة، فهً حكومة ال تمارس اإلشراؾ 

اإلداري على أرضها وشعبها التً تدعً أنها حكومته، وتتٌح 

قواعد القانون الدولً للحكومات القابمة أن تقر وتعترؾ لهذه 

تمثٌلها لشعبها، الحكومة فً المنفى بالشخصٌة الدولٌة، و

وأهلٌتها فً التحدث باسمه، والدخول فً عالقاٍت دولٌٍة نٌابة 

 عنه، وإن كانت ال سٌطرة لها على أرض الدولة التً تمثلها.

 وِمن أشهر األمثلة على ذلك: 

أثناء -)حكومة فرنسا الحرة( والتً اختار لها )شارل دٌجول( 

لمانً خالل الحرب الكفاح المسلح لتحرٌر فرنسا ِمن االحتالل األ

مدٌنة )لندن( إلقامة هذه الحكومة فً المنفى  -العالمٌة الثانٌة

علٌها، حٌث كانت لندن وقتها تتزعم المقاومة األوروبٌة ضد 

 ألمانٌا النازٌة. 

وقد استطاع دٌجول الحفاظ على استقاللٌة القرار لحكومته، 

ومنع برٌطانٌا ِمن فرض تصوراتها علٌها، ونال التؤٌٌد 

المطلوب، ونجح فً تعببة الفرنسٌٌن، وأثبت قدرته على 

تمثٌلهم، وشكلت )فٌتنام( حكومة مإقتة لها فً المنفى فً الفترة 

ن  ٌْ دمة ِمن العمل م عندما بلؽت مرحلة متق92ٕٔم إلى 9ٙ9ٔب

السٌاسً والعسكري، كما رحبت )بكٌن( ببداٌة حكومة )كمبودٌا( 

 م. 92ٓٔفً المنفى عام 

واستضافت )لوساكا( و)دار السالم( حكومة )أنجوال( فً المنفى 

 م.9ٙ8ٔم إلى 9ٖٙٔفً الفترة ِمن 

ا: ًٌّ تبنت مصر حركة المقاومة الجزابرٌة ضد االحتالل  وعرب

م، وأعلن ِمن القاهرة قٌام حكومة 9٘ٗٔالفرنسً منذ عام 

الجزابر المإقتة لتكون حكومة فً المنفى، حتى نالت الجزابر 

 م. 9ٕٙٔاالستقالل عام 

والتً -لماذا نجحت كل هذه الحكومات المإقتة  وٌبقى السإال:

وفشلْت حكومة عموم  -وم فلسطٌنظهرْت قْبل وبعد حكومة عم

فلسطٌن؟! لعلك تصل معنا إلى الجواب بقراءة تفاصٌل ِمن هذه 

 الصفحة المنسٌة ِمن تارٌخ القضٌة الفلسطٌنٌة.

 إرهاصات ما قْبل حكومة عموم فلسطٌن:

ل الفلسطٌنٌون فً منتصؾ الثالثٌنٌات )اللجنة العربٌة العلٌا(  شكَّ

المختلفة، وبعد اندالع ثورة  كقٌادٍة فلسطٌنٌٍة ِمن األحزاب

م ولدور اللجنة العلٌا فٌها أعلنْت سلطة االنتداب 9ٖٙٔ

م، وطاردت أعضابها، وخالل 9ٖ2ٔالبرٌطانٌة حلَّ اللجنة عام 

ق شمل اللجنة، وتشتت أعضاإها  الحرب العالمٌة الثانٌة تفرَّ

ن نفً وهجرة.  ٌْ  خارج البالد، ب

 تمثٌل فلسطٌن فً الجامعة العربٌة:

ند بدء مشاورات الجامعة العربٌة ظهر تنازع األحزاب ع

الفلسطٌنٌة حول تؤلٌؾ قٌادة فلسطٌنٌة جدٌدة، فتم االكتفاء 

بانتداب َمن ٌمثِّل فلسطٌن فً المشاورات، فكانت هذه إشارة إلى 

وجود أزمة فً القٌادة الفلسطٌنٌة، مع زٌادة الخالفات الحزبٌة 

ل فلسطٌن فً الجامعة بعد الفلسطٌنٌة والتنافس حول َمن ٌمثِّ 

ن بقاٌا )اللجنة العربٌة العلٌا(  ٌْ انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة ب

ن )الجبهة العربٌة( المإلفة ِمن األحزاب الفلسطٌنٌة  ٌْ وب

 والقٌادات العمالٌة، وبعض المثقفٌن والزعماء المستقلٌن. 
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ثم كان بدء التدخل العربً فً السٌاسة الفلسطٌنٌة، حٌث قرر 

جلس الجامعة العربٌة أن اختٌار مندوبٌن عن فلسطٌن فً م

الجامعة العربٌة هو ِمن حق مجلس الجامعة العربٌة، وبعد 

مشاوراٍت عربٌٍة وفلسطٌنٌة تم التوافق على تؤلٌؾ هٌبة جدٌدة 

باسم: )الهٌبة العربٌة العلٌا( مكونة ِمن أربعة أشخاص مناصفة 

ن الطرفٌن المتنازعٌن، واختٌار ال ٌْ مفتً الحاج "أمٌن ب

 الحسٌنً" ربًٌسا لها. 

وقد تم تنظٌم أعمال الهٌبة ِمن القاهرة؛ نظًرا لرفض سلطة 

االنتداب البرٌطانٌة دخول بعض الساسة الفلسطٌنٌٌن فلسطٌن، 

 وفً مقدمتهم ربٌس الهٌبة "أمٌن الحسٌنً".

 ظهور فكرة حكومة فلسطٌنٌة:

لة بحكومٍة وطنٌة، كان هدؾ الهٌبة العلٌا دولة فلسطٌنٌة مستق

خاصة مع إعالن برٌطانٌا عن نٌتها التخلً عن االنتداب على 

م؛ مما ٌستلزم وجود إطاٍر دستوري سٌاسً 9ٗ8ٔفلسطٌن عام 

وإداري لمأل الفراغ الذي سٌعقب انتهاء االنتداب، خاصة مع نٌة 

منظمة األمم المتحدة تقسٌم فلسطٌن، ورفضها مطلب 

 ل فلسطٌن. الفلسطٌنٌٌن والعرب باستقال

تقدمت الهٌبة العلٌا عْبر ربٌسها المفتً أمٌن الحسٌنً للجامعة 

م بطلب تؤلٌؾ حكومة عربٌة فً 9ٗ2ٔالعربٌة فً أكتوبر 

فلسطٌن، إال أن كاًل ِمن مندوبً )شرق األردن( والعراق عارضا 

بشدة ذلك الطلب؛ بدعوى خشٌة استفزاز الرأي العام العالمً فً 

ٌة لزعامة المفتً أمٌن الحسٌنً، والذي ضوء المعارضة الدول

قام أثناء وجوده خارج فلسطٌن هرًبا ِمن حكومة االنتداب 

البرٌطانٌة فً فلسطٌن باالتصال بالنازٌٌن أثناء الحرب العالمٌة 

الثانٌة فً محاولة لالستفادة ِمن عداوتها إلنجلترا فً مساعدة 

ته أمام الفلسطٌنٌٌن؛ مما أعطى الفرصة للٌهود لتشوٌه صور

 الرأي العام العالمً.

وٌرى البعض أن هذا االعتراض ال ٌعكس حقٌقة األمر؛ إذ إن 

فً اجتماع -الملك عبد َّللا )ملك شرق األردن( رفض الحدٌث 

عن أٌة حكومة  -عقد فً عمان لمناقشة الموقؾ األردنً

فلسطٌنٌة بزعامة المفتً أم بدونه، بل وعارض تسلٌح 

ر فً طلب ضم  -بعد ذلك-ه البعض بنٌته الفلسطٌنٌٌن؛ مما فسَّ

األجزاء العربٌة ِمن الدولة الفلسطٌنٌة المنتظرة إلى شرق 

 األردن لتكوٌن )األردن الكبٌر(. 

م 9ٗ2ٔبعد صدور قرار التقسٌم ِمن األمم المتحدة فً نوفمبر 

جددت الهٌبة العربٌة مطلبها ِمن الجامعة العربٌة فً فبراٌر 

طٌنٌة تتولى اإلدارة العامة عند م بتؤلٌؾ حكومة فلس9ٗ8ٔ

انتهاء االنتداب البرٌطانً، وإقامة نظام مإقت للبالد باسم 

)اإلدارة الفلسطٌنٌة العامة(، وإعالن فلسطٌن دولة مستقلة فً 

م، ولكن رفضت الجامعة الطلب بزعم أنه سابق 9ٗ8ٔ/  ٘/ ٘ٔ

ألوانه، وتكرر الرفض لما كررت الهٌبة العربٌة الطلب ِمن 

م. وٌعد ذلك صورة ِمن صور 9ٗ8ٔمعة العربٌة فً أبرٌل الجا

 أزمة تمثٌل فلسطٌن فً هذه الفترة. 

ونتٌجة لالنقسام الفلسطٌنً بحٌث لم تستطع الهٌبة العربٌة 

العلٌا أن تملً طلبها، ولم تصَػ الجامعة العربٌة لها؛ بات 

لٌس  -وربٌسها المفتً أمٌن الحسٌنً-واضًحا أن الهٌبة العلٌا 

 حظوة فً السٌاسة العربٌة.له 

 إعالن قٌام دولة إسرابٌل:

م أعلن عن 9ٗ8ٔ/ ٘/ ٗٔمع انتهاء االنتداب البرٌطانً فً 

م، وعلى النقٌض كان 9ٗ8ٔ/  ٘/  ٘ٔقٌام دولة إسرابٌل فً 

الجانب الفلسطٌنً دون صفة دولٌة قانونٌة، فلٌس له حكومة 

بٌة العلٌا وال إدارة، وال قوات عسكرٌة منظمة، والهٌبة العر

تعانً ِمن التهمٌش، وبدون دوٍر سٌاسً أو عسكري، وال دعم 

 مالً لها تقرًٌبا.

