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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أعزائي زوار, أعضاء ,مشريف ومراقيب ملتقى أحبة القران الكريم ...

كلنا يشهد على جمال وروعة هذا المنتدى الراقي
تعلمنا منه الكثير ، شاركنا وكتبنا ...

وأبدعنـــا ...
تبادلنا ألوان من الحوارات الهادفة فكانت لنا جوالت في ساحاته ...

أصبح لنا داراً ومدرسة وعمالً ...
نجُده مكتبة وكتاب ، دفتراً وقلماً ...
صديقاً يتحدث إلينا ونتحدث له .

سبحان من جعل األخوة بيننا..رب القلوب مقسم األرزاق..
مني إليكـ تحية ممزوجة..بمحبة من داخل األعماق..

يارب أنت خلقتنا وجمعتنا..فأجعل لنا بعد الفراق تالقي..
في مجلس ذكر » ال..بل » في..جنة الفردوس أو في النعيم الباقي..

يسعدنا ان نقدم لكم العدد الثالث من مجلتنا الموقرة , التي هي نتاج مشاركات مميزة
من اعضاء ملتقانا الكريم , سائلين هللا عز و جل ان يجعل هذا العمل خالصا له وحده عز وجل

و الذي نتمنى ايضا ان ينال اعجابكم

و اخيرا,,
كل دعوة الى هللا يحيطها حب فيه عز وجل ...فالحب في هللا مساحة كبيرة وأرض فسيحة

نباتها الصدق واالخالص
وماءها التواصي بالحق
ونسيمها حسن الخلق

وحارسها الدعاء
فأهنئ نفسي أني أحبكم في هللا وأشهده على حبكم فيه

ونسأله أن يجمعنا في جنات النعيم

فلنكن كذلك ..دوما
فريق عمل جملة أحبة القران

االهداء
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رسالة الى اخواننا في بالد المسلمين

الى اخواننا المسلمين في بورما وسوريا وفلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق وكل بالد المسلمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد:

جاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم أن أحدا لن يدخل الجنة بعد اإليمان إال بالتمحيص واالبتالء والصبر على ذلك ، قال المولى 
ُسوُل َوالَِّذيَن  اء َوُزْلِزلُوْا َحتَّى يَقُوَل الرَّ رَّ ْتهُُم اْلبَأَْساء َوالضَّ سَّ ثَُل الَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَْبلُِكم مَّ ا يَأْتُِكم مَّ تبارك وتعالى } أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوْا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

ِ قَِريٌب {البقرة )214(  ِ أاَل إِنَّ نَْصَر هللاَّ آَمنُوْا َمَعهُ َمتَى نَْصُر هللاَّ
ِ بن المغفل أنه قال: وعن َعْبَد هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ِ َصلَّى هللاَّ ِ ـ إِنِّي أَلُِحبَُّك فَقَاَل: لَهُ َرُسوُل هللاَّ ِ ـ يَا َرُسوَل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل: َوهللاَّ أتى َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ
)إِنَّ اْلباََليَا أَْسَرُع إِلَى َمْن يُِحبُّنِي من السيل إلى منتهاه(الصحيحة 

وقال » إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه » صحيح الترغيب
وقال ألحد الصحابة» » اصبر أبا سعيد ! فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي و من أعلى الجبل إلى أسفله » 

الصحيحة 
لماذا هذا االبتالء لمن أحب محمدا صلى هللا عليه وسلم ، بالطبع ألن من أحب صلى هللا عليه وسلم وتأسى به ال بد أن يحشره هللا معه ويجمعه 
الِِحيَن  هََداء َوالصَّ يقِيَن َوالشُّ دِّ َن النَّبِيِّيَن َوالصِّ ُ َعلَْيِهم مِّ ُسوَل فَأُْولَـئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم هللاَّ َ َوالرَّ به في الفردوس األعلى لقوله تعالى } َوَمن يُِطِع هللاَّ

ِ َعلِيًما { النساء )70( ِ َوَكفَى بِاهللَّ َوَحُسَن أُولَـئَِك َرفِيقًا * َذلَِك اْلفَْضُل ِمَن هللاَّ
وفي الحديث أن أعرابيّاً سأل رسول هللا عن قيام الساعة؟ فقال له النبي - صلى هللا عليه وسلم - : »ما أعددت ، لها؟! « .قال : ال ؛ إال أني 

أحب هللا ورسوله . قال : »المرء مع من أحب« الصحيحة 

وكما قلت الَمَحبة لوحدها ال تكفي كي تجمعك مع نبيك صلى هللا عليه وسلم بل ال بد من اتباع ورأس االتباع العمل بمقتضى هدي النبي العدنان 
عليه الصالة والسالم ، ومع هذا يبقى االنسان مقصرا ألن الواحد منا لو أحياه هللا إلى قيام الساعة لما استطاع أن يكون كالنبي صلى هللا عليه 
وسلم في العبادات ولهذا جاءت الرحمة من هللا تبارك وتعالى أن االبتالءات والمحن تصبح منح واستمعي معي لهذا الحديث » ] إن الرجل 

ليكون له عند هللا المنزلة يبلغها بعمل فما يزال هللا يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها [ الصحيحة ، 
وذكر الرجل هنا ال على وجه الحصر وإنما للتغليب وإال النساء شقائق الرجال كما أخبر بذلك الحبيب صلى هللا عليه وسلم 

إن هللا تبارك وتعالى جعل الصبر جواداً ال يكبو، وصارماً ال ينبو – أي ال ينتكس - ، وجنداً ال يُهزم، وحصناً حصيناً ال يُهدم،وهو مطيّة 
ال يضل راكبها فهو والنصر أخوان شقيقان،فالنصر مع الصبر، وهو سبيل النجاح والفالح، وهو فضيلة يحتاج إليه اإلنسان في دينه ودنياه

والصبر هو خلق من أخالق النفس به تسكن النفس عند البالء والمصيبة ، فالحياة ال تستقيم إال بالصبر، فهو دواء المشكالت لداء االبتالء، 
والصبر زاد المجاهد إذا أبطأ عنه النصر ، وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس باإلجابة، وزاد العالم في زمن غربة العلم، بل هو زاد الكبير 

والصغير ، والرجل والمرأة ، فبالصبر يعتصمون وإليه يلجئون وبه ينطلقون. 
إن هللا وصف الصابرين بأوصاف وخّصهم بخصائص لم تكن لغيرهم،وذكر الصبر في نحو تسعين موضعاً من الكتاب الكريم، وأضاف أكثر 

الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له.
يكفي الصابرين شرفاً أنهم في معيّة هللا ، فظفروا بها بخير الدنيا واآلخرة، وفازوا بها بنعمة هللا الظاهرة والباطنة ، قال تعالى

ابِِريَن ((  ))إِنَّ هللّاَ َمَع الصَّ

ابُِروَن أَْجَرهُم بَِغْيِر ِحَساٍب »الزمر10 وإذا كانت األعمال لها أجر معلوم محدود فإن الصبر أجره ال حد له ،قال تعالى: » إنََّما يَُوفَّى الصَّ
ابُِروَن أَْجَرهُم بَِغْيِر ِحَساٍب ((الزمر10 قال : كالماء المنهمر، قال أحد السلف :كل عمل يعرف ثوابه إال الصبر ألجل هذه اآلية } إنَما يَُوفَّى الصَّ
وجعل هللا للصابرين أموراً ثالثة لم يجعلها لغيرهم، كل منها خيٌر مما عليه أهل الدنيا وهي الصالة منه والرحمة والهداية))وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(( وفي الصحيح عن النبي 
صلى هللا عليه وسلم قال ))وما أعطي أحد عطاًء خيراً وأوسع من الصبر (( وجعل هللا الصبر على المصائب من عزم األمور وهذه مرتبة ال 

ينالها أي أحد فقال عز وجل () َولََمن َصبََر َوَغفََر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ))الشورى43
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اَلةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر  وأوصى لقمان الرجل الصالح الحكيم ولده بأن يصبر على ما أصابه في سبيل هللا )) يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر((لقمان17

الَِحاِت  نَساَن لَفِي ُخْسٍر إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وحكم هللا بالخسران حكماً عاماً على من لم يكن من أهل الصبر فقال:)) َواْلَعْصِر إِنَّ اإْلِ
ْبِر(( َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

والناس يبتلون على حسب دينهم وعلى حسب صبرهم )) أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
دينه صلباً وعنده صبر قوي زيد له في البالء ليزداد أجراًو.يوم القيامة و يود أهل العافية عندما يعطى أهل البالء الثواب ويقسم عليهم ، الذين 

صبروا في الدنيا،يتمنون لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بمقاريض.. 

إذا أردنا أن نصبر على البالء فعلينا أوالً ان نالحظ حسن الجزاء ونلمح الغايات ونطالع العواقب فإنه على قدر التعب تكون الراحة
وثانياً انتظار الفرج مهما ضاقت األمور فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا

ثالثا ليعلم كل مبتلى ان غيره من الناس من ابتلي باكثر مما هو عليه 

سهرت أعين ونامت عيون *** في شؤون تكون أوال تكون
أن ربا كفاك ما كان باألمس *** سيكفيك في الغد ما يكون 

اعلموا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطئك لم يكن ليصيبك إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية عطية 
والمحنه منحه وكل الوقائع جوائز وأوسمة ومن يرد هللا به خيراً يصب منه فال يصبك قلق من الواقع الذين أنتم فيه فإن الباري قد قدر والقضاء 

قد حل واالختبار هكذا والخيرة هلل واألجر حصل والذنب غفر بمشيئة المولى تبارك وتعالى.
في كل صغيرة وكبيرة الجئوا إلى ربك وموالك القائل )أمن يجيب المضطر إذا دعاه( 

فمن الذي يفزع إليه المكروب ,من الذي يستغيث إليه المنكوب ,من الذي تصمد إليه الكائنات, من الذي تسأله المخلوقات ,من الذي يلتجأ إليه 
العباد من الذي تلهج األلسنة لذكره ، من الذي تألف له القلوب ، من هو الواحد األحد ، انه هللا الذي ال اله إال هو ، وحق علي وعليك أن ندعوه 
في الشدة والرخاء والسراء والضراء ونفزع إليه في الملمات ونتوسل إليه في الكروبات وننطرح علي عتبات بابه سائلين باكين ضارعين 

منيبين حينها يأتي مدده يصل إلينا عونه يسرع إلينا فرجه ونصره

وأذكركم بهذا الحديث عن ابن عباس قال له عليه الصالة والسالم » يا فتى أال أهب لك أال أعلمك كلمات ينفعك هللا بهن احفظ هللا يحفظك 
احفظ هللا تجده أمامك وإذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن باهلل وأعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن واعلم بأن الخالئق لو أرادوك بشيء 

لم يردك هللا به لم يقدروا عليه واعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الى اهلينا في سوريا وفلسطين بذكر الفضائل التي خص النبي صلى هللا عليه وسلم  واختم هذه الرسالة ببشرى حبيبنا َصلَّى هللاَّ
بالد الشام

اُم , َوفِيهَا َصْفَوتُهُ ِمْن َخْلقِِه َوِعبَاِدِه« صحيح الجامع . وقال أيضاً: » َعْقُر َداِر اْلُمْؤِمنِيَن  ِ ِمْن أَْرِضِه الشَّ قال عليه الصالة والسالم » َصْفَوةُ هللاَّ
بِالشَّاِم » صحيح الجامع 

اِم بَقِيَّةُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلَماُء  وقال أيضاً: » يُوِشُك أَْن تَْطلُبُوا فِي قَُراُكْم هَِذِه طَْستًا ِمْن َماٍء ، فاََل تَِجُدونَهُ يَْنَزِوي ُكلُّ َماٍء إِلَى ُعْنُصِرِه ، فَيَُكوُن فِي الشَّ
» الصحيحة 

ها من خالفَها؛ تقاتُل أعداءها، كلما ذهَب حرٌب نِشَب حرُب  امةٌ على أْمِر هللا عّز وجّل، ال يضرُّ وقال أيضاً: » ال تزاُل من أمَّتي ِعصابةٌ قوَّ
قوٍم آًخرين، يزيُغ هللاُ قلوب قوم ليرزقَهم منه، حتى تأتيهم الساعةُ، كأنّها قطُع الليِل المظلِم، فيفزعوَن لذلك؛حتّى يلبُسوا له أبداَن الدُّروع، وقال 
رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم -: هْم أهُل الّشاِم، ونَكَت رسوُل هللاِ - صلى هللا عليه وسلم - بإصبِعه؛ يومُئ بها إلى الّشاِم حتّى أوَجعها » 

رسالة الى اخواننا في بالد المسلمين
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  وجاء أيضاً عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال: قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ِ إِْن أَْدَرْكُت َذلَِك. فَقَاَل  اِم َوُجْنٌد بِاْليََمِن َوُجْنٌد بِاْلِعَراِق. قَاَل اْبُن َحَوالَةَ ِخْر لِى يَا َرُسوَل هللاَّ »َسيَِصيُر األَْمُر إِلَى أَْن تَُكونُوا ُجنُوًدا ُمَجنََّدةً ُجْنٌد بِالشَّ
اِم  َ تََوكََّل لِى بِالشَّ ا إِْن أَبَْيتُْم فََعلَْيُكْم بِيََمنُِكْم َواْسقُوا ِمْن ُغُدِرُكْم فَإِنَّ هللاَّ ِ ِمْن أَْرِضِه يَْجتَبِى إِلَْيهَا ِخيََرتَهُ ِمْن ِعبَاِدِه فَأَمَّ اِم فَإِنَّهَا ِخيََرةُ هللاَّ : َعلَْيَك بِالشَّ

َوأَْهلِِه » صحيح الجامع . 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول: »يا طوبى للشام! يا طوبى  وجاء أيضاً: عن زيد بن ثابت األنصاري رضي هللا عنه قال قال: سمعت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

للشام! يا طوبى للشام«! قالوا: يا رسول هللا وبم ذلك؟ قال: »تلك مالئكة هللا باسطوا أجنحتها على الشام« فضائل الشام لأللباني
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: » إِنِّي َرأَْيُت َعُموَد اْلِكتَاِب اْنتُِزَع ِمْن تَْحِت ِوَساَدتِي فَأَْتبَْعتُهُ بََصِري  وجاء أيضاً: عن عبدهللا بن عمرو »قال: قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

اِم » المصدر السابق  اِم أاَلَ َوإِنَّ اإِليَماَن ِحيَن تَقَُع اْلفِتَُن بِالشَّ فَإَِذا هَُو قَْد ُعِمَد بِِه إِلَى الشَّ
اِم  ِ اكتب لِي بَلًَدا أَُكوُن فِيِه فَلَْو َعلِْمُت أَنََّك تَْبقَى لَِم اْختَْر َعلَى قُْربَِك قَاَل : » َعلَْيَك بِالشَّ وجاء أيضاً: عن عبدهللا بن حوالة أنه قال: يَا َرُسوَل هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكَراِهيَتَهُ للشام قَاَل : ََرأَْيُت لَْيلَةَ أُْسِرَي بِي َعُموًدا أَْبيََض َكأَنَّهُ لُْؤلَُؤةٌ تَْحِملُهُ اْلَماَلئَِكةُ قُْلُت : » َما  ا َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ ثاََلثًا » . فَلَمَّ
َ قَْد تََخلَّى  اِم َوبَْينَا أَنَا نَائٌِم إِْذ َرأَْيُت اْلِكتَاَب اْختُلَِس ِمْن تَْحِت ِوَساَدتِي , فَظَنَْنُت أَنَّ هللاَّ ْساَلِم أََمَرنَا أََن نََضَعهُ بِالشَّ تَْحِملُوَن ؟ » قَاَل : نحمل َعُموُد اإْلِ
اِم فَْليَْلَحْق بِيََمنِِه َوْليَْستَِق ِمْن ُغُدِرِه ,  اِم , فََمْن أَبَى أْن يلحق بِالشَّ ِمْن أَْهِل اأْلَْرِض فَأَْتبَْعُت بََصِري فَإَِذا هَُو نُوٌر َساطٌع بَْيَن يََديَّ َحتَّى ُوِضَع بِالشَّ

اِم وأهله« المصدر السابق.  َ قَْد تََكفََّل لِي بِالشَّ فَإِنَّ هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: » َستَْخُرُج نَاٌر في آخر الزمان ِمْن َحْضَرَمْوَت  وجاء أيضاً: عن سالم بن عبدهللا عن أبيه رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

اِم » المصدر السابق  ِ قَاَل : َعلَْيُكْم بِالشَّ ِ بََما تَأُْمُرنَا يَا َرُسوَل هللاَّ تَْحُشُر النَّاَس قَلنا يَا َرُسوَل هللاَّ
وجاء أيضاً: عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، عن جده قال: قُْلت : يَا َرُسول هللاَّ , أَْيَن تَأُْمرنِي قَاَل : هَهُنَا - َونََحا بِيَِدِه نَْحو الشَّام 

…« صحيح الترمذي. 
اِم ، َوُجْنٌد بِاْلَمْشِرِق ،  وجاء أيضاً: عن واثلة بن األسقع قال: قال رسول هللا صلى هللا هللا عليه وسلم » يَُجنَُّد النَّاُس أَْجنَاًدا ُجْنٌد بِاْليََمِن ، َوُجْنٌد بِالشَّ
ِ خر لي ، إِنِّي فَتًى َشابٌّ فَلََعلِّي أُْدِرُك َذلَِك ، فَأَيَّ َذلَِك تَأُْمُرنِي ؟ قَاَل : » َعلَْيك بِالشَّاِم » صحيح الجامع.  َوُجْنٌد بِاْلَمْغِرِب » قَاَل َرُجٌل : يَا َرُسوَل هللاَّ

تِنَا , َوبَاِرْك لَنَا فِي َمِدينَتِنَا , َوبَاِرْك لَنَا فِي َشاِمنَا ,  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم دعا للشام بالبركة فقال: » اللَّهُمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َمكَّ وجاء أيضاً أن النبي َصلَّى هللاَّ
َدهَا ثاََلثًا ,  ِ َوفِي ِعَراقِنَا , فَأَْعَرَض َعْنهُ فََردَّ نَا » , فَقَاَل َرُجٌل : يَا َرُسوَل هللاَّ َوبَاِرْك لَنَا فِي يََمنِنَا , اللَّهُمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َصاِعنَا , َوبَاِرْك لَنَا فِي ُمدِّ

ْيطَاِن » الصحيحة اَلِزُل َواْلفِتَُن َوفِيهَا يَْطلُُع قَْرُن الشَّ ُجُل : َوفِي ِعَراقِنَا , فَيُْعِرُض َعْنهُ , فقَاَل : » بِهَا الزَّ َوكل َذلَِك يَقُوُل الرَّ

