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 (ٗتأمبلت فً حجة الوداع )

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

ًَ هللاُ َعْنهُ -قال جابر  َك اللَّهُ  :-َرِض ٌْ ْوِحٌِد: لَبَّ َك، "َفأََهلَّ بِالتَّ ٌْ مَّ لَبَّ

ْعَمَة لََك َواْلُمْلَك، اَل َشِرٌَك  َك، إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ ٌْ َك اَل َشِرٌَك لََك لَبَّ ٌْ لَبَّ

 ِ ُردَّ َرُسولُ هللاَّ ٌَ ٌُِهلُّوَن بِِه؛ َفلَْم  اُس بَِهَذا الَِّذي  َصلَّى -لََك. َوأََهلَّ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًبا مِ  -هللاُ َعلَ ٌْ ِهْم َش ٌْ ِ َعلَ َصلَّى هللاُ -ْنُه، َولَِزَم َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َتُه"  -َعلَ ٌَ  .)رواه مسلم(َتْلبِ

ْكر الَكنز، الذي ٌفجر فً القلب التلبٌة:  هذا الدعاء العظٌم، والذِّ

فإن اإلنسان الصؽٌر  ٌنابٌع الحب والشوق إلى هللا ُسْبَحاَنُه؛

ٌُذكر  الضعٌؾ المحتاج الذي ال ٌشؽل ِمن الزمان -والمكان شًٌبا 

الذي  -ُسْبَحاَنهُ -إذا استشعر أن هللا  -بل وجوده كالهباءة المنثورة

هو الخالق، العلً الكبٌر العظٌم، الؽنً، األول الذي لٌس قبله 

، اآلخر الذي لٌس بعده شًء -حٌن كان هو عدًما محًضا-شًء 

، الظاهر الذي لٌس فوقه شًء، الباطن -فالخلق كلهم ٌموتون-

الذي لٌس دونه شًء، القوي العزٌز، هو الذي ٌرٌده وٌنادٌه 

تِه،  على ألسنة رسله وفً كتبه المنزلة؛ ٌرٌده لعبادته وَمَحبَّ

ن خلقه بنوٍع خاص ِمن العبودٌة؛ إذ أوجده فً  ٌْ واصطفاه ِمن ب

وسط المخالفات، فً وسط َمن ٌفسد فً األرض وٌسفك الدماء؛ 

وٌجاهد وٌراؼم، وٌتحمل الؽربة  لٌعرفه وٌعبده، وٌدافع وٌقاوم،

-فً وسط أنواع الفساد؛ فالعبد فً داخل نفسه ٌجد مخالفات 

شٌاطٌن اإلنس -، وحوله مخالفات -شهوات ورؼبات محرمة

اجتباه ِمن  -ُسْبَحاَنهُ -وهو  -والجن، وأعمالهم، ومكرهم وكٌدهم

ذلك واختصه بأعلى أنواع التكرٌم، وأََمَره وَنهاه، ودعاه إلٌه 

ار السبلم، وهداه الصراط المستقٌم، وفً هذه الدنٌا دعاه لكً بد

 .-بٌت هللا الحرام-ٌكون ضًٌفا علٌه فً بٌته 

فأنَت أٌها المؤمن كنت ُمَراًدا حتى تكون ُمِرًٌدا مخلًصا، وأُخلِصت 

فأَخلَصت؛ فأنت ُمْخلَص ُمْخلِص، كنت قْبل وجودك ِمن أهل قبضة 

ِتَك ِمن اإلؼواء حٌن ) الٌمٌن وعرفك الشٌطان فاستثناك َقالَ َفبِِعزَّ

ُهْم أَْجَمِعٌَن . إاِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌنَ  نَّ ٌَ ؛ (8ٖ-8ٕ)ص:( أَلُْؼِو

فأنَت ِمن المخلَصٌن حتى تكون ِمن الُمْخلِصٌن، وربك ٌنادٌك؛ 

فما أََجلَّ أن تقول، وما أعظم أن تقول، وما أحلى أن تقول: 

َوَقالَ ً ذاهب إلٌك، مجٌب ألمرك بقلبً وبدنً )"لبٌك"؛ أنا ٌا رب

ْهِدٌنِ  ٌَ  .(99)الصافات:( إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّ َس

 (؟ إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّهل تحاول استشعار معنى: )

ِه - ومعنى الهجرة بالقلب والسفر إلٌه فً قول النبً ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ُ َعْنهُ َواْلُمَهاِجُر َمْن : )-َوَسلَّمَ 
؟ )رواه البخاري(( َهَجَر َما َنَهى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ -وقال  ٌْ ًَّ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ( اْلِعَباَدةُ فًِ اْلَهْرِج َكِهْجَرٍة إِلَ

 .)رواه مسلم(

َصلَّى هللاُ -فلما كانت العبادة فً الفتن تماثل ثواب الهجرة الٌه 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ تِه وطرٌقته فً  ؛ ذلك ألنها هجرة بالقلب-َعلَ إلى ُسنَّ

عبادة هللا؛ فهل َنلِج وندخل باب هذا الفضل العظٌم فً زمان 

 الفتن؟! 

 فرصة عظٌمة أن نكون من المهاجرٌن؛ فهل نؽتنمها؟!

مرة واحدة ثم تنقطع؛ بل هً إجابة  -ُسْبَحاَنهُ -ولٌست اإلجابة هلل 

، -َتَعاَلىُسْبَحاَنُه وَ -بعد إجابة، وإقامة بعد إقامة، على طاعته 

وهذا سر التثنٌة فً لفظ التلبٌة؛ لذلك ٌكرر المؤمن االستجابة 

ًة بعد مرة، لٌس مرتٌن فقط، ولكن  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى-ألمر هللا  َمرَّ

ٌكرر ذلك؛ فهو قد أعلن اإلجابة وواَظب علٌها، وأََقرَّ بالطاعة 

ِ وامتثال األمر وواَظب على ذلك، ) ( ، ُثمَّ اْسَتقِمْ قُلْ: آَمْنُت بِاهللَّ

ِه َوَسلَّمَ -، وصٌة رسول هللا )رواه مسلم( ٌْ  .-َصلَّى هللاُ َعلَ

إِنَّ الَِّذٌَن عن عباده المؤمنٌن: ) -ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى-وكما أخبر 

ِهُم اْلَمبَلبَِكُة أاَلَّ َتَخافُوا َواَل  ٌْ لُ َعلَ ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
َنا هللاَّ  َقالُوا َربُّ

ِة الَّتًِ ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ   .(ٖٓ)فصلت:( َتْحَزُنوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَّ

َرِحَمُه -هذه التلبٌة ٌحتاجها المؤمن دابًما، وقد سبل اإلمام أحمد 

"ال بأس بالتلبٌة للحبلل"، وقد  عن التلبٌة للحبلل فقال: -هللاُ 

لُه: وردت التلبٌة فً دعاء قٌام اللٌل فً استفتاح الصبلة  الذي أَوَّ

َماَواِت َواألَْرَض َحنًٌِفا َوَما أََنا ِمَن ) ًَ لِلَِّذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِه َوجَّ

 . )رواه مسلم(( اْلُمْشِرِكٌنَ 

وهذه المشاعر العظٌمة تتضاعؾ حٌن ٌستحضر العبد كٌؾ ورد 

ِه َوَسلَّمَ -لفظ التلبٌة فً تلبٌة رسول هللا  ٌْ أربع  -َصلَّى هللاُ َعَل

َصلَّى هللاُ -رات، ولعلك تعرؾ ِمن هنا فابدة لزوم رسول هللا م
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ِه َوَسلَّمَ  ٌْ هذه التلبٌة مع كونه لم ٌنكر على الناس ؼٌرها ِمن  -َعلَ

تلبٌة التوحٌد دون تلبٌة المشركٌن المتناقضة السخٌفة؛ وذلك 

 أنهم كانوا ٌضٌفون إلٌها: "إال شرًٌكا هو لك، ملكته وما ملك!". 

ِه َوَسلَّمَ -هللا وكان رسول  ٌْ فً أول البعثة ٌنهاهم  -َصلَّى هللاُ َعلَ

عن ذلك فٌقول بعد قولهم: "لبٌك ال شرٌك لك لبٌك": "قد، قد" 

أي: اكتفوا بها، ال تزٌدوا الباطل المتناقض؛ كٌؾ ٌكون شرًٌكا 

هلل وهو مملوك وما ملك؛ فأي شًء ٌملكه إذن؟! فتلبٌة رسول 

كر،  -ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعلٌَْ -هللا  تضمنت تكرار الؽاٌة ِمن هذا الذِّ

وهو اإلجابة أربع مرات، وكل لفظ بالتلبٌة؛ فهً تؤكد فً قلب 

، واستشعار أنه -ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى-العبد قضٌة االستجابة هلل 

مطلوب للحضور فً بٌت هللا ضًٌفا، وأنه ٌجٌب ربه إلى هذه 

 ٌاته كلها.الدعوة كما هو ٌجٌبه لؽٌرها فً ح

والتلبٌة األخرى وإن تضمنت َمَعاٍن حسنة مثل: "لبٌك وسعدٌك" 

أي: مساعدة ألمرك بعد مساعدة، بمعنى أن الكون فً أمر هللا 

وطاعته وخدمته، ولٌست بمعنى المعاونة التً فً حق البشر، 

بل اإلسعاد معناه: أنا فً الطاعة ونفاذ األمر والخدمة، وإن كان 

ة؛ فنختار لفظ العبادة لفظ الخدمة لم ٌَ  ِرد فً الكتاب والُسنَّ

والطاعة والتسلٌم واالنقٌاد، ولكن المقصود ِمن التلبٌة هو قضٌة 

ِه َوَسلَّمَ -اإلجابة، وتكررها فً تلبٌة رسول هللا  ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

 ٌؤكد حقٌقتها فً القلب، وٌجعلها طرًٌقا للحٌاة.

-استحضر أن األنبٌاء وٌتضاعؾ هذ األمر فً قلب المؤمن إذا 

بَلمُ  ِهُم السَّ ٌْ ٌُلَبُّون كذلك، -َعلَ َصلَّى هللاُ -كما قال رسول هللا  كانوا 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ( يُّ َواٍد َهَذا؟عندما َمرَّ بوادي األزرق، فقال: )أَ  -َعلَ

ِه -َكأَنًِّ أَْنُظُر إِلَى ُموَسى َفَقالُوا: َهَذا َواِدي اأْلَْزَرِق، َقالَ: ) ٌْ َعلَ

بَلمُ  ةِ  -السَّ ٌَّ نِ ا بَِهَذا اْلَواِديوفً رواٌة: )- َهابًِطا ِمَن الثَّ َولَُه  -(َماّرً

ةِ  ٌَ ْلبِ ِة  -أي صوت مرتفع-( ُجَؤاٌر إِلَى هللاِ بِالتَّ ٌَّ ُثمَّ أََتى َعلَى َثِن

ٍة َهِذِه؟َهْرَشى، َفَقالَ: ) ٌَّ ُة َهْرَشى، َقالَ: )أَيُّ َثنِ ٌَّ َكأَنًِّ ( َقالُوا: َثنِ

بَلُم َعلَى َناَقٍة َحْمَراَء َجْعَدٍة  ِه السَّ ٌْ ٌُوُنَس ْبِن َمتَّى َعلَ أَْنُظُر إِلَى 

ٌة ِمْن ُصوٍؾ، ِخَطاُم َناَقتِِه ُخْلَبٌة  ِه ُجبَّ ٌْ ٌُلَبًِّ -أي: لٌؾ-َعلَ ( َوُهَو 

َعزَّ -؛ فهم فً ؼاٌة التواضع ٌستجٌبون ألمر هللا )رواه مسلم(

نه واحد ِمن جمع ؼفٌر، مستجٌبٌن فالمؤمن ٌستشعر أ ؛-َوَجلَّ 

، محمد وإبراهٌم وموسى -تعالى-ألمر هللا، أولهم أنبٌاء هللا 

بَلمُ -وٌونس، وٌحج عٌسى  ِه السَّ ٌْ إذا نزل إلى األرض قْبل  -َعلَ

ِه َوَسلَّمَ -آخر الزمان، كما قال النبً  ٌْ َوالَِّذي ) :-َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌُِهلَّنَّ ابْ  ِدِه، لَ ٌَ ا أَْو ُمْعَتِمًرا أَْو َنْفِسً بِ ْوَحاِء َحاّجً َم بَِفجِّ الرَّ ٌَ ُن َمْر

ُهَما نَّ ٌَ ْثنِ ٌَ  . )رواه مسلم(( لَ

ن المدٌنة ومكة مرَّ بها النبً  ٌْ ِه -فكل هذه األماكن ب ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ر مرور األنبٌاء بهذه األماكن  -َوَسلَّمَ  فً حجة الوداع، وتذكُّ

ن المدٌنة ومكة، وٌنادون بنفس بعٌنها التً ٌمر بها الحجا ٌْ ج ب

التلبٌة التً ٌلبون بها؛ توقظ فً القلب حب األنبٌاء والسٌر على 

طرٌقهم؛ طرٌق العبودٌة والتوحٌد، والحب واالستجابة ألمر هللا 

، ولو كره المشركون، ولو خالؾ الكافرون، ولو حاولوا -تعالى-

 .-بإذن هللا-َصْرَفنا عن طرٌقنا فلن ننصرؾ أبًدا 

َك الَّلُهمَّ  ٌْ وأول ما ٌنادي العبد ربه بالتلبٌة بلفظ األلوهٌة: "لَبَّ

َك"؛ ٌْ فهو تأكٌد على قضٌته األولى فً الحٌاة: عبادة هللا وحده  لَبَّ

ٍء إاِلَّ ال شرٌك له، بل هً قضٌة الكابنات كلها ) ًْ َوإِْن ِمْن َش

ُح بَِحْمِدهِ  إِْن ُكلُّ َمْن : )-َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ -، وقال (ٗٗ)اإلسراء:( ٌَُسبِّ

ْحَمِن َعْبًدا . لََقْد أَْحَصاُهْم  َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آتًِ الرَّ فًِ السَّ

اَمِة َفْرًدا ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ا . َوُكلُُّهْم آتٌِِه  ُهْم َعّدً ، ثم (9٘-9ٖ)مرٌم:( َوَعدَّ

َك"، وٌنفً الشرك عن هللا فً إل ٌْ هٌته: ٌكرر لفظ اإلجابة: "لَبَّ

َك"؛ فأفعالً كلها أتوجه بها إلى هللا، ال  ٌْ َك اَل َشِرٌَك لََك لَبَّ ٌْ "لَبَّ

أشرك فٌها أحًدا ؼٌره، وأتبرأ ِمن الشرك وِمن المشركٌن، وأنفً 

الشرك وأُْبِطله، ال كالذٌن ٌصححون مذاهب المشركٌن وأدٌانهم 

ن اإلسبلم وؼٌره ِمن ملل الكفر، فٌقدحون فً أصل  ٌْ وٌسوون ب

-الدٌن وشهادة: "أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا"، قال 

ِ اإْلِْسبَلمُ : )-تعالى ٌَن ِعْنَد هللاَّ  .(9ٔ)آل عمران:( إِنَّ الدِّ

إن دٌن اإلسبلم ال ٌقوم فً قلب العبد إال بهدم الشرك وإبطاله، 

فً األلوهٌة والربوبٌة واألسماء والصفات، وكذلك ٌسعى المسلم 

لم لهدم الشرك وإبطال عبادة ؼٌر هللا، ونشر نور فً العا

 التوحٌد؛ لتعرؾ البشرٌة أعظم نعمة أنعم هللا بها على خلقه.

