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 حول المسألة التركٌة والمسألة الكروٌة

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

فقد انشغل اإلسبلمٌون فً العالم العربً واإلسبلمً وغٌرهم 

 بنتائج االنتخابات التركٌة؛ ولنا فً ذلك تنبٌهات:

إن كانت رغبتنا فً انتصار "أردوغان" ألن غٌره أشد  -

ٌَسمح بالتدٌن؛ لكن الخطر أن ٌتحول هذا إلى  علمانًٌة منه وال 

ن المسلمٌن  ٌْ النموذج اإلسبلمً المنشود، وكأنه معركة ب

 والكفار!

بإلغاء تجرٌم الزنا، وَسَكت "أردوغان" وحزبه أصدروا قانونا  -

اإلخوان والسرورٌون؛ ولما اعترف بالخطأ لعدم تحقٌق مصلحته 

 -ال ألنه كان جاهبًل بحكم الزنا-فً االنضمام لبلتحاد األوروبً 

 هللوا!

ٌُقِرُّ بحقوٍق للمثلٌٌن! وهو الذي َطلَب  - "أردوغان" هو الذي 

عادي عدة ٌ -لؤلسف-منا فً مصر قبول "العلمانٌة!"، بل هو 

 دول عربٌة "منها: مصر"، وٌسعى لتفكٌكها، وٌوالً إٌران!

ومع كل هذا هو أفضل لشعبه ِمن غٌره؛ لَِشْعبِه َنَعم، ولٌس  -

 لنا.

حتى ال ُنَهلِّلَ بكبلٍم ُنحاَسب علٌه فً الدنٌا واآلخرة، ونترك  -

 ألوالدنا مٌراًثا مؤلًما ِمن تصدٌر الُجَهبلء، ومدح الُبلَهاء!

لمسألة الكروٌة فتشغل مبلٌٌن البشر، وتستقطع أعماًرا أما ا

كما تسرق سعادَتُهم وأَملهم ورجاَءهم  هائلة ِمن هؤالء المبلٌٌن!

لصالح فرح طائفة محدودة ِمن بلٍد واحٍد، وٌحزن المبلٌٌن 

لهزٌمة  -مع أنهم ال ٌنقصهم الحزن واإلحباط!-وٌحبطون 

-ه قد آن لنا جمًٌعا فرٌقهم أو لخروجهم ِمن المنافسة، أظن أن

  أن نستفٌق ِمن هذا اإلدمان. -والملتزمٌن خصوًصا

 موقع أنا السلفً
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 المنهج "اإلصبلحً" سبٌلنا

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

فُتواِجه شعوبنا ومجتمعاتنا مشاكل عدٌدة فً المرحلة الحالٌة، 

َتَباَرَك وهً داخلة ضمن االبتبلء الذي خلق هللا الخلق ألجله، )

ٍء َقِدٌٌر . الَِّذي َخلََق اْلَموْ  ًْ ِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش ٌَ َت الَِّذي بِ

ُكْم أَْحَسُن َعَمبًل  ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ (؛ فبلُبدَّ ِمن ِضٌٍق ٕ-ٔ( )الملك:َواْلَح

ٍة وَرَخاٍء، وَمَرٍض وعافٌٍة، كما ال ُبدَّ  وسعٍة، وَشرٍّ وخٌٍر، وِشدَّ

ن أبراٍر وفجاٍر، ومؤمنٌن وكفار؛ لٌتم  ٌْ ِمن اختبلف البشر ب

 الببلء.

 :-علٌه السبلم-دائًما شعارهم قول نبً هللا شعٌب وأهل اإلٌمان 

ِه ) ٌْ ِ َعَل إِْن أُِرٌُد إاِلَّ اإْلِْصبَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفٌِقًِ إاِلَّ بِاهللَّ

ِه أُنٌِبُ  ٌْ ْلُت َوإِلَ ، وهم ٌحبون الخٌر للناس (88)هود:( َتَوكَّ

ِه -كما قال النبً وٌحرصون على مصلحتهم،  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

َنا : )-َوَسلَّمَ  ِة فًِ  -َعزَّ َوَجلَّ -َعِجَب َربُّ ٌَُقاُدوَن إِلَى اْلَجنَّ ِمْن َقْوٍم 

بَلِسلِ  : -رضً هللا عنه-، وقال أبو هرٌرة )رواه البخاري(( السَّ

بَلِسلِ  اِس؛ َتأُْتوَن بِِهْم فًِ السَّ اِس لِلنَّ َر النَّ ٌْ فًِ أَْعَناقِِهْم  "ُكْنُتم َخ

ْدُخلُوا فًِ اإْلِْسبَلِم!"  ٌَ ؛ فهم حتى مع قتالِهم )رواه البخاري(َحتَّى 

-ألعدائهم وأَْسِرِهم لبعضهم َغَرُضهم فً ذلك الخٌر للعالَم، قال 

اِس َتأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف : )-تعالى ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ َر أُمَّ ٌْ ُكْنُتْم َخ

ِ َولَْو آَمَن أَْهلُ اْلِكَتاِب لََكاَن َوَتْنَهْوَن َعِن الْ  ُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ

ًرا لَُهمْ  ٌْ  .(110)آل عمران:( َخ

ولهذا ٌبحث أهل اإلٌمان دائًما عما هو أَْصلَح ألنفسهم وطائفتهم 

تِهم،  وال تأخذهم العواطف إلى مناهج ومجتمعهم وببلدهم وأُمَّ

ر النتائج  مخالفة للمنهج اإلصبلحً؛ ال َتحسب العواقب وال ُتَقدِّ

  قْبل األخذ بأسبابها!

ولربما دفعت أصحابها والناس المتابعٌن لهم ِمن ورائهم لعبلج 

آالمهم بمزٌٍد ِمن اآلالم تتضاعف علٌهم حتى ٌتمنوا األلم األول! 

كالمناهج التهٌٌجٌة الصدامٌة التً ال َتعَبأ بُحرمة الدماء 

المعصومة، وال تلتفت إلى مصائر مجتمعات المسلمٌن وال 

مصالحهم فً دمائهم فً دٌنهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، 

ِمن أجل شعارات ال حقٌقة لها على أرض الواقع، وربما َتَناَزل 

ِمن أجل تحقٌق مصالح أصحابها أنفسهم عن أعظم ثوابت دٌنهم 

هً  -أو حتى ُمَتَحقِّقة، لكنها فً النهاٌة مصالح دنٌوٌة-موهومة 

أدنى ببل شك ِمن مصلحة الدٌن، بل ِمن مصالح دنٌوٌة أعظم 

 منها!