حفظكم هللا من كل سوء واستودعكم هللا الذي ال تضيع ودائعه

الشيخ أبو محمود رزوق

رسالة الى اخواننا في بالد المسلمين
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 هل اإلسالم يقر حرية العقيدة؟

بقلم :شيخنا الفاضل اسماعيل نوفل ,,, حفظه هللا 

الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول هللا و آله و صحبه 
و من وااله و بعد،،

بالعقيدة  يأمر  اإلسالم   . العقيدة  حرية  يقر  ال  اإلسالم   «
الصالحة ويلزم بها ويفرضها على الناس ، وال يجعلها حرة 
يختار اإلنسان ما شاء من األديان ، فالقول بأن اإلسالم يجيز 

حرية العقيدة هذا غلط .
 ، وتعالى  سبحانه  له  واإلخالص  توحيد هللا  يوجب  اإلسالم 
وااللتزام بدينه والدخول في اإلسالم ، والبُعد عما حرم هللا ، 
وأعظم الواجبات وأهمها : توحيد هللا واإلخالص له ، وأعظم 
وفعل   ، وجل  عز  باهلل  الشرك   : الذنوب  وأعظم  المعاصي 
يقول  سبحانه  فاهلل   ، اإللحاد  أنواع  سائر  من  العبد  يكفر  ما 
النساء/36 ، ويقول  َشْيئًا (  بِِه  تُْشِرُكوا  َواَل   َ َواْعبُُدوا هللاَّ  ( :
سبحانه : ) َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ ( اإلسراء/23 ، 
 ، الفاتحة/5   ) نَْستَِعيُن  َوإِيَّاَك  نَْعبُُد  إِيَّاَك   (  : سبحانه  ويقول 
يَن ( الزمر/2 ،  َ ُمْخلًِصا لَهُ الدِّ ويقول عز وجل : ) فَاْعبُْد هللاَّ
يَن  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ ويقول سبحانه : ) َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا هللاَّ

( البينة/5 .
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ) أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس  ويقول النبي َصلَّى هللاَّ
ِ ، َويُقِيُموا  ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ َحتَّى يَْشهَُدوا أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ
َكاةَ ، فَإَِذا فََعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُْم  اَلةَ ، َويُْؤتُوا الزَّ الصَّ
ِ ( متفق على  ْساَلِم ، َوِحَسابُهُْم َعلَى هللاَّ َوأَْمَوالَهُْم إاِلَّ بَِحقِّ اإْلِ

صحته .
وجوب  وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  وبَيَّن  وجل  عز  فَبَيَّن 
العقيدة ووجوب االلتزام بشرع هللا ، وأن ال حرية لإلنسان 
آخر ، وليس له أن يعتنق  في هذا ، فليس له أن يختار ديناً 
ما حرم هللا ، وليس له أن يدع ما أوجب هللا عليه ، بل يلزمه 
ويُفتَرض عليه أن يستقيم على دين هللا وهو اإلسالم ، وأن 
 ، وتعالى  سبحانه  سواه  معه  يعبد  وأال   ، بالعبادة  هللا  يوحد 
وأن يؤمن برسوله محمد عليه الصالة والسالم ، وأن يستقيم 
على شريعته ، ويوالي على هذا ويعادي على هذا ، وأن يقيم 
الصالة كما أمر هللا ، وأن يؤدي الزكاة كما أمر هللا ، وأن 

يصوم كما أمر هللا ، ويحج كما أمر هللا .
ِ بن مسعود رضي هللا عنه قَاَل  وفي الصحيحين َعْن َعْبِد هللاَّ
ا  ِ نًِدّ ْنِب أَْعظَُم ؟ قَاَل : ) أَْن تَْجَعَل هلِلَّ ِ ، أَيُّ الذَّ : يا َرُسوَل هللاَّ
َوهَُو َخلَقََك ( قَاَل : قُْلُت : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَاَل : )أَ ْن تَْقتَُل َولََدَك َمَخافَةَ 
أَْن يَْطَعَم َمَعَك ( قَاَل : قُْلُت : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَاَل : ) أَْن تَُزانَِي َحلِيلَةَ 
َجاِرَك ( ، فأنزل هللا في هذا قوله سبحانه : ) َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن 

ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َواَل  َم هللاَّ ِ إِلَهًا آَخَر َواَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ َمَع هللاَّ
يَْوَم  اْلَعَذاُب  لَهُ  يَُضاَعْف  أَثَاًما *  يَْلَق  َذلَِك  يَْفَعْل  َوَمْن  يَْزنُوَن 
اْلقِيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمهَانًا * إاِلَّ َمْن تَاَب ( الفرقان/68 – 70 .

فدل ذلك على أن توحيد هللا واإلخالص له وإقام الصالة وإيتاء 
الزكاة وتحريم القتل وتحريم الزنا ـ أمر مفترض البد منه ، 
وليس ألحد أن يشرك باهلل ، وليس له أن يزني ، وليس له أن 
يسرق ، وليس له أن يقتل نفساً بغير حق ، وليس له أن يشرب 
الخمر ، وليس له أن يدع الصالة ، وليس له أن يدع الزكاة 
وعنده مال الزكاة ، وليس له أن يدع الصيام وهو قادر على 
صيام رمضان إال في السفر والمرض ، وليس له أن يترك 
الحج وهو قادر على أن يحج مرة في العمر ، إلى غير ذلك .
فال حرية في اإلسالم في ذلك ، بل يجب أن يلتزم اإلنسان 
في  حرية  له   ، نعم   ، هللا  حرم  ما  ويدع  الصحيحة  العقيدة 
األمور  في  حرية  له   ، له  هللا  أباحها  التي  المباحة  األمور 
فلو شاء تركها ال بأس ، والمباح   ، التي ال تجب  المستحبة 
إن شاء فعله اإلنسان وإن شاء تركه ، أما ما أوجب هللا عليه 
له  فيلزمه تركه ، وليس  فيلزمه فعله ، وما حرمه هللا عليه 
أو  الوثنية  أو  اليهودية  أو  النصرانية  أو  الشيوعية  يعتنق  أن 
المجوسية ، ليس له ذلك بل متى اعتنق اليهودية أو اليهودية 
حالل  كافراً  الشيوعية صار  أو  المجوسية  أو  النصرانية  أو 
الدم والمال ، ويجب أن يستتاب ، يستتيبه ولي األمر المسلم 
الذي هو في بلده ، فإن تاب ورجع إلى الحق وإال قتله ؛ ألن 
َل ِدينَهُ فَاْقتُلُوهُ ( رواه  النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) َمْن بَدَّ

البخاري في الصحيح .
لم يتب  إذا  يقتل  بالكفر يجب أن  فمن بدل دينه دين اإلسالم 
، فبهذا يعلم أنه ليس للمسلم حرية أن يترك الحق وأن يأخذ 
ترك  ويلزمه  الحق  االستقامة على  يلزمه  بل   ، أبداً  بالباطل 
 ، المنكر  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر  أن  وعليه   ، الباطل 
وينصح هلل ويدعو إلى هللا عز وجل ، وأن يحذر ما حرم هللا 
عليه ، وأن يدعو الناس إلى ترك ما حرم هللا عليهم ، كل هذا 

أمر مفترض حسب الطاقة » انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا
»فتاوى نور على الدرب« )311/1- 31(

قسم احلوار االسالمي العام
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كيف تصل رحمك ؟؟

بقلم: شيخنا الفاضل ابوعبدالرحمن ,, حفظه هللا

إليهم، ونهى  لقد أمر اهلل بصلة األرحام والرب واإلحسان 
وحذر عن قطيعتهم واإلساءة إليهم، وعد صلى اهلل عليه 
أول  مع  اجلنة  دخول  من  مانعًا  األرحام  قطيعة  وسلم 

الداخلني، وُمْصٍل للمسيئني ألرحامهم بنار اجلحيم.

وعلى الرغم من وصية اهلل ورسوله باألقارب وعد اإلسالم 
صلة الرحم من احلقوق العشرة اليت أمر اهلل بها أن توصل يف 
َ َواَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن  قوله تعاىل } َواْعُبُدوْا اهللهّ

ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى { البقرة

إضاعتهم  مثل  احلق  هذا  أضاعوا  املسلمني  جلهّ  أن  إال 
والبغضاء  احلقد  أشد مما جعل  أو  احلقوق  من  لغريه 
أقرب  بني  والرمحة  واحملبة  األلفة  حمل  حتل  والشحناء 

األقربني وبني األخوة يف الدين على حد سواء.

تعريف الصلة: الوصل وهو ضد القطع.
تعريف الرحم: هي كل من تربطك به صلة نسبية من جهة األم أو 
األب ، ويدخل يف ذلك من تربطك به صلة سببية من النكاح أيضا 

وهم األصهار.

فضل صلة الرحم

        1- صلة الرحم شعار اإلميان باهلل واليوم اآلخر:

فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: » 
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رمحه« رواه البخاري.

       2- صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق:

فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال: » من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه« 
عمر  الربكة يف  إما:  هنا  العمر  بزيادة  واملراد  ومسلم.  البخاري  رواه 
اإلنسان الواصل أو يراد أن الزيادة على حقيقتها فالذي يصل رمحه 

يزيد اهلل يف عمره.
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: الرزق نوعان:

أحدهما ما علمه اهلل أن يرزقه فهذا ال يتغري.

والثاني ما كتبه وأعلم به املالئكة فهذا يزيد وينقص حبسب األسباب.

           3- صلة الرحم جتلب صلة اهلل للواصل:

فعن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: » إن اهلل خلق اخللق حتى إذا 
فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم 
أما ترضني أن أصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال 

فهو لك« رواه البخاري ومسلم.

           4- صلة الرحم من أعظم أسباب دخول اجلنة:

اهلل  رسول  يا  قال  رجال  أن  عنه  اهلل  رضي  األنصاري  أيوب  أبي  عن 
أخربني بعمل يدخلين اجلنة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

» تعبد اهلل ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم« 
رواه البخاري ومسلم.

           5- صلة الرحم طاعة هلل عز وجل:

فهي وصل ملا أمر اهلل به أن يوصل، قال تعاىل مثنيا على الواصلني } 
اُفوَن ُسوَء  َشْوَن َربَُّهْم َوَيَ َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللهُّ ِبِه َأن ُيوَصَل َوَيْ

احِلَساِب { سورة الرعد21 .

           6- شيوع احملبة بني األقارب:

فبسببها تشيع احملبة، وبهذا يصغو عيشهم وتكثر مسراتهم.

جزء 1

قسم احلوار االسالمي العام
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7- رفعة الواصل:
أرحامه  أكرمه  إعزازهم  على  وحرص  أرحامه  وصل  إذا  اإلنسان  فإن 

وأعزوه وأجلوه وسودوه وكانوا عونا له.

عقوبة تارك الرحم

1- قاطع الرحم ملعون يف كتاب اهلل:
اأْلَْرِض  يِف  ُتْفِسُدوا  َأن  َتَولَّْيُتْم  ِإن  َعَسْيُتْم  َفَهْل   { تعاىل  اهلل  قال 
ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم  ُعوا َأْرَحاَمُكْم ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهللَُّ َفَأَصمَّ َوُتَقطِّ
{ سورة حممد: 22-23 ، قال علي بن احلسني لولده: يا بين ال تصحنب 

قاطع رحم فإني وجدته ملعونا يف كتاب اهلل يف ثالثة مواطن.

2- قاطع الرحم من الفاسقني اخلاسرين:
قال اهلل تعاىل } َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي الَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اهللَِّ 
يِف  َوُيْفِسُدوَن  ُيوَصَل  َأن  ِبِه  اهللَُّ  َأَمَر  َما  َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمن 

اِسُروَن { البقرة: 27-26 . اأَلْرِض ُأوَلـِئَك ُهُم اخْلَ

ولعذاب  الدنيا  يف  العقوبة  له  تعجل  الرحم  قاطع   -3
األخرة أشد وأبقى:

عن أبي بكر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
» ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل لصاحبه بالعقوبة يف الدنيا مع ما 
يدخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم« رواه أبو داود والرتمذي 

وابن ماجه.

4- ال يرفع له عمل وال يقبله اهلل:
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم 
يقول: » إن أعمال بين آدم تعرض على اهلل تبارك وتعاىل عشية كل 
مخيس ليلة اجلمعة فال يقبل عمل قاطع رحم« رواه أمحد ورجاله ثقات 

وحسنه األلباني يف صحيح الرتغيب والرتهيب.

5- قطعها قطع للوصل مع اهلل:
عن عائشة رضي اهلل عنه قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
: » الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلين وصله اهلل ومن قطعين 

قطعه اهلل« رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.

6- سبب يف املنع من دخول اجلنة:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: » ال يدخل اجلنة قاطع رحم« 

رواه الرتمذي.
كان أبوبكر رضي اهلل عنه ينفق على إبن خالته ألنه كان فقريا، وملا كان 
حديث اإلفك عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها تكلم عنها ابن 
خالته مع من تكلموا يف حقها، فلما بلغ ذلك أبابكر قطع عليه النفقة 
وهذا يف نظرنا أقل ما ميكن فعله، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل يف 

ذلك قرآنا كرميا ليسطر لنا مثال عظيما يف
 التعامل االجتماعي بني الناس فنزل قوله 

تعاىل }َواَل َيْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل
َعِة َأن ُيْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى   ِمنُكْم َوالسَّ
َوامْلََساِكنَي َوامْلَُهاِجِريَن يِف َسِبيِل اهللَِّ

بُّوَن َأن َيْغِفَر  َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِ
 اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر رَِّحيٌمِ { النور22،

قال أبوبكر رضي اهلل عنه: بلى!! أي بلى أحب أن يغفر
 اهلل لي وأن يعفو عين فرد أبوبكر رضي اهلل عنه النفقة

 اليت كان ينفقها على ابن خالته رغم ماكان منه يف حق أم
 املؤمنني رضي اهلل عنه.

فأنظر أخي الكريم إذا كنت قاطعا لرمحك ما السبب يف ذلك، مهما 
كان السبب فعادة ال يرقى إىل مثل السبب الذي قطع بسببه أبوبكر 
النفقة على ابن خالته ورغم ذلك أنظر كيف كان الرد القرآني على ذلك.

أصلهم ويقطعوني
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رجل جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل 
إليهم  وأحسن  ويقطعوني  أصلهم  قرابة  لي  إن  فقال:  وسلم  عليه 
عليه  اهلل  صلى  فقال   ، عليَّ وجيهلون  عنهم  وأحلم  إليَّ  ويسيئون 
وسلم: » لئن كنت قلت فكأمنا تسفهم املل، وال يزال معك من اهلل 

ظهري عليهم ما دمت على ذلك« رواه مسلم. واملل هو الرماد احلار،
فكانه شبه ما يلحقهم من األمل واإلثم - واحلالة هذه - مبا يلحق آكل 

الرماد احلار.

كما قال صلى اهلل عليه وسلم » ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل 
إذا قطعت رمحه وصلها« رواه البخاري.

 معنى احلديث: إن صلة الرحم ليست يف أن يكتفي اإلنسان بصلة 
من وصله فهذه تسمى مكافأة... بل أعظم ما يكون من الصلة هي يف 

وصل من حصلت منه القطيعة.
فائدة من حديث:عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: » من سره أن يبسط له يف رزقه وأن ينسأ 

له يف أثره فليصل رمحه« رواه البخاري
صلة الرحم ال تزيد كمية الرزق وال يف مدة العمر من حيث هو ألن 
األرزاق مقسومة واآلجال مضروبة كما ورد ذلك عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، ولكنها تزيد يف بركة هذا وذاك فيكثر خري الرزق ويعظم 
نفعه كما يكثر العمل الصاحل ويوفق اإلنسان إليه مبا يتسبب فيه أثناء 
زيارته لذوي رمحه وال سيما إذا كان من الصاحلني الذين يقتدى بهم 

فإنه يؤثر فيهم بصالحه فيكون له مثل أجورهم ألنه تسبب فيها
وقد قال صلى اهلل عليه وسلم: » من أعان على خري فله مثل أجر 
اهلل  عند  ثوابه  لكثرة  مباركا  بذلك  عمره  فيكون  مسلم  رواه  فاعله« 

تعاىل.
وقد قال صلى اهلل عليه وسلم: » من أعان على خري فله مثل أجر 
فاعله« رواه مسلم فيكون عمره بذلك مباركا لكثرة ثوابه عند اهلل تعاىل

فيا عباد اهلل يا من آمنوا باهلل ورسوله انظروا حالكم يف أقاربكم

جزء 2

كيف تصل رحمك ؟؟

قسم احلوار االسالمي العام
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مقـاَمـة
بقلم : Al FAJR        السعـادة

َوهَُو  أُنثَى  أَْو  َذَكٍر  ِمْن  َصالًِحا  َعِمَل  َمْن 
ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَّهُْم أَْجَرهُْم 

بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن

دع األيام تفعل ما تشاء
وال تجزع لحادثة الليالي

وطب نفساً إذا حكم القضاء
فما لحوادث الدنيا بقاء

قال الراوي: جاءنا رجل مهموم، قد أنهكته 
الغموم، فهو من الحزن مكظوم،

فقال : أيها الناس، حل بنا البأس، وذهب منا 
السرور واإليناس،

وتفرد بنا الشيطان، فأسقانا حميم األحزان، 
فهل منكم رجل رشيد، رأيه سديد،

يصرف عنا هذا العذاب الشديد

فقام شيخ منا، ينوب عنا، وهو أكبرنا سنا،
عجيب،  شأنك  الغريب،  الرجل  أيها  فقال: 
تشكوا الهم والوصب، والغم والنصب،وأراك 
لم يبق منك إال العصب،أما تدعوا الرحمن، 
 ، األحزان  يذهب  فإنه   ، القرآن  تقرأ  أما 

ويطرد الوحشة عن اإلنسان

أعظم  من  وتسلم،إن  لتسعد  وافهم،  اعلم  ثم 
األمور، في جلب السرور،الرضا بالمقدور، 
ما  على  تأسف  فال  المحذور،  واجتناب 
الذهب  من  كنوز  أنه  مات،ولو  فقد  فات، 
والجنيهات،واترك المستقبل حتى يقبل، وال 
تحمل همه وتنقل،وال تهتم بكالم الحساد، فال 

يحسد إال من ساد، وحظي باإلسعاد

األعمار،  تحفظ  فيها  باألذكار،  وعليك 
وتدفع األشرار، وهي أُنس األبرار، وبهجة 
األخيار،وعليك بالقناعة، فإنها أربح بضاعة،
وامأل قلبك بالصدق، واشغل نفسك بالحق،
وإال شغلتك بالباطل، وأصبحت كالعاطل،

وفكر في نعم هللا عليك، وكيف ساقها إليك،

من صحة في بدن، وأمن في وطن، وراحة 
في سكن، ومواهب وفطن،مع ما صرف من 

المحن، وسلم من الفتن

هل  يديك،  بين  التي  النعم  في  نفسك  واسأل 
تريد كنوز الدنيا في عينيك؟
أو أموال قارون في يديك؟

حدائق  أو  رجليك؟  في  الزهراء  قصور  أو 
دمشق في أذنيك؟

ولسانك  بأنفك  كسرى  ملك  تشتري  وهل 
للحالل  اإلسالم،ومعرفتك  نعمة  مع  وفيك، 
أعطاك  العالم،ثم  للملك  وطاعتك  والحرام، 
ماالً ممدودا، وبنين شهودا، ومهّد لك تمهيدا، 

وقد كنت وحيدا فريدا .