 دخول الجٌوش العربٌة فلسطٌن:

م بتوجٌٍه ِمن 9ٗ8ٔدخلت الجٌوش العربٌة فلسطٌن فً ماٌو  -

الجامعة العربٌة لمواجهة العصابات الصهٌونٌة المسلحة؛ مما 

الفلسطٌنً، إذ اعتبرت  زاد ِمن تعقد الوضع المدنً واإلداري

الجٌوش العربٌة نفسها وحدها المنوط بها حماٌة عروبة 

فلسطٌن وعرب فلسطٌن، فلم ٌكن لألحزاب والهٌبات السٌاسٌة 

الفلسطٌنٌة أي دور فً تنظٌم أحوال أو حماٌة شعب فلسطٌن، 

فً الوقت الذي قامْت فٌه العصابات الصهٌونٌة باالستٌالء على 

طٌنٌة وتصفٌة وجود الفلسطٌنٌٌن بها، القرى والمدن الفلس
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والسٌطرة على أكبر قدٍر ممكن داخل وخارج الجزء المخصص 

 ِمن األمم المتحدة للٌهود. 

مسبولٌة إدارة المناطق  -على تعددها-تولت الجٌوش العربٌة  -

التً تحت ٌدها، ودون تنسٌق فٌما بٌنها، وبعد توقٌع الهدنة 

الجامعة العربٌة إدارة  م أنشؤت9ٗ8ٔ/  ٙ/ ٔٔاألولى فً 

 م. 9ٗ8ٔ/  2/  8فلسطٌنٌة مدنٌة مإقتة فً 

جددت الهٌبة العربٌة العلٌا مطلبها بإنشاء حكومة تمثـِّل  -

فلسطٌن، ولكن بضؽٍط ِمن الملك عبد َّللا رفضت الجامعة مجدًدا 

ا لالنشقاق العربً حول إعالن حكومة فلسطٌنٌة،  ًٌ الطلب، تفاد

ة المدنٌة المإقتة(، فؤظهرت الهٌبة العلٌا واكتفت بإنشاء )اإلدار

عدم رضاها عن هذه اإلدارة؛ إذ تضر بوضع الهٌبة، ورفضت 

م، واالنشؽال 9ٗ8ٔ/  2/  9التعاون معها، ومع تجدد القتال فً 

بالحرب ِمن جدٌد، وتوالً هزابم الجٌوش العربٌة، تجمد عمل 

 اإلدارة المدنٌة المإقتة.

 قٌام حكومة عموم فلسطٌن: 

اتخذت الجامعة العربٌة قراًرا بقٌام حكومة فلسطٌنٌة بتؤٌٌد قوي 

ِمن مصر وسورٌا، رؼم المعارضة األردنٌة، والتً ِمن أجلها 

 راعت الجامعة: 

تسمٌة الحكومة باسم: )حكومة عموم فلسطٌن( لمواجهة  -

ٌُعد  الزعم األردنً بؤن قٌام دولة فً القسم العربً ِمن فلسطٌن 

 فلسطٌن.  اعتراًفا بتقسٌم

 -أحد الشخصٌات العربٌة الوطنٌة-اختٌار )أحمد حلمً باشا( 

ربًٌسا لهذه الحكومة، واستبعاد المفتً أمٌن الحسٌنً العتراض 

 األردن علٌه ِمن جهٍة، ولما ٌثٌره وجوده ِمن تحفظاٍت. 

وبتوجٌه ِمن الهٌبة العلٌا ورعاٌة مصرٌة انعقد المإتمر  -

م إلضفاء 9ٗ8ٔ/  9/  ًٖٓ الفلسطٌنً الوطنً فً ؼزة ف

الشرعٌة الشعبٌة على هذه الحكومة، واستجاب للحضور 

 للمإتمر كثٌرون. 

 ظروؾ وتطورات حكومة عموم فلسطٌن:

أن دخول الجٌوش العربٌة فلسطٌن فً ماٌو  -مما ذكرنا-ٌتضح 

م كان للحفاظ على الكٌان السٌاسً لفلسطٌن، حٌث أكدت 9ٗ8ٔ

الجامعة العربٌة على استقالل فلسطٌن، وأن حكمها ألهلها، 

ولفقد الفلسطٌنٌٌن صفة المواطنة السٌاسٌة الرسمٌة بنهاٌة 

وال هٌبة سٌاسٌة االنتداب البرٌطانً، فلم ٌعد لهم جنسٌة 

تتضمن وجودهم، ومع بوادر المطامع األردنٌة لضم أجزاٍء ِمن 

فلسطٌن، كان التفكٌر فً إقامة حكومة عموم فلسطٌن، خاصة 

وأن الهٌبة العربٌة العلٌا صارت ال تصلح لهذا الؽرض، كما أن 

ا؛ بسبب  ًٌّ رباسة المفتً أمٌن الحسٌنً لها أضعؾ موقفها دول

ألمانٌا النازٌة واتصاله بها خالل الحرب  دعاوي انحٌازه إلى

 العالمٌة الثانٌة. 

واستلزم تكوٌن الحكومة االستعداد العسكري الفلسطٌنً، فتم 

تدعٌم قوات الجهاد المقدس، لتكون نواة للجٌش الفلسطٌنً، 

وتم تؤلٌؾ قٌادة إلدارة شبون القتال فً المنطقة الجنوبٌة ِمن 

تعمل تحت إشراؾ القٌادة  فلسطٌن، وكانت وحدات هذا الجٌش

المصرٌة، ومع التدهور العسكري وازدٌاد الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

إلى قطاع ؼزة زادْت مشاكل القطاع االقتصادٌة، واضطر أعضاء 

 الحكومة إلى مؽادرة ؼزة نظًرا للخطر المحدق بها.

ٌْن مصر وإسرابٌل فً فبراٌر  - -م 9ٗ9ٔبعد اتفاقٌة الهدنة ب

ح قطاع ؼزة، وألزمت مصر بؤن تكون قواتها والتً حددت تسلٌ

 أعاق ذلك البرنامج العسكري لحكومة عموم فلسطٌن.  -دفاعٌة

ا: ًٌّ  وقد اختلفت المواقؾ حول حكومة عموم فلسطٌن؛ ففلسطٌن

تلقتها الجماهٌر الفلسطٌنٌة بترحٌٍب حذر، واستنكرها البعض 

ع إلى خشٌة صرفها للهمم عن اإلعداد للقتال واالنشؽال بالتطل

كراسً الحكم، ورآها البعض أنها امتداد للهٌبة العلٌا والمفتً، 

وتشكك البعض فً قدرتها على القٌام بدورها وهً تفتقد الدعم 

المالً ولن تكفً نفسها بنفسها، وقد شهد تشكٌل الحكومة 

منافسة على اختٌار أعضابها واالختالؾ حول َمن ٌمثِّل 

 الفلسطٌنٌٌن فٌها. 

  موقؾ األردن:

أرض  -ومنها الجٌش األردنً-مع دخول الجٌوش العربٌة 

فلسطٌن سٌطرت القوات األردنٌة على أجزاٍء واسعٍة ِمن 
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فلسطٌن بالتنسٌق مع القوات العراقٌة المسٌطرة على أجزاٍء 

مجاورة، وقد صاحب اعتراض األردن على إقامة حكومة 

ن فلسطٌنٌة التهدٌد بسحب قواته ِمن فلسطٌن، واالنسحاب مِ 

 الجامعة العربٌة.

  وشجعها على ذلك:

وجود االنقسام الفلسطٌنً؛ قٌادة وشعًبا تجاه الحكومة  -

الفلسطٌنٌة، فادعت األردن أن حكومة عموم فلسطٌن ال تمثِّل كل 

الشعب الفلسطٌنً، وَمن ٌإٌدونها ال ٌمثلون ؼالب الفلسطٌنٌٌن، 

 وأنها حكومة مفروضة علٌهم دون اختٌارهم. 

ادعاء أن االعتراؾ بحكومٍة عربٌة فلسطٌنٌة ٌعنً القبول  -

بمبدأ تقسٌم فلسطٌن، خاصة فً ظل االعتراؾ بدولة إسرابٌل 

ا؛ وعلٌه قامت األردن بمالحقة قوات الجهاد المقدس  ًٌّ دول

الفلسطٌنٌة، والتً كانت مرشحة لتكون جٌش حكومة عموم 

أن علٌها  فلسطٌن، فنزعت سالحها، وأضعفت فاعلٌتها بدعوى

أن تخضع ألوامر الجٌش األردنً فً المناطق التً تحت سٌطرة 

الجٌش األردنً، وكان ذلك ِمن أسباب تجمٌد أعمال حكومة 

ا عام  ًٌّ  م. 9ٕ٘ٔعموم فلسطٌن رسم

مإتمرات شعبٌة فً الفترة ِمن أكتوبر إلى دٌسمبر  ٗوأقامت  -

ؼزة م لنزع الشرعٌة عن المإتمر الفلسطٌنً الوطنً فً 9ٗ8ٔ

 -الداعم إلنشاء حكومة عموم فلسطٌن-م 9ٗ8ٔ/  9/  ٖٓفً 

شارك فٌها فلسطٌنٌون تحت اإلدارة األردنٌة إلظهار معارضتهم 

لحكومة عموم فلسطٌن، والمطالبة بالوحدة األردنٌة الفلسطٌنٌة 

 كمقدمٍة للوحدة العربٌة.