نا والشذوذ وٌقبل إباحتهما، وٌقبل زواج  فالذي ٌقبل حرٌة الزِّ

الذي المسلمة ِمن الكافر، ومساواة الذكر باألنثى فً المٌراث، و

ٌقر حرٌة الفن واإلبداع دون أي ضابٍط دٌنً أو اجتماعً، 

وٌزعم أنه بذلك ٌراعً المصلحة وٌستعمل السٌاسة ِمن أجل 

ا أو قبولها فً منظمات المجتمع الغربً؛ لَُهَو  ًٌّ تقدم الببلد اقتصاد

 هاِدٌم لئلصبلح، ُمَحقٌِّق للفساد ِمن حٌث زعم العكس!

ن المصالح  أن تجد َمن ٌقبل هذه والعجب: ٌْ الموازنة الفاسدة ب

والمفاسد، فً حٌن ٌنكر على غٌره تقدٌم مصلحة الدٌن 

ومصلحة استقرار الببلد والعباد والمجتمعات وحفظ الدماء 

واألعراض واألموال فً الجملة، وٌرفض التثوٌر والتهٌٌج 

المؤدي إلى الفوضى وهو ٌرى ما جره ذلك ِمن وٌبلٍت أمام 

 أعٌن الناس.

لعُن وإن كا ٌَ ٌَُسبُّ و لون َمن  نت عادة أكثر الشعوب هً أنهم ٌفضِّ

 -والحكام بالتأكٌد على رأس القائمة-فً الناس والزمان 

الِِمٌَن ) وٌنسون أن القاعدة الربانٌة: َوَكَذلَِك ُنَولًِّ َبْعَض الظَّ

ْكِسُبونَ  ٌَ ٌُهِملون ما علٌهم (129)األنعام:( َبْعًضا بَِما َكاُنوا  ؛ فهم 

-وٌطلبون ما لَهم، وأًٌضا ٌطلبون ما لٌس لهم! مع أن النبً 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َسَتُكوُن أََثَرةٌ َوأُُموٌر ُتْنِكُروَنَها، َقالُوا: قال: ) -َصلَّى هللاُ َعلَ

ُكمْ  ٌْ وَن اْلَحقَّ الَِّذي َعلَ ِ َفَما َتأُْمُرَنا، َقالَ: ُتَؤدُّ ا َرُسولَ هللاَّ َوَتْسأَلُوَن  ٌَ

َ الَِّذي لَُكمْ 
 .)متفق علٌه(( هللاَّ

والمعاناة التً نعانً منها البد ِمن تعاوٍن صادق وتكافٍل 

ٌحتاج إلى َتَراُحٍم اجتماعً حقٌقً، ال ٌنتظر قرارات وقوانٌن، 

ن الناس، وإزالٍة لُبؤس الُمبَتئِس وُحْزن الحزٌن  ٌْ وِرْفٍق ولٌٍِن ب

وَوْحَشة المستوحش، وإن كنا نطالِب فً نفس الوقت بالقرارات 

والقوانٌن التً تخفف أَلََم الناس، وننقل آالمهم ومتاعبهم لَمن 

ته؛ لكننا ال  هو مسئول عنهم أمام هللا أواًل، ثم أمام َشْعبِه وأُمَّ

 نعالِج ألًما بما ٌزٌد األلم، بل بما ٌخففه.
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دمها، ونرجو رحمة هللا وال ُنحافظ على ثوابت الدٌن وال نه

نٌأس، وال ٌصٌبنا اإلحباط، ونعمل وال َنعجز، َنسٌر وال نتوقف، 

َننهض وال نخلد إلى األرض وال نستسلم للَكَبَوات، ننتظر الفرج 

ٌُْسًرا . إِنَّ َمَع )ِمن هللا وال نٌأس ِمن روح هللا  َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر 

ٌُْسًرا ٌُْسًرا، )(ٙ-٘)الشرح:( اْلُعْسِر  ُ َبْعَد ُعْسٍر 
ْجَعلُ هللاَّ ٌَ ( َس

 .(7)الطبلق:

ٌم عندنا على إصبلح غٌرنا ِمن داخل قلوبنا،  وإصبلُح َداِخلِنا ُمَقّدً

وأبنائنا وأَُسرنا، وطائفتنا، وجماعتنا الدعوٌة، التً ال شك 

تحتاج إلى إصبلٍح كبٌٍر، وَنْقٍل سدٌد للمنهج إلى األجٌال القادمة، 

نهج إصبلحً أساسً، وال ننسحب ِمن العمل، وال وهذا أًٌضا م

ٌَحتاج إلى عبلج.  نترك الدعوة إلى هللا ألجل وجود نقٍص أو خلٍل 

َنا أن طرٌقنا هو االصبلح،  لذلك َنقُول: البد لنا أن ٌتأكد فً ِحسِّ

 وأن سبٌلنا هو دعوة األنبٌاء ومنهجهم فً إصبلح العالَم.

ٌَرضى. -عز وجل-نسأل هللا  ٌُحب و  أن ٌوفقنا لما 

 موقع أنا السلفً
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 الفتور بعد مواسم الطاعات

 كتبه/ نور الدٌن عٌد

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

ب بها عباده،  فإن ِمن رحمة هللا بعباده "مواسم الخٌرات"، ٌقرِّ

وٌرحم ضعفهم، فٌبارك وٌشكر وٌعفو وٌرحم؛ فله الحمد على 

نعمائه، وإن هذه النفحات ِمن الرحمن الرحٌم ال بد أن ُتغتنم، 

ال ٌعرف هلل شكًرا، وال ٌقدر هلل وإال صار صاحبها مغبوًنا غافبًل، 

نعًما، فإن أصاب العبد توفٌق هللا فً هذه المواسم، أقامه حٌث 

نادى، وألزمه مراده ومحابه، وهذا ٌكسر العبد وٌحمله على 

دٌمومة شكر ربه، فبل ٌبعد بعد إذ قربه، وال ٌترك بعد إذ أقامه، 

ن ما كان فٌدٌم له الشكر، وٌواظب على الذكر، ولكن التفاوت بٌْ 

 وما سٌكون هائل، فً العمل والثمرة، فً الهمة واللذة. 