واذكر نعمة الغذاء والماء والهواء، والدواء 
صرف  مع  والهناء  والضياء  والكساء، 

البالء،ودفع الشقاء

ال  فأنت  أقدار،  من  عليك  جرى  بما  افرح 
النعمة  األسرار،فقابل  من  فيها  ما  تعرف 
أصبحت  بالصبروإذا  البلية  وقابل  بالشكر، 
قّصر  من  لكل  واغفر  المساء،  تنتظر  فال 
من  سبعاً  قلبك  وأساء،واغسل  حقك  في 
بالغفران،وانهمك  الثامنة  وعفّره  األضغان، 

في العمل، فإنه يطرد الملل

الكافية،  والعيشة  العافية،  على  ربك  واحمد 
والساعة الصافية،فكم في األرض من وحيد 
وشريد، وطريد وفقيد، وكم في األرض من 

رجل غلب،ومال سلب، وملكه نهب،

وكم من مسجون، ومغبون ومديون، ومفتون 
ومجنون،وكم من سقيم، وعقيم ويتيم، ومن 

يالزمه الغريم، والمرض األليم

تصفقها  بمفتاح،  غرفة  الحياة  أن  واعلم 
الرياح، ال صخب فيها وال صياح

من  مفتاح  الهم  من  باب  لكل  أن  اعلم 
يدور،  والفلك  غفور  رب  للذنب  السرور، 
األمور،وملك  بعواقب  تدري  ال  وأنت 
البحر  تغني عنه كسرة، ويكفي من  كسرى 
قطرة،فال تذهب نفسك على الدنيا حسرةوال 
وال  الكوارث،  تنتظر  وال  الحوادث،  تتوقع 
عن  للوارث،ويغنيك  لتجمع  نفسك  تحرم 
الدنيا مصحف شريف، وبيت لطيف، ومتاع 

خفيف،وكوز ماء ورغيف، وثوب نظيف

العزلة مملكة األفكار، والدواء لكل الدواء في 
صيدلية األذكار،وإذا أصبحت طائعاً لربك، 
سربك،  في  آمن  وأنت  قلبك،  في  وغناك 
السعادة،  على  حصلت  فقد  بكسبك،  راٍض 

ونلت الزيادة، وبلغت السيادة

واعلم أن الدنيا خداعة، ال تساوي هّم ساعة، 
فاجعلها طاعة

فلما انتهى من وعظه، أعجب بلفظه، وحسن 
لحظه،

وقال له: جزاك هللا عني أفضل الجزاء،

فقد صار كالمك عندي أشرف العزاء

منقول بتصرف
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 زوجة رسول اهلل 
جويرية بنت احلارث

                     رضى اهلل عنها

بقلم : اختنا الفاضلة ام همام

نسبها رضي اهلل عنها
هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار بن حبيب بن 
عائذ بن مالك بن جذيمة –و هو المصطلق- بن سعد بن عمرو بن 
كلعا  خزاعة  أبو  هو  عمرو  و  مزيقيا  عمرو  بن  حارثة  بن  ربيعة 

الخزاعية المصطلقية

زواجها من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
بلغ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان بني المصطلق –و هم حي 
من خزاعة- يجمعون الجموع لقتال المسلمين بقيادة زعيمهم الحارث 
بن ابي ضراربن حبيب المصطلق الخزاعي فخرج رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم و معه من زوجاته السيدة عائشة رضي هللا عنها حتى 
بني  بهزيمة  انتهى  قتال  فكان  المريسيع  له  يقال  لهم  ماء  لقيهم على 
ابي  بن  الحارث  بنت  برة  فيهن  نسائهم سبايا و  المصطلق و سيقت 
ضرار بن حبيب سيد القوم و قائدهم أو جويرية كما سماها رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم ثم عاد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الى 
المدينة فبينما هو جالس يوما في حجرة السيدة عائشة رضي هللا عنها 
سمعت امرأة تستأذن في لقائه صلى هللا عليه و سلم و قامت السيدة 
عائشة رضي هللا عنها الى الباب و دخلت السيدة جويرية فقالت : يا 
رسول هللا انا بنت الحارث بن ابي ضرار سيد قومه و قد أصابني 
من البالء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته 
على نفسي فجئتك أستعينك على أمري فرق قلب رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم للعربية الخزاعية بنت سيد بني المصطلق في موقفها ببابه 

ضراعة اليه و ليس لها من تلوذ به في محنتها سواه
و تكلم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال : فهل لك في خير من 

هذا ؟
فسألت : و ما هو يا رسول هللا

فقال : أقضي عنك كتابتك و أتزوجك
فقالت و قد تهلل وجهها : نعم يا رسول هللا

فقال صلى هللا عليه و سلم : قد فعلت

و يقال ان اباها أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و قال له : ان 
ابنتي ال يسبى مثلها فأنا أكرم من ذلك

فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : أرأيت ان خيرناها
فأتاها أبوها فقال : ان هذا الرجل قد خيرك فال تفضحينا

فقالت : اخترت هللا و رسوله
فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فصارت اما للمؤمنين و 
لما علم الناس ذلك قالوا : أصهار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
فأطلقوا االسارى من بني المصطلق و قيل انه قد اعتق بفضل زواجها 
بني  بيوت  بيت من  مائة  أهل  من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
المصطلق فكانت امرأة عظيمة البركة على اهلها و لم تعرف امرأة 

لها بركتها على أهلها مثل أم المؤمنين جويرية عليها السالم
و قيل ان ابوها الحارث جاء الى المدينة و معه ابل يفدي بها ابنته 
فرغب في بعيرين من االبل فغيبهما في شعب من شعاب وادي العقيق 
البعيران  اين  فقال  فداؤها  هذا  و  ابنتي  اخذتم  يا محمد  قال  قدم  فلما 
اللذان غيبتهما في وادي العقيق في شعب كذا فقال أشهد ان ال اله اال 
هللا و انك رسول هللا فوهللا ما اطلع على ذلك اال هللا تعالى و أسلم و 
أسلم له ابنان و ناس من قومه و ارسل الى البعيرين فجيء بهما فدفع 
االبل الى النبي صلى هللا عليه و سلم و دفعت له ابنته فخطبها رسول 
النبي صلى هللا عليه و سلم من ابيها فزوجه اياها و اصدقها اربعمائة 

درهم و هي بنت عشرين سنة و ذلك في سنة خمس من الهجرة
و كانت رضي هللا عنها متزوجة قبل رسول هللا من مسافع بن صفوان 

المصطلقي ابن عم لها و كان قد قتل يوم المريسيع
برة  بدال من  قد سماها رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جويرية  و 

كراهة ان يقال :خرج من عند برة

عبادتها رضي اهلل عنها
االمام  روى  قج  و  التسبيح  و  الصالة  كثيرة  عنها  كانت رضي هللا 
ان  ابن عباس عن جويرية  مسلم –رحمه هللا- في صحيحه ان عن 
النبي صلى هللا عليه و سلم خرج عندها بكرة حين صلى الصبح و هي 
في مسجدها ثم رجع بعد ان أضحى و هي جالسة فقال : مازلت على 
الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم قال النبي صلى هللا عليه و سلم 
: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوزنتهن : سبحان هللا و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه 

و مداد كلماته رواه مسلم
روايتها رضي هللا عنها للحديث

و قد روت رضي هللا عنها احاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم مخرجة في الكتب الستة

و يقول األمام الذهبي –رحمه هللا- جاء لها سبعة أحاديث منها عند 
البخاري حديث و عند مسلم حديثان و من الرواه عنها عبد هللا بن 

عباس رضي هللا عنه

وفاتها رضي اهلل عنها
و قد ظلت رضي هللا عنها على عبادتها و تقواها الى ان توفيت سنة 
خمسين و قيل سنة ستة و خمسين –و هو االغلب- في خالفة معاوية 
رضي هللا عنه و كان عمرها سبعين سنة و صلى عليها مروان بن 
الحكم أمير المدينة حينئذ و قيل توفيت سنة خمسين و هي بنت خمس 
و ستين سنة رضي هللا عنها و الحقها برسول هللا صلى هللا عليه و 

سلم و جزاها عنا وعن قومها كل الخير

منقول بتصرف
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إِنَّا َكَفْينَاَك الُْمْستَْهِزئِيَن..!
بقلم : اختنا الفاضلة آمال

صلى  رسوله،  يؤذي  فيمن  هللا  سنة  من  إن 
بيد  الدنيا  في  يجاز  لم  إن  أنه  هللا عليه وسلم 
ويكفيه  منه  ينتقم  سبحانه  فإن هللا  المسلمين، 
إياه والحوادث التي تشير إلى هذا في السيرة 

النبوية وبعد عهد النبوة كثيرة

وقد قال هللا تعالى: )فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين(

هللا  وإهالك  اآلية  نزول  سبب  في  والقصة 
لهؤالء المستهزئين واحدا واحدا معروفة

السير والتفسير وهم على ما  قد ذكرها أهل 
قيل نفر من رؤس قريش

إلى  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  كتب  وقد 
كسرى وقيصر وكالهما لم يسلم، لكن قيصر 
أكرم كتاب النبي صلى هللا عليه وسلم، وأكرم 

رسوله، فثبت ملكه.

 ۩ قال ابن تيمية في الصارم ۩ 

فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم، وال 
يزال الملك يتوارث في بعض بالدهم.

وأما كسرى فمزق كتاب رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم

وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  برسول  واستهزأ 
فقتله هللا بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق، فلم 

يبق لألكاسرة ملك
وهذا وهللا أعلم تحقيق لقوله تعالى: )إن شانئك 
وعاداه،  وأبغضه  شنأه  من  فكل  األبتر(  هو 

فإن هللا يقطع دابره ويمحق عينه وأثره

وائل،  بن  العاص  في  نزلت  إنها  قيل:  وقد 
بن  أو في كعب  أبي معيط،  بن  أو في عقبة 
األشرف، وجميعهم أخذوا أخذ عزيز مقتدر.

السير  كتب  في  رويت  التي  القصص  ومن 
لمن استهزئ برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ۩قصمه هللا الفترائه على الرسول۩ 

عن  »صحيحه«  في  البخاري  فروى 
كان  قال:  أنس  عن  صهيب  بن  عبدالعزيز 
وآل  البقرة  وقرأ  فأسلم  نصرانياً  رجالً 
عليه  هللا  صلى  للنبي  يكتب  وكان  عمران، 
يدري  يقول:ال  فكان  نصرانياً،  فعاد   ، وسلم 
فدفنوه،  هللا،  فأماته  له،  كتبُت  ما  إال  محمد 

فأصبح وقد لَفَظَْته األرض
فقالوا: هذا فِْعُل محمٍد وأصحابه، نَبَُشوا عن 
في  أعمقوا  و  له  فحفروا  فألقوه،  صاحبنا 
لفظته  وقد  فأصبح  استطاعوا  ما  األرض 

األرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه.

النبي صلى  على  افترى  الذي  الملعون  فهذا 
هللا عليه وسلم أنه ما كان يدري إال ما كتب له
قصمه هللا وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد 

أن ُدفن مراراً

أحد  كل  يدل  العادة،  عن  خارج  أمر  وهذا 
على أن هذا عقوبة لما قاله وأنه كان كاذباً؛ 
إذ كان عامة الموتى ال يصيبهم مثل هذا وأن 
إذ كان  هذا الجرم أعظم من مجرد االرتداد 
عامة المرتدين يموتون وال يصيبهم مثل هذا 
وأن هللا منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، 
ومظهرس لدينه ولكذب الكاذب؛ إذا لم يمكن 

الناس أن يقيموا عليه الحد.

 ۩تجارب فيمن سب الرسول ۩ 

المسلمين  من  أعداد  حدثناه  ما  هذا  ونظير 
العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات 
التي  والمدائن  الحصون  حصر  في  متعددة 
المسلمون فيها  لما حصر  الشامية  بالسواحل 

بني األصفر في زماننا، قالوا:
الشهر  المدينة  أو  الحصن  نحصر  نحن  كنا 
]أو[ أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى 
لسب  أهله  تعرض  إذا  حتى  منه  نيأس  نكاد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و الوقيعة في 
ِعْرِضه تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إال 

يوماً أو يومين أو نحو ذلك

ملحمة  فيهم  ويكون  َعْنَوة،  المكان  يُفتح  ثم 
عظيمة

إذا  الفتح  بتعجيل  لنتباشر  قالوا: حتى إن كنا 
سمعناهم يقعون فيه مع امتالء القلوب غيظاً 

عليهم بما قالوه فيه.

أن  الثقات  أصحابنا  بعض  حدثني  وهكذا 
مع  حالهم  المغرب  أهل  من  المسلمين 

النصارى كذلك

ومن سنة هللا أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من 
عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمنين.

 ۩ قصة عصماء الخطيمة ۩ 

إال  تقتل  لم  المرأة  هذه  أن  الداللة:  ووجه 
لمجرد أذى النبي صلى هللا عليه وسلم وهَْجوه 
وهذا بَيِّن في قول ابن عباس: هجت امرأة ِمْن 

خطمة النبي صلى هللا عليه وسلم

فقال: من لي بها ؟

فُعلِم أنه إنما نََدَب إليها ألجل هَْجِوها، وكذلك 
في الحديث اآلخر:

وتحريضها:  قولها  بَلََغهُ  حين  عمير  »فقال 
اللهم إن لك علّي نَْذراً لئن رددت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ألقتلنها«

قتلتها؟  أنت  قومه:  له  قال  لما  الحديث  وفي 
فقال:

تُْنِظروني،  ال  ثم  جميعاً  فكيدوني  »نعم، 
قالت  ما  جميعاً  قلتم  لو  بيده  نفسي  فوالذي 

لضربتكم بسيفي حتى أموت أو أقتلكم«

يستهزئون به  كانوا  ما  منهم  سخروا  بالذين  فحاق  قبلك  من  برسل  استهزئ  ولقد 
األنبياء 41

منقول بتصرف
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آله  وعلى  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد 
وصحبه ومن وااله . . .

أما بعُد:
الحكيم  والذكر  المتين  هللا  حبل  هو  الكريم  القرآن  فإن 
والصراط المستقيم من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن 

دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم .
وال  األلسن  به  تلتبس  وال  العلماء  منه  تشبع  ال 

سبيل  غير  واتبع  تركه  ومن  األهواء  به  تزيغ 
جهنم  وأصاله  تولى  ما  هللا  واله  المؤمنين 

وساءت مصيراً .
تعريفه

 ( رسوله  على  أنزله  هللا  كالم  هو 
وتعبدنا بتالوته .

أسماؤه وصفاته
والكتاب  والفرقان  والذكر  القرآن  هو 

والشفاء  والنور  الهدى  صفاته  ومن   ,
والرحمة والضياء .

فضيلة قراءة القرآن وحملته
ِ َوأَقَاُموا  قال تعالى: }إِنَّ الَِّذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب هللاَّ

ا َوَعاَلنِيَةً يَْرُجوَن  ا َرَزْقنَاهُْم ِسّرً اَلةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ الصَّ
تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر )29( لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدهُْم ِمْن فَْضلِِه 

إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكوٌر{] فاطر:30-29 [.
وعن عثمان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا : » خيركم 

من تعلم القرآن وعلمه »
] البخاري [ .

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا : » الذي 
يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة , والذي 
 « أجران  له  شاق  عليه  وهو  فيه  يتتعتع  وهو  القرآن  يقرأ 

]متفق عليه[.
وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال رسول هللا ): 
» مثل الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها طيب وطعمها 
ال  التمرة  مثل  القرآن  يقرأ  ال  الذي  المؤمن  ومثل   , طيب 
ريح لها وطعمها حلو , ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 

الذي  المنافق  ومثل   , مر  وطعمها  طيب  ريحها  الريحانة 
ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر » 

]رواه البخاري - ومسلم[.
وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن النبي ) قال: » 
إن هللا تعالى يرفع بهذا الكالم أقواماً ويضع به آخرين » ] 

رواه مسلم [ .
وعن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: سمعت 
رسول هللا ) يقول: » اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفعياً ألصحابه » ] رواه مسلم 

.]
عنهما عن  ابن عمر رضي هللا  وعن 
النبي ) قال: » ال حسد إال في اثنتين 
رجل آتاه هللا القرآن فهو يقوم به آناء 
هللا  آتاه  ورجل  النهار  وآناء  الليل 
ماالً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار 

»]رواه البخاري ومسلم [.
وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه 
قال: قال رسول هللا ): » من قرأ حرفاً 
والحسنة  حسنة  فله  تعالى  هللا  كتاب  من 
بعشر أمثالها , ال أقول ألم حرف , ولكن ألف 
حرف والم حرف وميم حرف » ] رواه الترمذي 

, وقال: حديث حسن صحيح [.
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا ): » 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب » ] 

رواه الترمذي , وقال: حديث حسن صحيح [ .
وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النبي ) قال: » 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في 
الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » ] رواه أبو داود 

والترمذي , وقال: حديث حسن صحيح[.
عن  الثوري  سفيان  سألت  قال:  الجمالي  الحميدي  وعن 
الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: القرآن ألن 

النبي ) قال: » خيركم من تعلم القرآن وعلمه » .
والمقصود غزو التطوع ال الجهاد الواجب.