وكان قٌام األردن بضم الضفة الؽربٌة ومعارضته لحكومة  -

ٌْن مصر عموم فلس طٌن ِمن أسباب سوء التفاهم فً تلك الفترة ب

 واألردن. 

 موقؾ مصر: 

ل موقؾ مصر ِمن حكومة عموم فلسطٌن ِمن التؤٌٌد لها فً  تبدَّ

البداٌة إلى االنصراؾ عنها؛ مما ٌدل على افتقاد الرإٌة طوٌلة 

األجل تجاه الحكم والسٌاسة فً فلسطٌن؛ فؤٌدت مصر فً البداٌة 

لسطٌن، وساهمْت بقوة فً إنشابها، واعترفت حكومة عموم ف

م، كما اعترفْت بها أًٌضا السعودٌة، 9ٗ8ٔ/  ٓٔ/ ٕٔبها فً 

والعراق، وسورٌا، ولبنان، والٌمن، وأفؽانستان. وقد تبنت مصر 

عقد المإتمر الوطنً فً ؼزة، التً كانت تحت اإلدارة المصرٌة، 

كانت مصر رؼم تحفظها على تواجد المفتً أمٌن الحسٌنً، إذ 

تإثر بقاءه بعًٌدا عن هذه الحكومة، وعن المإتمر الوطنً؛ لعدم 

إثارة األطراؾ الدولٌة والعربٌة التً تعترض على وجود المفتً، 

وكان الؽرض ِمن ذلك إٌجاد تؤٌٌد دولً فً مواجهة المحاوالت 

اإلسرابٌلٌة الرامٌة إلى طمس الوجود الفلسطٌنً، ومواجهة 

 لضم ما تبقى ِمن فلسطٌن. المحاوالت األردنٌة 

ورؼم التؤٌٌد العربً لحكومة عموم فلسطٌن، لكنها 

فقدت الفاعلٌة المؤمولة واالستمرارٌة المطلوبة ألموٍر، 

 منها: 

 عدم دعمها بالمال الكافً. -

عدم تسلٌم هذه الحكومة األجزاء التً تم السٌطرة علٌها ِمن  -

ء على الجٌوش فلسطٌن، وانسحاب الدول العربٌة، مع اإلبقا

 المقاتلة لنصرتها ضد العصابات الٌهودٌة. 

 عدم تواجد إجماع عربً على االعتراؾ بهذه الحكومة.  -

عدم السعً الجاد للحصول على اعتراؾ العالم الخارجً بهذه  -

 الحكومة. 

 عدم تشكٌل جٌش فلسطٌنً إلنقاذ وتحرٌر فلسطٌن. -

طٌن تراجع، لكن الموقؾ المصري المإٌد لحكومة عموم فلس

حٌث سحبت الحكومة من ؼزة إلى القاهرة، ولم ٌسمح لها 

بممارسة مهامها فً ؼزة أو فً القاهرة، بل لم توجه الدعوة 

لهذه الحكومة لحضور دورة مجلس الجامعة العربٌة فً دورة 

م نزواًل على رؼبة ملك األردن، وفً 9ٗ9ٔالخرٌؾ عام 

تجمٌد أعمال م قررت الجامعة العربٌة 9ٕ٘ٔسبتمبر عام 

 الحكومة. 

م اتبعت ثورة 9٘ٙٔم إلى حرب 9ٕ٘ٔوفً الفترة ِمن عام 

ٌولٌو فً مصر نهًجا لًٌنا تجاه إسرابٌل؛ إذ لم تكن القضٌة 

الفلسطٌنٌة فً أولوٌات السٌاسة المصرٌة، حٌث انشؽلت مصر 
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بتحقٌق الجالء اإلنجلٌزي، وإعادة تسلٌح جٌش مصر؛ لذا لم 

عة العربٌة بتجمٌد أعمال الحكومة تعارض مصر قرار الجام

 م. 9ٕ٘ٔ/  9/ ٖٕالفلسطٌنٌة فً 

وقد شاركت مصر فً مداوالت بشؤن تنظٌم الكٌان الفلسطٌنً فً 

أواخر الخمسٌنٌات، فً لقاءاٍت مع المفتً "أمٌن الحسٌنً" عن 

الهٌبة العربٌة العلٌا، ومع أحمد حلمً باشا عن حكومة عموم 

تابج عملٌة، وبوفاة أحمد حلمً باشا فلسطٌن، ولكنها لم تؤِت بن

أسدل الستار على هذه الحكومة، وتم بعدها إنشاء منظمة 

 م.9ٙٗٔالتحرٌر الفلسطٌنٌة عام 

 موقؾ برٌطانٌا: 

كما عارضت برٌطانٌا اللجنة العربٌة العلٌا فً فلسطٌن، وقامت 

م، ومطاردة زعمابها، ولم تتجاوب مع الهٌبة 9ٖ2ٔبحلها عام 

ٌا، وقامْت بمنع ربٌسها المفتً "أمٌن الحسٌنً" ِمن العربٌة العل

 العودة لفلسطٌن حتى بعد إعالن حكومة عموم فلسطٌن.

وعندما سعت الجامعة العربٌة لتدرٌب وتؤهٌل الفلسطٌنٌٌن 

لتكوٌن قوة عسكرٌة للدفاع عن فلسطٌن وتكوٌن نواة للجٌش 

أن الفلسطٌنً، احتجت برٌطانٌا عند الجامعة العربٌة، بدعوى 

هذا إجراء ؼٌر ودي تجاه سلطة االنتداب البرٌطانً التً لم 

تنسحب بعد ِمن فلسطٌن، وأدى ذلك إلى استبعاد الفلسطٌنٌٌن 

م، وحرمان حكومة 9ٗ8ِٔمن المشاركة فً القتال فً حرب 

عموم فلسطٌن ِمن وجود قوة عسكرٌة تابعة لها، هذا فً الوقت 

شكٌل قواٍت عسكرٌة فً التً كانت تسمح فٌه برٌطانٌا للٌهود بت

 فلسطٌن فابقة العدد والعدة. 

ا ثم عالنٌة  طموحات  -وكذلك أمرٌكا-كما أٌدت برٌطانٌا سّرً

الملك عبد َّللا لضم الضفة الؽربٌة إلى شرق األردن، وهو ما 

م، وقد تدخلت برٌطانٌا لتهدبة 9٘ٓٔتحقق فً أبرٌل عام 

الضفة العربٌة  األجواء العربٌة المحتقنة ضد األردن لسعٌه لضم

إلٌه، ثم تدخلت لحمل الدول العربٌة على العدول عن نبذ األردن 

ِمن الجامعة العربٌة لخطوتها فً إكمال عملٌة ضم شرق 

فلسطٌن )الضفة الؽربٌة( لألردن، كما أوعزت برٌطانٌا لبعض 

 الفلسطٌنٌٌن بطلب الحماٌة ِمن الجٌش األردنً. 

كما عارضت برٌطانٌا إعالن الدولة الفلسطٌنٌة بدعوى أنها لن 

تقدر على القٌام بؤعباء االكتفاء الذاتً، وستكون بإرة توتر 

وتعصب عربً فً المنطقة ٌستفز الٌهود، وٌجعل المنطقة 

 معرضة للقالقل، مما ٌهدد مصالح برٌطانٌا اإلستراتٌجٌة.

سعت برٌطانٌا  م والهدنة مع إسرابٌل9ٗ8ٔوبعد نهاٌة حرب 

إلى تحوٌل القضٌة الفلسطٌنٌة إلى قضٌة الجبٌن، وتسوٌة 

ن الدول العربٌة وإسرابٌل، وتعهدت مع  ٌْ مشكالت الحدود ب

م بحماٌة 9٘ٓٔ/  ٘/  ٕ٘فرنسا وأمرٌكا فً تصرٌح ثالثً فً 

 حدود إسرابٌل دون أي إشارة إلى مصٌر الكٌان الفلسطٌنً. 

 موقؾ منظمة األمم المتحدة:

التً أنشؤت ِمن -قبول األمم المتحدة للهٌبة العربٌة العلٌا  رؼم

ممثلة للجانب الفلسطٌنً أمام  -م9ٗٙٔقبل الجامعة العربٌة عام 

م فً بارٌس 9ٗ8ٔالدورة الثالثة لألمم المتحدة فً خرٌؾ عام 

مقابل تمثٌل الحكومة اإلسرابٌلٌة التً أعلنت منتصؾ ماٌو 

فٌد اعترافها بحكومة عموم م، لكن لم تصدر أي إشارة ت9ٗ8ٔ

فلسطٌن كممثل للشعب الفلسطٌنً، رؼم اعترافها بشرق األردن 

وإسرابٌل، ولعل ذلك ٌرجع إلى فقدان هذه الحكومة للتؤٌٌد 

 العربً القوي ومعاملة الجامعة العربٌة لها بفتور.

 الموقؾ اإلسرابٌلً: 

سعت إسرابٌل إلى تحقٌق أطماعها باالستٌالء على المناطق 

لمخصصة للعرب فً تقسٌم األمم المتحدة بدعوى عدم وجود ا

حكومة عربٌة مستقرة تتسلم المناطق المخصصة للعرب، خاصة 

مع رفض العرب للتقسٌم، وضم األردن ألجزاٍء عربٌة تحت 

 سٌطرته. 