ن مواسم الطاعات وغٌرها شًء  ٌْ إن شأن التفاوت الذي ٌكون ب

به؛ فاجتهاده  -صلى هللا علٌه وسلم-مشروع، َجَرت سنة النبً 

فً موسم الطاعة أشد، وشكره لربه بعبادته أظهر، فإذا انقضى 

  ترٍك وال هجٍر وال مخالفٍة.الموسم عاد حاله أقل، لكن ببل

ِه -عن عبد هللا بن عمرو قال: ُذِكَر لَِرُسوِل هللاِ  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْجَتِهُدوَن فًِ اْلِعَباَدِة اْجتَِهاًدا َشِدًٌدا، َفَقالَ: ) -َوَسلَّمَ  ٌَ تِْلَك ِرَجالٌ 

ةٌ، وَ  ُتُه، َولُِكلِّ َضَراَوٍة ِشرَّ ٍة َفْتَرةٌ، َضَراَوةُ اإْلِْسبَلِم َوِشرَّ لُِكلِّ ِشرَّ

ٍة َفؤِلُمٍّ   -أي قصد الطرٌق المستقٌم-َفَمْن َكاَنْت َفْتَرُتُه إِلَى اْقتَِصاٍد َوُسنَّ

)رواه أحمد، ( َما ُهَو، َوَمْن َكاَنْت َفْتَرُتُه إِلَى اْلَمَعاِصً، َفَذلَِك اْلَهالِكُ 

 .وحسنه األلبانً(

فالفتور الذي ٌعقب االجتهاد فً الطاعة شًء جبلً، ال ٌقدح فً 

صلى هللا علٌه -تمام اإلٌمان، وال تمام الحب والعبادة، فلقد كان 

ٌجتهد فً رمضان ما ال ٌجتهد فً غٌره ِمن لٌالً العام،  -وسلم

وكان ٌزٌد اجتهاده فً عشره األواخر ما ال ٌجتهد فً غٌره ِمن 

ِه -ة قالت: "َكاَن َرُسولُ هللاِ لٌالً الشهر، عن عائش ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِرِه"  -َوَسلَّمَ  ٌْ ْجَتِهُد فًِ َغ ٌَ ْجَتِهُد فًِ اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َما اَل  )رواه ٌَ

 . مسلم(

وإذا كان فً ساعة عرض عمله ما أصاب غفلة وال ترًكا، بل 

ٌزاحم الوقت عبادة، كما فً أٌام االثنٌن والخمٌس، وشهر 

َعْن َعائَِشَة عبان، ما كان ٌترك صٌامهم لعرض عمله فٌهم، ش

 ِ ِه َوَسلَّم-َقالَْت: "لَْم أََر َرُسولَ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ٌَُصوُم فًِ َشْهٍر  َ-َصلَّى هللاَّ  

ِ فًِ  اِمِه هلِلَّ ٌَ ٌَُصوُم َشْعَباَن إاِلَّ َقلٌِبًل، َبلْ أَْكَثَر ِمْن ِص َشْعَباَن، َكاَن 

 . )رواه مسلم وأحمد واللفظ له(َكاَن ٌصومه كله" 

 ًِّ بِ ِه َوَسلَّمَ -وُسئِلَ أََنُس ْبُن َمالٍِك َعْن َصْوِم النَّ ٌْ ُ َعلَ َقالَ:  -َصلَّى هللاَّ

ٌُرِ  ُه اَل  ْهِر َحتَّى َنَرى أَنَّ ٌَُصوُم ِمَن الشَّ ًئا، "َكاَن  ٌْ ٌُْفِطَر ِمْنُه َش ٌُد أَْن 

ًئا،  ٌْ ٌَُصوَم ِمْنُه َش ٌُِرٌُد أَْن  ُه اَل  ْهِر َحتَّى َنَرى أَنَّ ٌُْفِطُر ِمَن الشَّ َو

ا وال َنائًِما  ًٌ َتُه ُمَصلِّ ٌْ ا إاِلَّ َرأَ ًٌ ِل ُمَصلِّ ٌْ وُكْنَت اَل َتَشاُء أَْن َتَراهُ ِمَن اللَّ

َتُه"  ٌْ  . صححه األلبانً()رواه ابن حبان، وإال َرأ

كان أكثر ما  -صلى هللا علٌه وسلم-وعن أبً هرٌرة أن النبً 

ْوَماِن ُتْعَرُض ٌصوم االثنٌن والخمٌس فقٌل له؟ فقال: ) ٌَ َذانَِك 

ٌُْعَرَض َعَملًِ َوأََنا  فٌِِهَما اأْلَْعَمالُ َعَلى َربِّ اْلَعالَِمٌَن، َفأُِحبُّ أَْن 

 . )رواه النسائً، وصححه األلبانً(( َصائِمٌ 

فهذا نوع اجتهاد ِمن قبٌل شكر النعمة لهذه المنن، فإما ٌشكرها 

إِنَّ ِجْبِرٌلَ َعَرَض : )-صلى هللا علٌه وسلم-لذا قال وإما ٌكفرها؛ 

ْغَفْر لَُه، َفقُْلُت: آِمٌنَ  ٌُ )رواه ( لًِ َفَقالَ: َبُعَد َمْن أَْدَرَك َرَمَضاَن َفلَْم 

، فهذا نوع حرمان وعقوبة لَمن الحاكم، وقال األلبانً: صحٌح لغٌره(

ٌر : )-صلى هللا علٌه وسلم-لم ٌشكر نعمة ربه، وقال  ٌْ لٌَة َخ ٌْ فٌِِه لَ

َرَها َفَقْد ُحِرمَ  ٌْ )رواه أحمد والنسائً، ( ِمْن أَْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخ

، ٌعنً لٌلة القدر. وهذا واضح الداللة على أن وصححه األلبانً(

عدم شكر نعمنه ومنته تقابل بالحرمان والخذالن، فنحمد هللا على 

 توفٌقه، ونستغفره على تقصٌرنا وسوء صنٌعنا وغفلتنا. 

وِمن المقترح أن ٌواظب العبد على أجناس الخٌرات التً وفق 

فبل ٌكن  لها وأُعٌن لها فً هذه المواسم، ٌضرب بسهٍم فٌها

فٌكن له نصٌب ِمن اللٌل، ولو أن ٌركع ركعتٌن  تارًكا وال جاحًدا؛

بعد سنة العشاء ولو بالمسجد قْبل أن ٌخرج منه، وال ٌترك نفسه 

تراوده بالترك، بل ٌأخذها وقت نشاطها، عن أنس بن مالك قال: 

ِه َوَسلَّمَ -َرُسولُ هللِا َدَخلَ  ٌْ اْلَمْسِجَد، َوَحْبلٌ َمْمُدوٌد  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِن، َفَقالَ: ) ٌْ َت ٌَ َن َساِر ٌْ َنَب ُتَصلًِّ، َفإَِذا َكِسلَْت، َما َهَذا؟َب ٌْ ( َقالُوا: لَِز

ٌَُصلِّ أََحُدُكْم َنَشاَطُه، فَ أَْو َفَتَرْت أَْمَسَكْت بِِه، َفَقالَ: ) إَِذا ُحلُّوهُ، لِ

؛ فلٌحذر الترك بعد فتح الباب )متفق علٌه(( َكِسلَ، أَْو َفَتَر َقَعدَ 

والعون علٌه، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: قال لً 

ِ، الَ : )-صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا  ا َعْبَد هللاَّ َتُكْن ِمْثلَ فبُلٍَن ٌَ
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لِ  ٌْ اَم اللَّ ٌَ لَ، َفَتَرَك قِ ٌْ قُوُم اللَّ ٌَ ، فهذا نهً له على )متفق علٌه(( َكاَن 

عدم ترك العبادة المعان علٌها، فٌكون زهًدا منه فً مراضً 

 ربه، بل ٌكن ِمن أهلها ولو قلَّ حظه.