-ثم ٌدعو الملبً ربه بأفضل الدعاء: "الحمد"، كما قال النبً 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ، َوأَْفَضلُ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ْكِر: اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ أَْفَضلُ الذِّ

ِ الدُّ  ، فٌقول العبد )رواه الترمذي، وحسنه األلبانً(( َعاِء: اْلَحْمُد هلِلَّ

ن أفضل  ٌْ ْعَمَة لََك َواْلُمْلَك" فٌجمع الُملَبًِّ ب الُملَبًِّ: "إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ

الذكر وأفضل الدعاء، وهو ٌستحضر فً ذلك استحقاق الرب كل 

-القلب واللسان، ربه أنواع الكمال، والثناء علٌه بها، والتعظٌم ب

هو وحده المستحق لهذا الحمد، وهذا ٌتضمن  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى
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حمده على جماله وجبلله، وكمال أسمابه وصفاته وأفعاله، كما 

تضمن حمده على إنعامه وإحسانه؛ وٌؤكد بالعطؾ بالنعمة، 

 -وقد دخلت فٌه-بعد الحمد  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى-فذكر النعمة له 

عطٌؾ للخاص على العام؛ تأكًٌدا لشهود العبد المؤمن لذلك، 

فالنعم ِمن هللا وحده، وإذا استحضر العبد أثناء التلبٌة نعم هللا 

ا وشوًقا  علٌه فً دٌنه ودنٌاه لكان ذلك ِمن أسباب ذوبان قلبه حّبً

. -ُسْبَحاَنهُ -وخضوًعا وذاًل لربه   الذي ال ُتحَصى نعمه وال ُتَعدُّ

َصلَّى -قال النبً  ٌرضى منا بالقلٌل ِمن الشكر، -زَّ َوَجلَّ عَ -وهللا 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ أُْكلَ اأْلَْكلََة، : )-هللاُ َعلَ ٌَ ْرَضى َعِن اْلَعْبِد أَْن  ٌَ َ لَ
إِنَّ هللاَّ

َها ٌْ ْحَمَدهُ َعَل ٌَ ْرَبَة َف ْشَرَب الشَّ ٌَ َها أَْو  ٌْ ْحَمَدهُ َعَل ٌَ  . )رواه مسلم(( َف

ي: هو منفرد بذلك، أنت ٌا رب منفرد بالحمد وذكر كلمة "لك" أ

 والنعمة، وكذا بالملك.

ن الحمد والملك مع التوحٌد متكرر فً أدعٌة رسول  ٌْ والجمع ب

ِه َوَسلَّمَ -هللا  ٌْ ُ َوْحَدهُ، ال َشِرٌَك لَُه، لَُه ، "-َصلَّى هللاُ َعَل ال إِلََه إاِل هللاَّ

ٍء َقِدٌرٌ اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعلَى  ًْ "، وهو أفضل الدعاء ُكلِّ َش

ِه َوَسلَّمَ -ٌوم عرفة؛ أفضل ما قال النبً  ٌْ والنبٌون  -َصلَّى هللاُ َعلَ

كما ورد فً الحدٌث؛ وألن كمال الملك مع كمال الحمد كمال 

 إضافً، فوق أن كبًل منهما كمال فً حد ذاته.

فً الربوبٌة "اَل َشِرٌَك لََك"، وهذا نفً للشرك  ثم ٌكرر العبد:

واألسماء والصفات واألفعال والملك والنعمة، وكلها ِمن معانً 

، بعد أن نفى الشرك فً -أفعاله ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى-الربوبٌة 

األلوهٌة الذي ذكره فً أول التلبٌة لٌنفً الشرك فً أفعال العبد 

 أن ٌتوجه بها لؽٌر هللا.

العبد حقٌقة السلعة التً  فالتلبٌة ِمن األدعٌة العظٌمة التً ُتعرؾ

ٌَِضنُّ بها أم ٌبٌعها بالثمن  معه؛ روحه ونفسه المؤمنة: هل 

 البخس؟! 

ا وشوًقا هلل  وشعور العبد بأن هللا أراده ٌجعله ٌكاد ٌذوب حّبً

-وانقٌاًدا وذاًل، ٌجعله مجًٌبا على الفاقة، أي مجًٌبا ألمره 

هذه اإلجابة، ، مستشعًرا شدة فقره وفاقته إلى هللا فً -سبحانه

اَك َنْسَتِعٌُن" بالفاقة والفقر  ٌَّ اَك َنْعُبُد" باإلجابة و"إِ ٌَّ أي: ٌحقق "إِ

ٍة أََجلّ ِمن هذا؟ وهل نستحق  إلى هللا إلًها معبوًدا محبوًبا؛ فأي ِمنَّ

 كل هذا العطاء؟! 

.  إنما هو محض الجود والكرم والَمنِّ

 اللهم ارزقنا حج بٌتك الحرام.

 .-قٌة إن شاء هللاب-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 م؟9ٙ7ٔهل كانت حرب الٌمن أحد أسباب هزٌمة 

 كتبه/ عبلء بكر 

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

قرن فتعد "حرب الٌمن" التً خاضتها مصر فً الستٌنٌات ِمن ال

ت بها مصر، حٌث  المٌبلدي الماضً أحد األحداث الهامة التً مرَّ

كان لها انعكاسات كبٌرة ومؤثرة على الحٌاة السٌاسٌة 

واالقتصادٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة فً مصر والمنطقة 

العربٌة، بل لم ٌسلم هذا الحدث ِمن تدخل القوى العالمٌة ِمن 

ا واستؽبللها فً تحقٌق وراء ستار فً تسٌٌر أحداثها، وتوجٌهه

 أهدافها فً تلك الفترة الهامة ِمن تارٌخ مصر واألمة العربٌة.

م وحتى 9ٕٙٔولكن هل كانت هذه الحرب التً استمرت ِمن 

م عامبًل ِمن عوامل هزٌمة مصر المرٌرة فً ٌونٌو 9ٙ7ٔ

 م؟ 9ٙ7ٔ

ا  -بشدة-خاصة وأنها شؽلت مصر واستنزفتها  ًٌّ اقتصاد

ا، وأشعلت  ًٌّ العربً"؛  -صوًرا ِمن "الصراع العربً وعسكر

مزقت الوحدة العربٌة الشكلٌة وقتها، وعمقت ِمن التفكك 

والتشرذم العربً، فلم ٌفق العرب منها إال وقد احتلت إسرابٌل 

مساحات كبٌرة ِمن األراضً العربٌة فً مصر واألردن وسورٌا 

ى إلى جانب االستٌبلء على ما تبقى ِمن فلسطٌن باالستٌبلء عل

القدس والضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة، ولعل معرفة الجواب تتضح 

 ِمن خبلل هذا العرض الموجز عن حرب الٌمن. 

 كٌؾ بدأت حرب الٌمن؟

أعلن فً الٌمن عن قٌام الثورة الٌمنٌة )االنقبلب العسكري( 

م، الذي 9ٕٙٔسبتمبر  ٕٙبقٌادة اللواء "عبد هللا السبلل" فً 

كرٌة ِمن مصر لمواجهة القبابل سارع إلى طلب المعونة العس

الٌمنٌة المتوقع تمردها على الثورة، ووافقت القٌادة المصرٌة 

سرًٌعا على إرسال قوات مصرٌة إلى الٌمن لمساندة ثورة 

 الجٌش الٌمنً. 

 لماذا قبل "عبد الناصر" دخول الٌمن؟!

 قٌل فً أسباب ذلك: 

ابع االنفصال كانت مصر تعانً عند قٌام الثورة الٌمنٌة ِمن تو -ٔ

ن مصر وسورٌا، والتً استمرت  ٌْ عن سورٌا، بعد فشل الوحدة ب

م، بطلٍب ِمن سورٌا فً قٌامها، وطلب 9ٙٔٔم حتى 9٘8ِٔمن 

ِمن سورٌا فً إنهابها، ولم ٌسع عبد الناصر إال قبول الطلبٌن 

على تناقضهما؛ فربما وجد "عبد الناصر" فً مساندة الٌمن 

ا رفًعا ألسهمه فً ًٌّ المنطقة العربٌة، ورد االعتبار له، مع  عسكر

 ما فٌه ِمن إحٌاء روح الوحدة العربٌة ِمن جدٌد. 

 -بعد دورها فً تحرٌر الجزابر-وجدت مصر فً دخول الٌمن  -ٕ

خطوة لؤلمام فً الصراع مع االستعمار األوروبً عامة، 

وبرٌطانٌا خاصة؛ إذ ٌمكن بالتواجد فً الٌمن السعً لتحرٌر 

حتبلل البرٌطانً، الذي ٌؤثر على تحكم برٌطانٌا فً عدن ِمن اال

 مضٌق باب المندب المدخل الجنوبً للبحر األحمر. 

االتحاد السوفٌتً كقوة كبرى  -وتأٌٌد-زاد األمر قبواًل موافقة  -ٖ

 داعمة لدخول القوات المصرٌة فً الٌمن. 

كانت المعلومات لدى القٌادة المصرٌة تجعلها تظن أن  -ٗ

الٌمن ستكون سهلة وقصٌرة، ال تحتاج ألكثر ِمن  المهمة فً

كتٌبة مصرٌة ِمن الجٌش المصري تكون كافٌة لحماٌة الثورة 

 الٌمنٌة، وإخضاع الٌمن ككل. 

ا ِمن  م، وتبع 9ٕٙٔسبتمبر 8ٕبدأ توافد القوات المصرٌة جّوً

ذلك إرسال قوات إضافٌة بحًرا، وأدى تفاقم األحداث إلى تزاٌد 

لمصرٌة فً الٌمن، مع تزاٌد العتاد والمعدات، وتضاعؾ القوات ا

ِمن مدفعٌة ومدرعات وطابرات، حتى أصبح لمصر جٌش كامل 

 ٌقاتل فً الٌمن ولعدة سنوات. 

 أوضاع الٌمن قْبل الثورة )االنقبلب(: 

كان "اإلمام أحمد ٌحٌى" ِمن أسرة "حمٌد الدٌن" ٌحكم الٌمن 

تل والده ونجاحه م، بعد أن تولى السلطة بعد مق9ٗ8ٔمنذ عام 

فً استعادة الحكم ِمن قتلة أبٌه بمعاونة قبابل )بكٌل( و)حاشد(، 

آالؾ ٌمنً،  ٙوقد راح ضحٌة الستعادة السلطة ما ال ٌقل عن 

وقد حكم اإلمام أحمد الٌمن طوال حٌاته وحتى موته بقبضٍة ِمن 
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ن  ٌْ حدٌٍد، ورأى معارضوه أنه باستبداده ودٌكتاتورٌته ٌحول ب

 تقدم والمدنٌة الحدٌثة. الٌمن وال

ا للعهد، وكان  ًٌّ وقد عٌن اإلمام أحمد ابنه األمٌر محمد البدر ول

البدر ؼٌر راض عن أسلوب والده فً الحكم، وٌتعاطؾ مع اتجاه 

اإلصبلح، بل وله صداقة مع عبد الناصر، ومع وفاة اإلمام أحمد 

مام وإعبلن البدر نفسه إماًما للٌمن خلًفا لوالده، ولما كان اإل

البدر لٌس له سطوة وقوة فً الحكم كوالده، قام عبد هللا السبلل 

الذي كان مع كونه ِمن المقربٌن ِمن اإلمام البدر وٌرأس تنظًٌما -

ا ِمن صؽار الضباط ًٌّ بانقبلٍب عسكريٍ ضد اإلمام البدر  -عسكر

سبتمبر  ٕٙلئلطاحة بحكم بٌت حمٌد الدٌن، حٌث قام فً 

شابر فً العاصمة صنعاء حٌث إقامة م بمحاصرة قصر الب9ٕٙٔ

اإلمام البدر بالدبابات التً أطلقت قذابفها على القصر، فً الوقت 

الذي قامت فٌه قوة أخرى باالستٌبلء على اإلذاعة، وإعبلن 

البٌان األول للثورة الٌمنٌة، وأعلن معه مقتل اإلمام البدر، وقٌام 

 الجمهورٌة. 

 هرب اإلمام البدر إلى السعودٌة:

ً الوقت الذي أعلن فٌه عن مقتل اإلمام البدر، كان اإلمام قد ف

ا، وتجاوز أسوار صنعاء، وِمن  ًٌ خرج ِمن قصره المتهدم متخف

ا حتى بلػ  صنعاء إلى منطقة )جٌحانة(، ومنها واصل سٌره سّرً

حدود المملكة العربٌة السعودٌة، وِمن السعودٌة أعلن بعد فترة 

ا، وخبلل ذلك  ًٌّ جاء إلى )جدة( قادًما من )نٌوٌورك( أنه ما زال ح

ابن عم اإلمام البدر، والذي كان ٌمثِّل الٌمن فً -األمٌر )حسن( 

وأعلن نفسه إماًما للٌمن خلًفا لئلمام البدر عقب  -األمم المتحدة

اإلعبلن عن مقتله وقٌام الثورة، وبعد ظهور اإلمام البدر فً 

 امة لؤلمٌر البدر. السعودٌة ِمن جدٌد تنازل األمٌر حسن عن اإلم

تجمعت أسرة حمٌد الدٌن فً السعودٌة، وقد عزمت على 

استرجاع السلطة والحكم بالقوة ِمن ضباط االنقبلب العسكري، 

وقد استضاؾ النظام الملكً فً السعودٌة أسرة حمٌد الدٌن، 

م لها العون لمواجهة الثورة فً الٌمن، وبالتالً الدخول فً  وقدَّ

 لمصري هناك. مواجهة مع الوجود ا

ألؾ  ٕٓحشد األمٌر البدر قوات ِمن القبابل الٌمنٌة بلػ عددها 

مقاتل السترداد الحكم فً الٌمن، ووزعها لتدخل الٌمن ِمن أربع 

قوة ِمن شرق الٌمن بقٌادة األمٌر حسن، وقوة ِمن جهة  جبهات:

مدٌنة )صعدة( ٌقودها األمٌر البدر، وقوة ِمن جهة منطقة 

ن جهة )حرٌب(. وقد اتخذت أسرة حمٌد الدٌن )الجوؾ(، وقوة مِ 

ا  -القرٌبة ِمن حدود الٌمن-ِمن )نجران(  ًٌّ ا وعسكر ًٌّ ا سٌاس مقّرً

 لها فً مواجهة العسكرٌٌن الجمهورٌٌن. 

 لماذا ساندت السعودٌة اإلمام البدر؟

 قٌل فً أسباب ذلك:

خشٌة العابلة المالكة فً السعودٌة ِمن امتداد المد الثوري  -ٔ

الٌمن إلى المملكة العربٌة السعودٌة، وبالتالً القضاء على  ِمن

 النظام الملكً فً السعودٌة. 

خشٌة السعودٌة ِمن إحٌاء الٌمن فً ظل نظامها الجدٌد  -ٕ

المطالبة بـ)جٌزان( و)نجران(، وكان الشرٌؾ اإلدرٌسً قد 

تنازل عنهما للملك عبد العزٌز آل سعود، بعد حرب بٌنهما فً 

م بعد 9ٖٗٔات انتهت بتوقٌع معاهدة الطابؾ عام الثبلثٌنٌ

استٌبلء السعودٌة على المدٌنتٌن بالقوة، وإن بقت األمور بعد 

 المعاهدة ؼٌر مستقرة. 