 نهاٌة حكومة عموم فلسطٌن: 

م توفً "أحمد حلمً باشا" فً لبنان، 9ٖٙٔ/  ٙ/  9ٕفً 

على وصٌته، وقد نعاه أمٌن الجامعة العربٌة،  ودفن بالقدس بناءً 

وكانت وفاته إعالًنا بنهاٌة حكومة عموم فلسطٌن لكون اسمها 

ارتبط به منذ تجمٌد أعمالها، وقد وقع االختٌار على )أحمد 

الشقٌري( لتمثٌل فلسطٌن بالجامعة العربٌة، الذي رشحته الهٌبة 
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ٌُعد ِمن النخبة التقل ٌدٌة، وموضع ثقة العربٌة العلٌا، وكان 

 القٌادات الفلسطٌنٌة، ومنها قٌادات ِمن حكومة عموم فلسطٌن.

ولفتور السٌاسة العربٌة تجاه حكومة عموم فلسطٌن وقلة 

ل كٌان فلسطٌنً آخر، وهو منظمة التحرٌر  حٌلتها، تشكَّ

)لالستزادة راجع: "حكومة عموم فلسطٌن فً ذكراها الفلسطٌنٌة 

لد األذعر، وتقدٌم محمد حسنٌن هٌكل، ط. دار الخمسٌن"، تؤلٌؾ: محمد خا

 .الشروق(

 موقع أنا السلفً
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 !رجل ِمن أهل الجنة

 كتبه/ أحمد الفولً

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

-الصحابة الكرام  فما أجمله ِمن شوٍق، هذا الذي تملّك قلوب

صلى َّللا علٌه -، عندما ٌحدثهم رسول َّللا -رضً َّللا عنهم

رضً -عن الجنة، فتتمزق قلوبهم شوًقا إلٌها! عن أنس  -وسلم

ِ  -َّللا عنه ا ُجلُوًسا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -قال: ُكنَّ ٌْ  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

ُكُم اَْلَن َرُجلٌ َفَقالَ: ) ٌْ ْطلُُع َعلَ ةِ ٌَ ( َفَطلََع َرُجلٌ ِمَن ِمْن أَْهِل اْلَجنَّ

ِدِه  ٌَ ِه فًِ  ٌْ ُتُه ِمْن ُوُضوبِِه، َقْد َتَعلََّق َنْعلَ ٌَ اأْلَْنَصاِر، َتْنِطُؾ لِْح

 ًُّ بِ ا َكاَن اْلَؽُد، َقالَ النَّ َماِل، َفلَمَّ ِه َوَسلَّمَ -الشِّ ٌْ ِمْثلَ  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

جُ  الُِث َذلَِك، َفَطلََع َذلَِك الرَّ ْوُم الثَّ ٌَ ا َكاَن اْل ِة اأْلُولَى، َفلَمَّ لُ ِمْثلَ اْلَمرَّ

 ًُّ بِ ِه َوَسلَّمَ -َقالَ النَّ ٌْ ًضا، َفَطلََع َذلَِك  -َصلَّى َّللاُ َعَل ٌْ ِمْثلَ َمَقالَتِِه أَ

ُجلُ َعَلى ِمْثِل َحالِِه اأْلُولَى، إلخ، فسؤله عبد َّللا بن عمرو بن  الرَّ

َر العاص بعد ما استقل  ٌْ َت، َؼ ٌْ عبادته، فقال: "َما ُهَو إاِلَّ َما َرأَ

ا، َواَل أَْحُسُد أََحًدا  أَنًِّ اَل أَِجُد فًِ َنْفِسً أِلََحٍد ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن ِؼّشً

اهُ". َفَقالَ َعْبُد َّللاِ: "َهِذِه الَّتًِ َبلََؽْت بَِك،  ٌَّ ٍر أَْعَطاهُ َّللاُ إِ ٌْ َعلَى َخ

ًَ الَّتًِ اَل نُ  . وفً بعض )رواه أحمد، وصححه األلبانً(ِطٌُق!" َوِه

 الرواٌات أن هذا األنصاري هو سعد بن ملك.

ما أجمل طهارة القلب، وإزالة األمراض العالقة له! ال سٌما مع 

-حلول الشهر الكرٌم؛ هذه الطهارة التً جعلت سعد بن مالك 

ِمن أهل الجنة وهو فً الدنٌا، فشهد له رسول  -رضً َّللا عنه

 مرات أمام الصحابة الكرام. ٖ بذلك َّللا

وعند الحدٌث عن سعد؛ فالبد وأن نستحضر أن األمة ال تحٌا إال 

إذا كان فٌها الكبار وأصحاب العبادة، أرباب اللٌل، أصحاب 

رضً -الذكر، أصحاب القلوب الطاهرة النقٌة، فقد كان السلؾ 

الناس، إذا مات الرجل الصالح، ٌقولون: "لقد استوى  -َّللا عنهم

 أصبحوا همًجا، لٌس لهم أكابر!".

 ٖعبد َّللا بن عمرو بن العاص ٌزور سعًدا فً بٌته، وٌمكث 

لٌال متابًعا إٌاه، لٌتبادر للذهن سإال، ما الذي ٌجعل عبد َّللا 

 ؟!-رضً َّللا عنه-لٌال ِمن عمره لٌراقب فٌها سعًدا  ٌٖضٌع 

بن عمرو، فترك إنه الشوق ٌا سادة، الذي امتأل به قلب عبد َّللا ا

لٌال ٌراقبه فٌها؛ لٌعلم كٌؾ  ٖالدنٌا بؤسرها، لٌبٌت عند سعد 

صلى -وصل إلى هذه المنزلة المباركة التً امتدحها رسول َّللا 

 !-َّللا علٌه وسلم

ولم ٌكن سعد هو الرجل األول ِمن الصحابة الذي بشَّره رسول 

فً  َّللا بالجنة، فِمن الصحابة َمن رأى مكانه ِمن الجنة وهو

الدنٌا، ومنهم َمن ُبشر بالجنة وهو فً الدنٌا، بل منهم َمن 

َة : )-علٌه الصالة والسالم-اشتاقت الجنة إلٌه، قال  إِنَّ اْلَجنَّ

اٍر، َوَسْلَمانَ  ، َوَعمَّ ًٍّ )رواه الترمذي، وحسنه ( لََتْشَتاُق إَِلى َثاَلَثٍة: َعلِ

 .األلبانً(

ر أنفسنا وإخواننا بقدوم الشهر الكرٌم الذي تفتح  وها نحن نذكِّ

فٌها أبواب الجنان، وتؽلق فٌه أبواب النٌران؛ فهل انعقدت 

 القلوب لالستعداد، واشتاقت األنفس لنفحات الشهر الفضٌل؟!

 موقع أنا السلفً
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 رمضان وإعادة ترتٌب األولوٌات

 كتبه/ عصام حسنٌن

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

فشهر رمضان هو المركز والمحور لكل واحد مّنا؛ ُنعٌد فٌه 

ترتٌب أوراقنا جًٌدا، ونقؾ فٌه مع أنفسنا وقفة صدق، نحاسبها 

، ننظر فً الفرابض، وفً النوافل الجابرة -تعالى-فً َّللا 

سؤلناه حسن التمام لنقصها، فإن وجدنا خًٌرا حمدنا َّللا، و

 والختام. 

واستؽفرناه، وتداركنا هذا  -تعالى-وإن وجدنا ؼٌر ذلك تبنا لربنا 

 النقص، وعزمنا على اإلحسان فً الباقً.

-ونحاسب أنفسنا على أولوٌاتنا التً ؼالًبا ما ٌخلطها الشٌطان 

علٌنا حتى تضٌع مّنا أو تقل االستفادة ِمن األوقات؛  -لعنه َّللا

ان فرصة لمراجعة هذه األولوٌات خاصة االعتكاؾ فٌكون رمض

 فً العشر األواخر.

وأولى هذه األولوٌات لدي المإمن هو النظر فٌما افترضه َّللا 

علٌه ِمن صالٍة وصوٍم، وإٌتاء زكاة، وحج وؼٌره، وإقامة للدٌن 

فً أنفسنا وفً ؼٌرنا؛ فنخرج ِمن رمضان بمشروع لكل واحد 

 نفسه وأعلم بما ٌرٌده.مّنا، وكل واحد مّنا طبٌب 

طلب العلم بجدٍّ وتعمق لٌكون لنا  وِمن مشارٌعنا المشتركة:

بصٌرة خاصًة عند الفتن، وحفظ القرآن ومراجعته، وكثرة 

 تالوته بتدبر وحضور قلب.

وأُذّكر هنا بما بدأ ٌظهر ِمن البعض نتٌجة التقنٌة الحدٌثة، ِمن 

ص ِمن مكتبته قاباًل: الزهد فً الكتاب الورقً حتى رأٌنا ِمن ٌتخل

؛ -لعنه َّللا-الكتاب اإللكترونً ٌكفً! وهذا ِمن مداخل الشٌطان 

 لٌصرفه عن طلب العلم! 

وال شك أن عالم اإلنترنت قد أحدث ثورة علمٌة هابلة فً كل 

شًء، فٌستفاد ِمن هذا وذاك، ولكن بحزٍم فٌما نرٌد فقط، وبما ال 

 ٌعطلنا عن أهدافنا.