الصبلة، والصٌام،  وِمن هذه األجناس التعبدٌة فً هذه المواسم:

والدعاء، والصدقات، والذكر والقرآن، تعلًما وتعبًدا، فمما ٌنبغً 

ا،  ًٌّ للحصٌف أن ٌكون له ِمن جنس كل عمل منهم ورًدا ٌوم

الٌوم واللٌلة وردك ، فوظائف (ٕ٘ٔ)البقرة:( َفاْذُكُرونًِ أَْذُكْرُكمْ )

قبل الترك وال النقص، ِمن األذكار والنوافل  ٌَ الثابت الذي ال 

الراتبة وقراءة شًء ِمن كتاب هللا ولو صفحة واحدة؛ بمثل هذا 

ٌستقر اإلٌمان فً زٌادته، وال ٌنحدر القلب بعًٌدا، فإن الفتور ٌرد 

نة ال بالكسل فٌصٌر داًء ٌتمكن ِمن ق لبك بعجلة فاستدفعه بالسُّ

 وجوارحك.

وهللا أسأل أن ٌعٌننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد 

 هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 !ال تعلٌق

 كتبه/ عصام حسنٌن

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

ففً كثٌٍر ِمن المواقف التً تمر بك وبغٌرك ٌكون ردك علٌها: 

 "ال تعلٌق!".

لٌنظروا: هل وٌترك ألهل العلم مرجعٌة األمة عند النوازل؛ 

 المصلحة فً الرد والنشر أو اإلهمال والترك.

والقاعدة فً الباطل المنشور أن تمٌته بعدم نشره، وترك مجادلة 

أهله؛ إال إذا عّم وانتشر، وخٌف ضرره على بعض المسلمٌن، 

"باب شرك ُفتح على أهل : -رضً هللا عنهما-قال ابن عباس 

فٌجري شركهم على  القبلة: التكذٌب بالقدر، فبل تجادلوهم

 .(99/  ٕ)اإلبانةأٌدٌكم" 

نعم "فبل تجادلوهم"، فضبًل عن نشره؛ فٌجري شركهم على 

 أٌدٌكم!

الباطل كثٌر، وكثٌر أهله، لكنه لجلج حقٌر، وعلٌه ظلمة، وهم 

ٌعلمون أن الناس لن ٌقبلوه؛ لذلك ٌزٌنوه وٌزخرفوه، وٌسعون 

ٌُْغلَُبونَ : )-تعالى-ولكنهم كما قال لنشره بكل مستطاع،  ( ُثمَّ 

 . (ٖٙ)األنفال:

فالواجب على أهل الحق إماتة الباطل بعدم نشره، وترك مجادلة 

أهله؛ لئبل تسمعه النفوس الضعٌفة فتتأثر به، فلكل ساقطة 

القطة، ومما نحذر به إخواننا المسلمٌن أال ٌنشروا الباطل على 

 م البدٌل لهم!صفحاتهم حتى ال ٌكونوا اإلعبل

وتكون قد أسدٌت لهم خدمة بدون مقابل منهم، فهم ٌرٌدون أن 

ٌصل باطلهم إلى أكبر عدٍد ِمن الناس، ومعلوم أن فهوم الناس 

ٌُقال؛ ال  لٌسْت سواًء؛ فهناك َمن سمعه أمام قلبه، ٌصدق ما 

قد أوتً لساًنا حلًوا سٌما مع حسن عرض المٌدٌا، وكل مبطل 

قُولُوا َتْسَمْع : )-عز وجل-وجدالً للفتنة، كما قال هللا  ٌَ َوإِْن 

، فتكون سبًبا فً إضبلل هؤالء ِمن حٌث (ٗ)المنافقون:( لَِقْولِِهمْ 

 ترٌد اإلصبلح!

-وأذكر ملخص قصة ذكرها الشٌخ محمد صفوت نور الدٌن 

ِمن الزنادقة صنف كتاًبا فً مهاجمة أن زندًٌقا  :-رحمه هللا

اإلسبلم، فلم ٌشتره أحد؛ فعمد إلى أحد الكّتاب فً إحدى المجبلت 

-اإلسبلمٌة الذائعة الصٌت وقتئٍذ، وقال له: إن هناك رجبًل زندًٌقا 

ألّف كتاًبا ٌطعن فً اإلسبلم قال: ما اسم الكتاب؟  -ٌقصد نفسه!

 قال: كذا، وطبعته دار كذا.

الكاتب إال أن أشترى الكتاب وقرأه ثم كتب مقااًل  فما كان ِمن

 ٌحذر فٌه ِمن الكتاب!

 فماذا كانت النتٌجة؟!

أقبل القراء على شراء الكتاب لٌروا هذا الباطل، ولٌعلموا َمن 

 هذا الزندٌق! 

 وبذلك تّم لهذا الزندٌق ما أراد ِمن نشر زندقته!

ٌد َمن وعظ فلنحذر أن ُنؤتى ِمن حٌث أوتً هذا الكاتب، والسع

 بغٌره.

أقول هذا، وأنا أرى البعض ٌروج للباطل بحسن ظن منه، ولو 

سكت، لكان خًٌرا له وللناس؛ فالحزم الحزم فً إماتة الباطل 

بعدم نشره، وترك مجادلة أهله، واالنشغال بنشر الحق، وبٌان 

تزٌٌف الباطل دون إشارة إلٌه؛ إال إذا عّم وانتشر، وخٌف ضرره 

 على المسلمٌن.

ْعلَُمونَ ) ٌَ اِس اَل  ُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ  . (ٕٔ)ٌوسف:( َوهللاَّ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 "العدالة مع "حزب العدالة

 كتبه/ محمد إبراهٌم السعٌدي

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

لرئاسٌة "بل فقد كانت تركٌا تخوض انتخاباتها البرلمانٌة وا

علم عنها فً العالم العربً  ٌَ وانقبلباتها العسكرٌة" دون أن 

واالسبلمً سوى المتخصصٌن فً السٌاسة التركٌة؛ وربما كان 

الناس ٌجهلون تماًما َمن هو رئٌس تركٌا ورئٌس وزرائه، 

واستمر ذلك حتى بدأ الصراع فً اتجاه التغٌٌر العقائدي فً 

"نجم الدٌن أربكان" ومعاركه  السٌاسة هناك على ٌد الرئٌس

الشهٌرة مع "مسعود ٌالماظ"، و"تانسو تشلر"، وقادة الجٌش؛ 

وهو الصراع الذي انتهى بتنحٌة نجم الدٌن أربكان، وفوز 

تبلمٌذه المنشقٌن عنه ِمن حزب العدالة والتنمٌة بقٌادة الدولة 

 م.ٕٕٓٓمنذ عام 

الحٌن، واالهتمام بكل ما ٌجري فً تركٌا ِمن حراٍك وِمن ذلك 

سٌاسً محل عناٌة الشارع اإلسبلمً "ولٌس فقط المراقبون أو 

وسبب ذلك غٌر خاٍف على أحٍد؛ المهتمون بالعمل السٌاسً"؛ 

ففوز حزب ذي جذور وتوجهات دٌنٌة فً ظل حرب عالمٌة 

ٌَحظى بس رور ظاهرة وخفٌة على اإلسبلم والمسلمٌن، البد أن 

 وابتهاج عند عموم المسلمٌن.

