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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

العلمي��ة وع��ن  بداي��ة ع��ن رس��التك  حدثن��ا 
موضوعها.

هذه الرس���الة عبارة عن اس���تكمال ملتطلبات 
احلصول عل���ى درجة املاجس���تير في تخصص 
احلديث من كلية الشريعة، باجلامعة األردنية في 
اململكة األردنية الهاشمية، وهي من إشراف د.باسم 
اجلوابرة، وقد اهتمت بجم���ع األحاديث النبوية 
املتعلقة مبوضوع البراءة من الكفار وما يتعلق 
به، وتصنيفها تصنيفا علميا على املواضيع، فإن 
االهتمام بجمع األحاديث النبوية واآلثار الواردة في 
أمر معني وتصنيفها إلى مواضيع، مما يسهل فهم 
السنة النبوية، وتقدميها إلى األمة حيوية مرتبة، 
ويسهل الرجوع إلى املس���ألة املراد منها، ويبرز 
الوحدة املوضوعية للسنة النبوية، وهدفت هذه 
الرسالة إلى رفد املكتبة اإلسالمية بكتاب في هذا 
املوضوع الذي لم يسبق تناوله في دراسة حديثية، 
واإلسهام في تصنيف األحاديث النبوية تصنيفا 
موضوعيا، وخدمة الباحثني املتخصصني في الوقوف 

على هذه األحاديث دون عناء وتعب.
كما بينت الدراسة أهمية معتقد البراء في حياة 
املسلم، وأن اإلس���الم حرص على سالمة الظاهر 
كحرصه على سالمة الباطن، ونرى ذلك جليا في 
هذا املوضوع حيث تنوع���ت النصوص النبوية 
في ترس���يخ مفهوم البراءة م���ن الكفار، فنجدها 
في باب االعتقاد، والعبادات واملعامالت، حتى في 
اجلانب االجتماعي، وكذلك وضحت الدراسة سماحة 
اإلسالم ورحمته في هذا املعتقد، فالبد من العدل 
في التعامل مع اآلخرين حتى لو كانوا كفارا، ألن 
حسن العشرة مع الناس ال يقدح في عقيدة البراء، 
وقد تضمنت الدراسة في فصولها ومباحثها ردا 
على فريقني كالهما خالف الصواب والطريق القومي 

في فهم معتقد البراء والعمل به.
� األول: من ينكر الب���راء من الكفار وال يعمل 

به.
� الثاني: من يغلو فيه، بل إنه يتبرأ من بعض 

من يستحق الوالء والنصرة.
وقد جاء هذا البحث ف���ي بيان حقيقة معتقد 
»البراء«، ومكانته في دين اهلل، وعدم معارضته 

للسماحة والرحمة والوسطية التي انفرد بها اإلسالم، 
وأن هذا املعتقد بريء من اإلفراط والتفريط.

المقصود بالبراء

لكن ما املقصود هنا بالبراء من الكفار؟
بالنظر في أدلة الكتاب والسنة يتبني أن معتقد 
الوالء والبراء يرجع إل����ى معنيني اثنني بالتحديد، 
هما احلب والنصرة في الوالء، وضدهما في البراء، 
وال يخفى أن هذين املعنيني من معانيهما في اللغة، 
فالبراء هو الش����ق اآلخر في عقي����دة الوالء والبراء 
التي جتمع بني احلب والبغض واملواالة واملعاداة، 
فكما أوجب اهلل الوالء على املسلم ألهل الوالء، أيضا 
أوجب اهلل على املس����لم البراء م����ن أهل البراء، فال 
يتحقق الوالء حتى يتحقق البراء، فال والء بال براء، 
قال ابن القيم »فال تصلح املواالة إال باملعاداة كما قال 
تعالى عن إمام احلنفاء احملبني أنه قال لقومه: )قال 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإنهم 
عدو لي إال رب العاملني(، فلم يصح خلليل اهلل گ 
هذه املواالة واخللة إال بتحقيق هذه املعاداة، فإنه ال 
والء إال هلل، وال والء هلل إال بالبراءة من كل معبود 
س����واه، قال تعالى: )قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهي����م والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون م����ن دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينك����م العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باهلل 
وحده(، وقال تعالى: )وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه 
إنني براء مما تعبدون  إال الذي فطرني فإنه سيهدين 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون( جعل 
هذه املواالة هلل والبراءة من كل معبود سواه كلمة 
باقية في عقبه يتوارثها األنبياء وأتباعهم بعضهم 

عن بعض وهي كلمة ال إله إال اهلل.