 القرآن الكريم هو حبل اهلل المتين والذكر الحكيم

بقلم : شيخنا الفاضل ابوعبدالرمحن , حفظه اهلل

منقول بتصرف
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اهلل  رضي  علي  بإلوهية  القول   

تعطيل صفات اهلل عز وجل
 حبجة نفي التشبيه

تأويل الصفات

سب الصحابة الكرام وتكفريهم

من  قوم  بها  قال  شنيعة  وفرية  منكرة  بدعة  هي 
أتباع عبد هللا بن سبأ الحميري حيث أتوا إلى علي 
بن أبي طالب – رضي هللا عنه – فقالوا له: أنت 
هللا،  أنت  قالوا:  ؟‹‹  هو  ›‹ومن  لهم:  فقال   ! هو 
فتوبوا‹‹،  ›‹ارجعوا   : لهم  وقال  األمر،  فاستعظم 
األرض  في  لهم  حفر  ثم  أعناقهم  فضرب  فأبوا، 
بحزم  ›‹ائتني  قائالً:  قنبر  خادمه  نادى  ثم  حفراً 

الحطب فأحرقهم بالنار‹‹، ثم قال:
ناري  أوقدت  منكرا  أمرا  األمر  رأيت  ›‹لما 

ودعوت قنبراً‹‹
والقصة رواها ابن عساكر في »تاريخ دمشق«، 

وذكرها الذهبي في »تاريخ اإلسالم«.

أو  نفي جميع  إلى  بأتباعه  أدى  مبتدع  مذهب  هو 
السلف  جل صفات هللا عز وجل، وقد رد علماء 
لنفسه،  أثبته هللا  المذهب وأبطلوه، وأثبتوا ما  هذا 
وما أثبته له رسوله - صلى هللا عليه وسلم – مع 
نفي المشابهة بين هللا وخلقه، قال نعيم بن حماد - 
شيخ اإلمام البخاري -: » من شبه هللا بشيء من 
نفسه  به  ما وصف هللا  أنكر  فقد كفر، ومن  خلقه 
ورسوله فقد كفر، وليس فيما وصف هللا به نفسه 
ورسوله تشبيه !!. وهذا هو منهج القرآن في إثبات 
الصفات ونفي المماثلة، قال تعالى: } ليس كمثله 

شيء وهو السميع البصير {) الشورى: 11 ( .

هي بدعة أخرى قال بها طوائف هرباً من التشبيه، 
وذلك أنهم ظنوا أن إثبات ظواهر نصوص الصفات 
يقتضي تشبيه هللا بخلقه، فدفعهم ذلك إلى تأويلها، 
فأولوا اليد وقالوا: هي بمعنى القدرة، وأولوا الوجه 
بمعنى الذات، إلى غير ذلك من أنواع التأويالت، 
هذه  إثبات  أن  رأوا  الذين  السلف  بذلك  فخالفوا 
الصفات ال يقتضي تشبيهاً بل يمكن إثبات الصفات 
عنه  التشبيه  نفي  مع  نفسه  بها  هللا  وصف  التي 
سبحانه، فأثبتوا هلل يدا تليق بجالله من غير تمثيل 
وال تعطيل، وأثبتوا هلل وجها يليق بجالله، وعيناً 
تليق بجالله، وأطبق قولهم: على إمرار الصفات 
الوليد بن مسلم  كما جاءت من غير تكييف، فعن 
الثوري ومالك بن  قال: سألت األوزاعي وسفيان 
أنس والليث بن سعد عن هذه األحاديث التي جاءت 
في الصفات، فقالوا: » أمروها كما جاءت بال كيف .

وتحولت  البعض،  إليها  ذهب  شنيعة  بدعة  هي 
صغيرهم،  عليه  ينشأ  دنئ،  سلوك  إلى  عندهم 
ويموت عليه كبيرهم، وهو خالف ما أمر به النبي 
– صلى هللا عليه وسلم – أمته من إكرام صحابته، 
فقال  لهم،  والتعرض  سبهم  وعدم  بحقهم،  والقيام 
أصحابي  في  احفظوني   ( والسالم:  الصالة  عليه 
النبي - صلى هللا عليه وسلم - من سب  ( وحذر 
أصحابه فقال: ) ال تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحٍد ذهباً ما أدرك ُمدَّ 
عما  فضال  هذا  مسلم  رواه   ) نصيفه  وال  أحدهم 
مدحهم هللا به من كونهم رحماء بينهم أشداء على 
تعالى:}  قال  وطاعته،  هللا  بعبادة  قائمين  الكفار 
الكفار  على  أشداء  معه  والذين  هللا  رسول  محمد 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضالً من 
هللا ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود 

 قاموس  البدع  العقدية 
rajaoui : بقلم



15

إنكار الشفاعة يف أصحاب الكبائر

يوم إنكار عذاب القرب ربهم  املؤمنني  رؤية  إنكار 
القيامة

إنكار القدر وأن اهلل ال يعلم األمور
 إال بعد وقوعها

بسبب  والمعتزلة  الخوارج  بها  قال  بدعة  هي 
تكفيرهم أصحاب الكبائر، إذ الكافر ال شفاعة له، 
وهذه البدعة مخالفة لألحاديث المصرحة بالشفاعة 
المذنبين  بخروج  والمصرحة  الكبائر،  ألصحاب 
من النار بعد أن يشفع فيهم الشافعون أو يستوفوا 
عذابهم، فعن أبي هريرة رضي هللا عنه، قال: قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) لكل نبي دعوة 
اختبأت  وإني  دعوته،  نبي  كل  فتعجل  مستجابة، 
دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة، فهي نائلة - إن 
باهلل شيئا  أمتي ال يشرك  شاء هللا - من مات من 
( رواه مسلم ، وال شك أن من زنى أو سرق أو 
شرب الخمر لم يشرك باهلل فهو ممن تناله الشفاعة 

إن شاء هللا . 

مذهب  وهو  والخوارج  المعتزلة  ذلك  إلى  ذهب 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف قال تعالى: 
تقوم  ويوم  وعشياً  يعرضون عليها غدواً  النار   {
{)غافر:  العذاب  أشد  فرعون  آل  أدخلوا  الساعة 
46 ( وعن زيد بن ثابت - رضي هللا عنه - قال: 
لبني  حائط  في  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  بينما 
النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت 
تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة.. فقال: ) 
من يعرف أصحاب هذه األَْقبُر ؟ فقال رجل: أنا، 
قال: فمتى مات هؤالء ؟ قال: ماتوا في اإلشراك. 
أن  فلوال  قبورها،  في  تبتلى  األمة  هذه  إن  فقال: 
ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: تعوذوا 
باهلل من عذاب  نعوذ  قالوا:  النار.  باهلل من عذاب 
النار. فقال: تعوذوا باهلل من عذاب القبر . قالوا : 

نعوذ باهلل من عذاب القبر ( رواه مسلم

هذه بدعة مخالفة لما أخبر به هللا في كتابه الكريم 
والنبي – صلى هللا عليه وسلم - في سنته، حيث 
قال تعالى في سياق تعداد نعم أهل الجنة: } وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة {)القيامة: 23-22( 
سترون  إنكم   (  :  - وسلم  عليه  - صلى هللا  وقال 
ربكم ( رواه البخاري ومسلم وقد اتفق السلف على 

ذلك، ورويت عنهم في ذلك آثار كثيرة .

الجليل  الصحابي  أنكرها  قديمة  شنيعة  بدعة  هي 
بلغه  بن عمر – رضي هللا عنه – عندما  عبدهللا 
أبلغه: إذا لقيت  لمن  قول أصحابها، وقال غاضباً 
أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، 
ألحدهم  أن  لو  عمر  بن  عبدهللا  به  يحلف  والذي 
يؤمن  حتى  منه  هللا  قبله  ما  فأنفقه  ذهباً  أحد  مثل 
بالقدر » ثم ساق حديث جبريل، وفيه أن جبريل 
أجاب عن اإليمان فقال: » أن تؤمن باهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره » 
رواه مسلم . ومعنى اإليمان بالقدر: التصديق بأن 
العلم  ذلك  كتب  وأنه  خلقها،  قبل  األشياء  علم  هللا 
في اللوح المحفوظ، ثم خلق الخلق وفق علمه، فال 
التي  القدر  مراتب  فهذه  علمه شيء،  يتخلف عن 

يجب على كل مسلم اإليمان بها .

 قاموس  البدع  العقدية 
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العني  و احلسد 
اعراض و عالج

بقلم: شيخنا الفاضل : ابواحمد قنديل .. حفظه هللا

آله  وعلى  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  الحمدهلل 
وصحبه أجمعين

ابدأ على بركة هللا بدالئل وجود العين

ليزلقونك  كفروا  الذين  يكاد  وإن   (: وعال  جل  ربنا  قال 
بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو 

إال ذكر للعالمين (.

ِمْن  يَُرّدونَُكم  لَْو  اْلِكتَاِب  أَْهِل  ّمْن  َكثِيٌر  َوّد   (: تعالى  وقال 
بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكفّاراً َحَسداً ّمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم ّمن بَْعِد َما تَبَيَّن لَهُُم 

اْلَحّق ( .

وقال تعالى:)أَْم يَْحُسُدوَن النّاَس َعلََى َمآ آتَاهُُم هللّاُ ِمن فَْضلِِه 
.)

وقال سبحانه: ) َوِمن َشّر َحاِسٍد إَِذا َحَسَد (.

َشْىٌء  َكاَن  َولَْو  َحقٌّ  اْلَعْيُن   «: وسلم  عليه  هللا  وقال صلى 
َسابََق اْلقََدَر َسبَقَْتهُ اْلَعْيُن َوإَِذا اْستُْغِسْلتُْم فَاْغِسلُوا «.

وقال ايضا :» إَِذا َرأَى أََحُدُكْم ِمْن أَِخيِه أَْو ِمْن نَْفِسِه أَْو ِمْن 
ْكهُ فَإِنَّ اْلَعْيَن َحقٌّ «. َمالِِه َما يُْعِجبُهُ فَْليُبَرِّ

وقال ايضا :» العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر 
وإن أكثر هالك أمتي في العين «.

تعريف العين:

يقول ابن القيم رحمه هللا:
» هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود 

والمعين تصيبه تارة وتخطيه تارة » .

ويقول في كتابه بدائع الفوائد :
العائن والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء .

والعين تصيب بقصد او بغير قصد .
وال  قصد  بغير  بالعين  وولدك  ومالك  نفسك  تصيب  )اي 

تدري ،وتصيب غيرك بقصد وبغير قصد( .

او  نفسك  عند  يعجبك  ما  رؤية  عند  العين  سهام  وتخرج 
غيرك .

تعريف الحسد :
يقول ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد اصل الحسد :
هو بغض نعمة هللا على المحسود وتمني زوالها .

) هو تمني تملك ما عند غيرك من نِعم مع زوالها عنه( .

والحسد قسمان :
1- حسد مزموم .
2- حسد محمود .

الحسد المذموم له شكالن:
1- تمني زوال النعمة من عند غيرك ) حقد( .

 ( تملكها  تمني  مع  النعمة من عند غيرك  تمني زوال   -2
غيرة( .

اما الحسد المحمود :
 ( زوالها  عدم  مع  غيرك  عند  من  النعمة  تملك  تمني  فهو 

الغبطة(.

عند  يعجبك  ما  سماع  او  رؤية  عند  الحسد  سهام  وتخرج 
غيرك .

الخالصة
ان العين اشمل واعم من الحسد وتخرج سهامها بتمني او 

بغير تمني بقصد او بغير قصد مع لزوم رؤية الشيء .

والحسد يندرج تحت العين وتخرج سهامه بقصد وتمني وال 
يلزم رؤية الشيء

يدوم  ما  بل  البعض  يعتقد  كما  تدوم  ال  الحسد  او  والعين 
مفعولها .

يعني اذا رماك شخص بالعين او حسدك فمرضت هنا انتها 
مفعول العين او الحسد ويبقى المرض حتى تتداوا بإذن هللا .

اعراض العين :
يذكر  ما  وكل  للعين  اعراض  والسنة  الكتاب  في  يذكر  لم 

اجتهادات شخصية .

فأعراض العين:
هي كل مرض طبي او غير طبي عجز عن اكتشافه االطباء 

او عجزوا عن عالجه .

واذا عرفت ان لك عين ساقبة وتصيب ) اي تحسد( فتقي 
هللا في عباد هللا وافعل بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم:

» إَِذا َرأَى أََحُدُكْم ِمْن أَِخيِه أَْو ِمْن نَْفِسِه أَْو ِمْن َمالِِه َما يُْعِجبُهُ 
ْكهُ فَإِنَّ اْلَعْيَن َحقٌّ «. فَْليُبَرِّ

جزء 1
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العني  و احلسد 
اعراض و عالج

بقلم: شيخنا الفاضل : ابواحمد قنديل .. حفظه هللا

عالج العين قسمان :

1- اذا عرفت العائن او الحاسد .
2- اذا لم تعرف العائن او الحاسد .

اذا عرفت العائن او الحاسد :

عليك ان تفعل بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم » اْلَعْيُن 
َحقٌّ َولَْو َكاَن َشْىٌء َسابََق اْلقََدَر َسبَقَْتهُ اْلَعْيُن َوإَِذا اْستُْغِسْلتُْم 

فَاْغِسلُوا «.
)اى تخبر العائن او الحاسد ان يتوضأ ويأتي بماء الوضوء 

كي يغتسل به المعيون او المحسود فيشفا بإذن هللا(.

واذا لم تعرف العائن او الحاسد:

النبي  اخبر  كما  الكريم  القرآن  من  الشرعية  الرقية  فهذه 
صلى هللا عليه وسلم واجتهادات العلماء )طبق التعليمات (

والشافي هو هللا .

الرقية الشرعية من العني واحلسد

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
اْلَعالَِميَن}2{  َربِّ  هلّلِ  اْلَحْمُد  ِحيِم}1{  الرَّ ْحمِن  الرَّ بِْسِم هللاِ 
يِن}4{ إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك  ِحيِم}3{ َمالِِك يَْوِم الدِّ ْحمـِن الرَّ الرَّ
الَِّذيَن  الُمستَقِيَم}6{ ِصَراطَ  َراطَ  نَْستَِعيُن}5{ اهِدنَــــا الصِّ
الِّيَن}7{  الضَّ َوالَ  َعلَيِهْم  الَمغُضوِب  َغيِر  َعلَيِهْم  أَنَعمَت 

سورة الفاتحة

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ن بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّاراً  ونَُكم مِّ ْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّ َودَّ َكثِيٌر مِّ
فَاْعفُوْا  اْلَحقُّ  لَهُُم  تَبَيََّن  َما  بَْعِد  ن  مِّ أَنفُِسِهم  ِعنِد  ْن  مِّ َحَسداً 
َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  هللّاَ  إِنَّ  بِأَْمِرِه  هللّاُ  يَأْتَِي  َحتَّى  َواْصفَُحوْا 

قَِديٌر}109{ البقرة

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ِ إِن تَُرِن  ةَ إاِلَّ بِاهللَّ ُ اَل قُوَّ َولَْواَل إِْذ َدَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاء هللاَّ

أَنَا أَقَلَّ ِمنَك َماالً َوَولَداً}39{ الكهف

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
هللّاُ الَ إِلَـهَ إاِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَّهُ َما فِي 
َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َمن َذا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه  السَّ
ْن ِعْلِمِه  يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َوالَ يُِحيطُوَن بَِشْيٍء مِّ
يَُؤوُدهُ  َوالَ  َواألَْرَض  َماَواِت  السَّ ُكْرِسيُّهُ  َوِسَع  َشاء  بَِما  إاِلَّ 

ِحْفظُهَُما َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم}255{ البقرة

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم هللّاُ ِمن فَْضلِِه فَقَْد آتَْينَا آَل 
ْلكاً َعِظيماً}54{ النساء إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْينَاهُم مُّ

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ْكَر  ا َسِمُعوا الذِّ َوإِن يََكاُد الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزلِقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ
َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُوٌن}51{ َوَما هَُو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلَعالَِميَن}52{ 

القلم

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا اَل يَْفقَهُوَن إاِلَّ قَلِيالً}15{ 

الفتح
وسورة )االخالص-الفلق-الناس(

االدعية
هللا  حاسد  عين  او  يؤذيك  داء  كل  من  ارقيك  هللا  بسم   -1

يشفيك بسم هللا ارقيك .
ال  الشافى  انت  واشف  البأس  اذهب  الناس  رب  اللهم   -2

شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما .
3- اعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 

عين المة

تنبيهات

1- قراءة سورة الدخان في الصباح.
2- قراءة سورة الملك في المساء.

3- تقرا الرقية علي زيت الزيتون ويدهن جميع الجسد قبل 
النوم ومكان األلم أثناء النهار.

4- تقرأ الرقية على ماء لالستحمام مرة كل يوم و حسب 
الحاجة .

5- تقرأ الرقية على ماء للشرب طوال فترة العالج .
النحل ويؤخذ منه ملعقة كبيرة  الرقية علي عسل  6- تقرا 

تذوب في نصف كوب ماء دافئ وتشرب صباحا ومساء.

العالج لمدة ثالثة ايام وهللا الشافي

جزء2
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المســك..!
بقلم: اختنا الفاضلة آمال

املســك..!

ِمْسـٌك: ثبت فى ))صحيح مسلم((، عن أبى سعيد الُخدرىِّ رضى 
هللا عنه، عن النبىِّ صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))أطيُب الطِّيِب 

الِمْسُك((.
أُطيُِّب  ))كنُت  عنها:  عائشة رضى هللا  عن  ))الصحيحين((  وفى 
النبىَّ صلى هللا عليه وسلم قبل أن يَْحِرَم ويوَم النَّْحِر قبل أن يطوَف 

بالبيت بطيٍب فيه ِمْسٌك((.

الِمسك: َملُِك أنواِع الطيب، وأشُرفهَا وأطيُبَها، وهو الذى تُضرب به 
األمثال، ويَُشبَّه به غيُره، وال يُشبَّه بغيره، وهو ُكثبان الجنَّة، وهو 
ى األعضاء الباطنة  يها، ويُقَوِّ حاٌر يابس فى الثانية، يَُسرُّ النفس ويُقَوِّ
للمشايخ،  نافع  عليها.  ُوِضَع  إذا  والظاهرةَ  وشّماً،  ُشرباً  جميعها 
والمبرودين، ال ِسيَّما زمن الشتاء، جيد للَغْشى والخفقاِن، وضعف 
ويُنشِّف  العين،  بياَض  ويجلو  الغريزية،  للحرارة  بإنعاشه  القوة 
رطوبتها، ويَفُشُّ الرياح منها ومن جميع األعضاء، ويُبطل عمَل 
السموم، وينفُع ِمن نَْهش األفاعى، ومنافُِعه كثيرة جداً، وهو أقوى 

حات. المفرِّ

)النوافج(  تسمى  به  خاصة  أنية  في  يوضع  كان  الجيد  والمسك 
ومفردها نافجة مصنوعة من الذهب او الفضة او النحاس, ثم تمأل 
واألمراء  الخلفاء  قصور  ردهات  في  وتوضع  المسك  بمسحوق 

فتعطرها بأريجها ورائحتها الذكية.
ويتكون المسك في غدة كيسية يبلغ حجمها حجم البرتقالة في بطن 
نوع من الظباء يسمى غزال المسك وتوجد هذه الغدة بقرب الفتحة 
القلفية للذكر وال يوجد المسك في االناث وفي هذه األكساي يفرز 

الغزال مسكه.