ونتٌجة هذه الفترة الطوٌلة ِمن حكم "حزب العدالة والتنمٌة" 

اكتساب الحزب شعبٌة كبٌرة لٌس لدى المتدٌنٌن  -ببل رٌب-كان 

األتراك وحدهم، بل لدى الكثٌر ِمن غٌر المتدٌنٌن أًٌضا، والذٌن 

بأًسا فً التحالف مع حزب العدالة فٌما لم تَر بعض أحزابهم 

ى الٌوم: "تحالف الشعب"، والذي ٌنضم فٌه إلٌهم الحركة  ٌسمَّ

القومٌة وحزب الوحدة الكبرى؛ فحزب العدالة حقق نجاحات 

اقتصادٌة وسٌاسٌة ال ٌمكن للعٌن أن تخطئها بلغ أثرها فً 

ن نفوس كثٌٍر ِمن األتراك، وكثٌر ِمن غٌرهم إلى حد اإلغضاء ع

التضٌٌق الذي مارسته الحكومة على حرٌة التعبٌر السٌاسً، 

وحالة الطوارئ الممتدة، واالعتقاالت التً طالت عشرات اآلالف 

ِمن السٌاسٌٌن واألكادٌمٌٌن والقضاة والمدرسٌن؛ إضافة إلى 

عشرات آالف آخرٌن ِمن المفصولٌن عن وظائفهم، كل هذا تم 

دفعه الستمرار النجاحات التً التغاضً عنه واعتباره ثمًنا ٌتحتم 

 حققها الحزب ورئٌسه "أردوغان".

أن المكاسب التً تحققت للمتدٌنٌن ِمن حرٌة فً  والبلفت:

الشعائر وبناء المساجد وتحفٌظ القرآن، والتعلٌم الدٌنً وارتداء 

الحجاب، حققها الحزب عن طرٌق تطبٌٍق للعلمانٌة أكثر شمواًل 

ه األحزاب التً حكمت قْبل حزب ِمن التطبٌق الذي كانت تمارس

العدالة، والتً كانت تفهم العلمانٌة على أنها حرمان المتدٌنٌن 

ِمن حقوقهم وأبسطها: ارتداء المرأة لفافًة حول الرأس ٌسمونها 

ا، لكنها  ًٌّ حجاًبا، وحقٌقتها أنها مجرد لفافة ولٌست حجاًبا شرع

ك، حتى أصبحت رمًزا لتدٌن النساء، وكان ٌتم رفضه ألجل ذل

قامت فً سبٌل ارتدائه معارك سٌاسٌة كبٌرة فً تركٌا، أشهرها 

معركة النائبة "مروة قاوقجً" التً تم طردها ِمن البرلمان 

 بسبب لفافتها تلك.

بٌنما فهم حزُب العدالة العلمانٌَة على أنها إعطاء الحق للجمٌع، 

وتمادت حكومته فً تطبٌق هذا المفهوم على الجمٌع إلى حد 

قاء على المادة المبٌحة للدعارة فً النظام التركً! والسكوت اإلب

عن التضاعف الفظٌع فً أعداد الداعرات ِمن جمٌع الجنسٌات 

فً تركٌا، ثم السماح للداعرٌن بإقامة نقابة رسمٌة تدافع عن 

ا سنة  ًٌّ  م. 2013حقوقهم وحقوق المتحولٌن جنس

المفهوم أن ٌتعهد بل بلغ التمادي فً إثبات تطبٌق العلمانٌة بهذا 

الرئٌس التركً بحماٌة حقوق المثلٌٌن، وٌتم إصدار أول مجلة 

لهم فً تركٌا، وتسمح لهم السلطات بإقامة مسٌرات تحت 

هذا  مسمى: "فخر المثلٌٌن!" فً كثٌٍر ِمن المدن التركٌة؛

بالرغم ِمن كون البرلمانٌٌن المنتمٌن للعدالة والتنمٌة مشكورٌن 

جحوا فً إحباط محاوالٍت إلدراج حق وقفوا عدة مرات، ون

الزواج المثلً فً الدستور التركً؛ إال أنهم فٌما سوى ذلك لم 

لؤلسف -ٌقفوا فً وجه حرٌة المثلٌٌن أو حرٌة التحول الجنسً 

؛ وهذا أكثر األمثلة شناعة فٌما ٌتعلق باستمساك حزب -الشدٌد

ون ٌُقِرُّ كل الحرٌات  العدالة والتنمٌة بعلمانٌة الدولة؛ وإال فهم 

 المعتمدة فً دول الغرب ما عدا حرٌة التعبٌر السٌاسً!

وهذه المواقف على شناعتها، فالحكومة التركٌة تعتبرها مصدر 

 فخر؛ لكونها تدل على استمساكها بالعلمانٌة تنظًٌرا وتطبًٌقا!
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أما علماء الشرٌعة اإلسبلمٌة ِمن المتعاطفٌن مع الحزب داخل 

تذرون "ألردوغان" وحزبه بأن رسالتهم تركٌا وخارجها؛ فهم ٌع

هً التخفٌف ِمن الشرِّ الذي كانت تركٌا منغمسة فٌه، وتقرٌبها 

ٌَُحتِّم  شًٌئا فشًٌئا ِمن الممارسة الصحٌحة لئلسبلم، وهذا برأٌهم 

على الحكومة مجاملة القوى المؤثرة، وتقدٌم تنازالت فً قضاٌا 

ل نحو تسٌٌد الدٌن جزئٌة ِمن أجل حفظ التوجه العام فً اإلقبا

فً المجتمع، وهذا المنهج الذي ٌسٌر علٌه "أردوغان" وحزبه، 

الكثٌر ِمن القواعد الفقهٌة واألصولٌة  -كما ٌقولون-تخدمه 

 والمقاصدٌة!

هكذا ٌدافعون عن إسراف حزب العدالة ورئٌسه فً تطبٌق 

ا؛ ًٌّ  العلمانٌة! والحقٌقة: أن هذا الدفاع قد ٌبهرنا ونستسلم له نظر

لكننا حٌن نطبقه على الواقع؛ فإننا سنجده ٌتضاءل كثًٌرا، 

 لٌصبح مجرد مخادعة للنفس ولآلخرٌن لٌس غٌر!