ولم تنجح المحاوالت العربٌة التً جرت إلٌقاؾ الحرب فً 

الٌمن، وإٌقاؾ نزٌؾ الدم واألموال ِمن الطرفٌن المتصارعٌن: 

ا، وقوات اإلمام الجٌش الٌمنً وتساعده مص ًٌّ ا وماد ًٌّ ر عسكر

ا.  ًٌّ ا وماد ًٌّ  البدر والقبابل الٌمنٌة وتساعدها السعودٌة عسكر

وبدا أن هناك أطراًفا خارجٌة حرٌصة على بقاء التورط المصري 

فً الٌمن، واستنزاؾ قدرات مصر، وإنهاك قواتها المسلحة فً 

وبات واضًحا حرٍب طوٌلٍة األمد، كثٌرة التكلفة، كبٌرة الخسابر، 

أن ِمن الذٌن ملكوا شن الحرب لم ٌعد بقدرتهم وقفها، وأن َمن 

 ٌمكنهم وقفها ٌرٌدون لها االستمرار.

لقد رأى الؽرب فً هذه الحرب ما ٌشؽل مصر عن التركٌز على 

الصراع مع إسرابٌل، ووجد فٌها بعض العرب إبعاًدا لعبد الناصر 

الذي أوجدت هذه  عن التدخل فً شبونهم الداخلٌة؛ فً الوقت

ن النظام الملكً فً  ٌْ الحرب حرًبا أخرى سٌاسٌة ودبلوماسٌة ب

السعودٌة وَمن ٌؤٌده ِمن الحكام العرب، ونظام عبد الناصر وَمن 

 ٌؤٌده ِمن الحكام العرب. 
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م عقد مؤتمر القمة العربً فً القاهرة 9ٙٗٔوقد شهد عام 

روافد نهر لمناقشة المواجهة مع إسرابٌل عقب قٌامها بتحوٌل 

األردن فً انتهاك صرٌح، ومخالفة صارخة للقوانٌن الدولٌة، 

وانتهت القمة بدون أي خطوات إٌجابٌة فً مواجهة الخطوة 

 اإلسرابٌلٌة، أو فً إنهاء حرب الٌمن. 

 دور الؽرب فً استمرار حرب الٌمن: 

بتواصل القتال تحولت الٌمن إلى مستنقع للقوات المصرٌة، 

  واصل الحرب وتصاعدها:وعمل الؽرب على ت

فكانت أمرٌكا تقدم للسعودٌة السبلح لمساندة القوات الملكٌة  -ٔ

 فً الٌمن. 

وجعلت برٌطانٌا ِمن الجنوب العربً ممًرا للملكٌٌن ٌهاجمون  -ٕ

 منه القوات المصرٌة. 

وتحالَؾ رجال المخابرات الؽربٌة، وتجار السبلح، وشركات  -ٖ

ورة الٌمنٌة والقوات المؤٌدة لها؛ البترول الكبرى للعمل ضد الث

فكان تقدٌم المعونات المخابراتٌة والمادٌة وتٌسٌر الحصول على 

 السبلح بصورة ؼٌر معلنة للسعودٌة والٌمنٌٌن.

وأسقطت إسرابٌل أسلحة وذخابر بالطابرات لجٌوب  - ٗ

الملكٌٌن المحاصرة فً جبال الٌمن انطبلًقا ِمن قاعدة جٌبوتً 

حتبلل الفرنسً، بل وتم إسقاط أعداد ِمن الٌهود الواقعة تحت اال

الٌمنٌٌن الذٌن هاجروا إلى إسرابٌل لكً ٌقوموا ببعض العملٌات 

 الخاصة، ثم التسلل بعد ذلك داخل المدن والقرى الٌمنٌة. 

 تطور األحداث فً الٌمن:

مع زٌادة الدعم السعودي للملكٌٌن زاد تدفق القوات المصرٌة 

وساهم الطٌران المصري بدوٍر كبٌٍر فً حتى بلػ عدة ألوٌة، 

القتال، حٌث كانت سماء الٌمن مفتوحة أمامه ببل اعتراض، 

حٌث قامت الطابرات القاذفة المصرٌة بضرب التجمعات للقوات 

الملكٌة، خاصة فً المناطق الجبلٌة المحٌطة بصنعاء، خاصة أن 

تعتد القوات المصرٌة لم تحارب ِمن قبل فً مثل هذه الجبال، ولم 

 مواجهة مقاتلً القبابل. 

وزادت تكلفة الحرب الٌومٌة بالنسبة لمصر حتى بلؽت ما قٌمته 

ا  ًٌّ ترتب على إنفاقها  -بسعر وقتها-ملٌونٌن ِمن الجنٌهات ٌوم

تأثر االقتصاد المصري، وتأثر مشروعات التنمٌة والبنٌة التحتٌة 

إلى جانب للببلد، وبدأ الشعب المصري ٌعانً ِمن هذه التداعٌات، 

 سقوط قتلى كثٌرٌن فً مواجهة القوات الملكٌة والقبابل الٌمنٌة.

م شارك المشٌر عبد الحكٌم عامر فً قٌادة 9ٖٙٔوفً مارس 

القوات المصرٌة فً الٌمن بنفسه، وترتب على السٌطرة 

المصرٌة على أنحاء الٌمن بقاء الثورة، وإن لم ٌترتب علٌها 

 توقؾ القتال؛ إذ استمر الصراع. 

م قام جمال عبد الناصر بزٌارٍة تارٌخٌٍة 9ٙٗٔأبرٌل  ٖٕوفً 

بمرافقة المشٌر عامر، حٌث ألقى فٌها  -عاصمة الٌمن-لصنعاء 

خطاًبا هاجم فٌه السعودٌة واالستعمار البرٌطانً فً الجنوب 

ا فً تعز ٌوم  ًٌ أبرٌل، وقد شهدت  ٕٙالعربً، ثم ألقى خطاًبا ثان

للتواجد المصري فً الٌمن  مصر تزاٌد المعارضة الداخلٌة

وانعكاساته السلبٌة على االقتصاد المصري، وسقوط اآلالؾ ِمن 

المصرٌٌن فً حرب طوٌلة األمد، ولكن النظام الحاكم فً مصر 

كان لهذه اآلراء المعارضة بالمرصاد، واعتبر أصحابها ِمن 

 الخارجٌن عن النظام الحاكم فً الببلد. 

دٌة للقاء الملك فٌصل الذي تولى قام عبد الناصر بزٌارة للسعو

الحكم بعد أخٌه الملك سعود، فً محاولة لتحقٌق السبلم فً 

الٌمن، على أساس توقؾ السعودٌة عن تقدٌم العون والمساعدة 

للملكٌٌن مقابل انسحاب القوات المصرٌة ِمن الٌمن، فٌما عرؾ 

 تال. باتفاقٌة )جدة(، ولكنها لم تكلل بالتنفٌذ والنجاح، واستمر الق

 ِمن الٌمن إلى سٌناء:

ٌْن مصر وإسرابٌل بسبب  مع تصاعد المواجهة السٌاسٌة ب

الحشود اإلسرابٌلٌة على الجبهة السورٌة عدها عبد الناصر 

فرصة لبلنسحاب ِمن الٌمن بدعوى االستعداد للحرب مع 

إسرابٌل، فبدأ فً إعادة القوات المصرٌة ِمن الٌمن وانتقالها إلى 

 لنٌٍة واستعراضٌة. سٌناء بصورٍة ع

وقد عد كثٌٌر ِمن العسكرٌٌن أن إعادة القوات المصرٌة وتوجهها 

مباشرة لمواجهة إسرابٌل فً سٌناء ٌشوبه خطأ كبٌر أقدمت 
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علٌه القٌادات السٌاسٌة والعسكرٌة فً مصر، ألسباٍب عدٌدٍة، 

  منها:

حاجة هذه القوات المنهكة العابدة ِمن الٌمن لوقٍت ِمن اإلعداد 

لمناسب، وإعادة التدرٌب قْبل توجهها للمشاركة فً القتال فً ا

صحراء سٌناء عقب سنواٍت ِمن الحرب فً جبال الٌمن، وفً 

مواجهة قبابل ؼٌر نظامٌة، كان ِمن الواجب اإلعداد الجٌد 

 للحرب عن طرٌق: 

تهٌبة هذه القوات على مواجهة الجٌش اإلسرابٌلً النظامً  -

أن الجٌش اإلسرابٌلً قد بلػ وقتها فً صحراء سٌناء، خاصة و

ٌفترض أن المخابرات -درجة كبٌرة ِمن اإلعداد والتسلٌح 

تستلزم التدرٌب الجٌد على األسالٌب  -المصرٌة على دراٌة بها

 الحدٌثة فً القتال والمواجهة. 

تهٌبة وتدرٌب الطٌران المصري العابد ِمن الٌمن ِمن جدٌٍد  -

ة سبلح الطٌران اإلسرابٌلً على القتال فً سٌناء، ومواجه

المزود بطابرات ؼربٌة حدٌثة، بعد قتاٍل لسنواٍت لم ٌواجه 

الطٌران المصري فٌها أي مقاومة جوٌة فً الٌمن، إلى جانب 

ا للحرب فً صحراء  ًٌّ ا وجو ًٌّ ن هذه القوات بر ٌْ إعادة التنسٌق ب

سٌناء، فلن تكون سماء سٌناء خالٌة ِمن طٌران للعدو كما كان 

 ل فً الٌمن.الحا

تهٌبة هذه القوات على الحركة السرٌعة فً قتال العدو بعد 

سنواٍت ِمن القتال فً جبال الٌمن امتاز بالبطء فً الحركة 

والتمركز الدفاعً تنفٌذا لسٌاسة النفس الطوٌل فً مواجهة 

 القوات والقبابل المتمردة على الثورة الٌمنٌة. 

صرٌة خارج مصر، حٌث وجود أعداٍد كبٌرٍة ِمن القوات الم -

ألؾ جندي مصري فً الٌمن عند تصاعد  ٌٓ٘تواجد نحو 

 األحداث. 

ا-إعداد الدولة  - ًٌّ ا ومظهر ًٌّ ا ال إعبلم ًٌّ ا وواقع ًٌّ لحالة الحرب  -فعل

ا؛ إذ دخول حرب قد تمتد ألٌام أو أسابٌع ٌحتاج  ًٌّ ا وداخل ًٌّ اقتصاد

ٌدات معاونٌه إلى تهٌبة مناسبة، وقد اعتمد عبد الناصر على تأك

فً هذا الشأن دون مراجعة شاملة وجادة لحقٌقة األمور على 

 الجبهة وفً الداخل. 

 مناورة سٌاسٌة أم مجازفة عسكرٌة؟

ٌرى بعض المحللٌن أن القٌادة المصرٌة فً تصعٌدها لؤلحداث 

مع إسرابٌل عقب ما أثٌر حول حشودها على الجبهة السورٌة 

م، كان مناورة 9ٙ7ٔنٌو فً األٌام السابقة لبدء حرب ٌو

سٌاسٌة ِمن عبد الناصر، لكنه استدرج بها إلى حرب ومواجهة 

عسكرٌة مع إسرابٌل لم ٌكن مستعًدا لها؛ وإال فدخوله الحرب 

 بؽٌر االستعداد الكامل لها ٌعد مجازفة ال ٌحتملها وضع الببلد. 

فقد عقدت مصر معاهدة دفاع مشترك مع سورٌا ثم األردن قْبل 

ٌو بشهور، وسارعت إلى تفعٌلها والعمل بها مع ظهور حرب ٌون

حشود إسرابٌلٌة على الحدود السورٌة، رؼم عدم توتر األوضاع 

اإلسرابٌلٌة" نتٌجة وجود قوات  –على "الجبهة المصرٌة 

الطوارئ الدولٌة فً سٌناء ِمن بعد العدوان الثبلثً على مصر 

ئ م، بل كان طلب مصر سحب قوات الطوار9٘ٙٔفً عام 

الدولٌة ٌنتج عنه توتر هذه الجبهة، إلى جانب إعادة قوات 

مصرٌة ِمن الٌمن وحشدها مع القوات العسكرٌة المصرٌة فً 

سٌناء، وإدخال قوات وأسلحة ثقٌلة فً سٌناء وقطاع ؼزة، فً 

الوقت الذي أؼلقت فٌه مصر )مضٌق تٌران( فً وجه المبلحة 

بترول أو المواد اإلسرابٌلٌة ومنعت وصول أي سفٌنة تحمل ال

اإلستراتٌجٌة إلسرابٌل؛ هذا فً الوقت الذي زاد فٌه نشاط 

الفدابٌٌن ضد اإلسرابٌلٌٌن داخل إسرابٌل، إلى جانب دخول قوات 

عربٌة إلى الضفة الؽربٌة؛ فهذه أحداث تدفع للحرب دفًعا، وكانت 

م لحرٍب البد منها مع العرب، 9٘ٙٔإسرابٌل تعد نفسها ِمن بعد 

أمرٌكا للوقوؾ بجانبها فٌها، فجاءت األحداث ِمن وتنسق مع 

مصر والعرب لتعطٌها الفرصة المناسبة للقٌام بحرب استعدت 

لها جًٌدا ِمن سنواٍت، فلم تكن الضربة التً وجهتها إسرابٌل 

لمصر وسورٌا واألردن بهذه الكٌفٌة والتخطٌط واإلعداد ولٌدة 

ب إسرابٌل رؼم الساعة، ولم ٌكن وقوؾ أمرٌكا والؽرب إلى جان

ِمن مصر -أنها التً هً التً بدأت بالعدوان والهجوم بعد التعهد 

بعدم البدء  -أمرٌكا وروسٌا-أمام القوتٌن الكبٌرتٌن  -وإسرابٌل

بالقتال ولٌد السعة؛ لذا فلم ٌجبروا إسرابٌل على االنسحاب ِمن 

م؛ ألن هذه الحرب قد أعد لها 9٘ٙٔسٌناء كما تم بعد عدوان 

ل، وبٌت لها بلٌل، وجاءت األحداث المتصاعدة لتعجل بها ِمن قبْ 

 وتمهد لها، ولم تضٌع إسرابٌل تلك الفرصة. 
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 نهاٌة مأساة مصر فً الٌمن:

جاءت الهزٌمة القاسٌة للقوات المصرٌة التً حشدت فً سٌناء 

بؽٌر مهاٍم واضحٍة وإعداٍد كاٍؾ، وفرض علٌها االنسحاب بعد 

وفً ظل سٌطرة إسرابٌلٌة كاملة  تدمٌر سبلح الطٌران المصري،

على سماء سٌناء، لتكتب نهاٌة حزٌنة للمواجهة مع إسرابٌل، 

وكان لزاًما على عبد الناصر أن ٌخرج بقواته ِمن الٌمن، فتم 

االتفاق بوساطة سودانٌة على انسحاب مصر ِمن الٌمن فً 

مقابل توقؾ السعودٌة عن دعم الملكٌٌن فً الٌمن، وٌترك 

ألؾ جندي  ًٓ٘ تقرٌر مصٌره، وعلٌه تم نقل نحو للشعب الٌمن

مصري ِمن الٌمن على بواخر مصرٌة وٌونانٌة، حٌث نزلوا على 

شواطا مصرٌة على البحر األحمر بعًٌدا عن متناول الطابرات 

 اإلسرابٌلٌة ومدى نٌران العدو.