وأحسن انواع المسك هو الوارد من الصين أو التبت ويليه الوارد 
مادة  الجيد  والمسك  سيبريا.  من  الوارد  واقلها  نيبال  او  أسام  من 

جافة, قاتمة اللون, ارجوانية, ملساء مرة المذاق.

المسك والطب الحديث

في دراسة اجريت حول االعجاز العلمي في استخدام المسك كمضاد 
حيوي فقد اكدت الباحثة د. آمنة علي ناصر صديق أستاذ مساعد 
ومنشط  والعيون  للقلب  مقو  المسك  ان  الميكروبيولوجي  علم  في 
في  الباحثة  وتناولت  العصبية  االطفال  وتشنجات  الحيوية  للقوى 
بحثها صورا من االعجاز العلمي الستخدام المسك كمضاد حيوي 
والحيوان  لالنسان  االمراض  لبعض  المبينة  والخمائر  للفطريات 
والنبات وفي هذه الدراسة تم استخدام المسك مصدرا للعالج مضاد 
فعاليته في عالج  النبوي, حيث ظهرت  الطب  حيوي طبيعي من 
المتسببة  والحيوان  لالنسان  والتناسلية  الجلدية  االمراض  بعض 
عن االحياء الدقيقة الممرضة مثل: الفطر الممرض الذي يصيب 
المسك  اظهر  حيث  الممرض  والفطر  واالظافر,  والشعر  الجلد 
فعالية عالية في مقاومته وايضا ظهر له تأثير تضادي كبير تجاه 
الخمائر, كما يمكن استخدام المسك في القضاء على بعض الكائنات 
الدقيقة الممرضة للكثير من النباتات مثل فطر الفيوزاريوم, وقد تم 
تحضير مرهم من المسك يستخدم في عالج االمراض الجلدية التي 

تصيب االنسان وقد ظهرت له نتائج ايجابية كبيرة.

استخدامات المسك

-يستخدم المسك في تثبيت أغلى العطور ليبقى رائحتها فواحة سنين 
طويلة ولذلك يستخدم كمثبت للروائح ـ يعتبر المسك مقويا للقلب 

نافعا للخفقان واألرياح الغليظة في األمعاء وسمومها.
ـ يستعمل في األدوية المقوية للعين ويجلو بياضها الرقيق وينشف 

رطوبتها ويزيل من الرياح.
ـ منشط للباءة وينفع من العلل الباردة في الرأس.

ـ ينفع اذا أستعط به الزكام.
ـ من أفضل الترياقات لنهش األفاعي..

منقول بتصرف
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 لماذا حرَّم اهلل الربا؟
بقلم: شيخنا الفاضل اسماعيل نوفل حفظه هللا

هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  الحمدهلل 
وعلى آله وصحبه أجمعين

المؤمنين بأن  ينادي هللا تبارك وتعالى عباده 
يتركوا الربا، وَمن لم يفعل فليأذن بحرٍب من 
هللا ورسوله.. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه 
َوَذُروْا  هللّاَ  اتَّقُوْا  آَمنُوْا  الَِّذيَن  أَيُّهَا  ﴿يَا  الكريم 
 ﴾)278( ْؤِمنِيَن  مُّ ُكنتُم  إِن  بَا  الرِّ ِمَن  بَقَِي  َما 
شرَّ  اتقينا  فهل  هللا؟  نداء  لبينا  فهل  )البقرة(، 
الشديد  لألسف  رسوله؟  ومع  معه  الحرب 
لم  وَمن  الربا؟  نأكل  آذاننا وأصبحنا  أصممنا 
في  فينا  هللا  حكم  هو  فما  غباره،  يناله  يأكله 
ضوء القرآن والسنة؟ وما آثار تعاملنا بالربا 
نفسيًّا وخلقيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا؟ 
من  معامالتنا  وتطهير  للتوبة  السبيل  وما 
نناقشه في هذه  ما سوف  الربا وخبائثه؟ هذا 
الورقة إن شاء هللا على أننا سوف نخصص 
مقالة أخرى عن صورة الربا في المعامالت 

المعاصرة والبديل اإلسالمي لها.

ما هو الربا:

والمحددة  المشروطة  الزيادة  في  الربا  يتمثل 
سلفًا في أصل المال سواء أكان نقًدا أو عرًضا 
أي  االنتظار؛  أو  األجل  في  الزيادة  نظير 

مبادلة ماٍل بمال وزيادة بدون وساطة سلعة.
ينتج  الذي  الحالل  الربح  عن  الربا  ويختلف 
عن عمليات البيع المشروع، والذي يتمثل في 
الزيادة في أصل المال نظير تقليبه وتحريكه 
دورته  خالل  المختلفة  للمخاطر  وتعرضه 
بالرغم،  الغنم  لقاعدة  الذي يخضع  الربح  أي 
وهكذا  بالعطاء..  واألخذ  بالخسارة  والكسب 
يتبين الفرق بين الربا الخبيث والربح الطيب 

الحالل.

وكل أنواع الربا محرم شرًعا سواء أكان ربا 
ديون أو ربا بيوع أو ربا قروض استهالكية 
الفائدة  وتعتبر  هذا  إنتاجية،  قروض  ربا  أو 
المحرم  الربا  من  األيام  هذه  في  المعروفة 
ه  أقرَّ ما  وهذا  تسمياتها،  اختلفت  مهما  شرًعا 
الثاني  مؤتمر  في  اإلسالمية  البحوث  مجمع 
المنعقد في القاهرة في المحرم عام 1385هـ 

مايو 1965م.

م اهلل الربا؟ لماذا حَرّ

لحكمٍة  إال  شيئًا  وتعالى  سبحانه  م هللا  يُحرِّ لم 
من  الربا  تحريم  حكمة  درسنا  ولو  بالغة، 
واالجتماعية  والخلقية  النفسية  النواحي 
وله  ا  ضاًرّ لوجدناه  والسياسية  واالقتصادية 
آثار سيئة، ومن يحلل ويدرس النظام الربوي 
على  سيئةً  آثاًرا  له  أن  ينتهي  متأنيةً  دراسةً 
ذلك  أجل  ومن  والبشرية،  والمجتمع  الفرد 
بالربا، وسوف  يتعامل  بَمن  ندَّد هللا ورسوله 
اآلثار  هذه  أهم  التالية  السطور  في  ح  نُوضِّ

السيئة.

الربا شرٌّ وفساٌد وحرٌب على اإلنسانية؛ ألن 
له آثار ضارة من أهمها ما يلي:

أوالً: يَْعصي َمن يتعامل بالربا هللا ورسوله؛ 
رحمة  من  خرج  كافر  أو  عاٍص  فهو  ولذلك 
وساءت  جهنم  يتب-  لم  إذا  وجزاؤه-  هللا، 
المربي  أن  نجد  أخرى  ناحيٍة  ومن  مصيًرا، 
سيطر عليه حب المادة والدنيا، وبذلك أصبح 
د من الروحانية ونسي نداء وتحذير  ماديًا تجرَّ
فهو  ولذلك  المال؛  بهذا  عليه  أنعم  الذي  ربه 
كفار أثيم، كما أنه نسي يوم الحساب يوم يقف 
ليسأله عن مالة  بين يدي هللا سبحانه وتعالى 

الربوي الخبيث من أين اكتسبه وفيم أنفقه.

من  د  التجرُّ إلى  بالربا  التعامل  يؤدي  ثانيًا: 
فالمرابي  السامية،  واألخالق  اإلنسانية  القيم 
د على الجشع والشراهة  يعبد المال, ولقد تعوَّ
ال  الحجارة،  من  قسوةً  أشد  وقلبه  والبخل 
يتورع من أن يضحي بكل المثل والمبادئ من 
أجل درهم ربا، وقد وصفه القرآن بأنه سوف 
يبعث يوم القيامة مجنون ومسعور وقلق، كما 

أنه يتصف باألنانية والكذب.

التكافل  نظام  الربوي  النظام  يحطم  ثالثًا: 
نشر  ويساعد على  المسلمين  بين  االجتماعي 
الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، فالمرابي 
االجتماعية،  العالقات  ينسى  وأبًدا  دائًما 
فائدة  أكبر  لتحقيق  الفرص  استغالل  ويحاول 
المروءة  حساب  على  ذلك  كان  ولو  ممكنة، 
تتكدس  الزمن  بمضي  أنه  ونجد  والتعاون، 

غنًى  الغني  ويزداد  المرابين،  لدى  األموال 
تفكك  إلى  ذلك  ويؤدي  فقًرا..  الفقير  ويزداد 
والتكافل  والمحبة  المودة  وانعدام  المجتمع 
والتضامن واآلخر والتآلف، وهذا ما نشاهده 

في أيامنا هذه.

رابًعا: يؤدي النظام الربوي إلى ارتفاع نفقات 
إنتاج مستلزمات الحياة من السلع والخدمات، 
إلى ارتفاع األسعار؛ ألن  وهذا بدوره يؤدي 
القروض  فائدة  يضيفون  والصناع  التجار 
الفائدة  المستهلك  يتحمل  وبذلك  األثمان،  إلى 
الربوية في السعر الذي يدفعه، وهذا ما يعاني 
منه الناس في هذه األيام، ومن ناحية أخرى 
انسياب  عرقلة  إلى  الربوية  الفائدة  تؤدي 
اتجاهها نحو  ثم  المالية  األموال في األسواق 
عائًدا  تحقق  التي  االقتصادية  المشروعات 
أعلى من الفائدة، والتي غالبًا ال تفيد المجتمع 
اللهو  مثل مشروعات  فساده  على  تساعد  بل 
سبق  ما  إلى  باإلضافة  والعصيان،  والفسوق 
والبطالة  االكتناز  إلى  الربوي  النظام  يؤدي 
علماء  بشهادة  وهذا  االقتصادية،  واألزمات 

االقتصاد غير المسلمين مثل كينز وشاخت.

خامًسا: يؤدي النظام الربوي إلى وقوع الدول 
الفقيرة تحت سيطرة الدول الغنية بسبب تراكم 
االستعمار  إلى  هذا  ويقود  القروض..  فوائد 
ما  وهذا  والفكري،  واالقتصادي  العسكري 
ناحيٍة  ومن  هذه،  أيامنا  في  واضًحا  نشاهده 
أخرى نجد المرابين يسيطرون على سياسات 
إنجلترا  وليست  وحكامها  ومؤسساتها  الدول 

وأمريكا منا ببعيد

1
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 لماذا حرَّم اهلل الربا؟
بقلم: شيخنا الفاضل اسماعيل نوفل حفظه هللا

القرآن  في  بالربا  بالمتعاملين  التنديد 
والسنة:

وضار  شر  كله  الربا  أن  سبق  مما  يتبين 
مه  حرَّ لذلك  والبشرية؛  والمجتمع  بالفرد 
أن  علم  ولو  قطعيًا,  تحريًما  وتعالى  سبحانه 
فيه خيًرا للناس ألباحه في ظروٍف معينة، بل 
إنه سبحانه وتعالى ندَّد بَمن يتعامل به تنديًدا 

فظيًعا.

فقد وصف هللا ورسوله َمن يتعامل بالربا على 
النحو التالى:

- آكل الربا مجنون ومسعور، مصداقًا لقوله: 
يَقُوُم  َكَما  إاِلَّ  يَقُوُموَن  الَ  بَا  الرِّ يَأُْكلُوَن  ﴿الَِّذيَن 
)البقرة:   ﴾ اْلَمسِّ ِمَن  ْيطَاُن  الشَّ يَتََخبَّطُهُ  الَِّذي 
من اآلية 275(، ولقسد قال رسول هللا صلى 
هللا علية وسلم: »آكل الربا يُبعث يوم القيامة 
آكل  هذه  أيامنا  في  وتشاهد  يخنق«،  مجنونًا 
الربا مثل المجنون المسعور على حبِّ المال 

حتى درجة العبادة.

مصداقًا  ومنافق  محاور  مغالط  الربا  آكل   -
ِمْثُل  اْلبَْيُع  إِنََّما  قَالُوْا  بِأَنَّهُْم  ﴿َذلَِك  تعالى:  لقوله 

بَا﴾ )البقرة: من اآلية 275(. الرِّ

لقوله  مصداقًا  هللا،  بأنعم  كفَّار  الربا  آكل   -
َدقَاِت َوهللّاُ  بَا َويُْربِي الصَّ تعالى: ﴿يَْمَحُق هللّاُ اْلرِّ

الَ يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم )276(﴾ )البقرة(.

مصداقًا  ورسوله  هللا  يحارب  الربا  آكل   -
هللّاِ  َن  مِّ بَِحْرٍب  فَأَْذنُوْا  تَْفَعلُوْا  لَّْم  لقوله:﴿فَإِن 
الَ  أَْمَوالُِكْم  ُرُؤوُس  فَلَُكْم  تُْبتُْم  َوإِن  َوَرُسولِِه 

تَْظلُِموَن َوالَ تُْظلَُموَن )279(﴾ )البقرة(.

- آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه ملعونون، 
مصداقًا لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
»لعن هللا آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه«، 
كما عدد الربا من السبع الموبقات التي أمرنا 
هللا باجتنابها فقال: »اجتنبوا السبع الموبقات«، 
»الشرك  فقال:  هللا؟,  رسول  يا  هي  ما  قيل: 
باهلل، والسحر، وقتل النفس التى حرم هللا إال 
بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي 
المؤمنات  المحصنات  وقذف  الزحف،  يوم 

الغافالت« )متفق عليه(.

لقول  مصداقًا  الزاني،  من  أقبح  الربا  آكل   -
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »الربا ثالث 
وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن 

أربى الربا عرض الرجل المسلم«.

أنفسكم  طهروا  الناس  أيها  يا  نداء.. 
وأموالكم من الربا:

ومدى  الربا  شرور  لكم  تبيَّن  قد  الناس،  أيها 
التنديد بَمن يتعامل به بالرغم من ذلك ما زال 
كثير منا يتعامل به إما بجهل أو تجاهالً، كما 
أن  دنيوية  ذرائع  إيجاد  الُكتَّاب  يحاول بعض 
المعاصرة  والفائدة  حرام،  الربا  أنواع  كل 
أو  الودائع  بين  فرَق  ال  حرام  صورها  بكل 
فائدة القروض أو فائدة شهادات االستثمار أو 
فائدة الكمبياالت أو الفائدة التي يدفعها األفراد 
للدولة أو التي تدفعها الدولة لألفراد أو الفوائد 
م تحريًما قاطًعا، وإن  بين الدول.. كل هذا ُمحرَّ

كان كثير الربا حرام فقليله حرام.

أيها الناس، ال تتحدوا هللا ورسوله، وطهروا 
وأنقذوا  الربا،  خبائث  من  ومجتمعكم  أنفسكم 
أنفسكم من العذاب األليم يوم القيامة يوم يخرج 
المجنون،  المسعور  مثل  قبره  من  المرابي 
له  ويقال  الشيطان،  من  مسٌّ  أصابه  الذي 
يقول: »رب  وهذا  وحارب هللا،  خذ سالحك 
ارجعني اعمل صالًحا« فيقول هللا له: »كال«.

بين  والحرام  بين  الحالل  إن  الناس،  أيها 
من  كثيٌر  يعلمهن  ال  مشتبهات  أمور  وبينهما 
لدينه  استبرأ  فقد  الشبهات  اتقى  فمن  الناس، 
في  وقع  الشبهات  في  وقع  وَمن  وعرضه 

الحرام.

أيها الناس، تذكروا قول هللا تبارك وتعالى: ﴿
َويَْرُزْقهُ   )2( َمْخَرًجا  لَّهُ  يَْجَعل   َ هللاَّ يَتَِّق  َوَمن 
ِمْن َحْيُث الَ يَْحتَِسُب...﴾ )الطالق(، وهللا وراء 

القصد، وهو يهدي السبيل.

2
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الطريق الى الجنة
بقلم : ابو خطاب

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ، 
وبعــــــــــــد

الجنة  *- أوال نذكر شيئا يسيرا عن وصف 
لنرغب بها عباد هللا المؤمنين : فقد جاء عن 

أبي هريرة قال:
) قلنا الجنة ما بناؤها ؟ قال لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة ومالطها المسك األذفر وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها 
يبلى  وال  يموت  وال  ويخلد  يبأس  وال  ينعم 

ثيابهم وال يفنى شبابهم (. صحيح المشكاة
عز  هللا  )إن  الخدري  سعيد  أبو  وقال   -*
لبنة من ذهب ولبنة  الجنة  وجل أحاط حائط 
فيها  األنهار وغرس  فيها  ثم شقق  من فضة 
حسنها  إلى  المالئكة  نظرت  فلما  األشجار 
قالت طوبى لك منازل الملوك ( انظر صحيح 

الرتغيب والرتهيب
أن  أترغب  الوصف  هذا  بعد  المسلم  أخي 

تكون من أهل الجنة ؟
*- هل تريد أن تكون قريبا من هللا ؟

أَْقَرُب َما يَُكوُن  قال عليه الصالة والسالم » 
َعاَء  الدُّ فَأَْكثُِروا   ، َساِجٌد  َوهَُو  َربِِّه  ِمْن  اْلَعْبُد 

» مسلم .
*- هل تريد أجر حجة ؟

فِي  فَُعْمَرةٌ   « والسالم  الصالة  عليه  قال 
متفق  َمِعي«  ةً  َحجَّ أَْو  ةً  َحجَّ تَْقِضي  َرَمَضاَن 

عليه
*- هل تريد بيتا في الجنة ؟

دخل  )من   : وسلم  عليه  هللا  صلى  قال   -1
السوق فقال ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي ال 
قدير  كل شيء  على  وهو  الخير  بيده  يموت 
ألف  ألف حسنة ومحا عنه  ألف  له  كتب هللا 
ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له 

بيتا في الجنة( انظر صحيح الجامع
) من صلى في اليوم والليلة  2- وقال أيضاً 
اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى هللا له بيتا في 
وركعتين  الظهر  قبل  ركعات  أربع   ) الجنة 
بعد  وركعتين  المغرب  بعد  وركعتين  بعدها 

العشاء وركعتين قبل الفجر ، رواه مسلم

3- وقال أيضاً ) من بنى هلل مسجدا من ماله 
قائل  يقول  قد   –  ) الجنة  في  بيتا  له  بنى هللا 
ليس باستطاعتي بناء مسجد ، نقول يبني هللا 
لك بيتاً في الجنة ولو شاركت ببناءه ولو بقدر 
الصالة  عليه  قال   ، بيضه  الطائر  يضع  ما 
قطاة  كمفحص  هلل  مسجدا  بنى  )من  والسالم 
انظر   ) الجنة  في  بيتا  له  بنى هللا  أصغر  أو 

صحيح ابن ماجه
هللا  رفعه  فرجة  سد  من   ( أيضاً  وقال   -4
صحيح  الجنة(  في  بيتا  له  وبنى  درجة  بها 
بين  فراغ  هناك  كان  إذا  معناه   - الترغيب 
رجلين في الصف في الصالة يتقدم ويسدها –
5- وقال أيضاً )من قرأ } قل هو هللا أحد { 
حتى يختمها عشر مرات ؛ بنى هللا له قصرا 

في الجنة( الصحيحة
سبحانه  هللا  رضى  تنال  أن  تريد  هل   -*

وتعالى ؟
لَيَْرَضى   َ إِنَّ هللاَّ قال عليه الصالة والسالم » 
َعِن اْلَعْبِد أَْن يَأُْكَل األَْكلَةَ ، فَيَْحَمَدهُ َعلَْيهَا ، أَْو 

ْربَةَ ، فَيَْحَمَدهُ َعلَْيهَا » مسلم يَْشَرَب الشَّ
*- هل تريد أن يستجاب دعائك?