ا ال ٌوجد قاعدة فقهٌة أو مقصد شرعً  وسبب ذلك: ًٌّ أنه واقع

ٌبٌح إعطاء سبعة عشر ألف تصرٌح لبٌوت دعارة فً كامل 

ٌُسمح لبعض النساء بوضع لفافة على شع رها تركٌا ِمن أجل أن 

ٌسمونها حجاًبا؛ فالسماح بالزنا ِمن أجل عدم محاربة الحجاب 

مقاٌضة خاسرة، وال ٌمكن اإلقرار بنسبتها للدٌن والقواعد 

 الشرعٌة إال ِمن باب العمى فً البصٌرة.

، -صلى هللا علٌه وسلم-وكذلك ِمن الكذب على هللا وعلى رسوله 

بمدارس إنه ِمن أجل السماح  وعلى دٌنه القوٌم أن نقول:

لتحفٌظ القرآن لؤلطفال ُنقِر بنظامٌة اللواط والسحاق؛ فهاتان 

صلى هللا علٌه -كبٌرتان ِمن كبائر الذنوب بإجماع أمة محمد 

، وحفظ القرآن سنة مؤكدة ولٌس واجًبا على األعٌان، -وسلم

فالقول بمشروعٌة السماح باللواط والسحاق ِمن أجل أن نظفر 

 هذا القول بحد ذاته جرٌمة! بإقرار مدارس حفظ القرآن؛ 

ا أن الشاذٌن فً عهد حزب العدالة نالوا ِمن  والُمزري حّقً

المكاسب ما لم ٌكونوا ٌحلمون به قْبل عهده، وقد اطلعُت فً ذلك 

 على أشٌاء مخجلة.

الشرٌعة تبرر عبلقات إن مقاصد وكذلك ال ٌمكننا أن نقول: 

ن تركٌا والكٌان الصهٌونً، والتً  ٌْ التصنٌع الحربً المتبادلة ب

ٌستقوي بها الصهاٌنة على أعدائهم العرب، وٌقتلون 

الفلسطٌنٌٌن المسلمٌن ِمن أجل مكتسب رفع شعارات القدس 

واإلسبلم والتارٌخ العثمانً؛ فلٌس رفع هذه الشعارات مع اتخاذ 

ا للٌهود سوى ثمن بخس ُتشترى به عواطف الببلد مصنًعا حربًٌّ 

 الناس ثم تقتل به نفوسهم!

فهً وهذا التناقض شدٌد الشبه بتناقضها فً القضٌة السورٌة؛ 

ا  ُتظهر الوقوف مع الشعب السوري المظلوم، ولها فً ذلك حّقً

مواقف ُتذكر وتشكر ِمن إٌواء البلجئٌن واحتضان القٌادات 

م شًٌئا ِمن الدعم المادي العسكرٌة واإلعبلمٌة للثورة ، ولعلها تقدِّ

لهم "لٌس لدي معلومات تؤكد ذلك أو تنفٌه"؛ إال أنها فً الوقت 

نفسه أكبر داعم للنظام اإلٌرانً الذي هو أكبر قاتل فً سورٌا! 

ٌن ِمن  بل إن البلجئٌن السورٌٌن إلى تركٌا أكثرهم لٌسوا فارِّ

 -ٌة "حزب هللا نظام األسد، بل ِمن جرائم الفصائل اإلٌران

و... "، وأثناء ضرب  -وجٌش القدس  -وعصائب أهل الحق 

حلب ِمن هذه الفصائل اإلٌرانٌة؛ قامت الحافبلت التركٌة بنقل 

الناس ِمن حلب الى تركٌا بداًل ِمن مساعدتهم على الصمود، 

وكأنها تدعم القاتلٌن وتؤوي البلجئٌن! بل إن الحكومة التركٌة 

الحلٌف األول فً المنطقة للنظام الروسً  التً تعادي األسد هً

 "الداعم الوحٌد لبقاء نظام األسد".

وبالرغم ِمن هذا اإلغراق فً التطبٌق العلمانً، وهذه التناقضات 

فً العبلقات السٌاسٌة مع الصهاٌنة وروسٌا وإٌران، ٌحاول 

إعبلم حزب العدالة والمعجبون العرب به، تصوٌر كل ما ٌحدث 

 لى أنها بسبب سٌاسة تركٌا اإلسبلمٌة!له ِمن مشاكل ع

فانخفاض اللٌرة الذي هو أمر طبٌعً ٌقع لكل الدول التً تعتمد 

بشكٍل كبٌٍر على التجارة، ٌحاولون تصوٌره على أنه فً سٌاق 

رهان المستقبل اإلسبلمً كما -حرب أوروبٌة على "أردوغان" 

كثر مع أن الٌورو األوروبً شهد حاالت انتكاس بأ، -ٌتصورون!

، ولٌس ذلك ألن أوروبا حامٌة حمى اإلسبلم؛ لكن ألن  ِمن ؟؟؟

ن الحٌن  ٌْ اقتصادها تجاري فتشهد عملتها هزات مثل هذه ب

واآلخر؛ واشتداد نقد اإلعبلم األوروبً ألردوغان تم تفسٌره 

 على أنه بسبب الخوف ِمن المارد التركً!

وال غٌر وأنا ال أنفً أن أوروبا لٌس ِمن صالحها نجاح تركٌا 

تركٌا ِمن دول العالم اإلسبلمً، لكن تصوٌر أوروبا وكأنها ترتعد 

الٌوم ِمن تركٌا، وأن أردوغان هو سبب هذا االرتعاد ال ٌعدو 
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ا ساذًجا! ال أشك أنه سوف ٌنطلً على  ًٌّ كونه تسوًٌقا إعبلم

 المبلٌٌن ِمن داخل تركٌا وخارجها. 

ور االوضاع فً أن دول غرب أوروبا لو أرادت تده والحقٌقة:

تركٌا فلن ٌكلفها ذلك أكثر ِمن قرار مقاطعة المنتجات التركٌة، 

 ووضع عقبات أمام السٌاحة األوروبٌة إلى تركٌا لٌس أكثر.

فموقف اإلعبلم األوربً ِمن أردوغان لٌس له عبلقة بإسبلمٌة 

بل له أسباب أخر، منها: حقوق اإلنسان، وهو ملف  تركٌا أبًدا؛

روبا الغربٌة كثًٌرا مع جمٌع الدول، فما بالك تستخدمه دول أو

بدولة تعرض نفسها لبلنضمام للسوق األوربً، وتعلن حالة 

م الحزب الحاكم فً حملته  الطوارئ لمدة عامٌن، وال ٌقدِّ

 االنتخابٌة وعوًدا برفعها.