سنوات قدمت  ٘وهكذا انتهت مأساة مصر فً الٌمن بعد قرابة 

ؾ قتٌل، وبتكلفة بلؽت فً المتوسط أل ٕٓفٌها مصر نحو 

ا، أثرت على التنمٌة فً مصر،  ًٌّ ملٌونٌن ِمن الجنٌهات ٌوم

وتمادى عبد الناصر طوال هذه السنوات الخمس فً التنكٌل بكل 

َمن ٌعارض وجود مصر فً الٌمن، فأبعد الكثٌر ِمن أصحاب 

، الكفاءات والمكانة العلمٌة عن الصدارة لكونهم لٌسوا أهبًل لثقته

وفرَّ كثٌرون إلى خارج الببلد هروًبا ِمن استبداد عبد الناصر، 

وشهدت هذه الفترة العصٌبة ِمن حكم عبد الناصر تؽٌرات كثٌرة 

ا، انتهت  ًٌّ ا واجتماع ًٌّ ا وسٌاس ًٌّ فً المجتمع المصري اقتصاد

بهزٌمة مفجعة كانت بمنزلة سقوًطا لحقبة الناصرٌة فً مصر، 

 هزٌمة وَمن جاء بعده! وعانً ِمن تبعاتها جٌل ال

 الٌمن بعد الخروج المصري: 

بعد رحٌل القوات المصرٌة عن الٌمن وخبلل زٌارة خارجٌة قام 

بها عبد هللا السبلل للقاهرة وبؽداد استولى الجٌش الٌمنً على 

السلطة فً صنعاء، وأسند رباسة الببلد للقاضً عبد الرحمن 

، اعتقل بسببها وسجن األرٌانً، الذي كان ٌحمل أفكاًرا إصبلحٌة

فً عهد اإلمام أحمد، وتعرض بسبب االختبلؾ مع عبد هللا 

السبلل على أسلوب الحكم بعد قٌام الجمهورٌة فً الٌمن إلى 

النفً إلى القاهرة، وحددت إقامته هناك، فلما عاد لصنعاء بعد 

خروج القوات المصرٌة ِمن الٌمن، حٌث ظلت إقامته أًٌضا 

اء، اختاره رجال الجٌش فً النظام الجدٌد محددة بمنزله فً صنع

 لرباسة الٌمن بداًل ِمن عبد هللا السبلل. 

 لبلستزادة راجع: 

كتاب )أسرار حرب الٌمن( تألٌؾ الكاتب وجٌه أبو ذكري، ط.  -

م، وقد طبع ِمن قبل باسم )الزهور 98ٙٔأبرٌل  -كتاب الٌوم 

 م. 977ٔ، وفً عام 97ٕٔتدفن فً الٌمن( فً عام 

اب )ٌومٌات ضابط فً حرب الٌمن( تألٌؾ محمود مبروك، كت -

 م.ٕٗٔٓط. الهٌبة العامة للكتاب عام 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (ٔفضل أٌام العشر وما ٌنبؽً فٌها ِمن أعمال )

 كتبه/ محمود عبد المنعم

 لى رسول هللا، أما بعد؛ الحمد هلل، والصبلة والسبلم ع

 أتدري عبد هللا فً أي أٌام الدنٌا أنَت؟! 

إنها أٌام العشر األول ِمن ذي الحجة ذات الفضابل العظٌمة عند 

 . -عز وجل-هللا 

 فِمن هده الفضابل: 

: أَنَّ َرُسولَ -رضً هللا عنه-فعن جابر  أنها أفضل أٌام الدنٌا: -ٔ

 ِ ِه وَ -هللاَّ ٌْ اُم اْلَعْشرِ َقالَ: ) -َسلَّمَ َصلَّى هللا َعلَ ٌَّ ا أَ ٌَ ْن اِم الدُّ ٌَّ ( أَْفَضلُ أَ

ِ؟! َقالَ:  ِة، قٌِلَ: َوال ِمْثلُُهنَّ فًِ َسبٌِِل هللاَّ ْعنًِ: َعْشَر ِذي اْلَحجَّ ٌَ

ِ إاِلَّ َرُجلٌ ُعفَِّر َوْجَهُه فًِ التَُّرابِ ) )رواه ( َوال ِمْثلُُهنَّ فًِ َسبٌِِل هللاَّ

 .أللبانً: صحٌح لؽٌره(البزار، وقال ا

بذكره  -عز وجل-أنها األٌام المعلومات التً أمر هللا  ومنها: -ٕ

فٌها عند رؤٌة بهٌمة األنعام "سواء كانت هدي أو أضحٌة"، 

اٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما : )-تعالى-قال هللا  ٌَّ ِ فًِ أَ ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ َو

 . (8ٕ)الحج: (َرَزَقُهْم ِمْن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعامِ 

: -تعالى-أن هللا أقسم بها جملة وتفصٌبًل، قال هللا  ومنها: -ٖ

ْفِع َواْلَوْترِ ) اٍل َعْشٍر . َوالشَّ ٌَ . قال (ٖ-ٔ)الفجر:( َواْلَفْجِر . َوَل

(: هو فجر ٌوم عرفة أو فجر ٌوم النحر أو َواْلَفْجرِ المفسرون: ")

ن فجر العشر كله، أو صبلة الفجر أو وقت الفجر،  ٌْ وال تعارض ب

اٍل َعْشرٍ هذا كله. ) ٌَ (: ذهب جماهٌر المفسرٌن أنها العشر َولَ

ْفِع َواْلَوْترِ األول ِمن ذي الحجة. ) (: الشفع ٌوم النحر والوتر َوالشَّ

ٌوم عرفة، أو الشفع األٌام الزوجٌة والوتر الفردٌة منها، أو 

ر، الشفع والوتر المخلوقات؛ منها ما هو شفع ومنها ما هو وت

 ". -عز وجل-أو الشفع: الخلق والوتر الخالق، وهو هللا 

فٌها:  -تعالى-أنها داخلة فً أشهر الحج التً قال هللا  ومنها:

، فقد اتفق المفسرون (97ٔ)البقرة:( اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماتٌ )

والفقهاء على أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، والعشر األول 

 فوا فٌما زاد على ذلك. ِمن ذي الحجة، واختل

أنها داخلة فً األشهر الحرم المتوالٌات، بل وقعت  ومنها: -ٗ

ِ : )-تعالى-فً أفضل شهر منها، قال هللا  َة الشُُّهوِر ِعْنَد هللاَّ إِنَّ ِعدَّ

َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَها  ْوَم َخلََق السَّ ٌَ  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا فًِ ِكَتاِب هللاَّ

مُ  أَْرَبَعةٌ  ٌِّ ٌُن اْلَق صلى هللا -، وقال الرسول (9)التوبة:( ُحُرٌم َذلَِك الدِّ

فً حجة الوداع فً السنة العاشرة فٌما رواه أبو  -علٌه وسلم

إِنَّ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-عن النبً  -رضً هللا عنه-بكرة 

ُ السَّ 
ْوَم َخلََق هللاَّ ٌَ َبتِِه  ٌْ َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَه َنُة الزَّ َماَواِت َواأْلَْرَض السَّ

اٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو  ٌَ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َثبَلٌث ُمَتَوالِ

َن ُجَماَدى َوَشْعَبانَ  ٌْ ُم َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َب ِة َواْلُمَحرَّ )متفق ( اْلِحجَّ

 .علٌه(

كان الحج؛ لقول أن فٌها ٌوم عرفة، وفٌه أعظم أر ومنها: -٘

)رواه أحمد وأبو داود ( اْلَحجُّ َعَرَفةُ : )-صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

، وقٌل: هو ٌوم الحج األكبر؛ الشتماله والترمذي، وصححه األلبانً(

 على هذا الركن العظٌم.

أن فٌها ٌوم النحر. وقٌل: هو ٌوم الحج األكبر أًٌضا؛  ومنها: -ٙ

ج: كالرمً والذبح، والحلق أو الشتماله على معظم أعمال الح

ن الصفا  ٌْ التقصٌر، والتحلل األصؽر وطواؾ اإلفاضة، والسعً ب

. قال (ٖ)البروج:( َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ : )-تعالى-والمروة، قال هللا 

المفسرون: "الَشاِهٍد: ٌوم عرفة. والَمْشُهوٍد: ٌوم النحر، أو 

جمعة. أو العكس، أو الشاهد: ٌوم عرفة. والمشهود: ٌوم ال

 الشاهد: ٌوم عرفة، والمشهود ٌوم القٌامة".

-أنه وقع فً األربعٌن، اللٌلة التً وعد هللا موسى  ومنها: -7

َوَواَعْدَنا ُموَسى َثبَلثٌَِن : )-تعالى-للقابه، قال هللا  -علٌه السبلم

لَ  ٌْ ِه أَْرَبِعٌَن لَ لًَة َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشٍر َفَتمَّ ِمٌَقاُت َربِّ ٌْ . (ٕٗٔ)األعراؾ:( ةً لَ

قال بعض المفسرٌن: "الثبلثون لٌلة: شهر ذي القعدة والعشر 

المتممة لؤلربعٌن هً عشر ذي الحجة. وقال البعض اآلخر: 

الثبلثون لٌلة هً شهر ذي الحجة والعشر المتممة لؤلربعٌن هً 

العشر األول ِمن المحرم. وعلى القولٌن؛ فالعشر األول ِمن ذي 

 ها".الحجة داخلة فٌ

هذا وللعشر فضابل أخرى كثٌرة ستأتً اإلشارة إلى بعضها فً 

الكبلم عن أعمال العشر؛ لذا ٌنبؽً لكل عاقل أن ٌؽتنم أمثال هذه 

َر َدْهَرُكْم : )-صلى هللا علٌه وسلّم-قال  المواسم، ٌْ اْفَعلُوا اْلَخ

 ِ ُضوا لَِنَفَحاِت َرْحَمِة هللاِ، َفإِنَّ هلِلَّ َنَفَحاٍت ِمْن  -َجلَّ َعزَّ وَ -َوَتَعرَّ
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َشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  ٌَ ٌُِصٌُب بَِها َمْن  )رواه الطبرانً فً الكبٌر، ( َرْحَمتِِه 

 . وحسنه األلبانً(

 وهللا الموفق.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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بن ( ثورة عبد الرحمن ٙٗصفحات ِمن ذاكرة التارٌخ )

 هـ8ٔاألشعث عام 

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

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

فهذه فتنة سٌاسٌة جدٌدة تقع فً أرض العراق فً عصر الدولة 

األموٌة، وهً إحدى الثورات القوٌة التً قام بها أهل العراق، 

بن ٌوسؾ،  وقد قام أهل العراق بهذه الثورة على والٌهم الحجاج

والتفوا جمًٌعا حول عبد الرحمن بن األشعث الذي تولى قٌادة 

 هذه الثورة.

 بداٌة األحداث: 

ا بلػ عدده أربعٌن ألؾ مقاتل ِمن  ًٌّ كان الحجاج قد أرسل جًٌشا قو

أهل البصرة والكوفة، بقٌادة عبد الرحمن بن األشعث لقتال 

بالفعل "رتبٌل" ملك سجستان الذي امتنع عن دفع الجزٌة، و

تحرك الجٌش بقٌادة ابن األشعث لتأدٌب رتبٌل وكان ذلك عام 

هـ، وقد استطاع الجٌش أن ٌحقق نصًرا عظًٌما فً ببلد  8ٓ

الترك، وتمكن ِمن السٌطرة على بعض الببلد، وكان ابن األشعث 

ٌَّن علٌها ا فً ببلد رتبٌل وؼنم  كلما فتح بلًدا ع نابًبا، وأوؼل جّدً

 . (ٖ٘/ 9)البداٌة والنهاٌة والبقر والؽنم  كثًٌرا ِمن األموال

التوؼل فً تلك الببلد حتى  ثم رأى ابن األشعث أن ٌتوقؾ عن

ٌصلحوا ما بأٌدٌهم ِمن الببلد المفتوحة، وأن ٌقٌموا فً هذه 

الببلد حتى ٌتقووا إلى العام المقبل، فكتب إلى الحجاج بذلك، 

عقله فكتب إلٌه الحجاج ٌستهجن رأٌه فً ذلك وٌستضعؾ 

وٌصفه بالجبن والنكول عن الحرب، وٌأمره حتًما بدخول ببلد 

رتبٌل، ثم أردؾ ذلك بكتاب ثاٍن ثم ثالث مع البرٌد، وكتب فً 

جملة ذلك: "ٌا ابن الحابك الؽادر المرتد، امِض إلى ما أمرتك به 

ِمن اإلٌؽال فً أرض العدو وإال حل بك ما ال ٌطاق"، وهدده 

اج ٌبؽض ابن األشعث وٌقول: "هو بالعزل أًٌضا، وكان الحج

أهوج أحمق حسود، وأبوه الذي سلب أمٌر المؤمنٌن عثمان 

ثٌابه وقاتله، ودل عبٌد هللا بن زٌاد على مسلم بن عقٌل حتى 

ٌشعر بأن الحجاج ٌبؽضه، وكان  قتله"، وكان عبد الرحمن

 ٌضمر للحجاج السوء وٌتمنى زوال الملك عنه.

ًَّ  اب الحجاج وقال:وهنا ؼضب ابن األشعث ِمن كت "ٌكتب إل

بمثل هذا وهو ال ٌصلح أن ٌكون ِمن بعض جندي، وال ِمن بعض 

خدمً لخوره وضعؾ قوته!"، ثم إن ابن األشعث جمع رءوس 

أهل العراق وقال لهم: "إن الحجاج قد ألح علٌكم فً اإلٌؽال فً 

ببلد العدو، وهً الببلد التً قد هلك فٌها إخوانكم باألمس، وقد 

علٌكم فصل الشتاء والبرد، فانظروا فً أمركم؛ أما أنا  أقبل

ا رأٌته باألمس"، ثم قام فٌهم  ًٌ فلسُت مطٌعه، وال أنقض رأ

خطًٌبا فأعلمهم بما كان رأى ِمن الرأي له ولهم، وهو إصبلح 

الببلد التً فتحوها، وأن ٌقٌموا بها حتى ٌتقووا بؽبلتها وأموالها 

فً ببلد العدو فٌفتحونها  وٌخرج عنهم فصل البرد ثم ٌسٌرون

بلًدا بلًدا إلى أن ٌحصروا رتبٌل ملك الترك فً مدٌنة العظماء، ثم 

طلب منهم الرأي، فثار إلٌه الناس فقالوا: "بل نأبى على عدو 

 .(7ٖ/9)البداٌة والنهاٌة، هللا وال نسمع له وال نطٌع" 

، ثم قاموا إلى عبد الرحمن بن األشعث فباٌعوه بداًل ِمن الحجاج

ولم ٌذكروا خلع عبد الملك بن مروان، ثم سار ابن األشعث 

بالجنود الذٌن معه مقببًل ِمن سجستان إلى الحجاج لٌقاتله وٌأخذ 

منه العراق، فلما توسطوا الطرٌق قالوا: "إن َخْلعنا للحجاج خلع 

البن مروان" فخلعوهما وجددوا البٌعة البن األشعث، فباٌعهم 

ه، وخلع أبمة الضبللة وجهاد على كتاب هللا وسنة رسول

 الملحدٌن. 

وِمن هنا بدأت ثورة ابن األشعث، وُتعد هذه الثورة هً أخطر 

ثم سار الجٌش فً  الثورات التً قامْت على الدولة األٌموٌة،

طرٌقه إلى العراق قاصًدا الحّجاج، فلما جاء الخبر الحّجاج كتب 

تعجله فً إلى عبد الملك ٌخبره باألمر وٌطلب منه المدد وٌس

 بعثه الجنود إلٌه، وجاء الحجاج حتى نزل البصرة. 