يَُردُّ  الَ  َعاُء  الدُّ  « والسالم  الصالة  عليه  قال 
بَْيَن األََذاِن َواإِلقَاَمِة » أبو داود

سنة  أجر صيام  لك  يكتب  أن  تريد  هل   -  *
كاملة ؟

قال عليه الصالة والسالم » َصْوُم ثاَلَثَِة أَيَّاٍم 
ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ، َصْوُم الدَّْهر« متفق عليه

*- هل تريد حسنات كالجبال ؟
قال عليه الصالة والسالم » ِمْن َشِهَد اْلِجنَاَزةَ 
َشِهَدهَا  َوَمْن   ، قِيَراطٌ  فَلَهُ  َعلَْيهَا  يَُصلَّى  َحتَّى 
فَلَهُ  تُْفَرَغ -  َحتَّى تُْدفََن - َوقَاَل َعتَّاٌب : َحتَّى 
قِيَراطَاِن ، قِيَل : َوَما اْلقِيَراطَاِن يَا َرُسوَل هللاِ 

؟ قَاَل : ِمْثُل اْلَجبَلَْيِن اْلَعِظيَمْيِن » متفق عليه
*- هل تريد مرافقة النبي في الجنة ؟

قال عليه الصالة والسالم » أَنَا َوَكافُِل اْليَتِيِم 
بَّابَِة َواْلُوْسطَى  َكهَاتَْيِن فِى اْلَجنَِّة , َوأََشاَر بِالسَّ

» البخاري

أو  هللا  سبيل  في  مجاهد  أجر  تريد  هل   -*
صائم أو قائم ؟

َعلَى  السَّاِعى   « والسالم  الصالة  عليه  قال 
 ، َسبِيِل هللاِ  فِي  َكاْلُمَجاِهِد  َواْلِمْسِكيِن  األَْرَملَِة 
ائِِم الَ  َوأَْحِسبُهُ قَاَل : َوَكاْلقَائِِم الَ يَْفتُُر ، َوَكالصَّ

يُْفِطُر ». متفق عليه
*- هل تريد أن يضمن لك النبي الجنة بنفسه 

؟
قال صلى هللا عليه و سلم َمْن يَْضَمْن لِى َما 
بَْيَن لَْحيَْيِه , َوَما بَْيَن ِرْجلَْيِه , أَْضَمْن لَهُ اْلَجنَّةَ 

» متفق عليه
وقال » من قال إذا أصبح : رضيت باهلل ربا 
وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم آلخذن 

بيده حتى أدخله الجنة » الصحيحة
*- هل تريد أن ال ينقطع عملك بعد الموت ؟

قال عليه الصالة والسالم » إَِذا َماَت اإلْنَساُن 
ِمْن  إاِلَّ   ، ثاَلَثٍَة  ِمْن  إاِلَّ  َعَملُهُ  َعْنهُ  اْنقَطََع   ،
َولٍَد  أْو   ، بِِه  يُْنتَفَُع  ِعْلٍم  أْو   ، َجاِريٍَة  َصَدقٍَة 

َصالٍح يَْدُعو لَهُ » مسلم .
* - هل تريد كنزا من كنوز الجنة ؟

باهلل  إال  قوة  وال  ال حول  قول  من  أكثروا   [
فإنها كنز من كنوز الجنة <الصحيحة قال

*- هل تريد أجر قيام ليلة كاملة ؟
قال عليه الصالة والسالم » َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء 
َوَمْن   ، اللَّْيِل  نِْصَف  قَاَم  فََكأَنََّما   ، َجَماَعٍة  فِي 
ْبَح فِي َجَماَعٍة ، فََكأَنََّما َصلَّى اللَّْيَل  َصلَّى الصُّ

ُكلَّه » مسلم
*- هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة ؟

قال عليه الصالة والسالم » قل هو هللا أحد 
تعدل ثلث القرآن » مسلم

*- هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك ؟
قال عليه الصالة والسالم » َكلَِمتَاِن َخفِيفَتَاِن 
اْلِميَزاِن ، َحبِيبَتَاِن  ثَقِيلَتَاِن فِي  اللَِّساِن ،  َعلَى 
َوبَِحْمِدِه ، ُسْبَحاَن  ْحَماِن : ُسْبَحاَن هللاِ  إِلَى الرَّ

هللاِ اْلَعِظيِم » البخاري
*- هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال 

في عمرك ؟
أَْن  هُ  َسرَّ َمْن   « والسالم  الصالة  عليه  قال 
يُْبَسطَ َعلَْيِه ِرْزقُهُ ، أَْو يُْنَسأَ فِي أَثَِرِه ، فَْليَِصْل 

َرِحَمهُ » البخاري.

منقول بتصرف
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الحب المحرم

الحب المحرم 
هو االنجذاب القلبي الشديد نحو شخٍص ما ، مع الميل للوصول إليه بأي شكل كان ، ولو على حساب العقل والعرف والشرع

حكم الحب
 المحبة الضارة محرمة شرعا... وهى المحبة التي تقع بين جموع الشباب والفتيات... والذي يطلق عليها أدعياء الحضارة  
الحب العاطفي  ويطلق عليها علماء الشرع ) عشق الصور ( وسماه العلماء بعشق الصور الن العاشق يحفر صورة معشوقه 
العاشق...  نفــس  إلى  يتــخلل  إحســاسا  اى  بدايته...  فى  كان  اذا  حرام  العاطفي  الحب  إن  األمة  علــماء  وقال  عقله...  في 

والمـقابالت اشـد حـرمة اذا كان مختــلطا بالخطابات الغرامية والمكالمات الهاتفية... , و اللقاءات.

سبب التحريم
قد ينتقل بالعاشق إلى مقام الكفر الن العاشق قد يحب معشوقه أكثر من حبه هلل... وها نحن نسمعها على السنة الشباب فها هو 
احدهم يقول لمعشوقته ) انى أحبها أكثر من كل شيء ( وال تعجب من ذلك فان ذلك موجود فى أوساط الشباب وعالمته أن 

يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه.

وال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

ان الذنب يمنع البركة ويحل غضب اهلل

اختاه دعى نفسك تتعذب من اجل 
اهلل قولى لها سأتعذب ندما وحبا 

هلل رهبة منه وشوقا لرضاه 
قولى لها حبى هلل البد ان يكون 

اشد واملك لقلبى سأكون امة هلل 
فقط قولى لها يا نفسى ان كنتى 

تحبين اهلل فال تعذبينى باغضابه 
اتركيه اختاه فمن ترك شيئا 
هلل »خوفاوحبا«عوضه اهلل 

خيرا منه

أسباب الوقوع فى الحب المحرم

-  فراغ القلب من اإليمان باهلل وعبادته وكما قال الشاعر 
اتانى هواها قبل أن اعرف الهوى ***   فصادف قلبا خاليا فتمكن 

-  النظر إلى ما حرم هللا: ولقد قال احد الحكماء 
)الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الم ما بعده ( 

وقال الشاعر: 
كل الحوادث مبدؤها من النظر... ومعظم النار من مستصغر الشرر  
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها... كمبلغ السهم بين القوس والوتر  

-  نسيان الموت وعدم تذكرة مراقبة هللا:- وتلك هي المعصية الكبرى  
 فكما نقول دائما وسنظل نقول إن نسيـان الموت ومـراقبة هللا كان 

السبب االساسى فى صدأ قـلوب النــاس... ووقوعـهم فـى الشـهوات

        عالج الحب
-يجب عليك أن تقطعي كل صلة بهذا الشاب او الفتاة 

وأتقي هللا 
-عليك باالستمرار في التوبة وعقد العزم األكـيـد 

على عدم العودة 
-التخلص من أي شيء يذكرك بـه مثل .. الرقم 

الهدايا وغيـرهـا 
- محاولة إعطاء أوامر للعقل الباطن بـإلغاء هذه 

المحبة والتخلـص منها بأن تقولي كلما مرت ذكراه 
ببالك تقولي لنفسك إني اخاف هللا

-أشغلي نفسك بأشياء أخرى مفيده تساعدك على 
اشغال الوقت 

-تقليل فترة األختالء بنفسك وحاولي التواجد 
بإستمرار وسط أهلك

-عليك بالدعاء بصدق و اللجوء إلى هللا .  

اضرار الحب

-إن العشق يوقع العاشق فى المحرمات شيء فشيئا
- االنشغال بحب المعشوق وذكره عن حب هللا تعالى

-عذاب قلب العاشق بمعشوقه
-اذا تمكن من القلب افسد الذهن وأحدث الوسواس

- اذا اشتد على صاحبه قد يجعله فى تعداد المجانين
-انه يفسد الحواس

-عدم رضا هللا عنك
                   

ان كان لك فهو لك دون ان تتكلما وتغضبا هللا  ال حيلة فى الرزق وزواجك رزق 
يجرى خلفك يسعى اليك ال تقولى لو تركته سينسانى ولن يتقدم لخطبتى

َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإلهّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللهُّ َلَك َواْعَلْم َأنهّ اْلُمهّ

النظر كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك  زناهــما  فالعينان  محالة  ال  واللسان ذلك  االستماع  زنــاهما  البــطش واألذنــان  زنــــاها  واليــد  الــكالم                       او يكذبه                       ويتمنى ويصدق ذلك الفرج    والرجــل زنـــاها الخـــطا والقلب يهوى          زناه 
                       رواه مسلم                   

سلماهلل عليه ويقول صلى 

بقلم: المحبة في هللا
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بقلم: شيخنا الفاضل ابوعبدالرحمن  , حفظه هللا
اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  احلمدهلل 

وعلى آله وصحبه أمجعني

عبد  يف  املعاصرين  الباحثني  بعض  تشكيك  إن 
وإنكارهم  وهمية  شخصية  وأنه  سبأ  بن  اهلل 
وجوده ال يستند إىل الدليل العملي ، وال يعتمد 
استنتاج  جمرد  هو  بل   ، املتقدمة  املصادر  على 
ختتلف  شخصية  وختمينات  أراء  على  يقوم 
بواعثها حسب ميول واجتاهات متبنيها ، وميكن 
القول إن الشكاك واملنكرين لشخصية ابن سبأ 
هم طائفة من املستشرقني ، وفئة من الباحثني 

العرب ، وغالبية الشيعة املعاصرين .

وذيوهلم  املستشرقني  هؤالء  أن  العجب  ومن 
أنكروا  عصرنا  يف  واملستغربني  الرافضة  من 
شخصية  وأنه   ، سبأ  بن  اهلل  عبد  شخصية 
وهمية مل يكن هلا وجود ، فأين بلغ هؤالء من 
قلة احلياء واجلهل ، وقد مألت ترمجته كتب 
التاريخ والفرق ، وتناقلت أفعاله الرواة وطبقت 

أخباره اآلفاق .

وأصحاب  واحملدثون  املؤرخون  اتفق  لقد 
واألدب  والطبقات  والنحل  وامللل  الفرق  كتب 
وجود  على  للسبئية  تعرضوا  الذين  واألنساب 
شخصية عبد اهلل بن سبأ الذي ظهر يف كتب 
 - الشيعة  كتب  يف  ظهر  كما   - السنة  أهل 
أخبار  تارخيية حقيقية. و هلذا فإن  شخصية 
على  قصرا  تكن  مل  فيها  سبأ  ابن  ودور  الفتنة 
روايات  إىل  استنادا  و  الطربي  اإلمام  تاريخ 
سيف بن عمر التميمي فيه ، و إمنا هي أخبار 
الكتب  ثنايا  املتقدمني و يف  منتشرة يف روايات 
آراء  و   ، أإلسالمي  التاريخ  أحداث  اليت رصدت 
ميزة  أن  إال   ، الفرتة  تلك  يف  النحل  و  الفرق 
أعزرها  أنه  غريه  على  الطربي  اإلمام  تاريخ 
مادة وأكثرها تفصيال ال أكثر. و هلذا كان 
دليل  وبال  سند  بال  األحداث  هذه  يف  التشكيك 
والتسفيه   ، األخبار  تلك  لكل  اهلدم  يعين  إن   ،
احلقائق  وتزييف   ، والعلماء  املخربين  بأولئك 

التارخيية .

ضروب  من  ضربا  املنهجية  كانت  فمتى 
النصوص  مقابل  يف  احملض  العقلي  االستنتاج 
يف  املنهجية  تكون  هل  و  املتضافرة؟  والروايات 
الضرب صفحًا و اإلعراض عن املصادر الكثرية 
سبأ  البن  أثبتت  اليت  املتأخرة  و  املتقدمة 

شخصية واقعية!

املصدر  يكن  مل  عمر  بن  سيف  أن  الواقع  يف 
الوحيد الذي استأثر بأخبار عبد اهلل بن سبأ ، بل 
ورد ذكر أخبار ابن سبأ وطائفته منقولة عن 
علماء متقدمني ورواة غري سيف بن عمر مثل :

الكويف  اجلعفي  أمينة  أبو  غفلة  بن  سويد   -
املتوفى عام )80 ه/ 699م( ، خمضرم ثقة ، من 
]1[ جاء يف » طوق  أصحاب علي رضي اهلل عنه 

احلمامة « ..

 » اللفظ   « ويف  الزيدي  محزة  بن  حليي   -
للربقاني أنه دخل على علي يف إمارته فقال : » 
إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر ، يرون 
بن  اهلل  ، منهم عبد  أنك تضمر هلما مثل ذلك 
األسود  اخلبيث  وهلذا  مالي   : علي  فقال   ، سبأ 
إال احلسن  أن أضمر هلما  اهلل  : معاذ  قال  ، ثم 
إىل  ه  فسريرّ سبأ  ابن  إىل  أرسل  ثم   ، اجلميل 
املدائن ، ونهض إىل املنرب حتى إذا اجتمع الناس 
يبلغين عن  أو ال   : قال  ثم   ، أثنى عليهما خرياً 
أحد يفضلين عليهما إال جلدته حد املفرتي ]2[ .

الكويف  سليمان  أبو  اجلهين  وهب  بن  زيد   -
املتوفى قبل عام )90ه/709م( ، روى عن علي بن 
أبي طالب ، وهو من جلة التابعني ، متفق على 
تاريخ   « يف  عساكر  ابن  أخرج   ، به  االحتجاج 
 : طالب  أبي  بن  علي  قال   «  : قال  عنه   » دمشق 
، يعين عبد اهلل بن  مالي وهلذا اخلبيث األسود 

سبأ ، وكان يقع يف أبي بكر وعمر « ]3[ .

الكويف  عمران  أبو  النخعي  يزيد  بن  إبراهيم   -
 .  ]4[ م(   714  / هـ   96( عام  املتوفى  الثقة  الفقيه 
كان  رجاًل  أن   » طبقاته   « يف  سعد  ابن  روى 
يأتيه فيتعلم منه، فيسمع قومًا يذكرون أمر 
علي وعثمان ، فقال : أنا أتعلم من هذا الرجل 
 ، وعثمان  علي  أمر  يف  خمتلفني  الناس  وأرى 
فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال : » ما أنا 

بسبأي وال مرجئ « ]5[ .

اليمين  احلمريي  شراحيل  بن  عمر  الشعيب   -
األنساب  رواة  من   ، )103ه/721م(  عام  املتوفى 
واألخبار الثقات ]6[ . أخرج عنه ابن عساكر يف 
» تاريخ دمشق« قال : » أول من كذب عبد اهلل 

بن سبأ « ]7[ .
اخلطاب  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  بن  سامل   -
القرشي العدوي املدني املتوفى عام )106ه/721م( 
 ،  ]8[ فاضاًل  ثبتًا   ، التابعني  فقهاء  أحد  كان   ،

 « كتابه  يف  الفسوي  سفيان  بن  يعقوب  روى 
املعرفة والتاريخ « قال : » قال أبو الوليد : سألين 
سامل بن عبد اهلل بن عمر : ممن أنت ؟ فقلت : 
من أهل الكوفة ، فقال : بئس القوم بني سبأي 

وحروري « ]9[ .

- أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الصحابي 
املعمر املتوفى عام )110ه/ 728م( ، روى عن علي 
: وبه  ، قال فيه احلافظ الذهيب  بن أبي طالب 
ختم الصحابة يف الدنيا ]10[ . أخرج ابن عساكر 

عنه قال :»رأيت املسيب
 ، السوداء  ابن  يعين   ، ملببه  به  أتى  جنبة  ابن 
وعلي على املنرب ، فقال علي : ما شأنه ؟ فقال 

: يكذب على اهلل ورسوله ]11[.

 ، - ُحجيرّة بن عدي الكندي أبو الزعراء الكويف 
الثالثة  الطبقة  من  وهو  وجابر  علي  عن  روى 
]12[ . ذكر ابن عساكر عنه أنه رأى عليًا على 
املنرب ، وهو يقول : من يعذرني من هذا احلميت 
األسود الذي يكذب على اهلل ورسوله يعين ابن 

السوداء ]13[ .

أبي  بن  علي  عن  روى   ، الكويف  اجلالس  أبو   -
ابن  نقل   .  ]14[ الثالثة  الطبقة  من   ، طالب 
لعبد  يقول  عليًا  مسعت   «  : قال  عنه  عساكر 
! واهلل ما أفضي إليرّ بشيء  : ويلك  اهلل بن سبأ 
يقول  مسعته  ولقد   ، الناس  من  أحداً  كتمته 
وإنك  كذابًا  ثالثني  الساعة  يدي  بني  إن   :

ألحدهم ]15[ .