بالجدٌة العلمٌة ومعاودة الطلب والتعلٌم،  فلنناِد على أنفسنا

وُنعٌد ترتٌب مكتبتنا وإزالة الؽبار عنها، وطلب العلم علال أٌدي 

 العلماء العاملٌن.

-وأما عالج مسؤلة الشؽؾ بمواقع التواصل وؼٌرها؛ ففً قوله 

 .)رواه البخاري(( َفؤَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ ) :-صلى َّللا علٌه وسلم

فخذ خٌرها وبوقٍت محدوٍد، ثم أؼلقها وبحزٍم، وتفرغ لبقٌة 

 الحقوق، وبذلك ٌجتمع لك أمرك. 

 وَّللا المستعان.
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ًَ أَْقَوُم( ) ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ  (ٕ)إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن 

أصحابه على  -صلى َّللا علٌه وسلم-كٌؾ ربَّى النبً 

 االنتفاع بالقرآن؟

 كتبه/ رضا الخطٌب

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

إن نقطة البداٌة الصحٌحة فً طرٌق االنتفاع بالقرآن هً زٌادة 

اإلٌمان، والثقة فٌه كمصدٍر متفرٍد للهداٌة والتؽٌٌر، وكٌؾ رّسَخ 

 لمعانً فً ُنفُوِس أصحابه.رسولُ َّللا هذه ا

 تعظٌم القرآن:

لقد تربَّى هذا الجٌل الفرٌد على تعظٌم القرآن، وأنه كالم َّللا؛ 

حٌنبٍذ تعلقت قلوُبهم به وتعاٌشوا معه، وكان أثره ٌزداد وٌزداد 

فٌهم كلما طالت فترات مكثهم معه؛ وكٌؾ ال وما ِمن لقاء ٌتم 

ن القلب والقرآن إال واإلٌمان ٌزدا ٌْ د، والنور ٌتوهج فً قلوبهم، ب

 والطاقة تتولد عندهم، والدافع لالستقامة ٌقوى؟!

وِمن هنا ندرك... كٌؾ وصل هذا الجٌل الفرٌد لهذا المستوى 

 اإلٌمانً ؼٌر المسبوق على مستوى البشر العادٌٌن!

ذلك اإلٌمان الذي ظهرت آثاره العظٌمة فً كل االتجاهات 

كانوا ٌضحكون  -ان َّللا علٌهمرضو-واألوقات، فمع أن الصحابة 

وٌلعبون، وٌمارسون حٌاتهم بصورٍة متوازنٍة؛ إال أن اإلٌمان فً 

 قلوبهم كان كؤمثال الجبال!

ولقد كان السبب الربٌس فً إٌمان الصحابة الفرٌد هو القرآن؛ 

فلقد انكبوا علٌه تالوًة وحفًظا، وتدبًرا، وتؤدًبا به وأعطوه الكثٌر 

، وساعدهم على ذلك معلُمهم ومربٌهم والكثٌر ِمن أوقاتهم

فقد كان دابم التذكٌر بمكانة  ؛-صلى َّللا علٌه وسلم-وقدوتهم 

-القرآن وعظمته، وأثَّر ذلك فٌه؛ فقد دخل علٌه ٌوًما أبو بكر 

فقال له: ِشْبَت ٌا رسول َّللا قْبل المشٌب. فقال له  -رضً َّللا عنه

َبْتنًِ ُهوٌد َوأََخوَ مبًٌنا السبب: ) ٌَّ )أخرجه ابن ( اُتَها َقْبلَ الَمِشٌبِ َش

 .مردوٌه، وصححه األلبانً(

ًَّ : )-رضً َّللا عنه-وقال لعبد َّللا بن مسعود  (، قُْلُت: اْقَرْأ َعلَ

َك أُْنِزلَ؟ َقالَ: ) ٌْ َك َوَعلَ ٌْ ِريأَْقَرأُ َعلَ ٌْ (، إِنًِّ أُِحبُّ أَْن أَْسَمَعُه ِمْن َؼ

ِه ُسوَرَة  ٌْ َساِء َحتَّى َبلَْؽُت: )َقالَ: َفَقَراُت َعَل َؾ إَِذا ِجْبَنا ِمْن النِّ ٌْ َفَك

ٍة بَِشِهٌٍد َوِجْبَنا بَِك َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا َحْسُبَك اَْلَن، ( َفَقالَ: )ُكلِّ أُمَّ

َناهُ َتْذِرَفانِ  ٌْ ِه، َفإَِذا َع ٌْ  .)متفق علٌه(( َفاْلَتَفتُّ إِلَ

كرٌم، وامتزجت لقد اختلطت معانً القرآن بشخصٌة الرسول ال

ا فً شخصه، وكؤن القرآن أصبح  ًٌّ بها؛ فصارت تتمثل واقًعا ح

ُكْم ِذْكًرا . ) :-صلى َّللا علٌه وسلم-رسول َّللا  ٌْ ُ إِلَ
َقْد أَْنَزلَ َّللاَّ

َناتٍ  ٌِّ ِ ُمَب اِت َّللاَّ ٌَ ُكْم آ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ، لقد كان (ٔٔ-ٓٔ)الطالق:( َرُسواًل 

ذلك عندما سبلت السٌدة بحق: قرآًنا ٌمشً على األرض؛ ل

( َكاَن ُخلُقُُه اْلقُْرآنَ عن خلقه، قالت: ) -رضً َّللا عنها-عابشة 

 ، ٌرضً لرضاه، وٌسخط لسخطه.)رواه مسلم(

ٌؤتمر بؤمره، وٌنتهً بنهٌه، وٌتخلق بؤخالقه، وٌتؤدب بآدابه، 

 وٌتلوه حق تالوته.

ِمن  -صلى َّللا علٌه وسلم-وكان للقرآن تؤثٌر سرٌع علٌه 

ناحٌة العملٌة، ولٌس أدل على ذلك ِمن أن ُجوَده وإحساَنه كان ال

فعن  ٌزداد أكثر وأكثر بعد أن ٌدارسه جبرٌل القرآن فً رمضان،

ِ  -رضً َّللا عنهما-ابن عباس  َصلَّى َّللاُ -قال: "َكاَن َرُسولُ َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُكوُن فًِ -َعلَ ٌَ اِس، َوَكاَن أَْجَوُد َما  َرَمَضاَن ِحٌَن  أَْجَوَد النَّ

لٍَة ِمْن َرَمَضاَن،  ٌْ ْلَقاهُ فًِ ُكلِّ لَ ٌَ ْلَقاهُ ِجْبِرٌلُ، َوَكاَن ِجْبِرٌلُ  ٌَ

 ِ ٌَُداِرُسُه القُْرآَن؛ َفلََرُسولُ َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -َف ٌْ ْلَقاهُ  -َصلَّى َّللاُ َعلَ ٌَ ِحٌَن 

ٌِح الُمْرَسلَِة"  ِر ِمَن الرِّ ٌْ  .تفق علٌه()مِجْبِرٌلُ أَْجَوُد ِبالَخ

"وفٌه أن مداومة التالوة توجب : -رحمه َّللا-قال ابن حجر 

 زٌادة الخٌر".

 .-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 
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 ( ِمن أذكار السجودٓٔمجاهدة النفس بكثرة السجود )

 كتبه/ عالء بكر 

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

 قراءة القرآن:  -

إذ محل القراءة فً الصالة فً القٌام فقط، وال تكون فً الركوع 

عند مسلم  -رضً َّللا عنهما-أو السجود، فعن ابن عباس 

ا أاََل َوإِنًِّ ُنِهٌُت أَْن أَْقَرأَ اْلقُْرآَن َراِكًعا أَْو َساِجًدا، َفؤَ مرفوًعا: ) مَّ

ُجوُد َفاْجَتِهُدوا ِفً  ا السُّ بَّ َعزَّ َوَجلَّ، َوأَمَّ ُموا فٌِِه الرَّ ُكوُع َفَعظِّ الرُّ

ٌُْسَتَجاَب لَُكمْ  َعاِء، َفَقِمٌن أَْن  (. فالسجود للتسبٌح والدعاء الدُّ

 والذكر. 

تخصٌص شًء لسجود الجبهة علٌه كما ٌفعل الشٌعة االثنى  -

لسجود ال ٌكون إال على التراب عشرٌة فً إٌران؛ بدعوى أن ا

ومشتقاته، فٌصنعون ِمن التراب هٌبات مختلفة ٌحملونها معهم 

فٌضعون جبهتهم  -خاصة ِمن تربة كربالء التً ٌتبركون بها-

علٌها فً السجود، وهً بدعة ضاللة لم تعرؾ فً عهد النبوة 

 والسلؾ الصالح.

دة فً أذكار عدٌ -صلى َّللا علٌه وسلم-وقد وردت عن النبً 

الصالة، منها ما هو خاص بالسجود، ومنها ما ٌقال فً الركوع 

 والسجود، ومنها ما ٌقال فً الصالة عامة. 

 وِمن األذكار النبوٌة فً السجود: 

بقول: "سبحان ربً األعلى"، والمعنى: أنزه ربً  التسبٌح: -

وأقدسه عن كل النقابص. والمستحب أال ٌقل التسبٌح عن ثالث 

 تسبٌحات، بل ٌزٌد علٌها. 