"إنك ٌا وكتب المهلب بن أبً صفرة إلى ابن األشعث ٌقول له: 

ابن األشعث قد وضعت رجلك فً ركاب طوٌل، أبِق على أمة 

، انظر إلى نفسك فبل تهلكها، ودماء -صلى هللا علٌه وسلم-محمد 

تفرقها، والبٌعة فبل تنكثها، المسلمٌن فبل تسفكها، والجماعة فبل 

فإن قلَت أخاؾ الناس على نفسً، فاهلل أحق أن تخافه ِمن 

الناس، فبل تعرضها هلل فً سفك الدماء، أو استحبلل محرم 

والسبلم علٌك"، ولكن لم ٌعر ابن األشعث نصح المهلب أدنى 

 اهتمام.
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"أما بعد، فإن أهل العراق قد أقبلوا وكتب المهلب إلى الحجاج: 

إلٌك مثل السٌل المنحدر ِمن علوٍّ لٌس شًء ٌرده حتى ٌنتهً 

إلى قراره، وإن ألهل العراق شدة فً أول مخرجهم، وصبابة إلى 

أبنابهم ونسابهم، فلٌس شًء ٌردهم حتى ٌصلوا إلى أهلٌهم 

 وٌنبسطوا إلى نسابهم وٌشموا أوالدهم ثم واقعهم عندها، فإن

 . (9ٖٖ/ ٙ)تارٌخ الرسل والملوك " -إن شاء هللا-هللا ناصرك علٌهم 

 معركة الزاوٌة:

ثم أخذ عبد الملك فً تجهٌز الجنود ِمن الشام إلى العراق فً 

نصرة الحجاج وتجهٌزه فً الخروج إلى ابن األشعث، وعصى 

رأي المهلب فٌما أشار به علٌه، وكان فً مشورته النصح 

الحجاج ال تنقطع عن عبد الملك بخبر ابن والصدق، وجعلت كتب 

األشعث صباًحا ومساًء، أٌن نزل؟ وِمن أٌن ارتحل؟ وأي الناس 

إلٌه أسرع؟ وجعل الناس ٌلتفون على ابن األشعث ِمن كل جانب، 

حتى قٌل: إنه سار معه ثبلثة وثبلثون ألؾ فارس، ومابة 

 وعشرون ألؾ راجل، وخرج الحجاج فً جنود الشام ِمن البصرة

نحو ابن األشعث، وقد قرر الحجاج مواجهة ابن األشعث وَمن 

معه قْبل دخولهم العراق، فأرسل الكتابب تلو الكتابب، ولكن لم 

تستطع إٌقاؾ زحؾ ابن األشعث فهزمها، وتقدم حتى دخل 

ا بنفسه وَمن معه ِمن أهل  البصرة بعد أن خرج منها الحّجاج فاّرً

لى عدة أماكن، والمراد به لفظ ٌطلق ع-الشام، ونزل بالزاوٌة 

؛ عند ذلك أٌقن الحّجاج بصدق المهلب -هنا موضع قرب البصرة

فً نصحه له، فقال: "هلل أبوه، أي صاحب حرب هو! أشار علٌنا 

 .(ٖٙٗ/ٙ)تارٌخ الرسل والملوك، بالرأي فلم نقبل" 

ن ابن 8ٕوفً شهر المحرم عام  ٌْ هـ كانت وقعة الزاوٌة ب

ول ٌوم ألهل العراق على أهل الشام، األشعث والحجاج، وكان أ

ثم توافقوا ٌوًما آخر، فحمل سفٌان بن األبرد أحد أمراء أهل 

الشام على مٌمنة ابن األشعث فهزمها وَقتل خلقا كثًٌرا ِمن 

القراء ِمن أصحاب ابن األشعث فً هذا الٌوم، وخرَّ الحجاج هلل 

ه وجعل ساجًدا بعد ما كان جثى على ركبتٌه وسل شًٌبا ِمن سٌف

ٌترحم على مصعب بن الزبٌر، وٌقول: "ما كان أكرمه حتى 

 . (ٓٗ/ 9)البداٌة والنهاٌة صبر نفسه للقتل" 

"ولما التقى جٌش الحجاج وجٌش ابن األشعث قال الواقدي: 

بالزاوٌة جعل جٌش الحجاج ٌحمل علٌهم مرة بعد مرة، فقال 

فقاتلوا عن القراء: أٌها الناس لٌس الفرار ِمن أحد بأقبح منكم، 

 دٌنكم ودنٌاكم". وقال سعٌد بن جبٌر نحو ذلك.

"قاتلوهم على جورهم واستذاللهم الضعفاء،  وقال الشعبً:

 وإماتتهم الصبلة". 

ثم قاتلوا فانهزموا، ولم ٌقاتلوا كثًٌرا علًما بأن هناك طابفة كبٌرة 

ِمن أهل العلم والصبلح قد اشتركوا فً ثورة ابن األشعث؛ بسبب 

جاج وانتهاكه للحرمات، وهذا ما سنوضحه فً ظلم الح

الصفحات التالٌة بعد معركة دٌر الجماجم، وكان ابن األشعث 

ض الناس على القتال، فلما رأى ما الناس فٌه أخذ َمن اتبعه  ٌحرِّ

 وانسحب.

 ثم رجع ابن األشعث بَمن بقً معه وَمن تبعه ِمن أهل البصرة؛

فة ولحق به كثٌٌر ِمن أهل فسار حتى دخل الكوفة فباٌعه أهل الكو

 القومُ  والَمْسلَُح: جمع َمسلَحة-البصرة، وانضم إلٌه أهل المسالِح 

)تارٌخ اإلسبلم للذهبً، والثؽور"  -فً ثؽٍر أَو مخفرٍ  المسلَّحون

ٙ/٘).  

)تارٌخ "إن الحجاج قتل ٌوم الزاوٌة أحد عشر ألًفا"  وقد قٌل:

قعة دٌر الجماجم فً ، ثم كانت و(8ٖٓ/ ٙالرسل والملوك للطبري 

نة.  شعبان ِمن نفس السَّ

 موقع أنا السلفً
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 لماذا كل هذا الفزع حول صبلة الكسوؾ؟

 كتبه/ إٌهاب الشرٌؾ

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

ًُّ  -عنهما رضً هللا-عن أسماء بنت أبً بكر  بِ -قالت: "َفِزَع النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْوًما  -َصلَّى هللاُ َعلَ ْوَم َكَسَفِت الشَّْمسُ -ٌَ ٌَ َفأََخَذ  -َتْعنًِ 

اًما َطِوٌبًل"  ٌَ اِس قِ  . )رواه مسلم(ِدْرًعا َحتَّى أُْدِرَك بِِرَدابِِه، َفَقاَم لِلنَّ

أدى به إلى  ، والذي-صلى هللا علٌه وسلم-أرأٌتم شدة فزع النبً 

أن بادر للخروج للصبلة ولشدة سرعته واهتمامه أخطأ فأخذ 

درع إحدى نسابه سهًوا، ولم ٌعلم بذلك؛ النشؽال قلبه بأمر 

 الكسوؾ!

 إٌه ٌا رسول هللا!

ؼفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بل ووعدك المقام 

ل المحمود وأنت سٌد ولد آدم، ولك ؼٌر ذلك ِمن الفضابل، ومع ك

 هذا تفزع هذا الفزع! 

 تخشى قٌام الساعة... فماذا عن المذنبٌن الخطابٌن! اللهم ؼفًرا.

إن الكسوؾ لٌس ظاهرة طبٌعٌة فحسب، بل هو آٌة ٌخوؾ هللا 

ْمَس َواْلَقَمَر : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال بها عباده،  إِنَّ الشَّ

ُؾ هللاُ بِِهَما عِ  ٌَُخوِّ اِت هللاِ،  ٌَ َتاِن ِمْن آ ٌَ ْنَكِسَفاِن آ ٌَ ُهَما اَل  َباَدهُ، َوإِنَّ

 .)متفق علٌه(( لَِمْوِت أََحٍد ِمَن النَّاسِ 

 وِمن المسنون عند الكسوؾ والخسوؾ: 

ًبا : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال  الصبلة: -ٔ ٌْ ُتْم ِمْنَها َش ٌْ َفإَِذا َرأَ

، وتكون صبلة طوٌلة حتى ٌنجلً وٌزول، )متفق علٌه( (َفَصلُّوا

 ماعة، أربع ركوعات وأربع سجدات فً ركعتٌن.تصلى ج

ُتْم َذلَِك، َفاْدُعوا : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال  الصدقة: -ٕ ٌْ َفإَِذا َرأَ

ُقوا ُروا َوَصلُّوا َوَتَصدَّ َ، َوَكبِّ
 .)متفق علٌه(( هللاَّ

ًبا : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال  الدعاء: -ٖ ٌْ ُتْم ِمْنَها َش ٌْ َفإَِذا َرأَ

ٌُْكَشَؾ َما بُِكمْ َفَصلُّو  . )متفق علٌه( (ا، َواْدُعوا هللاَ َحتَّى 

ٌُْرِسلُ هللاُ اَل َتُكوُن )ذكر هللا واالستؽفار:  -ٗ اِت الَّتًِ  ٌَ إِنَّ َهِذِه اآْل

ُؾ بَِها ِعَباَدهُ، َفإَِذا  ٌَُخوِّ ٌُْرِسلَُها،  اتِِه، َولَِكنَّ هللاَ  ٌَ لَِمْوِت أََحٍد، َواَل لَِح

ُتْم مِ  ٌْ ًبا، َفاْفَزُعوا إِلَى ِذْكِرِه، َوُدَعابِِه، َواْستِْؽَفاِرهِ َرأَ ٌْ )متفق ( ْنَها َش

 .علٌه(

ًُّ  -رضً هللا عنها-َعْن أَْسَماَء العتق.  -٘ بِ -َقالَْت: لََقْد "أََمَر النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْمِس"  -َصلَّى هللاُ َعلَ )رواه بِالَعَتاَقِة فًِ ُكُسوِؾ الشَّ

 .البخاري(

ن لئلمام أن ٌخطب الناس وٌذكرهم بعذاب القبر والٌوم ٌس -ٙ

اآلخر، وما فً النار من صور العذاب، وٌندبهم للتوبة 

 واالستؽفار.

ْمُس، قال -رضً هللا عنه-وأختم بحدٌث أبً موسى  : َخَسَفِت الشَّ

 ًُّ بِ ِه َوَسلَّمَ -َفَقاَم النَّ ٌْ ْخَشى أَْن َتُكوَن  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َفِزًعا، 

ُتُه  ٌْ اٍم َوُرُكوٍع َوُسُجوٍد َرأَ ٌَ اَعُة، َفأََتى الَمْسِجَد، َفَصلَّى ِبأَْطَوِل ِق السَّ

ْفَعلُُه، َوَقالَ: ) ٌَ ُ، الَ َتُكوُن لَِمْوِت أََحٍد َقطُّ  ٌُْرِسلُ هللاَّ اُت الَّتًِ  ٌَ َهِذِه اآل

ُ بِِه ِعَباَدهُ، َفإِذَ 
ُؾ هللاَّ ٌَُخوِّ اتِِه، َولَِكْن  ٌَ ًبا ِمْن َذلَِك، َوالَ لَِح ٌْ ُتْم َش ٌْ ا َرأَ

 .)متفق علٌه(( َفاْفَزُعوا إِلَى ِذْكِرِه َوُدَعابِِه َواْسِتْؽَفاِرهِ 

هذا ولصبلة الكسوؾ أحكام أخرى لم أذكرها خشٌة اإلطالة، 

 ٌمكن مراجعتها فً كتب الفقه والحدٌث.

 نسأل هللا العفو والعافٌة فً الدٌن والدنٌا واآلخرة.

 سلفًموقع أنا ال
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 فقد األحبة

 كتبه/ أحمد حمدي 

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

ا َنأْتًِ األَْرَض َننقُُصَها ِمْن : )-تعالى-فقد قال هللا  َرْوْا أَنَّ ٌَ أََولَْم 

 . (ٔٗ)الرعد:( أَْطَرافَِها

 أحد قولً المفسرٌن: "نقص األرض بموت العلماء".  فً

فموت العالم ثلمة: أي مصٌبة. وربما تبكً علٌه األرض التً 

ٌمشً علٌها فً طاعة هللا بمفهوم المخالفة لآلٌة عن فرعون: 

َماُء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِرٌنَ ) ِهُم السَّ ٌْ ( َفَما َبَكْت َعلَ

 . (9ٕ)الدخان:

المصابب التً أصٌب بها المسلمون عْبر التارٌخ:  وِمن أعظم

صلى -وانقطاع الوحً، قال  -صلى هللا علٌه وسلم-وفاة النبً 

ْذُكْر ُمِصٌَبَتُه بًِ : )-هللا علٌه وسلم ٌَ إَِذا أَصاَب أَحَدُكْم ُمِصٌَبٌة َفْل

ها ِمْن أْعَظِم الَمصابِبِ   .)رواه البٌهقً، وصححه األلبانً(( فإِنَّ

 999ٔت األمة االسبلمٌة فً أواخر القرن الماضً عام ولقد فقد

"ابن باز، واأللبانً،  م ثبلثة ِمن علماء العصر البارزٌن:

والعثٌمٌن" الذٌن أثروا فً الصحوة االسبلمٌة والجٌل كله، 

 وتركوا لنا تراًثا وكتًبا، وطبلًبا للعلم. 

 وكذلك فقدت "الدعوة السلفٌة" بمصر كثٌر ِمن أبنابها الذٌن

-الشٌخ "على حاتم"  تركوا لنا بصمات فً أماكنهم، منهم:

عضو مجلس إدارة الدعوة، والشٌخ "فاروق  -رحمه هللا

الرحمانً" خطٌب مسجد أولٌاء الرحمن، ومسبول معهد 

حفظه -الفرقان، ومسبول الطبلبع قْبل الشٌخ "مصطفى دٌاب" 

جامعة ، وفضٌلة الشٌخ "هٌثم توفٌق" الذي أخرج أجٌااًل فً -هللا

األزهر، والشٌخ "حسٌن ثابت" فً القاهرة، والشٌخ "برٌك" 

فً قرى أبٌس فً البحٌرة واإلسكندرٌة، والشٌخ أبو بكر 

الجراري بمطروح، والشٌخ "محمد ؼنٌم" بكفر الدوار، والشٌخ 

"محمد البرماوي" فً الؽربٌة، ود."مصطفى عبد الرحمن" فً 

فً سبٌل الدفاع عن  شمال سٌناء الذي قُتل على ٌد التكفٌرٌٌن

منهج الدعوة والرد على أهل البدع، ود."خالد شرٌؾ" جامعة 

قلٌوبٌة، والشٌخ "خالد عماد"  -عٌن شمس بشبرا الخٌمة 

الداعٌة فً دمنهور بالبحٌرة، ود."أشرؾ عبد الحلٌم"، 

 ود."ٌاسر رجب" كفر الدوار، والشٌخ "سعٌد معتمد" مطروح. 