وما قلته فً هذا المقال لٌس عداًء لـ"حزب العدالة"، وال 

ل هو قراءة الصورة كما بالرئٌس "رجب طٌب أردوغان"؛ 

أراها، ومع كل ذلك فِمن وجهة نظر مراقب ِمن بعٌد، فإن حزب 

العدالة والتنمٌة وأردوغان هما الخٌار األنسب للشعب التركً، 

وهما القادران على العبور به فً هذا المستقبل القرٌب؛ نعم هما 

الخٌار االفضل لتركٌا وحسب، أما أن ٌكونا خٌاًرا لؤلمة 

ٌة؛ فغٌر صحٌح، ومحاولة التروٌج لهذا المفهوم أمر اإلسبلم

 خطٌر، ولٌس فً صالح تركٌا، وال فً صالح المسلمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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قٌُِن( ٌَ َك اْل ٌَ أْتِ ٌَ َك َحتَّى   )َواْعُبْد َربَّ

 كتبه/ حنفً مصطفى

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

خلقنا لغاٌٍة وهدٍف أسمى، وهو أن نعبده وال  -تعالى-فإن هللا 

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِْنَس إاِلَّ : )-سبحانه-نشرك به شًٌئا، فقال 

ْعُبُدونِ  ٌَ ، أي إال آلمرهم وأنهاهم، والعبادة اسم (ٙ٘)الذارٌات:( لِ

جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه ِمن األقوال واألفعال، والتروك 

 الظاهرة والباطنة. 

ع لنا العبادات، فمنها: عبادات قلبٌة،  وِمن رحمة هللا أنه نوَّ

وبدنٌة، وقولٌة، ومالٌة؛ لٌتٌسر لنا فعلها؛ كلٌّ على قدر 

َشَرع لنا عبادات فً أزمنة  -سبحانه-استطاعته، وِمن رحمته 

 معٌنة مباركة، وأمكنة معٌنة مباركة؛ لنزداد ِمن الطاعات فٌها.

أعاننا فٌه على مزٌٍد ِمن  وِمن ذلك: شهر "رمضان" المبارك،

اد فً مختلف الطاعات تٌسًٌرا منه لنا، ورحمة العبادات، واجته

ٌَّز  منه بنا، فشهر رمضان شهر عبادة كبقٌة الشهور، ولكن تم

باالجتهاد وعلو الهمة فً الطاعات، ولٌس هو شهر العبادة فبل 

 نتعبد هلل إال فٌه! 

-فلٌست العبادة مبلزمة لوقٍت معٌٍن دون غٌره، بل العبادة هلل 

ا،مبلزمة لعمر ال -تعالى ًٌّ صلى -للنبً  -تعالى-قال  عبد ما دام ح

قٌِنُ : )-هللا علٌه وسلم ٌَ َك اْل ٌَ أْتِ ٌَ َك َحتَّى  ، أي (99)الحجر:( َواْعُبْد َربَّ

تبلزم العبادة على الدوام حتى ٌأتٌك الموت؛ ألن العمر ال ٌزٌد 

ُر : )-صلى هللا علٌه وسلم-المؤمن إال خًٌرا، وقال النبً  ٌْ َخ

اِس َمْن طالَ ُعُمُرهُ وَحُسَن َعَملُهُ  )رواه أحمد والترمذي، وصححه ( النَّ

أََحبُّ اْلَعَمِل إِلَى هللاِ : )-صلى هللا علٌه وسلم-، وقال األلبانً(

 . )رواه مسلم(( أَْدَوُمُه َوإِْن َقلَّ 

فبل ٌزال العبد عابًدا لربه ما دامت الروح فً الجسد، ولو لم ٌبَق 

تحرًكا إال قلب شاكر، ولسان ذاكر، حتى ٌموت وهو ٌحمد فٌه م

 هللا، وٌختم عمره بكلمة: "ال إله إال هللا". 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحبب إلٌنا 

ه إلٌنا الكفر والفسوق والعصٌان،  اإلٌمان وزٌنه فً قلوبنا، وكرِّ

 واجعلنا ِمن الراشدٌن، واختم لنا بخٌٍر أجمعٌن. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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15 
 

 "حكم اللعب واالشتراك فً لعبة "الحوت األزرق

 السؤال: 

ا، ومنها لعبة  ظهرْت مؤخًرا عدة ألعاب الكترونٌة مشوقة جّدً

"الحوت األزرق"، وقد قٌل عنها بأن هدفها االنتحار، لكن أنا 

أراها مجرد لعبة شٌقة وال أفكر فً االنتحار، فما حكم ممارسة 

للعبة واالشتراك فٌها؟ وإذا كانت محرمة فلماذا تكون هذه ا

 محرمة وهً لعبة ِمن األلعاب؟ 

 الجواب:

 ل هللا، أما بعد؛ الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسو

ن غٌرك ِمن  فهذه األلعاب لها سلبٌاٌت نفسٌٌة ضارة، كما أنها تمكِّ

 معرفة أدق أسرارك أنَت وعائلتك؛ فاجتنبها.

 أنا السلفً موقع

www.anasalafy.com 

 ما عبلج الشعور بعدم النجاح والتوفٌق؟

 السؤال: 

أنا مبتلى بعدم التوفٌق، وأنا أعلم أن هذا بسبب ذنوبً، فما 

العبلج؟ فأنا غٌر موفق فً أي شًء، حتى عندما هدانً هللا، 

المفروض أطلب العلم الشرعً، وأفهم الناس ِمن حولً اإلسبلم 

كنً أخذت فترة قصٌرة فً ذلك ثم توقفت، واآلن أنا الصحٌح، ل

أخاف أن أنصح أحًدا، فأنا ال أعرف ما هدفً فً الحٌاة أصبًل، 

 أنا تعبت خالص ٌا شٌخ؟ وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:

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

 فالعبلج هو التوبة والُبعد عن أسباب المعاصً.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 "حكم إقامة مسابقات فً لعب الكوتشٌنة "البلوت

 السؤال:

المعروفة باسم هل تجوز المسابقات المخصصة للكوتشٌنة، و

"البلوت"؟ فقد قرأُت للشٌخ "عادل الكلبانً" كبلًما فٌه أنه 

ٌجٌزها وٌبٌحها، وٌذكر أنه ال دلٌل على تحرٌمها ِمن الكتاب أو 

نة، فهل هذا صحٌح؟ وما حكم ممارسة هذه اللعبة؟     السُّ

 جواب:ال

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

ٌِّن بزعم البحث عن الدلٌل!  ففتنة أن ٌدافع اإلنسان عن الباطل الب

ن النرد: أهو أن النرد  ٌْ ن ورق الكوتشٌنة وب ٌْ وما الفرق المؤثر ب

 مكعب حجري والكوتشٌنة أوراق؟! 

 ؟!ٓٔإلى  ٔشٌنة ِمن ، والكوتٙإلى  ٔأم أن النرد ِمن 

أم أن صور البنت والشاٌب والولد والجوكر َجعلت الكوتشٌنة 

 حبلاًل لمخالفتها النرد؟!