عام  املتوفى  السدوسي  دعامة  بن  قتادة   -
 ، وحفاظهم  التابعني  ثقات  من   ، )117ه/735م( 
روى عن أبي الطفيل وأنس بن مالك ، كان آية 
يف احلفظ والرواية ]16[ . نقل اإلمام الطربي يف 
تفسري قوله : » وكان قتادة إذا قرأ هذه اآلية [ 
فأما الذين يف قلوبهم زيغ ... ] قال : إن مل يكونوا 

احلرورية والسبئية فال أدري « ]17[ .

- أبو خمنف لوط بن حييى األزدي املتوفى عام 
)157ه/773م( ]18[ . نقل اإلمام الطربي عنه يف » 
تارخيه « رواية يصف فيها أشراف أهل الكوفة 
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بقلم: شيخنا الفاضل ابوعبدالرحمن  , حفظه هللا
خلصومهم من أصحاب املختار بالسبئية ]19[ . 

أن املوهوم ال يدفع املعلوم :

ابن  موضوع  أغفلت  املصادر  بعض  كانت  إذا 
أنه  بالضرورة  ذلك  يعين  فال   ، والسبئية  سبأ 
ال  له  ذكرها  عدم  إن  إذ   ، خرافية  شخصية 
فهل   ، التشكيك  أو  اإلنكار  على  دلياًل  يقوم 
التاريخ  أحداث  كل  املصادر  تلك  استوَعَبت 
اإلسالمي حتى نقف وقفة املنكر أو املتشكك إذا 
مل تذكر شيئًا عن ابن سبأ ؟! وهل من شروط 
كتب  كل  تضافر  التارخيية  الرواية  صحة 
املصادر  أن  هل  ثم   ! ؟  ذكرها  على  التاريخ 
القدمية ضاع كثري منها فأصبحت مفقودة أو 
يف حكم املفقود ، حيث ضاع كثري من مؤلفات 
وابن  واملدائين  والواقدي  إسحاق  وابن  الزهري 
وعروة  عدي  بن  واهليثم  واألصمعي  شبرّه 
بعض  ستوعبته  ما  إال   ، وغريهم  الزبري  بن 
؟  مثاًل  الطربي  كتاريخ  املوسوعية  املصنفات 
ومن هنا ينبغي الرجوع إىل األمر املعلوم احملقق 
للخروج من الشبهات والتوهمات ، إذ إن املوهوم 
، و اجملهول ال يعارض احملقق  املعلوم  ال يدفع 
فشخصية ابن سبأ ومجاعته حقيقة تارخيية 
غري  املتقدمة  املصادر  من  كثري  عليها  يتفق 

البالذري .

همذان  أعشى  لسان  على  السبئية  ذكر  جاء 
املختار  هجى  وقد  )83ه/702م(  عام  املتوفى 
وأنصاره من أهل الكوفة بقوله : شهدت عليكم 
عارف  الكفر  شرطة  يا  بكم  وأني  سبئية  أنكم 

]20[

 » اإلرجاء   « كتاب  يف  السبئية  ذكر  وجاء 
عام  املتوفى  احلنفية  بن  حممد  بن  للحسن 
الناس  على  بقراءته  أمر  الذي   ، )95ه/713م( 
اليت  السبئية  هذه  خصومة  ومن   ...  «  : وفيه 
عنه  ضل  لوحي  هدينا  يقولون  إذ   ، أدركنا 

الناس « ]21[ .

ويف الطبقات البن سعد املتوفى عام )230ه/844م( 
زعيمها  وأفكار  السبئية  معتقدات  ذكر  ورد 
: قيل للحسن بن  قال  ، فعن عمرو بن األصم 
علي : إن أناسًا من شيعة أبي احلسن علي عليه 
السالم يزعمون أنه دابة األرض ، وأنه سيبعث 
أولئك  ليس   ، فقال كذبوا   ، القيامة  يوم  قبل 
شيعته أولئك أعداؤه ، لو علمنا ذلك ما قسمنا 

مرياثه وال أنكحنا نساءه ... « ]25[ . علمًا بأن ما 
ابن  به  جاء  عما  خيرج  ال  النص  هذا  يف  ذكر 
والنحل  الفرق  علماء  وأكده   ، آراء  من  سبأ 

واملؤرخون يف كتبهم ]26[ .

)245ه/860م(  عام  املتوفى  حبيب  ابن  وحتدث 
عن ابن سبأ حينما اعتربه أحد أبناء احلبشيات 
أبو عاصم ُخشيش بن أصرم  ، كما روى   ]27[
علي  إحراق  خرب  859م(  )253ه/  عام  املتوفى 
سبأ  ابن  أصحاب  من  جلماعة  عنه  اهلل  رضي 
البيان   « ويف   .  ]28[  » االستقامة   « كتابه  يف 
)255ه/868م(  عام  املتوفى  للجاحظ   » والتبيني 
كما   ،  ]29[ سبأ  بن  اهلل  عبد  إىل  تشري  رواية 
)259ه/873م(  عام  املتوفى  اجلوزجاني  ذكر 
وهو من علماء اجلرح والتعديل ، أن من مزاعم 
عبد اهلل ادعاءه أن القرآن جزء من تسعة أجزاء 
، وعلمه عند علي ، وأن عليًا نفاه بعد ما كان 
عام  املتوفى  قتيبة  ابن  ويقول   .  ]30[  » به  هم 
من  السبئية   «  :  » املعارف   « يف  )276ه/889م( 
 .  ]31[  » سبأ  بن  اهلل  عبد  إىل  ينسبون  الرافضة 
ويذكر البالذري املتوفى عام )279ه/892م( ابن 
اهلل عنه  أتوا إىل علي رضي  سبأ يف مجلة من 
يسألونه عن رأيه يف أبي بكر وعمر ، فقال هلم 
الكتاب  علي  كتب  وحينما  هلذا؟  أوتفرغتم   :
أمر بقراءته على أنصاره كان منه عند  الذي 
 .  ]32[  » رفها  فحرّ عنه  نسخة  سبأ  ابن  اهلل  عبد 
وأورد الناشيء األكرب املتوفى عام )293ه/905م( 
: » وفرقة زعموا  عن ابن سبأ وطائفته ما يلي 
أن عليًا عليه السالم حي مل ميت ، وأنه ال ميوت 
حتى يسوق العرب بعصاه ، وهؤالء هم السبئية 
بن  اهلل  عبد  وكان   ، سبأ  بن  اهلل  عبد  أصحاب 
وسكن   ... يهوديًا   ، صنعاء  أهل  من  رجاًل  سبأ 

املدائن « ]33[ .

إشارة  للفرزدق]35[  الشعري  النص  ويف 
واضحة إىل ابن سبأ اليهودي األصل ، اهلمداني 

اليمين املنشأة :
ما  على  عينيها  وتكره  سبئية  همدانية  تعرف 

تنكرا
ولو أنهم إذا نافقوا كان منهم يهوديهم كانوا 

بذلك أعذرا

على أن وجود عبد اهلل بن سبأ وارتباط السبئية 
، فذكرته كتب  به مما أطبقت عليه املصادر 
التاريخ واحلديث والطبقات والرجال واألنساب 
الفرق  علماء  بذلك  وجزم   ، واللغة  واألدب 

واملقاالت .
أن  )301ه/913م(  عام  املتوفى  القمي  نقل  فقد 
عبد اهلل بن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي 
منهم  وتربأ   ، والصحابة  وعثمان  وعمر  بكر 

وادعى أن عليًا أمره بذلك ]36[ .

)310ه/922م(  عام  املتوفى  الطربي  اإلمام  وأما 
ابن سبأ  فقد أفاض يف تارخيه يف ذكر أخبار 
سيف  اإلخباري  روايات  على  معتمداً  ومكائده 

بن عمر التميمي عن شيوخه ]37[ .

)310ه/922م(  عام  املتوفى  النوخبيت  ويتحدث 
عن أخبار ابن سبأ فيذكر أنه ملا بلغ نعي علي 
جئتنا  لو  كذبت   : فعله  للذي  قال  باملدائن 
قتله  على  وأقمت   ، صرة  سبعني  يف  بدماغه 
سبعني عداًل لعلمنا أنه مل ميت ومل يقتل ، وال 

ميوت حتى ميلك األرض ]38[ .

عام  املتوفى  الرازي  حامت  أبو  ويقول 
قال  ومن  سبأ  بن  اهلل  عبد  أن  )322ه/933م( 
بقوله من السبئية كانوا يزعمون أن عليًا هو 
اإلله ، وأنه حييى املوتى وادعوا غيبته بعد موته 

. ]39[

)328ه/939م(  عام  املتوفى  ربه  عبد  ابن  وأكد 
أن ابن سبأ وطائفته السبئية قد سلكوا مسلك 
الغلو يف علي حينما قالوا هو اهلل خالقنا ، كما 

غلت النصارى يف املسيح بن مريم ]40[ .

عام  املتوفى  األشعري  احلسن  أبو  ويذكر 
من  وطائفته  سبأ  بن  اهلل  عبد  )330ه/941م( 
مل  عليًا  أن  يزعمون  إذ   ، الغالة  أصناف  ضمن 
األرض  فيمأل  الدنيا  إىل  سريجع  وأنه   ، ميت 

عداًل كما ملئت جوراً ]41[ .

وروى الكشي املتوفى عام 340ه/951م( بسنده إىل 
أبي جعفر حممد الباقر قوله : إن عبد اهلل بن 
سبأ كان يدعي النبوة ، ويزعم أن أمري املؤمنني 
علواً  ذلك  عن  اهلل  تعاىل  اهلل  هو  السالم  عليه 
كبرياً ، كما روى بسنده إىل علي بن احلسني 
كذب  من  اهلل  لعن   «  : طالب  أبي  بن  علي  بن 
فقامت  سبأ  بن  اهلل  عبد  ذكرت  إني   ، علينًا 
كل شعرة يف جسدي ، لقد ادعى أمراً عظيمًا 
، ماله لعنه اهلل « ]42[ . ويقول ابن حبان املتوفى 
ابن  الكليب حممد  » وكان   : )354ه/965م(  عام 

السائب اإلخباري سبئيًا من أصحاب عبد اهلل 
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بقلم: شيخنا الفاضل ابوعبدالرحمن , حفظه هللا
بن سبأ ، من أولئك الذين يقولون : إن عليًا مل 
ميت ، وإنه راجع إىل الدنيا قبل قيام الساعة ، 
وإن رأوا سحابة قالوا : أمري املؤمنني فيها « ]43[

يف  )355ه/965م(  عام  املتوفى  املقدسي  ويقول 
: إن عبد اهلل بن سبأ   » البدء والتاريخ   « كتابه 
ال   : طالب  أبي  بن  علي  موت  بلغه  عندما  قال 
ميوت حتى يسوق العرب بعصاه ]44[ . ويكشف 
عقيدة  عن  )377ه/989م(  عام  املتوفى  امللطي 
اهلل  رضي  علي  عهد  ففي   «  : فيقول  السبئية 
عنه جاءت السبئية إليه وقالوا : أنت أنت ! قال : 
من أنا ؟ قالوا : اخلالق الباريء ، فاستتابهم فلم 

يرجعوا فأوقد هلم ناراً عظيمة فأحرقهم ]45[.
بابويه  ابن  الشيعة  حمدثي  كبري  ويذكر 
القمي املتوفى عام )381ه/991م( موقف ابن سبأ 
وهو يعرتض على علي رضي اهلل عنه يف رفع 

اليدين إىل السماء أثناء الدعاء ]46[ .
عام  املتوفى  للخوارزمي   » العلوم  مفتاح   « ويف 
)387ه/997م( : » السبئية أصحاب عبد اهلل بن 

سبأ « ]47[ .
)499ه/1037م(  عام  املتوفى  البغدادي  وذكر 
زمان  يف  دعوتهم  أظهروا  السبئية  فرقة  أن 
علي رضي اهلل عنه فأحرق قومًا منهم ، ونفى 
ابن عباس  نهاه  إذ   ، املدائن  ابن سبأ إىل سباط 
رضي اهلل عنهما عن قتله حينما بلغه غلوه فيه 
، وأشار عليه بنفيه إىل املدائن حتى ال خيتلف 
عليه أصحابه ، السيما وهو عازم على العود إىل 

قتال أهل الشام ]48[ .
عام  املتوفى  الطوسي  جعفر  أبو  وقال 
)460ه/1067م( إن ابن سبأ رجع إىل الكفر وأظهر 
عام  املتوفى  االسفراييين  ويقول   .  ]49[ الغلو 
يف  علي  بنبوة  قال  سبأ  ابن  إن  )471ه/1078م( 
اخللق  ودعا   ، ألوهيته  إىل  دعا  ثم   ، أمره  أول 
وقت  يف  ذلك  إىل  مجاعة  فأجابته   ، ذلك  إىل 
عام  املتوفى  الشهرستاني  ويتحدث   .  ]50[ علي 
ومنه   «  : فيقول  سبأ  ابن  عن  )548ه/1153م( 
انشعبت أصناف الغالة « ]51[ . ويقول أيضًا : إن 

ابن سبأ أول من
أظهر القول بالنص بإمامة علي « ]52[ .

تؤكد  األخرى  هي  األنساب  كتب  أن  كما 
ومنها   ، سبأ  بن  اهلل  عبد  إىل  السبئية  نسبة 
عام  املتوفى  للسمعاني  األنساب  كتاب 

)562ه/1167م( ]53[ .
)571ه/1176م(  املتوفى عام  ابن عساكر  ف  وعررّ
ابن سبأ بقوله : » عبد اهلل ابن سبأ الذي تنسب 
إليه السبئية ، وهم الغالة من الرافضة ، أصله 
من اليمن ، كان يهوديًا وأظهر اإلسالم « ]54[ .

ابن  يذكر   « األنساب  تهذيب  يف  اللباب  ويف 
ارتباط  1232م(  )630ه/  عام  املتوفى  األثري 
 » سبأ  بن  اهلل  بعبد  النسبة  حيث  من  السبئية 

. ]55[
عام  املتوفى  احلديد  أبي  ابن  وذكر 
نصه  ما  البالغة  نهج  شرح   « يف  )655ه/1257م( 
أظهر  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  قتل  فلما   «  :
وفرقة  طائفة  له  وصارت  مقالته  سبأ  ابن 
يصدقونه ويتبعونه « ]56[ . وذكر الكي املتوفى 
أول  ومجاعته  سبأ  ابن  أن  )683ه/1284م(  عام 

من قالوا بالرجعة إىل الدنيا بعد املوت ]57[ .
عام  املتوفى  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ويذكر 
املنافقني  من  الرفض  أصل  أن  )728ه/1327م( 
الزنادقة ، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق ، وأظهر 
 ، عليه  والنص  اإلمامة  بدعوى  علي  يف  الغلو 
وادعى العصمة له « ]58[ . وأشار احلسن احلليب 
املتوفى عام )740ه/1339م( إىل أن ابن سبأ ضمن 

أصناف الضعفاء ]59[ .
عام  املتوفى  الذهيب  احلافظ  وعند 
غالة  من  سبأ  بن  اهلل  عبد   «  : )748ه/1347م( 

الشيعة ، ضال مضل « ]60[ .
فقد  )764ه/1363م(  عام  املتوفى  الصفدي  أما 
رأس  سبأ  ابن  اهلل  عبد   «  : ترمجته  يف  قال 
الطائفة السبئية ... فلما قتل علي زعم ابن سبأ 
أنه مل ميت ألن فيه جزءاً إهليًا ، وابن ملجم إمنا 
يف  عليًا  وأن   ، علي  بصورة  تصور  شيطانًا  قتل 
السحاب ، والرعد صوته ، والربق صوته ، وأنه 

سينزل إىل األرض « ]61[ .
ويشري الشاطيب املتوفى عام )790ه/1388م( إىل 
أن بدعة السبئية من البدع االعتقادية املتعلقة 
بوجود إله مع اهلل تعاىل اهلل وهي بدعة ختتلف 

عن غريها من املقاالت ]62[ .
)816ه/1413م(  عام  املتوفى  اجلرجاني  ويعرف 
عبد اهلل بن سبأ بأنه رأس الطائفة السبئية ... 
وأن أصحابه عندما يستمعون الرعد يقولون : 

عليك السالم يا أمري املؤمنني « ]63[ .
املتوفى عام )845ه/1441م(  املقريزي  ويف خطط 
أن عبد اهلل بن سبأ قام يف زمن علي رضي اهلل 
عنه حُمدثًا القول بالوصية والرجعة والتناسخ 

. ]64[
عام  املتوفى  حجر  ابن  احلافظ  وسرد 
« عن  امليزان  » لسان   : )852ه/1448م( يف كتابه 
ابن سبأ أخباراً غري روايات سيف بن عمر ، ثم 
قال يف النهاية : » وأخبار عبد اهلل بن سبأ شهرية 
يف التواريخ ، وليس له رواية واحلمد هلل « ]65[ .

عام  املتوفى  للعيين  اجلمان  عقد  ويف 

وطاف  مصر  دخل  سبأ  ابن  أن  )855ه/1451م( 
يف كورها ، وأظهر األمر باملعروف ، وتكلم يف 

الرجعة ، وقررها يف قلوب املصريني ]66[ .
يف  )911ه/1505م(  عام  املتوفى  السيوطي  وأكد 
كتاب » لب األلباب يف حترير األنساب « نسبة 

السبئية إىل عبد اهلل بن سبأ ]67[ .

من  الغض  ينبغي  ال  أنه  إىل  اإلشارة  وحتسن 
 ، السبئية  ذكرت  اليت  املتأخرة  املصادر  قيمة 
وابن  والذهيب  كثري  كابن  أصحابها  أن  ذلك 
األئمة احلفاظ  والسيوطي وغريهم من  حجر 
، كانوا يستقون معلوماتهم من مصادر قدمية 
وقيمة بعضها اآلن يف عداد املفقود ، كما عرفوا 
وتقصيهم  معارفهم  وغزارة   ، اطالعهم  بسعة 
يندهش  الباحث  إن  حتى   ، لألخبار  الدقيق 
مثاًل عندما يطلع على كثرة الطرق وتنوعها 
ومن   ، تارخيية  ألحداث  حجر  ابن  رواية  يف 
شبه  البن  البصرة  كأخبار  متقدمة  مصادر 
 ، اجلعفي  سليمان  بن  حليي  صفني  وكتاب   ،
واملعرفة والتاريخ للفسوي ، وتاريخ أبي ُزرعة 

الدمشقي ، وغريها من كتب التاريخ .

ويف هذا القدر كفاية بإذنه تعاىل
فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  اجعلنا  اللهم 

أحسنه ...

الشيخ: ابوعبدالرمحن التييت
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بقلم: شيخنا الفاضل ابوعبدالرحمن  , حفظه هللا
 املصادر :

)1( انظر : العجلي : الثقات ، ص 212 ، وابن حجر : تقريب التهذيب ، ج1 
، ص341 .