الدعوة أو أجهلهم فً مناطقهم ولعلً نسٌت كثًٌرا ِمن أبناء 

رحمه -ومحافظاتهم ومراكزهم، وآخرهم الشٌخ "أحمد عمران" 

ن الناس فً لجان فض  ِمن أسٌوط، -هللا ٌْ الذي كان ٌصلح ب

أن ٌتقبله فً الشهداء وجمٌع  -عز وجل-المنازعات؛ نسأل هللا 

إخواننا، وأن ٌفرغ الصبر على أهله وإخوانه، وأن ٌأجرنا فً 

 وٌخلؾ علٌنا خًٌرا.مصٌبتنا، 

ولقد رأٌُت مدى تأثر فضٌلة الشٌخ الوالد "شرٌؾ الهواري" 

عند سماع الخبر وبكابه علٌه؛ لعلمه برجولته، وفقد أمثال هذه 

 الكفاءات والكوادر التً ٌصعب تكرارها، ولكن رحمة هللا واسعة،

ْؽِرُس فًِ َهَذا : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال  ٌَ  ُ
َزالُ هللاَّ ٌَ ٌِن اَل  الدِّ

ْسَتْعِملُُهْم فًِ َطاَعتِهِ  ٌَ ، )رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه األلبانً(( َؼْرًسا 

ٌِّن لنا مدى أهمٌة تربٌة الكوادر العلمٌة والتربوٌة، فكل  وهذا ٌب

 واحد منهم كان على ثؽٍر كبٌٍر؛ تشعر بذلك بعد موته.

ذا هو وِمن الوفاء أال ننسى إخواننا بالدعاء، فلهم حق علٌنا؛ فه

رباط ورحمة المنهج والدٌن والعقٌدة والكٌان، وكذلك التواصل 

مع آبابهم وأمهاتهم واالطمبنان الدابم على أهلهم وأوالدهم، 

 وتعاهدهم ومتابعة أحوالهم؛ فهذا هدي السلؾ.

أن ٌؽفر لنا تقصٌرنا، وأن ٌرحم إخواننا  -عز وجل-نسأل هللا 

اًل ٌحملون راٌة هذا وٌفرغ علٌنا الصبر، وأن ٌخلؾ علٌنا رجا

 المنهج لؤلجٌال القادمة.

 موقع أنا السلفً
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 حسن الخلق... ضرورة شرعٌة واجتماعٌة

 كتبه/ جابر عبد الوهاب

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

؛ فإن -تعالى-ة فً دٌن هللا فحسن الخلق ٌشؽل منزلة عظٌم

مكارم األخبلق تعشقها القلوب، وتهفو إلٌها النفوس، فهً 

صفات ِمن صفات األنبٌاء والصدٌقٌن والصالحٌن؛ ولذلك مدح 

بهذه الصفة  -صلى هللا علٌه وسلم-رسوله  -عز وجل-هللا 

َك لََعلَى : )-تبارك وتعالى-الكرٌمة، وهذا النعت العظٌم، فقال  َوإِنَّ

 .(ٗ)القلم:( لٍُق َعِظٌمٍ خُ 

وهن ٌصفن ُخلقه؛ قالت  -صلى هللا علٌه وسلم-وانظر إلى نسابه 

واصفة إٌاه بأصول مكارم  -رضً هللا عنها-أم المؤمنٌن خدٌجة 

لََقْد )األخبلق عندما أخبرها بنزول الوحً علٌه، وهو ٌقول: 

ٌُْخزِ َخِشٌُت َعلَى َنْفِسً ِ َما  َك (، فقالت: "َكبلَّ َوهللاَّ ُ أََبًدا، إِنَّ
ٌَك هللاَّ

َؾ،  ٌْ ِحَم، َوَتْحِملُ الَكلَّ، َوَتْكِسُب الَمْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ لََتِصلُ الرَّ

 "  . )متفق علٌه(َوُتِعٌُن َعلَى َنَوابِِب الَحقِّ

نا عابشة  - لما سبلْت عن  -رضً هللا عنها-وانظر إلى وصؾ أمِّ

)رواه ( َكاَن ُخلُقُُه اْلقُْرآنَ ) قالت: -صلى هللا علٌه وسلم-أخبلقه 

 . مسلم وأحمد واللفظ له(

-بمثل ما ُوصؾ به النبً  -رضً هللا عنه-وقد ُوصؾ أبو بكر 

 قالْت: -رضً هللا عنها-، فعن عابشة -صلى هللا علٌه وسلم

"َخَرَج أَُبو َبْكٍر ُمَهاِجًرا قَِبلَ الَحَبَشِة، َحتَّى إَِذا َبلََػ َبْرَك الِؽَماِد 

ا أََبا َبْكٍر؟ لَ  ٌَ َن ُتِرٌُد  ٌْ ُد الَقاَرِة، َفَقالَ: أَ ٌِّ ِؼَنِة، َوُهَو َس ُه اْبُن الدَّ ٌَ قِ

َفَقالَ أَُبو َبْكٍر: أَْخَرَجنًِ َقْوِمً، َفأََنا أُِرٌُد أَْن أَِسٌَح فًِ األَْرِض، 

ْخُرُج َوالَ  ٌَ ِؼَنِة: إِنَّ ِمْثلََك الَ  َك  َفأَْعُبَد َربًِّ، َقالَ اْبُن الدَّ ٌُْخَرُج، َفإِنَّ

َؾ،  ٌْ ِحَم، َوَتْحِملُ الَكلَّ، َوَتْقِري الضَّ َتْكِسُب الَمْعُدوَم، َوَتِصلُ الرَّ

َك  ، َوأََنا لََك َجاٌر، َفاْرِجْع َفاْعُبْد َربَّ َوُتِعٌُن َعلَى َنَوابِِب الَحقِّ

ِؼَنِة، َفَرَجَع َمَع أَبًِ َبكْ  ٍر، َفَطاَؾ ِفً بِببِلَِدَك، َفاْرَتَحلَ اْبُن الدَّ

ْخُرُج ِمْثلُُه َوالَ  ٌَ ٍش، َفَقالَ لَُهْم: إِنَّ أََبا َبْكٍر الَ  ٌْ أَْشَراِؾ ُكفَّاِر قَُر

ْحِملُ  ٌَ ِحَم، َو ٌَِصلُ الرَّ ٌُْكِسُب الَمْعُدوَم، َو ٌُْخَرُج، أَُتْخِرُجوَن َرُجبًل 

ٌُِعٌُن َعلَى َنَوابِِب الَحقِّ  َؾ، َو ٌْ ْقِري الضَّ ٌَ ٌش الَكلَّ، َو ٌْ ، َفأَْنَفَذْت قَُر

ِؼَنِة، َوآَمُنوا أََبا َبْكٍر"   .)رواه البخاري(ِجَواَر اْبِن الدَّ

فً حسن  -رضً هللا عنهم-واألمثلة ِمن سٌر سلفنا الصالح 

 الخلق ال ُتحصى كثرة. 

  نسأل هللا أن ٌهدٌنا ألحسن األخبلق.

 موقع أنا السلفً
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 !لَمن فاته الحج هذا العام

 كتبه/ محمد سرحان 

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

فما ِمن نفٍس مؤمنة إال وتهفو وتحن وتشتاق إلى بٌت هللا 

الحرام، وتتمنى فً كل عام أن تكون ِمن أهل الحج أو العمرة 

ر لكل أحد ٌُقدَّ  ذلك. فٌه، لكن ال 

ر له الحج عوًضا ِمن  -تعالى-وقد جعل هللا  لَمن لم ٌقدَّ

 الطاعات والقربات فً أٌام الحج الفاضلة، منها:

االجتهاد فً العشر األوابل ِمن ذي الحجة، التً هً أفضل أٌام  -

اٍس  العام: ُ َعْنُهَما-َفَعْن اْبِن َعبَّ
ًَ هللاَّ ًِّ  -َرِض بِ َصلَّى هللاُ -َعِن النَّ

اٍم أَْفَضلَ ِمْنَها فًِ َهِذِه؟َقالَ: ) -ِه َوَسلَّمَ َعلٌَْ  ٌَّ ( َقالُوا: َما الَعَملُ فًِ أَ

ٌَُخاِطُر ِبَنْفِسِه َوالَ الِجَهاُد؟ َقالَ: ) َوالَ الِجَهاُد، إاِلَّ َرُجلٌ َخَرَج 

ءٍ  ًْ ْرِجْع بَِش ٌَ  . )رواه البخاري(( َوَمالِِه، َفلَْم 

وم النحر"، وبعدها أٌام وفٌها: "ٌوم عرفة"، وأفضلها: "ٌ

-التشرٌق الثبلثة التً هً أٌام ذكر وعبادة، وتمتع بنعم هللا 

، َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللاِ ، -تعالى ًِّ َشَة اْلُهَذلِ ٌْ ِه -َفَعْن ُنَب ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

اُم أَْكٍل، َوُشْرٍب، َوِذْكِر هللاِ : )-َوَسلَّمَ  ٌَّ ْشِرٌِق أَ اُم التَّ ٌَّ حمد، )رواه أ( أَ

 . وصححه األلبانً(

شعٌرة صبلة العٌد، وذبح األضحٌة، وإن لم تقدر؛ فعلٌك وفٌها: 

 بالنٌة الصالحة، إن أعطاك هللا أن تضحً.

ُمُه. َوقٌِلَ: َكْثَرةُ اْلَقْصِد  - وإن كان اْلَحجُّ لَُؽًة: اْلَقْصُد إلَى َمْن ُتَعظِّ

َة لِلنُُّسِك، ف ِه، َوَشْرًعا: َقْصُد َمكَّ ٌْ اقصد ربك فً كل أعمالك إلَ

-سبحانه-وتروكك، وال تنظر للناس، وإنما قصد قلبك رب الناس 

، فراقب نٌتك، وراجعها فً كل عمل أو قول أو ترك، فبل ٌكون 

 شًء منها إال هلل.

ا ونحًرا؛ فقؾ بقلبك على  - ًٌ وإذا كان الحج وقوًفا وطواًفا وسع

فبل ما ترٌد؛ باب ربك، وتضرع إلٌه وحده، واطلب منه وحده كل 

علٌه -ٌعظم على هللا شًء، واشُك إلٌه وحده، فكن كٌعقوب 

ِ َما اَل : )-السبلم ِ َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ َما أَْشُكو َبثًِّ َوُحْزنًِ إِلَى هللاَّ إِنَّ

َوأَْدُعو َربًِّ : )-علٌه السبلم-، وإبراهٌم (8ٙ)ٌوسؾ:( َتْعلَُمونَ 

اَعَسى أاَلَّ أَُكوَن بُِدَعاِء َربِّ  ًٌّ علٌه -، وسلٌمان (8ٗ)مرٌم:( ً َشقِ

ْنَبِؽً أِلََحٍد ِمْن : )-السبلم ٌَ َقالَ َربِّ اْؼفِْر لًِ َوَهْب لًِ ُمْلًكا اَل 

ابُ  َك أَْنَت اْلَوهَّ  .(ٖ٘)ص:( َبْعِدي إِنَّ

وطؾ بقلبك حول العرش ال حول الُحش، وكن صاحب همة 

َقالَ َرُسولُ  فبًل،عالٌة، وعزٌمة مضاءة، وال تكن كسواًل خامبًل ؼا

ِه َوَسلَّمَ -هللاِ  ٌْ ٌُِحبُّ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ٌُِحبُّ اْلَكَرَم، َو إِنَّ هللاَ َكِرٌٌم 

ْكَرهُ َسْفَساَفَها ٌَ ًَ اأْلَْخبَلِق، َو )رواه الطبرانً والبٌهقً، وصححه ( َمَعالِ

، واسِع فً كل خٌر وإلى كل خٌر، إلى المساجد، فً األلبانً(

لمٌن، على مسكٌن أو ٌتٌم، وأنواع الخٌر كثٌرة حاجة المس

 فلٌكن لك فً كل باٍب سهم. 

-، واتبع نبٌك -تعالى-وانحر هواك وشهوتك، وانقد لشرع هللا 

فً كل صؽٌرٍة وكبٌرٍة ِمن حٌاتك، وال ٌكن  -صلى هللا علٌه وسلم

 .-تعالى-لك رؼبة إال فٌما ٌرضً هللا 

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 نا السلفًموقع أ
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ِه َقابًِما( ) ٌْ  (ٕ)إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَ

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة

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

 فهناك أنواع ِمن المطل، منها:

على أن  -هم هللارحم-اتفق الفقهاء  مطل المدٌن المعسر: -ٔ

المعسر الذي ال ٌجد وفاًء، وال ٌقدر على أداء ما علٌه ِمن دٌن، 

-ٌجب إنظاره، وال تحل مطالبته إلى أن ٌوسر؛ وذلك لقوله 

َسَرةٍ : )-تعالى ٌْ ، (8ٕٓ)البقرة: (َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرةٌ إَِلى َم

ٌُعد ذلك ِمن مكارم األخبلق، وقد وعد هللا َمن ٌن ظر معسًرا و

صلى هللا علٌه -األجر والمثوبة فً الدنٌا واآلخرة، فرسول هللا 

( َمْن أَْنَظَر ُمْعِسًرا أَْو َوَضَع َعْنُه، أََظلَُّه هللاُ فًِ ِظلِّهِ ٌقول: ) -وسلم

 . )رواه مسلم(

أن رسول هللا  -رضً هللا عنه-ما جاء عن أبً هرٌرة  ومنها: -

قُولُ كَ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم- ٌَ اَس، َفَكاَن  ٌَُداٌُِن النَّ اَن َرُجلٌ 

 ًَ ا، َفَلِق َتَجاَوُز َعنَّ ٌَ َت ُمْعِسًرا َفَتَجاَوْز َعْنُه، لََعلَّ هللاَ  ٌْ لَِفَتاهُ: إَِذا أََت

 .)متفق علٌه(( هللاَ َفَتَجاَوَز َعْنهُ 

صلى -أن النبً  -رضً هللا عنه-عن أبً قتادة  ومنها أًٌضا: -

ْوِم قال: ) -هللا علٌه وسلم ٌَ ُه هللاُ ِمْن ُكَرِب  ٌَ ٌُْنِج هُ أَْن  َمْن َسرَّ

َضْع َعْنهُ  ٌَ ٌَُنفِّْس َعْن ُمْعِسٍر، أَْو  اَمِة، َفْل ٌَ  .)رواه مسلم(( اْلقِ

والمقصود به تأخٌر المدٌن مطل المدٌن الؽنً المعذور:  -ٕ

الؽنً التسدٌد والوفاء لعذٍر منعه عن ذلك كؽٌبة ماله، وعدم 

ن ٌدٌه وقت الوفاء بؽٌر تعمده، وربما تعرض المدٌن وجوده ب ٌْ

الؽنً لنقٍص فً السٌولة مع ؼناه بالموجودات واألصول الثابتة 

أو لعدم تصرٌؾ بضاعته، أو إنهاء مساهمته، أو ربما حصلت 

له ظروؾ كالتً تحصل للتجار ؼالًبا، فمطله حٌنبٍذ ؼٌر محرم، 

عنه، هو تأخٌر ما وال إثم علٌه فً ذلك؛ ألن المطل المنهً 

 استحق أداؤه بؽٌر عذٍر.