ا بالنص "وببل خبلٍف معتبر"؛ ولو ببل قماٍر؛ إذا كان النرد حرامً 

ألنه لهو باطل ٌمرض قلب اإلنسان، وٌصده عن ذكر هللا ِمن علٍم 

نافٍع وعمٍل صالٍح، وأمر اآلخرة، وعن الصبلة، وٌغٌر اهتمامات 

المؤمن العظٌمة إلى الرغبات والدوافع الشٌطانٌة؛ فأوراق اللعب 

القمار والمٌسر فً أنحاء أولى بالتحرٌم؛ خاصة وأنها مرتبطة ب

 العالم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 ِمن بنك إسبلمًحكم أخذ قرض 

 السؤال: 

أنا كنُت شرًٌكا ألحد األشخاص فً تجارة، وتم خسارة هذه 

ألف جنٌه، وأرٌد دفعها  20التجارة، ونصٌبً ِمن الخسارة 

لشرٌكً، فهل ٌجوز لً أخذ قرض )صك مرابحة( ِمن بنك "أبو 

ظبً اإلسبلمً" لسداد قٌمه خسارتً لشرٌكً، وتسدٌد ثمن 

القرض للبنك بالتقسٌط؟ علًما بأن البنك سوف ٌأخذ فائدة متغٌره 

على القرض، وٌسمح لً بسداده بالتقسٌط على سنتٌن، فهل هذا 

 جائز أم ال؟

 الجواب:

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

ى بالقرض اإلسبلمً بفائدٍة مع حٌلة المرابحة والتورق  ٌُسمَّ فما 

 غٌر جائز؛ ألنه تحاٌل على الربا.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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فً الخوارج:  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً  حول قول

َفاْقُتلُوُهْم، َفإِنَّ فًِ َقْتلِِهْم أَْجًرا لَِمْن  )َفإَِذا لَقٌُِتُموُهمْ 

 (َقَتلَُهمْ 

 السؤال:

صلى -ما حكم قتل الخوارج ألي أحد إذا رآهم؛ بدلٌل حدٌث النبً 

َماِن َقْوٌم أَْحَداُث اأْلَْسَناِن، -هللا علٌه وسلم ْخُرُج فًِ آِخِر الزَّ ٌَ : )َس

قُولُوَن ِمْن خَ  ٌَ ْقَرُءوَن اْلقُْرآَن اَل ُسَفَهاُء اأْلَْحبَلِم،  ٌَ ِة،  ٌَّ ِر َقْوِل اْلَبِر ٌْ

ْهُم ِمَن  ْمُرُق السَّ ٌَ ٌِن َكَما  ْمُرُقوَن ِمَن الدِّ ٌَ ٌَُجاِوُز َحَناِجَرُهْم، 

ِة، َفإَِذا لَقٌُِتُموُهْم َفاْقُتلُوُهْم، َفإِنَّ فًِ َقْتلِِهْم أَْجًرا لَِمْن َقَتلَُهْم  ٌَّ ِم الرَّ

ْوَم  ٌَ اَمِة( ِعْنَد هللاِ  ٌَ ، وهذا خطاب لعموم المسلمٌن )متفق علٌه(اْلقِ

ِمن الصحابة وغٌرهم؟ فهل ٌجوز بناًء على ذلك أن أقتل شخًصا 

أعلم أنه ِمن الخوارج، وأنه ٌكفِّر المسلمٌن وٌسعى للتفجٌر 

 والقتل؟

 الجواب:

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

قصود به أن ٌتم ِمن خبلل اإلمام الحاكم، فهذا الخطاب لؤلمة الم

هو  -رضً هللا عنه-ولٌس آلحاد الناس؛ فعلً بن أبً طالب 

الذي أُمر بقتالهم، ولم ٌقتلهم الصحابة بمجرد رؤٌتهم حتى أمر 

 بذلك.  -رضً هللا عنه-الخلٌفة الراشد علً 

ثم معنى الحدٌث عند أهل العلم هو القتال ال القتل ابتداًء، فإن 

ر به الحدٌث؛ فلٌس تطب ٌُفسَّ ٌق الصحابة لذلك، وفهمهم هو الذي 

ألحٍد أن ٌتولى قتل َمن رآه ِمن الخوارج دون اإلمام، فضبًل عن 

أن البعض قد ٌتهم غٌره بأنه ِمن الخوارج دون أن ٌكون ذلك 

ٌُترك األمر فوضى.  صحًٌحا لخطأ فهمه، فبل ٌمكن أن 

 أنا السلفً موقع

www.anasalafy.com 
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 وعلومه الكرٌم القرآن

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 51 -44اآلٌات ) -117

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

فسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة ( من ت51 -48اآلٌات ) -118

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 55 -52اآلٌات ) -119

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

 أسباب النزول )دقٌقة قرآنٌة(. الشٌخ/ سعٌد محمود -112 

لشٌخ/ سعٌد فوائد معرفة سبب النزول )دقٌقة قرآنٌة(. ا -113

 محمود

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء119 -117اآلٌات ) -168 

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء112 -111اآلٌات ) -169

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(. الشٌخ/  -( )سورة النساء113اآلٌة ) -171

 إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(. الشٌخ/  -( )سورة النساء114اآلٌة ) -171

 إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء116 -115اآلٌتان ) -172

 الشرٌف الشٌخ/ إٌهاب

 

 

 وأصوله فقه

( )دقٌقة فقهٌة(. الشٌخ/ سعٌد 5نواقض الوضوء ) -113

 محمود

( )دقٌقة فقهٌة(. الشٌخ/ سعٌد 6نواقض الوضوء ) -114

 محمود

 

 

 ورقائق وتربٌة تزكٌة

( العزة والذلة بٌن الوهم والحقٌقة. د/ 2أعوذ بك من الذلة )

 ٌاسر برهامً

( )الداعٌة فً كل مكان(. د/ ٌاسر 3االبتالء بالملك ) -113 

 برهامً

ً كل مكان(. د/ ٌاسر ( )الداعٌة ف4االبتالء بالملك ) -114

 برهامً

 التمكٌن )الداعٌة فً كل مكان(. د/ ٌاسر برهامً -115

 )الداعٌة فً كل مكان(. د/ ٌاسر برهامًمجًء اإلخوة  -116

مع إخوته )الداعٌة فً كل  -علٌه السالم-حدٌث ٌوسف  -117

 مكان(. د/ ٌاسر برهامً

 فضل الوفاء وحفظ الجمٌل. الشٌخ/ سعٌد محمود 

 المداومة على العبادة بعد رمضان. الشٌخ/ عصام حسنٌن 

 أد األمانة لمن ائتمنك. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 

 

 سٌرة وتراجم

 أنس بن مالك )من أعالم الصحابة(. د/ أحمد فرٌد -142

 عمرو بن العاص )من أعالم الصحابة(. د/ أحمد فرٌد -143

 

 

 المعاصر الواقع

األزمة االقتصادٌة.. آثار وأسباب وحلول. الشٌخ/ شرٌف 

 الهواري
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