اللُهمَّ لََك َسَجْدُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسلَْمُت، َسَجَد َوْجِهً ) ذكر: -

َرهُ، َوَشقَّ َسْمَعُه وَ  َبَصَرهُ، َتَباَرَك َّللاُ أَْحَسُن لِلَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ

(: أي فلق وفتح. َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرهُ . ))رواه مسلم(( اْلَخالِقٌِنَ 

 (: أي المقدرٌن والمصورٌن. أَْحَسُن اْلَخالِقٌِنَ )

لَُه َوآِخَرهُ ) ذكر: - اللُهمَّ اْؼفِْر لًِ َذْنبًِ ُكلَُّه ِدقَُّه، َوِجلَُّه، َوأَوَّ

هَوَعاَلنٌَِ  (: كثٌره. وفٌه َوِجلَّهُ (: قلٌله. )ِدقَّهُ . ))رواه مسلم(( َتُه َوِسرَّ

تفصٌل بعد إجمال، فقلٌله وكثٌره، وأوله وآخره داخل فً عموم: 

(، وفٌه مزٌد اعتراؾ وإقرار بالذنوب على اْؼفِْر لًِ َذْنبًِ ُكلَّهُ )

 اختالفها. 

َوبُِمَعاَفاِتَك ِمْن ُعقُوَبتَِك،  اللُهمَّ أَُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك،)ذكر:  -

َت َعلَى َنْفِسكَ  ٌْ َك أَْنَت َكَما أَْثَن ٌْ ( َوأَُعوُذ بَِك ِمْنَك، اَل أُْحِصً َثَناًء َعلَ

 .)رواه مسلم(

 (: أي أعوذ بك ِمن سخطك أو ِمن عذابك. َوأَُعوُذ بَِك ِمْنكَ )

ٌه صلى َّللا عل-"استعاذ رسول َّللا  :-رحمه َّللا-قال الخطابً 

وسؤله أن ٌجٌره برضاه ِمن سخطه، وبمعافاته ِمن  -وسلم

عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابالن، وكذلك المعافاة 

والمإاخذة؛ فلما صار إلى ذكر ما ال ضد له استعاذ به منه ال 

 ؼٌر". 

كَ ) ٌْ  (: أي ال أطٌقه وال أبلؽه. اَل أُْحِصً َثَناًء َعلَ

َت َعلَى) ٌْ (: اعتراؾ بالعجز عن الثناء، وأنه ال َنْفِسكَ  أَْنَت َكَما أَْثَن

ٌقدر على بلوغ حقٌقته، فكما ال ٌعلم نهاٌة لصفاته، فكذلك ال 

نهاٌة للثناء علٌه؛ ألن الثناء تابع للمثنى علٌه، فكل ثناء أثنى به 

علٌه وإن كثر وبالػ فٌه؛ فقدر َّللا أعظم وصفاته أكثر، وفضله 

 وإحسانه أوسع.

التقصٌر فً بلوغ الواجب فً حق عبادته  وهذا استؽفار ِمن

 والثناء علٌه.
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لة باهلل طرٌق إلى  فرصة ثمٌنة فً رمضان )الصِّ

 الوالٌة(

 كتبه/ صبري سلٌم

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

لَُماِت : )-تعالى-َّللا  فقد قال ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ًُّ الَِّذٌَن آَمُنوا  ُ َولِ
َّللاَّ

 . (2ٕ٘)البقرة:( إِلَى النُّورِ 

 فاهلل ٌجٌب َمن سؤله، وٌعطً َمن طلبه، وٌؤوي َمن التجؤ إلٌه.

وِمن حسن الظن باهلل أن تعلم أن َّللا ال ٌضٌع َمن لجؤ إلٌه 

والدعاء فً ثلث اللٌل اَلخر، والتضرع باإلكثار ِمن صالة اللٌل، 

ن ٌدي رب العالمٌن، والتماس رحمة َّللا  ٌْ ، مع -تبارك وتعالى-ب

فذلك أعظم  ؛-جل وعال-عدم الٌؤس والقنوط، واإللحاح على َّللا 

ما ٌنال به اإلنسان خٌري الدنٌا واَلخرة؛ فإن جعلت َّللا ولٌك 

ضٌع، فعندما تردد ، وَمن تواله َّللا ال ٌ-تعالى-بحق توالك َّللا 

ِعزُّ َمْن قول المإمنٌن فً دعابهم: ) ٌَ َت، َواَل  ٌْ ِذلُّ َمْن َوالَ ٌَ ُه اَل  َوإِنَّ

تَ  ٌْ ، عندما تردد ذلك ردده )رواه أبو داود ، وصححه األلبانً(( َعاَد

وأنَت تفقه معناه، ال ٌعجبك التاءات والسجع فتنشؽل به، بل 

هُ انشؽل بالكالم، فحٌن تقول: ) ِعزُّ َمْن  َوإِنَّ ٌَ َت، َواَل  ٌْ ِذلُّ َمْن َوالَ ٌَ اَل 

تَ  ٌْ (، تعلم أن َمن عادى َّللا ال ٌمكن أن تكتب له العزة مهما َعاَد

فهو العزٌز، ولو أراد أن ٌذله  -جل وعال-بلػ، وَمن تولى َّللا 

 الناس.

فقل ذلك فً وترك، وفً سجودك، وفً أدبار الصلوات وأنت 

والؽفران وأن َّللا ٌكون ولٌك، موقن به، والتمس ِمن الرحمة 

ولٌس  فإن كان َّللا ولٌك فاعلم أنه ال ٌقدر على ؼلبتك أحد،

ؼلبتك أن تظهر منتصًرا على أقرانك، ولكن العبرة بالمآل، 

ن ٌدي َّللا  ٌْ ، -تبارك وتعالى-والعبرة بالعاقبة، والعبرة بالوقوؾ ب

ْوَم ): -تعالى-والعبرة أال تعض ٌدٌك ٌوم القٌامة، ٌقول َّللا  ٌَ َو

هِ  ٌْ َد ٌَ الُِم َعلَى  ؛ فزوال الحسرة ٌوم القٌامة (2ٕ)الفرقان:( ٌََعضُّ الظَّ

أعظم المكاسب، وأعظم الهبات، وهذه ال ٌعطاها إال َمن تواله َّللا 

لَُماِت إِلَى النُّورِ مَمن )  (.ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ

أنار  فاإلنسان ٌكون حٌران مشكاًل علٌه األمر؛ فإذا لجؤ إلى َّللا

وأنت ال تعلم  له السبٌل، -جل وعال-َّللا له الطرٌق، وأظهر َّللا 

الؽٌب؛ فقد ٌختار َّللا لك شًٌبا ال ترٌده، ولكنه ٌتبٌن لك مع مرور 

األٌام وتوالً األعوام أن ما اختاره َّللا لك خٌر مما اخترته 

لنفسك، فاسلك هذا الطرٌق وشمر عن ساعد الجد حتى تنال هذه 

 الوالٌة. 

 لهم اجعلنا من أولبك الصالحٌن.ال

 موقع أنا السلفً
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ًَ أَْقَوُم( ) ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ  (ٖ)إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن 

 كتبه/ رضا الخطٌب

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

ٌقرأ القرآن، كان ٌقرإه  -صلى َّللا علٌه وسلم-فعندما كان النبً 

َوقُْرآًنا َفَرْقَناهُ لَِتْقَرأَهُ َعَلى قراءًة هادبًة، مترسلًة، كما أمره ربه: )

اِس َعلَى ُمْكثٍ  ِل اْلقُْرآَن َتْرتٌِالً ، )(ٙٓٔ)اإلسراء:( النَّ ( َوَرتِّ

 .(ٗ)المزمل:

ها أطول ِمن أطول منها، وكان فكان ٌرتل السورة حتى تبدو وكؤن

ٌمد الحروؾ فً نهاٌة اَلٌة لٌسمح للعقل بتفهم الخطاب اإللهً، 

وللقلب بالتجاوب معه، واالتعاظ به، فإذا ما مر بآٌة فٌها ِذْكِر 

 الجنة دعا واستبشر، وإذا مر بآٌة فٌها ِذْكِر النار تعوذ.

علٌه صلى َّللا -قراءته  -رضً َّللا عنها-ولقد وصفت أم سلمة 

رضً -بؤنها قراءة مفسرة حرًفا حرًفا، ووصفت عابشة  -وسلم

 ترتٌله فقالت: "لو أراد السامع أن ٌعدَّ حروَفه لعدها". -َّللا عنها

صلى َّللا علٌه -أن النبً  -رضً َّللا عنها-وفً حدٌث حفصة 

كان ٌقرأ بالسورة فٌرتلها حتى تكون أطول ِمن أطول  -وسلم

لٌلة كاملة ٌردد آٌة واحدة  -وسلم صلى َّللا علٌه-منها، وظل 

َك : )-تعالى-هً قوله  ُهْم ِعَباُدَك َوإِن َتْؽفِْر لَُهْم َفإِنَّ ْبُهْم َفإِنَّ إِن ُتَعذِّ

 .(8ٔٔ)المابدة:( أَنَت اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ 

صلى َّللا علٌه -وٌصؾ لنا أبو ذر هذه اللٌلة فٌقول: صلى بنا 

ذات لٌلة العشاء ثم رجع إلى أهله، فلما تكفؤْت عنه  -وسلم

العٌون رجع إلى مقامه فجبُت فقمُت خلَفه قْبل أن ٌركع، فؤومؤ 

ًَّ بٌده فقمُت عن ٌمٌنه، ثم جاء عبد َّللا بن مسعود فقام خلفنا  إل

صلى َّللا علٌه -ن شماله، فقام رسول َّللا فؤومؤ إلٌه بٌده فقام ع

حتى أصبح ٌتلو آٌة واحدة ِمن كتاب َّللا بها ٌركع، وبها  -وسلم

ُهْم ِعَباُدَك َوإِن َتْؽفِْر ٌسجد، وبها ٌدعو حتى أصبح ) ْبُهْم َفإِنَّ إِن ُتَعذِّ

َك أَنَت اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ  (، فلما أصبح قلت لعبد َّللا بن لَُهْم َفإِنَّ

فعل كذا وكذا، فلو  -صلى َّللا علٌه وسلم-ود: إن رسول َّللا مسع

: بؤبً وأمً ٌا -رضً َّللا عنه-سؤلته عن ذلك. فقال عبد َّللا 

رسول َّللا قمت اللٌلة بآٌة واحدة بها تركع، وبها تسجد، وبها 

 تدعو، وقد علمك َّللا القرآن كله. قال: "إنً دعوت ألمتً".