مطل المدٌن الموسر القادر مطل المدٌن الموسر ببل عذٍر:  -ٖ

على قضاء الدٌن ببل عذٍر، وذلك بعد مطالبة صاحب الحق، 

محرم شرًعا، وِمن الظلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء، 

ًِّ : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال النبً  ، )متفق علٌه(( ُظْلمٌ  َمْطلُ اْلَؽنِ

وقد عدَّ السبكً، والهٌثمً فً الزواجر، والمناوي، مطل الؽنً 

ِمن ؼٌر عذر بعد مطالبته ِمن الكبابر ومتوعد بالعقوبة فً الدنٌا 

واآلخرة، بل إنَّ نفس المؤمن إذا مات تبقى ُمعلَّقة ومحبوَسة عن 

ٌُقضى عنه َدٌنه؛ لَِما ثبت عن النبً  صلى هللا -دخول الجنة حتى 

ٌُْقَضى َعْنهُ : )-علٌه وسلم نِِه َحتَّى  ٌْ )رواه ( َنْفُس اْلُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة بَِد

 . أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(

ِمن صبلة الجنازة على رجٍل  -صلى هللا علٌه وسلم-وامتنع النبً 

ع أحد الصحابة   -رضً هللا عنهم-مات وعلٌه دٌن حتى تبرَّ

أنَّه  -رضً هللا عنه-عن سلمة بن األَْكوع  فصحَّ  بسداده عنه،

 ًِّ بِ ا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّ ِه َوَسلَّمَ -قال: ُكنَّ ٌْ ًَ -َصلَّى هللاُ َعلَ ، إِْذ أُتِ

َها، َفَقالَ: ) ٌْ ٌن؟بَِجَناَزٍة، َفَقالُوا: َصلِّ َعلَ ٌْ ِه َد ٌْ (، َقالُوا: الَ، َهلْ َعلَ

ًَ بَِجَنا ِه، ُثمَّ أُتِ ٌْ ِ، َصلِّ َفَصلَّى َعَل ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ َزٍة أُْخَرى، َفَقالُوا: 

َها، َقالَ: ) ٌْ ٌن؟َعلَ ٌْ ِه َد ٌْ َصلُّوا (، َقالُوا: َثبلََثُة َدَنانٌَِر، َقالَ: )َفَهلْ َعَل

ا -رضً هللا عنه-(، َفَقالَ أَُبو َقَتاَدَة َعلَى َصاِحبُِكمْ  ٌَ ِه  ٌْ : َصلِّ َعلَ

ُنهُ  ٌْ ًَّ َد ِ َوَعلَ ِه. َرُسولَ هللاَّ ٌْ  . )رواه البخاري(، َفَصلَّى َعلَ

وٌمنع ِمن الذهاب الى العمرة او الحج إال بعد سداد دٌنه أو إذن 

وٌجبر على السداد بالشكاٌة عند القاضً  اصحاب الدٌون،

والعقوبة بالحبس حتى ٌسدد ما علٌه، وٌجبر على بٌع ممتلكاته 

داد إال ما هو ضروري كمسكن أو مركب او ملبس أو خادم لس

الؽرماء، فإن لم ٌِؾ بسداد ما علٌه تقاسمه الؽرماء، وكل ذلك 

نة واإلجماع، وعمل المسلمٌن وقضابهم فً  علٌه أدله ِمن السُّ

السلؾ والخلؾ، وفً اآلخرة هو ِمن المفلسٌن، فٌؤخذ ِمن 

حسناته حتى إذا فنٌت أخذ ِمن سٌباتهم ثم طرحت علٌه فطرح 

ل العرض والعقوبة ِمن أكبر فً النار، حٌث إن وصفه بالظلم وح

َمْن َكاَنْت َلُه : )-صلى هللا علٌه وسلم-الوعٌد، وقد قال النبً 

ْوَم، َقْبلَ أَْن الَ  ٌَ َتَحلَّْلُه ِمْنُه ال ٌَ ٍء، َفْل ًْ َمْظلََمٌة أِلَِخٌِه ِمْن ِعْرِضِه أَْو َش

ُكوَن ِدٌَناٌر َوالَ ِدْرَهٌم، إِْن َكاَن لَُه َعَملٌ َصالٌِح أُخِ  َذ ِمْنُه بَِقْدِر ٌَ

َباِت َصاِحبِِه َفُحِملَ  ٌِّ َمْظلََمتِِه، َوإِْن لَْم َتُكْن لَُه َحَسَناٌت أُِخَذ ِمْن َس

هِ  ٌْ  . )رواه البخاري(( َعلَ

ه المدٌنٌن أن هناك ثمة أسباب ُتعٌن على سداد الدٌن.  وننبِّ

 وِمن هذه األسباب: 
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ٌن، بدعابه باإلعانة عل -تعالى-اللجوء إلى هللا  - ى سداد الدَّ

ما بما ثبت عن النبً  ٌَّ صلى -وإزالة همه، والِؽنى ِمن الفقر؛ الس

اللُهمَّ اْكفِنًِ ِمن أدعٌة تتعلق بذلك، والتً منها: ) -هللا علٌه وسلم

ْن ِسَواكَ  )أحمد والترمذي، ( بَِحبللَِك َعْن َحَراِمَك، َوأَْؼنِنًِ بَِفْضلَِك َعمَّ

 .وحسنه األلبانً(

ط فً النَّفقة على النَّْفس واألهل االقتصا - د فً المعٌشة، والتَّوسُّ

خار ما بقً ِمن مال ولو كان قلٌبًل.  والعٌال، وادِّ

ُموَنَة  - ٌْ ٌن، فقد ثبت: أَنَّ َم ٌة الصادقة على سداد الدَّ والعْزم والنِّ

 ًِّ بِ ِه َوَسلَّمَ -َزْوَج النَّ ٌْ ا أُمَّ اْسَتَداَنْت، َفقٌِلَ َلهَ  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ا: 

َس ِعْنَدِك َوَفاٌء، َقالَْت: إِنًِّ َسِمْعُت َرُسولَ  ٌْ اْلُمْؤِمنٌَِن َتْسَتِدٌنٌَِن َولَ

قُولُ: ) ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُه هللاَّ ٌَ ٌَُؤدِّ ٌُِرٌُد أَْن  ًنا َوُهَو  ٌْ َمْن أََخَذ َد

ُ َعزَّ َوَجلَّ   . ححه األلبانً()رواه النسابً، وص( أََعاَنُه هللاَّ

فانً أذكر كلَّ ؼنً مماطل أن ٌتوب، وٌعطً الحقوق  وأخًٌرا:

ٌن فً ذمته إلى ٌوم  أهلها قْبل أن ٌخطفه الموت فجأة، وٌبقى الدَّ

القٌامة، ولٌعمل بوصٌة رسول هللا فً التوبة، والتحلل ِمن 

 المظالم.

 هذا ما أردت تنبٌه المسلمٌن إلى العمل به. 

عالمٌن، والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد، والحمد هلل رب ال

 وعلى آله وصحبه وسلم تسلًٌما كثًٌرا.

 موقع أنا السلفً
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 (ِٔعبر ِمن قصص األنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة 

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

 :-علٌه السبلم- آدم -أ

ما أحوجنا فً هذا الزمان ونحن نقاوم وندافع سٌل التحدٌات 

والفتن، والشبهات والشهوات المتبلحقة والمتنوعة، أن 

، والذٌن -عز وجل-نستحضر خبرات وتجارب وحكمة أنبٌاء هللا 

َ اْصَطَفى آَدَم هم خبلصة البشرٌة وقدوتها العلٌا الحقٌقٌة )
إِنَّ هللاَّ

، (ٖٖ)آل عمران:( َوآلَ إِْبَراِهٌَم َوآلَ ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمٌنَ َوُنوًحا 

َلَقْد َكاَن ِفً علٌنا فً كتابه لهذه الؽاٌة ) -تعالى-والتً قّصها هللا 

 . (ٔٔٔ)ٌوسؾ:( َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُولًِ اأْلَْلَبابِ 

وستكون رحلتنا مع هذه الِعَبر ِمن قصص األنبٌاء بتخصٌص 

ا  ٕ٘فً القرآن وهم  -عز وجل-لكل نبً ذكره هللا  حلقتٌن ًٌّ -نب

 ٓ٘ -جلَّ وعبل-، لتكون بمعونة هللا -علٌهم الصبلة والسبلم

 حلقة.

فٌها ِمن الِعبر والِعظات الشًء  -علٌه السبلم-إن قصة آدم 

خاصة فً هذا الزمن الذي راجت فٌه شبهات اإللحاد  الكثٌر؛

خلقه لئلنسان وكافة  ، وإنكار-عز وجل-ونفً وجود هللا 

المخلوقات، ولعل فرضٌة التطور الداروٌنٌة تعد أبرز أشكال هذه 

 -علٌه الصبلة والسبلم-الشبهة، وقصة آدم تبطلها تماًما بكونه 

ا مباشًرا دون تطور وال ارتقاء!   قد ُخلق خلًقا تاّمً

فـ"نظرٌة داروٌن" كلما تطورت العلوم ظهر عوارها وخللها، 

ٌّن مناقضت فضبًل عن أنها ُتصادم  ها للواقع والعلم والتارٌخ،وتب

نة النبوٌة، والذي  صرٌح الوحً الربانً فً القرآن الكرٌم والسُّ

هو المصدر الصحٌح للمعرفة عن بداٌة خلق اإلنسان، والذي 

كلما تطورت العلوم والمعارؾ العلمٌة تعرفت على أدلة جدٌدة 

علٌه -آدم تؤكد صدق وصحة خبر الوحً الربانً عن خلق 

ا ومباشًرا.  -السبلم  خلًقا تماّمً

بٌان مركزٌة دور  :-علٌه الصبلة والسبلم-ومن ِعبر قصة آدم 

الِعلم فً حٌاة المخلوقات بعامة، وحٌاة اإلنسان بخاصة، فلما 

ٌَسفك الدماء  استفهم المبلبكة عن ؼاٌة خلق اإلنسان، وأنه قد 

إِنًِّ أَْعلَُم َما له: )علٌهم بقو -عز وجل-وٌفسد فً األرض رد هللا 

، وفعبًل برؼم ما ٌقع ِمن الناس ِمن فساد (ٖٓ)البقرة:( اَل َتْعلَُمونَ 

وسفك للدماء؛ إال أن هناك الكثٌر ِمن الخٌر ٌقع وٌحدث، ولعله 

أضعاؾ ما ٌقع ِمن الشر، ولنا نموذج ومثال فً صمود وبطولة 

 وفداء، وتكاتؾ وتعاطؾ، وإٌثار وصبر وبذل أهل فلسطٌن

والشام وؼٌرهم بوجه المحتلٌن والؽزاة، على قلة حٌلتهم، ما 

نة أن  نفاخر فٌه أمام المبلبكة والعالمٌن، وقد ثبت فً السُّ

بأعمال عباده سألهم وهو  -تعالى-المبلبكة إذا صعدت إلى هللا 

ٌَُصلُّوَن، أعلم: ) قُولُوَن: َتَرْكَناُهْم َوُهْم  ٌَ َؾ َتَرْكُتْم ِعَباِدي؟ َف ٌْ َك

ٌَُصلُّونَ وَ  َناُهْم َوُهْم  ٌْ ؛ فكٌؾ ببقٌة أعمال الخٌر )متفق علٌه(( أََت

 والبر والطاعة؟!

ولما عجزت المبلبكة عن معرفة أسماء المخلوقات، وعرفها آدم 

ٌَّن فضله على  -علٌه الصبلة والسبلم- بما علّمه ربه، وتب

بالسجود له، وفً ذلك بٌان  -عز وجل-المبلبكة، أمرها هللا 

ٌّزه على المبلبكة. لفضل ا  لعلم، وكٌؾ أنه م

وِمن هنا فإن سبٌل رقً جنس اإلنسان هو بالعلم بالدٌن، والعلم 

ن العْلمٌن كان فً القمة والرفعة،  ٌْ باألشٌاء والدنٌا، وَمن جمع ب

وِمن قْبل كان  كما تحقق ذلك للحضارة اإلسبلمٌة قروًنا طوٌلة،

نْ ) -علٌه السبلم-لسلٌمان  ٌَ ، (ٖ٘)ص:( َبِؽً أِلََحٍد ِمْن َبْعِديُمْلًكا اَل 

وفً عصرنا الحاضر َمن كان أكثر علًما بالدنٌا، كان فً رفعة 

 مادٌة ولو كان منحًطا فً أخبلقه، ومحطًما فً روحه!

وِمن أخطاء الحركات اإلسبلمٌة الٌوم وروادها "الزهد بالعلم 

 العلم الشرعً، فتراهم ٌخالفون الدٌن والشرٌعة وهم بنوعٌه":

ٌرفعون راٌة تحكٌم الشرٌعة! وتراهم معِرضٌن عن ضبط 

الحركة والسعً بالعلم والمعرفة السلٌمة فتكون الثمرة نكبات 

  .(9ٕ)النحل:( َواَل َتُكوُنوا َكالَّتًِ َنَقَضْت َؼْزلََهاومطّبات وكوارث )

 موقع أنا السلفً
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 !الخٌانة العظمى

 كتبه/ أحمد حمدي

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

ففً مثل هذا الشهر "شهر ذي القعدة" فً السنة الخامسة ِمن 

فً أعقاب ؼزوة األحزاب  -صلى هللا علٌه وسلم-هجرة النبً 

"ؼزوة الخندق" كانت ؼزوة بنً قرٌظة آخر طوابؾ الٌهود 

لتً بقٌت فً المدٌنة بعد نقض العهد ِمن ٌهود بنً الثبلثة ا

قٌنقاع، وبنً النضٌر وطردهم ِمن المدٌنة، وقعت بنو قرٌظة فً 

"الخٌانة العظمى"، والؽدر ونقض العهد، والتحالؾ مع مشركً 

 قرٌش واألحزاب ِمن ؼطفان وؼٌرهم ِمن أعداء اإلسبلم. 

-ال النبً وحاولوا اقتحام حصن النساء والصبٌان فً ظل انشؽ

فقام أحد  بحفر الخندق والتصدي لؤلحزاب، -صلى هللا علٌه وسلم

الٌهود وتسلق الجدار واقتحم الحصن، فقامت السٌدة صفٌة بنت 

بخلع عمود  -صلى هللا علٌه وسلم-عبد المطلب عمة النبً 

الخٌمة فضربت الٌهودي وفصلت رأسه عن عنقه وألقت به 

صلى هللا -ًفا ِمن أن النبً خلؾ الحصن، ففر الٌهود ذعًرا وخو

ترك ِمن الصحابة َمن ٌحرس وٌحمً النساء  -علٌه وسلم

 والصبٌان.

وما أن أرسل هللا الرٌح على األحزاب ورد كٌدهم حتى أمر هللا 

جبرٌل أن ٌأمر النبً بالمضً إلى بنً قرٌظة؛ لمعاقبتهم على 

حتى نزلوا  -صلى هللا علٌه وسلم-فحاصرهم النبً  خٌانتهم؛

الذي مات بعد ذلك  -رضً هللا عنه-ى حكم سعد بن معاذ عل

واهتز له عرش الرحمن، فحكم فٌهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى 

َفبَِما : )-تعالى-نساؤهم وذرارٌهم، فقتل منهم نحو سبعمابة، قال 

ةً  ٌَ اُهْم َوَجَعْلَنا ُقلُوَبُهْم َقاِس ٌَثاَقُهْم لََعنَّ ، (ٖٔ)المابدة:( َنْقِضِهم مِّ

ٌُْؤِمُنونَ أَ ) ( َوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا َنَبَذهُ َفِرٌٌق ِمْنُهْم َبلْ أَْكَثُرُهْم ال 

 .(ٓٓٔ)البقرة:

وما زال مسلسل الخٌانة والؽدر ونقض العهود ِمن ٌهود الٌوم 

كأسبلفهم وأجدادهم لكل اتفاقٌات السبلم والمواثٌق الدولٌة 

رٌد )اتفاقٌة ( أو مؤتمر مدٕٕٗواألمم المتحدة ِمن )قرار 

حتى تم نقل السفارة األمرٌكٌة فً عهد الربٌس  أوسلو(،

األمرٌكً "ترامب" إلى القدس لتكون العاصمة األبدٌة إلسرابٌل، 

وتدنٌس المقدسات، ومحاولة هدم المسجد األقصى وحفر 

األنقاض تحته؛ إلحٌاء هٌكل سلٌمان المزعوم، وبناء 

ِمن الصبلة فٌه، وهدم المستوطنات وتهجٌر الفلسطٌنٌٌن ومنعهم 

منازلهم وتهوٌد القدس، وتؽٌٌر التركٌبة السكانٌة 

والدٌموؼرافٌة للمكان؛ باإلضافة إلى حصار إخواننا فً ؼزة، 

ن وقٍت  ٌْ وإطبلق الصوارٌخ والطابرات علٌهم بالقتل والدمار ما ب

 وآخر حتى سقط المبات ِمن الشهداء وآالؾ المصابٌن.