أهمية الدراسة

م��ا أهمية دراس��ة ه��ذا املبحث من العل��م، مبحث 
»الوالء والبراء«؟

1 � أهميتها في أنها تتعلق بأصل من أصول اإلميان 
هو »الوالء والبراء« وهما مظهران من مظاهر إخالص 
احملبة هلل، ثم ألنبيائه واملؤمنني، فهي دراسة جتمع 

بني العقيدة اإلسالمية واحلديث النبوي. 

2 � أنها تتحدث عن موضوع قد أخل به كثير من 
أبناء املسلمني في زماننا هذا فخلطوا احلابل بالنابل 
في فهم هذا األصل والعمل به فهذه دعوة إلى النظر 
في حديث رسول اهلل ژ في هذا اجلانب واالمتثال 
للنصوص القرآنية ال����واردة في احلث على العمل 

بهذا األصل دون غلو أو تفريط. 
3 � أن موضوع »الوالء والبراء« من املواضيع التي 
لم يفرد لها األئمة املتقدمون املؤلفات اخلاصة التي 
تش����بع هذا املوضوع وحتيط بجوانبه في مؤلفات 

خاصة.
4 � أنني لم أجد مؤلف����ا يعالج هذه القضية من 
الناحية احلديثة، فمازالت مباحث ومادة هذه الرسالة 
مودعة في بطون كتب السنة وكتب االعتقاد وكتب 

التفسير وشروح كتب السنة. 
وبتأمل خطة البحث تظهر فوائده وأهميته، حيث 
حتاول هذه الدراس����ة اإلجابة عن عدد من األسئلة 

املهمة مثل:
1 � ما هي عقيدة البراء، وما هي حقيقتها؟

2 � كيف عاجلت السنة النبوية هذا املوضوع؟
3 � ما مقتضيات عقيدة البراء؟

4 � ما طبيعة تعامل املسلمني مع غيرهم؟
5 � ما مفهوم التشبه بالكفار، وما حكمه؟

6 � ما آثار مواالة الكفار في حياة األمة؟
7 � م����ا حكم االس����تعانة بالكف����ار، وما تفصيل 

ذلك؟
8 � كيف عمل اإلس����الم على حتقيق التميز التام 
للمسلمني عن الكفار في العقائد والعبادات واألخالق 

والعادات؟
9 � م����ا حكم دخ����ول الكفار وإقامته����م في دار 

اإلسالم؟

النتائج

ما أهم النتائج التي خلصت إليها في هذه الرس��الة 
العلمية؟

أه����م النتائج التي توصل����ت إليها خالل بحثي، 
هي ما يلي:

1 � ان اإلسالم يحرص على سالمة الظاهر كحرصه 
على سالمة الباطن، وألن الباطن له أثر واضح على 

ظاهر اإلنسان، ونرى أحاديث وردت في املعامالت 
واللباس والزينة واألخالق وغيرها، وهذا يدل على أن 
اإلسالم يريد لنا استقالال كليا عن اليهود والنصارى 

ظاهرا وباطنا.
2 � تنوعت النصوص النبوية في ترسيخ عقيدة 
البراء من الكفار ومن خالف ش����ريعة اهلل، فنجدها 
في باب االعتقاد، وباب العبادات، واملعامالت وجانب 
العالقات الدولية، حتى ف����ي اجلانب األخالقي، كل 
ذلك ألج����ل حتقيق التميز للمس����لم والتأكيد على 