 ِحْرُصه على التالوة الٌومٌة:

حرًٌصا على قراءة القرآن كل ٌوم،  -صلى َّللا علٌه وسلم-فكان 

َما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة وكٌؾ ال وقد أمره َّللا بذلك؟! ) إِنَّ

ٍء َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن . َوأَْن  ًْ َمَها َولَُه ُكلُّ َش الَِّذي َحرَّ

 .(9ٕ-9ٔ)النمل:( أَْتلَُو اْلقُْرآنَ 

صلى َّللا -ولما جاء وفد ثقٌؾ إلى المدٌنة أنزلهم رسول َّللا 

ن أهله، فكان ٌؤتٌهم  -علٌه وسلم ٌْ ن المسجد وب ٌْ فً قبة ب

ثهم بعد العشاء، وفً لٌلة ِمن اللٌالً تؤخر علٌهم ثم أتاهم،  ٌُحدِّ و

فقالوا له: "ٌا رسول َّللا لبثت عنا اللٌلة أكثر مما كنت تلبث؛ 

ل: "نعم، طرأ علىَّ ِحْزبً من القرآن، فكرهت أن أخرج من فقا

ٌُإّثر عنه أنه قرأ القرآن  المسجد حتى أقضٌه"، ومع ذلك فلم 

: "ال أعلم -رضً َّللا عنها-كله فً لٌلة واحدة؛ قالت عابشة 

قرأ القرآن فً لٌلة، وال قام لٌلة  -صلى َّللا علٌه وسلم-نبً َّللا 

 حتى أصبح". 

 .-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


31 
 

 

 

 

 

 

 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
 



31 
 

ٌُإخذ  ا الهالل ولم  ٌَ هل ٌصوم الشاهدان إذا َرأَ

 بشهادتهما؟

 السإال:

إذا شهد شاهدان على رإٌة الهالل ولم ٌؤخذ الحاكم بقولهما: 

فهل ٌصومان؛ ألنهما اثنان شاهدا الهالل؟ وما معنى قول عطاء 

: "ال ٌصوم إال برإٌة ؼٌره معه"؟ هل هذا معناه أن -رحمه َّللا-

   هذٌن الشخصٌن ٌصومان وحدهما؟

 الجواب:

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

: -صلى َّللا علٌه وسلم-بل ال ٌصومان إال مع الناس؛ لقول النبً 

ْوَم ُتْفِطُرون) ٌَ ْوَم َتُصوُموَن، َوالفِْطُر  ٌَ ْوُم  )رواه الترمذي، ( الصَّ

ٌَقبل القاضً أو الحاكم شهادتهما لسبٍب وصححه األلبانً( ، فإذا لم 

ون شهادة الشاهدٌن؛ وجب معتبر شرًعا، وعمل الناس بكالمه د

 على الجمٌع أن ٌصوموا مع الناس، كلٌّ فً بلده.

 موقع أنا السلفً
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حكم صٌام مرٌض الحموضة إذا شعر أنه ابتلع شًٌبا 

 منها

 السإال:

أنا عندي حموضة مستمرة معً، وهً تصعد للحلق وأشعر بها، 

وٌمكن أن ٌبقى شًء ٌسٌر منها على بداٌة الفم ِمن الداخل 

 أبتلعه، فهل هذا ٌفطر؟ وجزاكم َّللا خًٌرا.

 الجواب:

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

ٌخرج شًء لتجوٌؾ الفم تتمكن ِمن لفظه لم فال ٌفطر؛ طالما 

 فتبتلعه.

 موقع أنا السلفً
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ما هو أقل ما ٌجزئ إخراجه فً فدٌة الفطر ِمن 

 رمضان؟

 السإال:

ما حكم المرٌض الفقٌر الذي ال ٌستطٌع الصوم، وال ٌقدر إال 

 ٓٔعلى إخراج فدٌة عن كل ٌوم ِمن أٌام رمضان بمقدار )

جنٌهات( فقط بحد أقصى، فهل هذا القدر ٌكفً؟ وما هو أقل ما 

 ٌكفً إخراجه فً فدٌة رمضان؟ 

وماذا ٌفعل المرٌض الذي ٌفطر وال ٌجد مااًل أصاًل إلخراج الفدٌة 

 أٌام فطره فً رمضان؟ وجزاكم َّللا خًٌرا.عن 

 الجواب:

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

 ٓ٘ٙفٌجزئ أن ٌخرج ُمد قمح أو دقٌق عن كل ٌوٍم )ما ٌساوي 

 ٗجرام قمح أو مكرونة بداًل ِمن األرز( وهو ما ٌكلفه أقل ِمن 

لم ٌجد حتى جنٌهات؛ فإذا عجز فال شًء علٌه حتى ٌجد؛ فإن 

 مات فال شًء علٌه.

 موقع أنا السلفً
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َعاِم  حول حدٌث: )اَل ُتْكِرُهوا َمْرَضاُكْم َعلَى الطَّ

ْسقٌِِهمْ  ٌَ ٌُْطِعُمُهْم َو  َ َراِب، َفإِنَّ َّللاَّ  (َوالشَّ

 السإال: 

ن حدٌث:  ٌْ َعاِم ما كٌفٌة الجمع ب )اَل ُتْكِرُهوا َمْرَضاُكْم َعلَى الطَّ

ْسقٌِِهْم( )رواه الترمذي، وابن  ٌَ ٌُْطِعُمُهْم َو  َ
َراِب، َفإِنَّ َّللاَّ َوالشَّ

ماجه(، وكالم األطباء بؤن المرٌض البد وأن ٌؤكل بصورٍة 

 جٌدٍة؟!

 الجواب:

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

 ضعٌؾ ال ٌصح. فهذا الحدٌث 

"هذا حدٌث باطل"، وضعفه  :-رحمه َّللا-قال أبو حاتم الرازي 

 جماعة ِمن أهل العلم، وأسانٌده كلها منكرة.

 موقع أنا السلفً
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حول فتوى: )هل ٌجزئ إخراج المكرونة فً زكاة 

 (الٌمٌن؟ الفطر وفدٌة رمضان وكفارة

 السإال:

قرأت هذه الفتوى على موقع صوت السلؾ، وهً بعنوان: )هل 

ٌجزئ إخراج المكرونة فً زكاة الفطر وفدٌة رمضان وكفارة 

 الٌمٌن؟( ونصها:

 "السإال:

ما حكم إخراج المكرونة فً زكاة الفطر؛ ألنً قرأت أن  -ٔ

أجازها مع أنها لٌسْت ِمن  -رحمه َّللا-الشٌخ "العثٌمٌن" 

 لحبوب، وذكر فً علة ذلك أنها ِمن طعام الناس؟ا

هل كذلك ٌجوز إخراجه المكرونة نٌبة فً فدٌة رمضان  -ٕ

 وكفارة الٌمٌن؟

ما حكم إخراج اللوبٌا والفاصولٌا والتمر فً فدٌة المفطر فً  -ٖ

 رمضان؟ وهل ٌخرج منها نفس مقدار األرز؟

 الجواب:

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

فال أرى صحة إخراج "المكرونة" فً زكاة الفطر؛ الختالؾ  -ٔ

 الكٌل فً أحجامها، ووجود فراغ فٌها.

اإلطعام فً فدٌة رمضان وكفارة الٌمٌن أسهل ِمن الزكاة؛  -ٕ

رها الشرع؛ فإخراج المكرونة فٌها بما ٌكفً طعام  ألن الزكاة قدَّ

 فرٍد جابز.

فً زكاة الفطر، ولكن الصاع فٌجوز إخراج هذه األطعمة  -ٖ

 فٌها مختلؾ بالوزن، ولذا نصؾ الصاع مختلؾ".

 والسإال:

كان فٌما سبق ْقبل ارتفاع سعر األرز ٌسهل إخراجه فً زكاة 

الفطر والكفارات؛ ألنه كان أرخص المتاح ِمن طعام الناس فً 

بلدنا، لكن مع ؼالء األسعار ومشقة تكالٌؾ المعٌشة أصبح األمر 

ذي قبل، وربما لم ٌستطع كثٌٌر ِمن الناس إخراج صاٍع صعًبا عن 

ِمن األرز عن كل فرٍد ِمن أسرته فضاًل عن الكفارات األخرى ِمن 

مسكٌنا فً الفطر من رمضان أو الظهار أو  ٓٙكفارة إطعام 

 كفارة الٌمٌن، فما الحكم اَلن؟!