متفككٌن متفرقٌن، ٌستنكرون وما زال العرب والمسلمون 

وٌشجبون وٌدٌنون وٌستنجدون باألمم المتحدة وأمرٌكا، 

: -تعالى-قال  والشرق والؽرب، وٌطلبون العزة ِمن ؼٌر هللا!

ِ َجِمًٌعا) َة هلِلَّ َة َفإِنَّ اْلِعزَّ ْبَتُؽوَن ِعنَدُهُم اْلِعزَّ ٌَ  .(9ٖٔ)النساء:( أَ

صى ِمن دنس الٌهود، فنسأل هللا العظٌم أن ٌحرر المسجد األق

ق جمعهم وٌشتت شملهم، وٌجعل دابرة  وأن ٌنتقم منهم وٌفرِّ

السوء علٌهم، وأن ٌرٌنا فٌهم ٌوًما كٌوم بنً قرٌظة، وأن ٌكؾ 

 شرهم وبأسهم عن المسلمٌن.

 اللهم آمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 لعاملٌن فً المؤسسات الخٌرٌةرسالة إلى ا

 كتبه/ وابل رمضان

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

فالعمل الخٌري فً اإلسبلم ِمن أهم األعمال التً ٌتقرب بها العبد 

، وتنطلق هذه األهمٌة ِمن قٌمة هذا العمل، -تعالى-إلى هللا 

ذاته واحد ِمن أهم والفابدة المترتبة علٌه، فالعمل الخٌري فً 

ثمار اإلٌمان، فضبلً عن أنه ٌضمن للمسلم تحقٌق ُسبل النجاح 

: -صلى هللا علٌه وسلم-فً الدنٌا واآلخرة، قال رسول هللا 

ِ، أَِو ) اِعً َعلَى األَْرَملَِة َوالِمْسِكٌِن، َكاْلُمَجاِهِد فًِ َسبٌِِل هللاَّ السَّ

َهارَ  ابِِم النَّ لَ الصَّ ٌْ  . )متفق علٌه(( الَقابِِم اللَّ

اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم، اَل : )-صلى هللا علٌه وسلم-وعنه أًٌضا 

ٌُْسلُِمُه، َمْن َكاَن فًِ َحاَجِة أَِخٌِه َكاَن هللاُ فًِ َحاَجتِِه،  ْظلُِمُه َواَل  ٌَ

َج هللاُ َعْنُه بَِها ُكْرَبًة ِمْن ُكرَ  َج َعْن ُمْسلٍِم ُكْرَبًة، َفرَّ ْوِم َوَمْن َفرَّ ٌَ ِب 

اَمةِ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِما َسَتَرهُ هللاُ  ٌَ  . )متفق علٌه(( اْلقِ

لذلك على المسلم الذي تشرؾ باالنتماء إلى هذه القافلة المباركة 

 ؛-تبارك وتعالى-سواء كان متطوًعا أم موظًفا، أن ٌجدد نٌته هلل 

ا العمل، فً مٌزان فتكون تلك الساعات التً ٌقضٌها فً هذ

حسناته ٌوم القٌامة، وحتى تكون دافًعا له للبذل والعطاء، ولٌعلم 

 أن هذا المٌدان، ٌحتاج إلى رجاٍل ِمن نوٍع خاص.

 وأن لهؤالء الرجال صفات خاصة:

فهم مخلصون، ٌدركون أن هللا سابلهم عن كل صؽٌرة وكبٌرة؛  -

 .-تعالى-لذلك ٌربطون جمٌع حركاتهم وسكناتهم برضا هللا 

أصحاب رسالة، تنسجم جمٌع تصرفاتهم وسلوكٌاتهم مع منهج  -

 ورسالة المؤسسة التً ٌنتمون إلٌها.

أصحاب ُخلُق حسن، ٌبذلون المعروؾ للجمٌع، وال سٌما  -

ْحَمنُ أصحاب الحاجات والضعفاء، فـ) ْرَحُمُهُم الرَّ ٌَ اِحُموَن  ( الرَّ

 . )رواه أبو داود والترمذي، وصححه األلبانً(

مسالمون، ال ٌضمرون عداوة ألحٍد، وال ٌقابلون اإلساءة  -

 باإلساءة، وإنما ٌقابلون اإلساءة باإلحسان دوًما. 

متعاونون، ٌبحثون دابًما عن طرق التعاون والمشاركة  -

رون مع زمبلبهم وإخوانهم مشارٌع العمل المشترك. ٌُطوِّ  و

ل إسعاد مضحون، مستعدون دابًما للتضحٌة بسعادتهم، فً سبٌ -

 اآلخرٌن دون أن ٌنتظروا ِمن أحٍد جزاًء وال شكوًرا.

إٌجابٌون، مفعمون بالنشاط واألمل والٌقظة، ال ٌفتر عزمهم،  -

وال تقل همتهم وال ٌصٌبهم الٌأس واإلحباط، مهما كانت 

 المعوقات والعقبات.

 مبدعون، ٌبحثون دابًما عن طرٍق لحل المشكبلت واألزمات.  -

لهم، مثابرون ٌؤثرون العمل الدؤوب على جادون، فً عم -

 الثرثرة وكثرة الكبلم.

مخلصون، ٌؤدون المهام الموكلة إلٌهم فً صمٍت ِمن ؼٌر َمنٍّ  -

 منهم وال إعجاب.

سلٌمو القلب، ال ٌحسدون أحًدا، وال ٌعرؾ الحقد والكراهٌة  -

 واألنانٌة، إلى قلوبهم سبٌبلً.

"، "أنا أنجزُت"، "أنا متجردون، ال ٌعرفون كلمة "أنا فعلتُ  -

نجحُت"، وإنما شعارهم: "نحن فعلنا"، "نحن أنجزنا"، "نجحنا 

 جمًٌعا". 

قادرون على تحمل المسؤولٌة الكاملة لقراراتهم، وٌتحملون  -

 نتابج أفعالهم حتى لو كانت سٌبة.

ٌحترمون اآلخرٌن وٌتقبلون آراءهم بصدٍر رحب،  -

 حدٌثهم معهم. وٌستخدمون العبارات اإلٌجابٌة أثناء

أصحاب رؤٌة وأهداؾ واضحة، قادرون على التخطٌط، وبذل  -

 قصارى جهدهم لتحقٌق تلك األهداؾ.

اجتماعٌون بطبعهم، ٌتعاملون مع َمن حولهم، وٌتكٌفون  -

 معهم، وٌخالطونهم وٌتأثرون بهم، وٌؤثرون فٌهم.

فرجال الخٌر ٌفرحون بكل إنجاز ٌحققه اآلخرون،  وأخًٌرا:

جاحات اآلخرٌن نجاًحا لهم، فهم ٌبذلون قصارى وٌعدون ن
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جهدهم دوًما لنفع المسلمٌن وخدمتهم وإسعادهم، وال ٌهمهم 

 على ٌد َمن تحقق هذا الخٌر.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


25 
 

 

 

 

 

 التفرٌؽات



26 
 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
 



28 
 

ًنا لحجرة نوم واقترح بعض األقارب دفع عربو

أن ٌدفع عنه المال للنجار ثم ٌقسطه له بنسبٍة 

 ِمن الربح فما الحكم؟

 السؤال:

ذهبُت لنجاٍر لعمل حجرة نوم، ودفعُت له عربوًنا، وبعض 

األقارب اقترح أن ٌدفع المال للنجار على أن أقسطه أنا له بعد 

 %. فما حكم ذلك؟52ذلك بربح 

 الجواب:

   د هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما بعد؛الحم

فبل ٌجوز إال أن توجد ؼرفة النوم وٌشترٌها قرٌبك ثم ٌبٌعها لك 

 بالتقسٌط بعد أن ٌستلمها.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

قال:  -صلى هللا علٌه وسلم-هل ثبت أن النبً 

ن نزل بأرض تفشى فٌها الزنا فأفتى الناس "مَ 

 "!بحرمة الربا فقد خان

 السؤال: 

أنه قال: "َمن نزل  -صلى هللا علٌه وسلم-هل ورد عن النبً 

 بأرض تفشى فٌها الزنا فأفتى الناس بحرمة الربا فقد خان!"؟

 الجواب:

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

 .-صلى هللا علٌه وسلم-ال ٌصح عن النبً فهذا حدٌث باطل، 

 موقع أنا السلفً
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 هل ٌجب هدي فً حج اإلفراد؟

 السؤال:

 هل ٌجب دم على حج اإلفراد؟

 الجواب:

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

 راد. فبل ٌجب دم فً حج اإلف

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 حكم طواؾ الوداع قْبل رمً الجمار

 انسؤال:

يا حكى انجًع بْيٍ طىاف انىادع واإلفاضت في يىو انُحر قْبم 

 ريي انجًار؟

 انجىاب:

 انحًد هلل، وانصالة وانسالو عهى رسىل هللا، أيا بعد؛

صهى هللا -يجىز طىاف انىادع قْبم ريي انجًار؛ ألٌ انُبي فال 

افا قال: ) -عهيّ وسهى ِِ انطَّىا ْهِد ٌا آِخُر عا تَّى ياُكى ٌد حا ٌَّ أاحا ُْفِرا َلا يا

، ونكٍ يًكٍ تأخير )رواِ أحًد وأبى داود، وصححّ األنباَي(( بِاْنباْيتِ 

ُى طىاف اإلفاضت حتى تطىف بُيتيٍ طىافًا واحًدا بعد أياو ي

 وريي انجًار.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

 

  

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


31 
 

هل ٌشترط فً قبول التفسٌر عن الصحابة 

 والتابعٌن ثبوت األسانٌد؟

 السؤال:

سمعُت َمن ٌنكر على االمام الطبري فً تفسٌره أن معظم  -ٔ

أي محقق للحدٌث  اآلثار واألحادٌث المروٌة فً تفسٌره عند

ضعٌفة، وال تقوم بها حجة، وقد سمعُت هذا ِمن بعض المشاٌخ، 

فهل هذا صحٌح؟ وإذا كان ذلك صحًٌحا؛ فكٌؾ ٌصح االستدالل 

بهذا التفسٌر والنصوص التً فٌه إذا كانت هذه اآلثار فً 

 مجملها ؼٌر ثابتة؟!

سمعُت كذلك بعض الناس ٌطعن فً تفسٌر الطبري، وٌذكر  -ٕ

أخطاًء كثٌرة، وأشٌاء عجٌبة، مثل تفسٌره لهجر المرأة  أن فٌه

بأنه ربطها وتقٌٌدها تأدًٌبا لها، ومثل ذلك. فما القول الفصل فً 

  الموقؾ ِمن هذا التفسٌر؟

 الجواب:

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

ٌُشترط فً الحدٌث المرفوع؛ ال  -ٔ فَمن ٌشترط فً التفسٌر ما 

عرؾ طرٌقة أهل العلم جمًٌعا فً ذلك، فكلهم ٌعتمد فً إثبات ٌ

، -رحمه هللا-التفسٌر على هذه اآلثار بأسانٌدها، ومنهم البخاري 

كثًٌرا ِمن هذه اآلثار التً أسانٌدها  -معلًقا-كما روى فً صحٌحه 

ٌُبنى علٌه حكم  هً المذكورة عند الطبري، ولكن إذا كان األمر 

 ٌستدل له باآلٌة أو األحادٌث الصحٌحة لم ٌتوقؾ على األثر، وال

 ٌصح االستدالل، أما بٌان عموم اآلٌة أو داللتها فهً كافٌة.

وأما ما ٌذكره البعض ِمن أقوال ؼرٌبة، فلم ٌخلُ عالٌم ِمن  -ٕ

ٌنقل  -رحمه هللا-ذلك، وال ٌقدح ذلك فً علمه، واإلمام الطبري 

منقول والمأثور دابًما عن السلؾ، فهو أعظم كتاب تفسٌر بال

 على اإلطبلق، وهو تفسٌر سلفً ال ٌقدح فٌه إال جاحد. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

ن القرعة واالستقسام باألزالم؟ ٌْ  ما الفرق ب

 السؤال:

ما حكم صنع الزوجة ألوراٍق صؽٌرة وكتابة مهام المنزل علٌها 

ختٌار العشوابً منها، بأن تقول للزوج: "اختر منها ورقة، ثم اال

وسأنفذ ما فٌها"؟ وهل هذا ِمن باب االستقسام باألزالم؟ وما 

ن القرعة واالستقسام باألزالم؟ ٌْ   الفرق ب

 الجواب:

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

ً استعمال ذلك فلٌس هذا ِمن االستقسام باألزالم، ولكن ال ٌنبؽ

فً مهمات اإلنسان، بل القرعة تستعمل فً إفراز الحقوق فً 

ن الزوجات أو قسمة الشًء المشترك، أما المهام  ٌْ التقسٌم كما ب

المتعارضة فتكون بتقدٌم األهم فالمهم؛ فإن لم ٌكن ممكًنا 

 فاالستخارة.

واالعتقاد الشركً فً األزالم أن اآللهة ترشده بها، بخبلؾ 

 عند المسلم؛ فهو ٌفرز حّقًا بها عن مثٌله.القرعة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 وعلومه الكرٌم القرآن

 نساء )ختمة مرتلة(. د/ ٌاسر برهامًسورة ال -114

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 88 -83اآلٌات ) -141 

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

تفسٌر ابن كثٌر(.  -)سورة الزخرف 73إلى اآلٌة  66من اآلٌة  

 الشٌخ/ عصام حسنٌن

تفسٌر السعدي(. الشٌخ/  -( )سورة النساء123اآلٌة ) -176 

 إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء126 -124اآلٌات ) -177

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 تفسٌر سورة الحجرات. د/ باسم عبد رب الرسول -113 

 تفسٌر سورة الحجرات. د/ باسم عبد رب الرسول -114

 تفسٌر سورة الحجرات. د/ باسم عبد رب الرسول -115

 تفسٌر سورة الحجرات. د/ باسم عبد رب الرسول -116

 

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 دروس من قصة موت أبً طالب. الشٌخ/ سعٌد محمود

دعاء زوال الهم )أضف لذة للذكر(. الشٌخ/ إٌهاب  -121 

 الشرٌف

كر(. الشٌخ/ إٌهاب ما ٌقال عند لقاء العدو )أضف لذة للذ -121

 الشرٌف

 

 

 سٌرة وتراجم

لٌلة األحزاب )من روائع  -رضً هللا عنه-حذٌفة  -111

 القصص فً السٌرة النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

على دعوته )من  -صلى هللا علٌه وسلم-ثبات النبً  -111

 روائع القصص فً السٌرة النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

رضً هللا عنه )من روائع القصص فً -ولٌمة جابر  -112

 السٌرة النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 

 

 فكر ومنهج

 منهج تربوي خاص بالنساء. الشٌخ/ عصام حسنٌن -111
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