إهلي  إحسان  عن  )نقاًل  احلمامة  طوق   : الزيدي  محزة  بن  حييى   )2(
ظهري : السنة والشيعة ، ص 8( ،وابن حجر : لسان امليزان ، ج3 ، ص 280 ، 

وتهذيب التهذيب ، ج2 ، ص 214 ، قال : )رواه الربقاني يف اللفظ( .
)3( ابن عساكر : تاريخ دمشق )املخطوط( ج9 ، ص 331 .

)4( الذهيب : الكاشف ، ج1 ، ص51 ، وابن حجر : التهذيب ، ج1 ، ص 177 .
)5( ابن سعد : الطبقات ، ج6 ، ص 192 .

: تاريخ  : املعرفة والتاريخ ، ج2 ص 592 ، واخلطيب  : الفسوي  )6( انظر 
بغداد ج12 ، ص 227.

)7( ابن عساكر : املصدر السابق )املخطوط( ، ج9 ص 331 .
 ، : الطبقات  : ابن سعد : املصدر السابق ، ج5 ص195 ، وخليفة  )8( انظر 

ص 246 .
)9( الفسوي : املصدر السابق ، ج2 ص7658 .

 ،  1 ، ج  التقريب   : ، ج2 ، ص52 وابن حجر  الكاشف   : الذهيب   : انظر   )10(
ص389 .

)11( ابن عساكر : املصدر السابق )املخطوط( ج9 ، ص331 .
)12( انظر : العجلي : املصدر السابق ص110 وابن حبان : الثقات ، ج4 ص92 .

)13( ابن عساكر : املصدر السابق )املخطوط( ج9 ، ص 331 .
)14( انظر : ابن حجر : لسان امليزان ، ج3 ص289 .

)15( ابن عساكر : املصدر السابق )املخطوط( ج9 ، ص331 .
)16( انظر : العجلي : املصدر السابق ص389 ، وابن معني : التاريخ ، ج 2 .

)17( الطربي : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 119/3/3 .
)18( انظر : ابن قيتبة : املعارف ، ص234 وابن النديم : الفهرست ، ص 105 .

)19( الطربي : تاريخ الرسل ، ج6 ، ص 25 .
)20( أعشى همدان : ديوان ، ص148 .

)21( أبو عمر العدني : كتاب اإلميان ، ص249 .
)25( ابن سعد : املصدر السابق ، ج4 ، ص39 .

)26( انظر : األشعري : مقاالت اإلسالميني ج1 ، ص86 ، والقمي : املقاالت 
والفرق ص119 ،

 ، ج3  والتاريخ  البدء   : واملقدسي   ، ص253  ج4   ، اجملروحني   : حبان  وابن 
ص129 .

)27( ابن حبيب : احملرب ، ص308 .
)28( ابن تيمية : منهاج السنة ، ج1 ، ص7 .

)29( اجلاحظ : البيان والتبيني ، ج3 ، ص81 .
)30( اجلوزجاني : أحوال الرجال ، ص38 .

)31( ابن قتيبة : املعارف ، ص267 .
)32( البالذري : أنساب األشراف ، ج3 ص382 .

)33( الناشيء األكرب : مسائل اإلمامة ، ص22 .
)34( اهلالبي : املرجع السابق ، ص48 .

)35( املرجع نفسه ، ص 47 .
)36( الفرزدق ، ديوان ، ص242 .

)37( القمي : املصدر السابق ، ص20 .
)38( الطربي : تاريخ الرسل ، ج4 ، ص283 ، 326 ، 331 ، 340 .

)39( التوخبيت : فرق الشيعة ، ص 23 .

)40( أبو حامت الرازي )أمحد بن محدان( : الزينة يف الكلمات اإلسالمية 
، ص 305 .

)41( ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج2 ص405 .
)42( أبو احلسن األشعري : املصدر السابق ج1 ، ص85 .

)43( أبو عمر الكشي : الرجال ، ص98 .
)44( املصدر نفسه ، ص 100 .

)45( ابن حبان : اجملروحني ، ج2 ، ص253 .
)46( املقعسي : املصدر السابق ، ج5 ، ص129 .

)47( امللطي : التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ، ص18 .
)48( ابن بابويه القمي : من ال حيضره الفقيه ج1 ، ص213 .

)49( اخلوارزمي : مفاتيح العلوم ، ص22 .
)50( البغدادي : الفرق بني الفرق ص15 ، 225 .

)51( أبو جعفر الطوسي : تهذيب األحكام ج2 ، ص322 .
)52( االسفراييين : التبصري يف الدين ، ص108 .

)53( الشهرستاني : امللل والنحل ، ج2 ص116 .
)54( املصدر نفسه ، ج1 ، ص 155 .

)55( السمعاني : األنساب ، ج7 ، ص24 .
)56( ابن عساكر : املصدر السابق ، ج9 ص328 .

)57( ابن األثري : اللباب يف تهذيب األنساب ج2 ، ص98 .
)58( ابن أبي احلديد : شرح نهج البالغة ، ج2 ص99 .

)59( الكي : الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ، ص50 .
)60( ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، ج4 ص435 .

)61( اجمللسي : الرجال ، ج2 ، ص71 .
)62( الذهيب : املغين يف الضعفاء ، ج1 ص339 .

)63( الصفدي : الوايف بالوفيات ، ج17 ص20 .
)64( الشاطيب : االعتصام ، ج2 ، ص197 .

)65( اجلرجاني : التعريفات ، ص79 .
)66( املقريزي : املواعظ واالعتبار ، ج 2ص356 .

)67( ابن حجر : لسان امليزان ، ج3 ، ص290 .

منقول بتصرف
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همسة يف آذان اآلباء 

     

   ..!ما الذي تصنَُعه مع الطفِل وقد احتمى بطفولته ؟       

 ما الذي تصنَُعه مع الطفل وقد أقسَم هللاُ به  ووالٍد وما ولد ?, وبشََّر
ُرَك بُغالم  ؟ !به  يا زكريّا إنّا نُبشِّ

 ما الذي تصنَُعه معه, وهللا هو المدافُع عنه : إنَّ هللا يدافُع عن الذين
..!آمنوا ? ؟

 اِصنْع مابدا لك!.. فسيبقى طفلَُك سيَِّد القلب.. فدمعةٌ صغيرةٌ منه
كلَّ عليك  تَهدُم  واحدةٌ  وِضحكةٌ  الضمير..  أحزاِن  كلَّ  فيَك   تُثير 

..!أركاِن المنطِق, ببرهاِن أشّعِة الثغِر المنير
الذي إالّ  بدا لك !.. فطفلُك قد يرضى منك أيَّ طعام,   اصنْع ما 

.. على المائدة

حتى طويالً  له  ستخضع  فعلت,  لو  ألنّك  تغاضبَه  أن   فاحذر 
..يرضى

 وحتى لو ضربته.. سيكون هذا الضرُب سبباً للقبالت ولالعتذار
!..

 فامسْح بيديك.. أو بشفتيك عن خّدِه الدموع .. وال تطمح أْن يخضَع
..! لك إالّ جواباً على خضوع

 اِصنْع مابدا لك !.. فطفلُك سيأِسُرَك عندما يشكوَك إلى قلبَك بنَْبَرٍة
نهَا الدَّالل!.. وهكذا فليكن الجمال!.. خروجاً كامالً عن  حزينٍة لحَّ
ً س: لو كنَت مستقيما  عالِم المنطِق والحساب.. أيُّها الحاجُب المقوَّ

..!!لُكنَت أَعوج
! فَلُِكلِّ ذنٍب عندهم ِعلَُل

الُمذنبوَن, وليس من َحَرٍج

! ِسرٌّ به اإلرهاُق يُحتََمُل

والُمرِهقوَن, وفي طبيعتهْم

أعباَءهم, ولَُزلِزَل الجبُل

لوال الهوى لم يَحتمْل َجبٌَل

 ماذا نصنع مع األطفال وهم )) قُّرة العين, وزينةُ الحياة (( وإخوة
كاَن إنّه  ربّكم  استغفروا  فقلُت  ؟!   والجنّات  واألمواِل   األمطاِر 
غفّاراً * يُرسل السماَء عليكْم ِمـْدراراً * ويُمِدْدكم بأموال و بنين

َ ويجعْل لكْم َجنّاٍت ويَجعْل لكْم أنهاراً  .

وألحاُن  العمر,  شجرة  في  الورد  أوراُق  وهم  أطفالنا  مع  نصنُع  ماذا 
الفَرح التي تُلون لنا الحياة ؟!

تشرُد منهم طُرفة َمّرة .. فنستمتع بها ألَف مّرة !..

كلُّ حركاتهم تُدهُشنا كأَْن لم يأتِها قبلهْم إنسان !

اللّفتةُ, والبّسمةُ, وَعْثرةُ اللِّسان .. كلّها تعجبنا .. ويُعجبنا منهم حتّى ما 
قد يُعاب !

بْل كْم تخطّيَت الثِّياْب ؟!

كم ذا بلَلـَت ثيابَهْم !

ـواْب ! كأَنَّ فِعلتََك الصَّ

فتضـاحكوا و تاَلثَمـوَك

وال َمالَم , وال ِعتاْب ! 

مهما أتيَت فال ُجنـاَح

بقلم: االستاذ ابوريم و رحمه , حفظه هللا

منقول بتصرف
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 وقفة....
مع امجل اقتباسات ,, من مشريف ملتقى احبة القران الكريم     

مدير موقع احبة القران الكريم:االخ ابوعبداهلل ,, حفظه اهلل

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن{ )آل عمران آية 104( نُكْم أُمَّ قال هللا تعالى }َوْلتَُكن مِّ
فهل لك أن تكون واحد منهم وما تقدمة من مواضيع ستكون أن شاء هللا بمثابة صدقة جارية تنتفع بها في دنياك وآخرتك

أخي الكريم يشرفنا انضمامك معنا لتكون كواحد من الدعاة إلي هللا عز وجل

الشيخ :ابو عبدالرحمن التيتي .. حفظه اهلل 

وهذه مشاركة متواضعة ان شاء هللا اضعها بين ايديكم عسى هللا ان ينفعني واياكم بها ,قال صلى هللا عليه وسلم » إنما العلم بالتعلم و الحلم بالتحلم 
و من يتحر الخير يعطه و من يتوق الشر يوقه » . وقال علي بن ابي طالب » كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله وكفا بالجهل عارا أن يتبرأ 
منه من هو فيه«.فلنحرص جميعا على طلب العلم وااللتزام بضوابط طالب العلم ، ولنجعل العلم حجة لنا ال حجة علينا ، فإن العلم يحرس صاحبه 

الشيخ: اسماعيل نوفل ,, حفظه اهلل 

لم اجد أفضل من حديث النبي صلى هللا عليه و سلم الذي أوتي مجامع الكلم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه » ما اكتسب 
مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى وما استقام دينه حتى يستقيم عمله » فانظري ما أجمل هذه الكلمات و ما أعظمهن 

و ما أبلغهن بأبي و أمي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم.

الشيخ و المعالج بالقران : ابو احمد قنديل,, حفظه اهلل

و لما علم هللا سبحانه و تعالى َحَسد العدو للعبد ، و تفّرغه له ، و علم عجز العبد عنه ، أمره بأن يستعيذ به سبحانه ، و يلتجئ إليه في صرفه عنه 
، فيكتفي باالستعاذة من مؤونة محاربته و مقاومته ، و كأنه قيل له : ال طاقة لك بهذا العدو ، فاستعذ بي أعيذك منه ، و استجر بي أجيرك منه ، 

و أكفيكه و أمنعك منه . شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا

االستاذ الفاضل : ابوريم و رحمة ,,حفظه اهلل 

حكمة من بيت شعرى إليليا أبو ماضى   .... وإذا ما أظل رأسك هم === قصر البحث فيه كى ال يطوال

مشرفنا الفاضل : خالد ,, حفظه اهلل

اإلسالم دين األخالق الحميدة، دعا إليها، وحرص على تربية نفوس المسلمين عليها. وقد مدح هللا -تعالى- نبيه، فقال: ]وإنك لعلى خلق عظيم[

مشرفنا الفاضل : ابو امير,,, حفظه اهلل

احمدهللا انه قدهداني الى هذا الملتقى واستعملني الكون من المشرفين والداعين لدينه فوهللا كل مافي الدنيا يتخلى عنك الى عملك الصالح واقول 
الخواني ان من جد وجد وان دعى الى الخير فله مثل فاعله فان يهدي هللا بك رجل خيرالك من حمرالنعم كما انصح اخواني المشرفين والمراقبين 

ان يحتضنوا االعضاء الجدد وان يقيموا مواظيعهم ويقيموهم فبنا وبهم سمية هذا الصرح بالملتقى
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 وقفة....
مع امجل اقتباسات ,, من مشريف ملتقى احبة القران الكريم     

مشرفتنا الفاضلة : ام همام ,,, حفظها اهلل

نحن في حاجة إلى المثابرة واستثمار الوقت ومسابقة األنفاس بالعمل الصالح النافع المفيد في هذا الملتقى وكما نسعد يوم نقدم لآلخرين نفعاً ووعياً 
وخدمة وثقافة ودعوة إلى دين االسالم دين الوسطية

مشرفتنا الفاضلة: آمال ,,,حفظها اهلل

الشكر ألخطائي والخير في الناصحين,عطاؤنا خالصا هلل,ورقي ملتقانا االخوة في هللا,االبداع بالتميز واالجتهاد , يعجبني هنا القلوب النظيفة الجدية 
فال تعصب فيها بل ملؤها الطيبة والنقاء انصح نفسي والجميع بقلب متصل مع هللا,وأسمى غاية رضى هللا,أسأل هللا أن يجمعنا جميعا في الجنة

آمال - فلسطين 

مشرفتنا الفاضلة:المؤمنهـ باهلل ,, حفظها اهلل

ُسوُل يَا َربِّ  لنحاول ان ال نكون من الذين يشتكي منهم الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة بأننا لم نهتم بالرسالة التي أوصلها إلينا} َوقَاَل الرَّ
إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا هََذا اْلقُْرآَن َمْهُجوراً{30 سورة الفرقان

ولنكن من هؤالء الذين مدحهم هللا فقال: }الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْتلُونَهُ َحقَّ تاِلََوتِِه أُْولَـئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َومن يَْكفُْر بِِه فَأُْولَـئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن {البقرة121

و مني انا اخيرا ,,, المحبهـ في اهلل ,,,
علمتني الحيـــــــــــــاة أن أتلقى....كل ألوانها رضـــــاً وقبـــــــــوال

ورأيت الرضــــــى يخفف أثقـــالي....ويلقي على المآسي سـدوال

والذي ألهم الرضـــــا ال تـــــــراه....أبد الــــدهر حــاسداً أو عــذوال

وأنا راض بكل مـــــا كتب اللـــــه....ومزج إليه حمـــداً جزيـــــــــــال

أنا راض بكل صـــــنف من النــــــا....س لئيماً ألفيته أم نبيــــــــــال

لســت أخشـــــى من اللئيم أذاه....ال، ولن أسأل النبيل فتيــــــال

فتح هللا في فــــــــؤادي فـــــال أر....ضى من الحب والوداد بديـــال

فالرضــــــــــا نعمة من هللا لم يســ....ِعد بها في العباد إال القليـال

اً، وسائغاً معســـوال علمتني الحيــــــــــــاة أن لها طعـ ....َمين، ُمرَّ

فتعودت حــــــالتيها قريــــــــــراً....وألفت التغيير والتبديـــــــــــــال

أيها النــــــاس كلنا شارب الكـــــأ....سين إن علقماً وإن سلسبيال
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يقدم لكم موقع احبة القران الكريم خدمات 
عديدة

أوال: مجموعة من الخطب و الممواعظ  الخاصة بعلمائنا و مشايخنا االفاضل

http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=103 

ثانيا:سلسلة من الدروس الدينية و المتنوعة و الدورية من مجهود علمائنا االفاضل عبر مكتبة الصوتيات و المرئيات التابعة للملتقى

http://www.alawda.org/son/index.php

ثالثا:يوفر لكم ملتقى احبة القران ,,امكانية  طرح استشارتكم و االجابة عليها بما يوافق مذهب اهل السنة و الجماعة

http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=76

رابعا: ملتقى الرقية الشرعية الذي يتم فيه طرح استشاراتكم بسرية تامة و تشخيص الحالة و اعطاء العالج المناسب و متابعة تقدم 
الحالة , و يتم التواصل معكم من خالل الشيخ و المعالج بالقران : ابو احمد قنديل حفظه هللا 

http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=58 

خامسا:الدروس الصوتية المباشرة اليومية, و التي يمكنكم حضورها عبر غرفتنا الصوتية التابعة للملتقى:
المواعيد و الدخول للغرفة عبر الرابط التالي:

http://r16090756.s4.roomsserver.com/

طريقة تسجيل الدخول للغرفة الصوتية:

أوال: اضغط على
الدخول كزائر بدون جافا

ثانيا : قم بتحميل البرنامج و تثبيته

ثالثا: ثم بادخال اسمك بدون كلمة مرور

جديد ملتقى احبة القران  الكريم::

كتاب اشراط الساعة و الفتن و المالحم للشيخ احمد رزوق حفظه هللا
http://www.a-quran.com/showthread.php?t=8193

برنامج كالم هللا عز وجل من اعداد اخوتنا في ملتقى احبة القران 
http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=32

اسطوانات اسالمية منوعة و برامج دينية من تصميم أعضاء الملتقى  
http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=81

ورقات دعوية من اعداد و تصميم أعضاء المنتدى
http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=107
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WWW.a-quran.com

WWW.facebook.com/QuranLoversPage / 

WWW.twitter.com/#!/quranlovers

WWW.youtube.com/user/LoversQuranChannel

WWW.alawda.org/son/index.php

WWW.quranlove.blogspot.com

webmaster@alawda.org 
loversquran@gmail.com

نقدم لكم خاصية جديدة ,, للتواصل مع ادارة الملتقى عبر اقسامه المختلفة من خالل نموذج 
اتصال مباشر ,,

http://www.a-quran.com/nk/mail/mailquran.htm ::عبر الرابط التالي

سائلين  هللا عز وجل ان يعين القائمين على هذه الخدمة و ان يتقبل منهم هذا العمل خالصا 
لوجهه 

و نسأل هللا ان نكون عند حسن الظن دوما 

ادارة ملتقى أحبة القران الكريم

يارة موقعنا .. و التواصل معنا لز

ونا في العدد القادم انتظر

موقع الكتروني

فيس بوك

تويتير

يوتيوب

مكتبة صوتيات

مدونة

وسيلة اتصال