مفاصلته للكفار.
3 � اإلس����الم دين الرحمة والعدل، وما ش����رعت 
عقيدة البراء إال لرحمة املسلم والكافر معا، فبراءة 
املسلم من الكافر تؤصل في نفسه عزة اإلسالم الذي 
يدين به، وتزيده إميانا ورس����وخا، ملا يظهر له من 
متيز دينه ووضوح عقيدته، أما الكافر فإن مشاهدته 
ملظاهر عزة املسلم ومتيزه عن غيره في إطار العشرة 
احلسنة والتعامل الطيب من أعظم األمور التي ترغبه 

في اإلسالم وحتببه فيه.
4 � البد من رفع راية اجلهاد في سبيل اهلل تعالى 
لتحقيق عقيدة البراء عملي����ا، وإخراجها من حيز 
القلب، ولكن ينبغي التأكيد على أن اجلهاد له ضوابط 
وشروط، وأن حروب اإلسالم ليست حروبا عدوانية، 
وإمنا هي حروب رحمة وحتذير للناس مما هم عليه 
من الشرك وإخراج لهم من الضاللة إلى النور، بدليل 
وجوب دعوتهم لإلس����الم قبل القتال إن لم تبلغهم 
الدعوة، والنهي عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ، 

وحترمي املثلة في القتل.
5 � إن اإلسالم رغم نهيه عن مواالة الكفار فرق بني 
الكافر احملارب املعادي للمسلمني فهذا ال جتوز مواالته 
وال التعامل معه ونحو ذلك، وبني الكافر الكتابي الذي 
يسالم املس����لمني وله عهد وذمة فهذا نبره ونقسط 
إليه لعله يتأثر باإلسالم، وال مينع من أخذ العلوم 
احلديثة منهم، ما لم يتعارض ذلك مع شرعنا، حيث 
أننا بذلك نخدم اإلس����الم واملسلمني وننشر الدعوة 
اإلسالمية، وال مينع كذلك من التعامل معهم في البيع 
والشراء، وهذا يدل على أن دين اإلسالم ليس دين 

جمود بل دين يحث على العلم والتفكر. 

من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اهلل جل وعال لم 
يخلق اخللق سدى وهمال بل أرسل لهم الرسل وأنزل 
عليهم الكتب ووضح لهم س���بيل الهداية والصراط 
املستقيم الذي ارتضاه اهلل عز وجل لعباده، وهذا 
السبيل القومي قائم على أصل عظيم من أجل أصول 
الدي���ن وهو توحيده وعبادت���ه واالخالص له، قال 
تعالى: )وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون( لذلك 
من أعظم ما يجب أن يعنى به االنس���ان املسلم في 
حياته هو صالحه واستقامته على هذا األمر الن من 
املعل���وم أن اهلل عز وج���ل ال يقبل من عبد عمال إال 
ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى وعلى االتباع 

ملنهج النبي ژ.
فالنية ش���أنها عظيم وأمرها كبير، وحتتاج من 
املرء الى مجاه���دة ومصابرة على إصالحها وأصل 
ذلك ما ثبت عنه ژ أنه قال: »إمنا األعمال بالنيات«، 
أي األعمال حاصلة بالنية صالحا وفسادا، وقد كان 
س���لفنا الصالح رحمهم اهلل يعتنون بنياتهم أشد 
االعتناء، قال سفيان الثوري: »ما عاجلت شيئا أشد 
من نيتي«، وقال الدارقطني: »طلبنا العلم لغير اهلل 
فأبى العلم أن يكون إال هلل«، وقال الشاطبي: »آخر 
األش���ياء نزوال من قلوب الصاحلني حب الس���لطة 
والتصدر«، وقال ابن األثير: »الشهوة اخلفية، حب 
اطالع الناس على العم���ل فالنية تتقلب على املرء 

فالبد من مراجعتها بني احلني واآلخر«.
وانه من احملزن املؤسف ان الناس في زمننا 
احلاض���ر يعتنون باملظاه���ر وحب البروز 
والظهور السيما أننا جند أن اإلعالم يروج 
الناس الشهرة على حساب  لبعض 
الدين فتجد البعض على سبيل 
املثال اذا اشتهر بأنه قارئ أو 
منشد أو داعية إسالمي أو 
مفسر أحالم ونحو ذلك 
أخذ يخ���رج كثيرا في 
الفضائيات والصحف 