 الجواب:

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

فؤنا أرى اَلن أهمٌة مراجعة هذا األمر مع احتمال تحول قوت 

الناس ِمن األرز إلى المكرونة؛ الرتفاع السعر، وقلة المزروع، 

وٌمكن أن ٌمتد ذلك لسنواٍت عجاٍؾ، فؤنا أمٌل إلى جواز إخراج 

المكرونة باعتبارها قمًحا مصنوًعا، ولعالج مسؤلة اختالؾ الكٌل 

القمح، وتخرج بالوزن الذي لو رد  والفراؼات ٌعتبر وزن صاع

صلى َّللا -إلى أصله ِمن القمح كان هو الصاع الذي حدده النبً 

 ، ثم هو ِمن طعام الناس.-علٌه وسلم

 موقع أنا السلفً
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خالته ؼنٌة وتدخر معه أموالها وتمتنع ِمن إخراج 

 الزكاة، فهل ٌخرج ذلك عنها ِمن مالها؟الفدٌة و

 السإال:

، ووالدي هو ةخالة بابا تعٌش معنا فً البٌت، وهً امرأة كبٌر

الذي ٌنفق علٌها كؤنها والدته، لكن الدكتور نهاها عن الصٌام 

وأن تطعم كل ٌوم مسكًٌنا، وهً معها أموال تحتفظ بها مع 

والدي، وؼٌر مقتنعة أن علٌها إخراج هذه الفدٌة. فهل ٌؤخذ 

والدي ِمن مالها وٌخرج الفدٌة والزكاة أم علٌه هو ذلك؟ مع 

ا. العلم أنها مقتدرة مادًٌّ   ا جّدً

 الجواب:

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

 فنعم ٌخرج ذلك، حتى لو لم ترَض؛ ألن هذا حق المساكٌن.

 موقع أنا السلفً
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هل ٌثاب الكفار فً اَلخرة على أعمال الخٌر التً 

 فً الدنٌا؟ٌعملونها 

 السإال: 

هل ٌثاب الكفار عن أعمال البر والخٌر التً ٌعملونها فً الدنٌا، 

  بؤن ٌخفؾ عنهم العذاب فً اَلخرة مثاًل؟ 

 الجواب:

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

ٌُثاب الكافر فً اَلخرة، بل ٌنتفع بها فً الدنٌا، وأما التروك  :فال 

قتل ِمن فٌكون أقل عذاًبا مَمن  ٌَ فعل هذه المحرمات، فَمن لم 

 الكفار أهون عذاًبا مَمن َقتل.

 موقع أنا السلفً
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هل ٌقع الطالق بقول الزوج لزوجته: "لوال األطفال 

 كنُت مطلقك"؟

 السإال: 

كنت أحدث نفسً بعد مشكلة حدثت بٌنً وبٌن زوجتً، فدار  -ٔ

فً رأسً جملة: "لوال األطفال لكنُت... " ثم أكملُت الجملة جهًرا 

بكلمة "مطلقك"، فكانت الجملة كلها "لوال األطفال لكنت 

مطلقك"، ولم أنطق منها إال كلمة "مطلقك" فقط، وكنت حٌن 

لم تسمع بها نطقت كلمة "مطلقك" فً الشارع وحدي، و

زوجتً، فهل نطق هذه الكلمة رؼم أنها كانت فً سٌاق المعنى 

 الذي ذكرُته ٌوقع الطالق؟ وتعتبر تلفًظا بطالٍق صرٌح؟ 

إذا لم ٌقع الطالق: فهل ٌعتبر هذا طالًقا معلًقا على وجود  -ٕ

األوالد رؼم أننً لم أقصد تعلٌق الطالق على شًء، وإنما كان 

كاَلتً: "وجود األوالد هو سبب عدم  قصدي وفهمً للكالم هو

التطلٌق"، ولم أعرؾ أن الكالم بهذا األسلوب هو أسلوب شرط 

ٌعلق علٌه طالق، وما الحكم إذا كررت هذه الصٌؽة: "لوال كذا 

لطلقتك"، وأنا ال أعنً تعلٌق الطالق على شًء، وإنما أعنً أن 

 أقول إن سبب عدم التطلٌق هو كذا... فما الحكم؟

 الجواب:

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

 فلٌس طالًقا، وهناك وسوسة. -ٔ

 هذا لٌس طالًقا معلًقا.  -ٕ

 موقع أنا السلفً
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شبهة حول أن الشذوذ واالؼتصاب ٌكون نتٌجة تؽٌرات 

 المزاج الجنسً، وجوابهامخٌة تإدي إلى تؽٌر 

 السإال:

ا أن أحد المؽتصبٌن لألطفال وجدوا أنه  ًٌّ سمعُت أنه ثبَت علم

ٌحتاج لفحٍص طبً، وبالفعل وجدوا أن هناك تؽٌرات مخٌة 

حصلت له هً التً أدت له لتؽٌر مزاجه الجنسً؛ ألن هذا 

الشخص لم ٌكن كذلك، وبالفعل بعد استبصال هذا الجزء عاد إلى 

اعتدال شهوته، ثم بعد سنوات وجدوا أنه عاود النشاط طبٌعته و

األول، فباألشعة وجدوا أن هناك جزًءا لم ٌكن قد استإصل، فلما 

 استؤصلوه عاد الشخص إلى الحالة السلٌمة. 

والسإال: هل ٌصح مثل هذا األمر أن ٌحتج به البعض على أنه 

هناك دلٌل علمً على أن اإلنسان ال ٌفعل كل شًء بإرادته، وأن 

 أشٌاء خارجة عن قدرته قد ٌفعلها رؼًما عنه؟

 الجواب:

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

فهذا كالم فاسد ٌرٌدون به تبرٌر الجرٌمة؛ فكل هذه التؽٌرات لم 

تثبت، وهذا كالم لٌس متفًقا علٌه، بل هو رأي مدرسة طبٌة 

، -إلسقاط التكلٌؾ عنه لو ثبتت فهً ال تكفً-فلسفٌة "جبرٌة" 

 وهم ٌخدعون َمن ال ٌعلم الحقابق الطبٌة بمثل هذا الكالم.

 موقع أنا السلفً
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 عقٌدة

 لو أن هللا عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غٌر ظالم لهم )شفاء العلٌل(. د/ ٌاسر برهامً -156

 

 وعلومه الكرٌم القرآن

 القرآن أعظم نعمة فً الوجود )مقطع(. د/ محمد إسماعٌل المقدم

 )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهامً( من تفسٌر ابن كثٌر 9 -7اآلٌات ) -112 

 ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهام13ً -11اآلٌات ) -113

 ( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهام13ً -11اآلٌات ) -114

 ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهام19ً -14اآلٌات ) -115

 ( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهام19ً -15اآلٌات ) -116

 والمرسلٌن فً ضوء سورة األعراف )تأمالت فً آٌات(. د/ ٌاسر برهامًتأمالت إٌمانٌة فً قصص األنبٌاء  -116 

 تأمالت إٌمانٌة فً سورتً األنفال والتوبة )تأمالت فً آٌات(. د/ ٌاسر برهامً -117

 تأمالت إٌمانٌة فً بدء الخلق )تأمالت فً آٌات(. د/ ٌاسر برهامً -118

 تأمالت فً سورة ٌوسف )تأمالت إٌمانٌة(. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد -112 

 تأمالت فً سورة النحل )تأمالت إٌمانٌة(. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد -113

 مالت إٌمانٌة(. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌدتأمالت فً سورة الكهف )تأ -114

 
 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة1آٌة الدٌن ) -161

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة2آٌة الدٌن ) -162

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة3آٌة الدٌن ) -163

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة4آٌة الدٌن ) -164

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة5آٌة الدٌن ) -165

 تفسٌر السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -( )سورة البقرة286 -284اآلٌات ) -166

 

 

 حدٌث

 كتاب األٌمان والنذور )الشرح الُمفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم(. د/ ٌاسر برهامً -199

 مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ/ سعٌد محمود -من فضائل أهل بدر رضً هللا عنهم وقصة حاطب بن أبً بلتعة )فضائل الصحابة -118 
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 وأصوله فقه

 اإلمامة )فقه صالة القٌام(. الشٌخ/ سعٌد محمودأحكام الوتر والقنوت وما تعلق بهما، وأحكام  -114

 القراءة فً صالة القٌام وما ٌتعلق بها )فقه صالة القٌام(. الشٌخ/ سعٌد محمود -115

 من أفضل القراء؟ )فقه صالة القٌام(. الشٌخ/ سعٌد محمود -116

 
 سنن الوضوء )دقٌقة فقهٌة(. الشٌخ/ سعٌد محمود -118

 

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 حٌاة القلوب. د/ ٌاسر برهامً

 إٌاك والكذب )كتاب الفوائد(. د/ ٌاسر برهامً -134 

 غزوة بدر.. دروس وعبر. الشٌخ/ سعٌد الروبً 

 حسن الخاتمة.. عالمات وأسباب. الشٌخ/ سعٌد محمود 

 فضل االعتكاف. الشٌخ/ سعٌد محمود

 
 صفات األوابٌن. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 االعتكاف ولذة األنس باهلل. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف 

 إٌهاب الشرٌف)ذم الكسل، وعالجه(. الشٌخ/  -عز وجل-( اإلكثار من ذكر هللا 4عالجات الكسل ) -117 

 ( عدم الشبع )ذم الكسل، وعالجه(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف5عالجات الكسل ) -118

 

 

 سٌرة وتراجم

 ٌشارك فً بناء الكعبة )دقٌقة مع السٌرة النبوٌة(. الشٌخ/ سعٌد محمود -صلى هللا علٌه وسلم-النبً  -111

 

 فكر ومنهج

 تابع افتراء الرافضً حدٌث ٌوم الشورى وغٌره والرد علٌها )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً -162
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