واملجالت وجميع الوسائل املرئية أو املسموعة حتى 
يثنى عليه الناس ويكس���ب مدحهم وإعجابهم له، 
وهذا مش���اهد في هذا الوقت أكثر مما مضى، فالبد 
على اإلنسان أن يعرف قدر نفسه ويلتزم حدوده، 
قال ژ: »رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه«، وال يعني 
م���ن كالمي هذا أن الدع���وة الى اهلل حتجم عن تلك 
األماكن بل البد من الدعوة ملن كان أهال لها من أهل 
العلم والفضل والنهى، ولكن أعني أن بعض الناس 
تعلقت قلوبهم باملشهورين واعتبروهم أئمة وعلماء 
الدين فيأخذون عنهم ويتركون العلماء الربانيني، قال 
الصحابي اجلليل ابن مسعود ÿ: »اليزال الناس 
بخير م���ا أخذوا العلم عن أكابره���م، وعن أمنائهم 
وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا«، 
فكلما انتشر الورع الصادق بني الناس ومعرفة حال 
اإلنس���ان لنفسه انتشر بني الناس الصدق واألمانة 
واملعروف وحب اخلير والبر وغيرها من الفضائل 
العظيمة وكل ذلك يعتبر من أعظم ما يعالج به املرء 

نيته مع اهلل تعالى ومع الناس.
وأيض���ا من صور معاجلة املرء لنفس���ه ونيته 
اإلكثار من العبادات التي تكون في السر فإنها أدعى 
وأقرب لإلخالص الذي هو لب العبادة وأصلها، قال 
تعالى: )وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم«، 
ومن صور املعاجلة للنفس أيضا االحتساب لألجر 
والثواب، مثال ذلك وجود بعض الناس مثال يزور 
املقابر من أجل مجاملة الناس وال يحتسب األجر أن 
يزور املقابر ألنها تذكر اآلخرة، ومن صور املعاجلة 
للنفس والنية قراءة الكتب التي تبني حال السلف 
الصالح وإخالصهم مع اهلل لتجد العجب العجاب، 
ككتاب سير أعالم النبالء للذهبي فهو مشجع للقدوة 
واألسوة، ومن صور املعاجلة للنية أن يستعني املرء 
باهلل تعالى دائما وأبدا ويكثر من الدعاء ويحرص 
على األدعية اجلامعة النافعة عن النبي ژ: »اللهم 
ألهمني رش���دي وقني شر نفس���ي«، فالدعاء أعظم 

سالح للمرء املسلم في حياته.

بقلم: عايد البرازي

 »أوقات الصالة«معالجة النية

اإلس��ام حرص على س��امة الظاهر كحرصه على س��امة الباطن، نرى ذلك جليا في تنوع النصوص القرآنية والنبوية في ترس��يخ مفهوم 
البراءة من الكفار، فاإلس��ام يريد لنا اس��تقاال كليا عن اليهود والنصارى ظاهرا وباطنا، حيث ال يتحقق الوالء حتى يتحقق البراء، فا والء با 

براء.
هذا ما أكده الداعية أحمد عبداهلل املخيال في رسالته العلمية للحصول على درجة املاجستير في تخصص احلديث، الفتا إلى أن براءة املسلم 
من الكافر تؤصل في نفس��ه عزة اإلس��ام الذي يدين به، وتزيده إميانا ورس��وخا، ملا يظهر له من متيز دينه ووضوح عقيدته، وأما الكافر، فإن 
مشاهدته ملظاهر عزة املسلم ومتيزه عن غيره في إطار العشرة احلسنة والتعامل الطيب من أعظم األمور التي ترغبه في اإلسام وحتببه فيه.

وبني املخيال في لقائه مع »األنباء« أنه البد من العدل في التعامل مع اآلخرين حتى لو كانوا كفارا، ألن حس��ن العش��رة مع الناس ال يقدح في 
عقيدة البراء، وأن اإلس��ام رغم نهيه عن مواالة الكفار فرق بني الكافر احملارب املعادي للمس��لمني الذي ال جتوز مواالته وال التعامل معه، وبني 

الكافر الكتابي الذي يسالم املسلمني وله عهد وذمة، فهذا نبره ونقسط إليه لعله يتأثر باإلسام، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

المخيال: يجوز أخذ العلوم الحديثة من غير  المسلمين 
ما لم تتعارض مع الشرع وفي ذلك خدمة لإلسالم ونشر للدعوة

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

كم من مرة جلست أمام شاشة الكمبيوتر منهمكا في العمل 
أو الطباعة فنسيت الصالة؟ كم مرة مرت عليك الدقائق العديدة 
والس���اعات الطويلة لم تذكر اهلل عز وجل فيها؟ منش���غال 
باللهو ببعض األلعاب اإللكترونية على جهازك، إن الصالة 
هي الشغل األول للمسلم، وهي قرة عني املؤمن، فاحرص على 
أداء صالتك على وقتها مع اجلماعة، واحرص على أن يكون 
لسانك رطبا بذكر اهلل على الدوام. اليوم نقدم لك أخي املسلم 

برنامج »أوقات الصالة«، 
وهو برنامج مجاني يساعدك 
أثن���اء اس���تخدامك جلهاز 
الكمبيوتر على اس���تذكار 
أوق���ات الصلوات اخلمس 
املفروضة، ويعلمك بدخول 
وقت الصالة في بلدك، ويقدم 
لك بعض األصوات الشجية 

بالقرآن واألذان.
يتمي���ز البرنامج مبيز 
التنزيل  عديدة، فهو سهل 
واالستخدام، وميكنك ترقيته 
ترقية حية تلقائية، كما أنه 
يحتوي على أوقات الصالة 
ألكثر من 2000 مدينة في 
شتى أنحاء العالم، ومينح 
املستخدم حرية االختيار 
في س���ماع األذان أو منعه 
في األوقات املختارة كوقت 
صالت���ي الظه���ر والعصر 
وغيرهما، أو س���ماع آيات 
معينة قبيل موعد الصالة، 
وكذلك فإنه يوفر مواعيد 
الصالة لألشهر القادمة بكل 
مرون���ة. والبرنامج يعمل 
حتت جميع أنظمة ويندوز، 

ويقدم عل���ى واجهتني للتطبيق، عربية وإجنليزية، وميكن 
التبديل بينهما بضغطة زر، ويقدم أيضا تقوميا هجريا ميكن 

حتديثه من اإلنترنت.

تعليمات التثبيت

انزل البرنامج باستخدام الرابط التالي: 
http://www.muhaddith.org/pub/goptw695.exe

علما ان حجم البرنامج ال 
يتجاوز 5.4 ميغا بايت، وهو 
سهل التنزيل واالستخدام، 
التعليم���ات اتب���ع   ث���م 
وتأك���د أن تطلب التثبيت 
إلى نف���س الدليل احلاوي 
PTW. على النسخة القدمية

.EXE
ال تن���س تنزيل ملفات 
الص���وت كملف���ات األذان، 
وملفات تالوة القرآن، وإال 
فلن تتمكن من سماع األذان 
والس���ور قبل األذان، علما 
أنه ميك���ن احلصول على 
ملف���ات الص���وت تلقائيا، 
بطلب »ترقي���ة حية« من 
ضم���ن البرنام���ج، ول���ن 
تتمكن من سماع األذان إال 
بعد تثبيت ملف على األقل 
من ملفات األذان، باإلضافة 
إلى أذان الفج���ر للمدينة. 
وللمزيد من املعلومات عن 
هذا البرنامج ميكنكم زيارة 
 املوقع اخلاص به على الرابط 
http://www.muhaddith.

.//:org

http://www.muhaddith.org/pub/goptw695.exe

أكد أن براءة المسلم من الكافر تؤصل في نفسه عزة اإلسالم

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية




