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َ الَِّذي لَُكْم( ُكْم، َوَتْسؤَلُوَن َّللاَّ ٌْ وَن اْلَحقَّ الَِّذي َعلَ  )ُتَإدُّ

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

ماعٌة وأسوأ الصفات الخلقٌة فً أي فِمن أخطر األمراض االجت

ابتداًء ِمن األسرة إلى الجماعة إلى المجتمع -تجمٍع بشريٍ 

أن ٌنشؽل اإلنسان بتقصٌر ؼٌره، والنظر فً عٌوبه،  :-والدولة

وأنه شماعة كل المصابب، فً نفس الوقت الذي ٌنسى ما علٌه 

هو ِمن واجباٍت، وٌمتنع عن أداء الحقوق، كما ٌؽفل عن أن 

بٌر األمور لٌسْت ِمن الناس؛ بل َّللا وحده هو الذي ٌدبر األمر تد

بَعْدلِه وِعلمه وِحكمته، بما فً ذلك تولٌة الناس بعضهم بعًضا 

الِِمٌَن َبْعًضا وتسلٌط بعضهم على بعض ) َوَكَذلَِك ُنَولًِّ َبْعَض الظَّ

ْكِسُبونَ  ٌَ َمر ؛ فإن أراد الناس َعْدلَ عُ (129)األنعام:( بَِما َكاُنوا 

تِه؛ فـ) ٌَّ ًبا فلٌكونوا كالصحابة من َرِع ٌْ اَس َش ْظلُِم النَّ ٌَ َ اَل 
إِنَّ َّللاَّ

ْظلُِمونَ  ٌَ اَس أَْنفَُسُهْم   .(44)ٌونس:( َولَِكنَّ النَّ

وعلى عكس هذا المرض االجتماعً ِمن تحمٌل اآلخرٌن 

المسبولٌة، مع الطعن والسب والشتم، ونسٌان الواجب على 

ٌه النبوي العظٌم الذي إذا أُْعِطً حقه ِمن جاء التوج النفس؛

؛ روى -حٌاة المسلم مع كل َمن حوله-النظر صار منهاًجا للحٌاة 

ًَ َّللاُ َتَعاَلى -عن ابن مسعود  -واللفظ له-الُبَخاِرّي وُمْسلِم  َرِض

ِه َوَسلَّمَ -أن رسول َّللا  -َعْنهُ  ٌْ َها َسَتُكوُن قال: ) -َصلَّى َّللاُ َعلَ إِنَّ

َؾ َتؤُْمُر َمْن ي أََثَرةٌ َوأُُموٌر ُتْنِكُروَنَهاَبْعدِ  ٌْ ِ، َك ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ ( َقالُوا: 

ا َذلَِك؟، َقالَ: ) َ أَْدَرَك ِمنَّ
ُكْم، َوَتْسؤَلُوَن َّللاَّ ٌْ وَن اْلَحقَّ الَِّذي َعلَ ُتَإدُّ

 (.الَِّذي لَُكمْ 

ق، وذلك االنفراد بالشًء واالستبثار به عَمن له فٌه حواألََثَرةُ: 

فً الُحّكام والوالة الذٌن ٌستؤثرون  -عند جمهور أهل العلم-

بؤموال المسلمٌن وٌصرفونها حسب أهوابهم وٌمنعون المسلمٌن 

 حقهم.

فهً تشمل كل ما أُْحِدث ِمن منكرات، فً  فؤما األمور المنكرة:

العقابد والعبادات والمعامبلت، والظلم وسفك الدماء، والبؽً 

ن والصراع على ال ٌْ ملك والرٌاسة، والفتن التً وقعْت ب

ا  المسلمٌن واالقتتال بٌنهم، وَمن َقَرأ التارٌخ َوَجد ِمن ذلك كّمً

ة، حتى أدرك ذلك  ُبوَّ ُر مع قرب العهد بزمن النُّ ٌَُتَصوَّ هاببًل ال 

 الصحابة المخاطبون؛ فضبًل عما َبُعد عن هذا العهد.

مد بن إسماعٌل "وعن مح :-رحمه َّللا-قال الحافظ ابن رجب 

َر الولٌُد الجمعَة والعصَر؛  قال: رأٌُت سعٌد بن جبٌر وعطاء، وأَخَّ

ا معه بمنًى.  ٌَ فَصبّلُهما جمًٌعا، قال: فؤومبا إٌماًء، ثم َصلَّ

وبإسناده: عن حمٌٍد، أن الولٌد بن عبد الملك خرج بمنًى بعد 

العصر، فخطب حتى صارت الشمس على رإوس الجبال، فنزل 

ر، ثم صلى العصر، ثم صلى المؽرب"، وقال: فصلى الظه

"وبإسناده: عن عبد َّللا بن أبً زكرٌا، أنه كان ٌجمع مع الولٌد 

بن عبد الملك ما َصلَّى الولٌُد فً وقت الظهِر الجمعة، وٌعتد بها 

َرها عن وقت الظهر َصلَّى الظهَر فً آخر وقت  جمعًة، فإن أَخَّ

معَة معه وجعلها تطوًعا، فإن الظهِر أربًعا إٌماًء، ثم َصلَّى الج

ها فً آخِر وقتِها إٌماًء"  َر العصَر حتى ٌخرج وقُتها َصبلَّ )فتح أَخَّ

؛ وهذا فً أعظم (8ٙٔ/ 8الباري فً شرح صحٌح البخاري البن رجب، 

أمٍر ِمن أمور المسلمٌن بعد التوحٌد: "الصبلة"، فما الظنُّ 

 بالمنكرات أكثر ِمن ذلك، وبعد ذلك؟! 

ما َتَسلََّط الَعُدوُّ على المسلمٌن وببلِدهم إال بما كسبت فوَّللاِ 

َنا إِلَى َبنًِ إِْسَرابٌِلَ فًِ ) أٌدٌهم "سنة َّللا فً خلقه": ٌْ َوَقَض

ا َكبًٌِرا . َفإَِذا َجاَء  ِن َولََتْعلُنَّ ُعلُّوً ٌْ َت اْلِكَتاِب لَُتْفِسُدنَّ فًِ اأْلَْرِض َمرَّ

ُكْم ِعَباًدا َلَنا أُولًِ َبؤٍْس َشِدٌٍد َفَجاُسوا ِخبَللَ َوْعُد أُواَلُهَما َبَعْثَنا عَ  ٌْ لَ

ِهْم َوأَْمَدْدَناُكْم  ٌْ َة َعلَ اِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعواًل . ُثمَّ َرَدْدَنا لَُكُم اْلَكرَّ ٌَ الدِّ

أِلَْنفُِسُكْم  بِؤَْمَواٍل َوَبنٌَِن َوَجَعْلَناُكْم أَْكَثَر َنفًٌِرا . إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتمْ 

ُسوُءوا ُوُجوَهُكْم  ٌَ َوإِْن أََسؤُْتْم َفلََها َفإَِذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة لِ

ُروا َما َعلَْوا َتْتبًٌِرا .  ٌَُتبِّ ٍة َولِ لَ َمرَّ ْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ ٌَ َولِ

ْم ُعْدَنا ؟ ْرَحَمُكْم َوإِْن ُعدتُّ ٌَ ُكْم أَن  َم لِْلَكافِِرٌَن  َعَسى َربُّ َوَجَعْلَنا َجَهنَّ

 .(8-ٗ)اإلسراء:( َحِصًٌرا

ٌَّن لنا خطة العمل الواجبة فً األََثرِة والُمْنَكَراِت  والحدٌث قد َب

ُكمْ ) فقال: ٌْ وَن اْلَحقَّ الَِّذي َعلَ اِح ُتَإدُّ ( وإن َقَصَرهُ كثٌٌر من الُشرَّ

ن َجاُروا إال أن على السمِع والطاعِة لُواَلِة أمور المسلمٌن وإ

 لفَظه ومعناه أوسع ِمن ذلك بكثٌٍر. 

إصبلح أنفسنا وبٌوتنا، وأبنابنا وبناتنا  فإن ِمن الذي علٌنا:

وزوجاتنا، حسب الجهد والطاقة؛ بداًل مما نراه فً واقعنا أن 

األب ٌلقً مسبولٌة الفساد على األم، واألم تلقٌها على األب، 
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والد ٌرونهما فً ؼٌبوبة الماضً وهما ٌلقٌانها على األوالد، واأل

َرا أشد التقصٌر فً حقهم!  قد َقصَّ

أن ُنحِسن إلى جٌراننا وقرابتنا، بداًل ِمن  وإنه ِمن الذي علٌنا:

ن األطراؾ كلها. -بل العداوة-إلقاء اللوم  ٌْ  والبؽضاء ب

النصح للمسلمٌن، والدعوة إلى الخٌر، واألمر  ومما علٌنا:

نكر، حكاًما ومحكومٌن، ومحاربة بالمعروؾ والنهً عن الم

 الفساد المالً والخلقً والسلوكً والعقابدي.

أن نحافظ على سبلمِة دٌن المجتمع،  وإن ِمن الذي علٌنا:

وأَْنفُِس أفراِده ودمابهم، وأعراضهم، وأموالهم، ومقاومة مناهج 

االنحراؾ الذي ٌرٌد األعداء أن ٌؽٌروا به هوٌة المجتمع 

والتدمٌر والتكفٌر، والخروج عن منهج اإلسبلمً للتؽرٌب 

ِهم-السلؾ الصالح  ٌْ  .-ِرْضَواُن َّللاِ َعلَ

السعً فً  وإن مما علٌنا لمجتمعنا وجماعتنا وطابفتنا وحزبنا:

ا؛ تعرًٌفا  ًٌّ ا وسلوك ًٌّ ا وعباد ًٌّ ا وعقابد ًٌّ إصبلح األجٌال القادمة فكر

لعواطؾ لهم بالمنهج اإلصبلحً الواجب اّتباعه حتى ال تؤخذهم ا

 الجاهلة بعًٌدا عن الطرٌق الواجب.

أن نسعى إلى إخراج الكفاءات فً جمٌع كما أن ِمن الذي علٌنا: 

ا-المجاالت  ًٌّ ا ودنٌو ًٌّ ، وعدم َكْبتِها استبثاًرا بالمال والجاه -دٌن

والمنزلة، وحب التصرؾ المنفرد المعروؾ بالدٌكتاتورٌة؛ فإن 

لصحٌحة لهً ِمن أعظم التربٌة على معانً الشورى الصادقة ا

َنُهْم : )-تعالى-أسباب صبلح المجتمع، قال َّللا  ٌْ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َب

ٌُْنِفقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم   .(38)الشورى:( َوِممَّ

حًقا لنا  -عند ذلك-فكان هذا  إننا إذا أصلحنا أصلَح َّللا أحواَلنا؛

نا، وٌرقق نسؤله ِمن َّللا الحكٌم العلٌم القدٌر العدل؛ فٌستجٌب ل

وٌلٌن قلوب الخلق، وٌقلبها لخٌرنا فً الدنٌا واآلخرة؛ وهذا 

أعظم نفًعا وأثًرا ِمن قضاء العمر فً الشتم والسخرٌة والطعن، 

ن طبقات  ٌْ وتضٌٌع األوقات فً نشر الكراهٌة والصراع ب

 المجتمع، وحسبنا َّللا ونعم الوكٌل.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 !هل تكون سراًجا؟

 كتبه/ ٌاسر برهامً 

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

فبل ٌشك متؤملٌ فً واقع المجتمع، بل المجتمعات العربٌة 

واإلسبلمٌة أن انحساًرا فً االلتزام بالدٌن قد حدث فً هذه 

الذي حدث منذ عدة عقود،  المجتمعات، بعد االنتشار القوي

وكذلك مستوى الملتزمٌن فً العلم والعمل، والسلوك والدعوة قد 

انخفض؛ حتى صار االهتمام بقضاٌا العلم الشرعً وحضور 

الدروس وقراءة الكتب العلمٌة، ونشر المفاهٌم اإلسبلمٌة فً 

 المجتمع، وااللتزام باألخبلق اإلسبلمٌة فً أولوٌٍة متؤخرٍة! 

ال -فى الواحد بقراءة "بوست" قصٌر أو سماع مقطع وربما اكت

، فً نفس الوقت الذي لم ٌعد -ٌنبؽً أن ٌزٌد على دقابق معدودة

ا  ًٌ ٌقفز ِمن على كرسٌه مع  -أو منتقبة-ؼرًٌبا أن تجد ملتح

الصٌاح عند تسجٌل أو ضٌاع هدؾ فً مباراٍة! مع كون هذا مما 

 ٌزٌد االكتباب واإلحباط فً نهاٌة األمر! 

ومع ذلك صار هذا األمر ِسَمًة عامة بدرجٍة كبٌرٍة؛ إضافة إلى 

ٌُْقنِع الشخص  مشاهدة المسلسبلت واألفبلم، والتً ال مانع أن 

نفسه بؤنها إسبلمٌة أو تارٌخٌة؛ لٌستمر نزٌؾ العمر مع راحة 

  الضمٌر!

وأما إذا نظرنا إلى المساجد فً صبلة الفجر وباقً الصلوات؛ 

ا بالنظر إلى نوعٌة الحضور؛ فبل نكاد نجد فسنجد أمًرا مإلمً 

أو نحوها، وال نجد ِمن  60النسبة األكثر إال َمن هم فوق الـ

ة َمن ٌحرص على ذلك؛ وال شك أن هذا ٌنبا بخطٍر  شباب األُمَّ

 كبٌٍر على مستقبلنا وهوٌتنا.

الذي ٌنبؽً دابًما أن ٌسؤل نفسه عن  -َعزَّ َوَجلَّ -والداعً إلى َّللا 

بذل كل وسعه أسباب ا ٌَ لتقصٌر ال ٌصح أن ٌحتج بالَقَدر قْبل أن 

ا وجهاًرا،  -علٌه السبلم-فنوح  فً اإلصبلح؛ دعا إلى َّللا ِسّرً

ولٌبًل ونهاًرا، ألؾ َسَنة إال خمسٌن عاًما حتى ٌبلػ رسالة ربه؛ 

 فعند ذلك لم ٌضره أنه لم ٌإمن ِمن قومه إال قلٌل.

أثر النور فً  ولكن عند أبسط محاسبة للنفس فً ضعؾ

المجتمع، وتحول الملتزمٌن إلى نخبٍة مستقلٍة منعزلٍة؛ نجد 

اإلجابة الجاهزة: إنها ِسَمُة جٌٍل ُمْبَتِعد؛ إنها طبٌعة شباب أخرق! 

ِه َوَسلَّمَ -والرسول  ٌْ ًَّ األَُمُم، ) قد قال: -َصلَّى َّللاُ َعلَ ُعِرَضْت َعلَ

جُ  ًُّ َمَعُه الرَّ بِ ُمرُّ النَّ ٌَ ًُّ َمَعُه َفَجَعلَ  بِ ُجبلَِن، َوالنَّ ًُّ َمَعُه الرَّ بِ لُ، َوالنَّ

َس َمَعُه أََحدٌ  ٌْ ًُّ َل بِ ْهُط، َوالنَّ ، وهذا ٌصح منا لو )متفق علٌه(( الرَّ

ٌنا ما علٌنا أواًل ِمن داِخلِنا، ثم ما علٌنا ِمن إصبلح فً  أدَّ

وزمبلبِنا المجتمع حولنا، فً أَُسِرنا وأوالِدنا، وأقاِربِنا وجٌرانِنا، 

ة القاتِلة  ٌَّ وَمن ُنعاِملهم؛ ولٌس القبول بالعزلة الشعورٌة الَمَرِض

 للدعوة!

أما مع إهمال النفس فً التكوٌن الضروري للشخصٌة، فإننا لو 

مارسنا صور الدعوة المختلفة وقمنا بالفاعلٌات المتعددة، لكن 

المكون المنٌر الداخلً كان ضعًٌفا؛ فستقوم صورة الدعوة دون 

حقٌقتها وثمراتها، وستكون صورة العمل دون حقٌقته، وٌكون 

 شكل العلم دون حقٌقته.

ن المنٌر فً شخصٌة المسلم الذي ٌإثر فٌَمن حوله،  إن الُمَكوِّ

ًَ -أحٌاًنا بمجرد النظر فً وجهه، كما قال عبد َّللا بن سبلم  َرِض

ِه وَ -أول ما رأى وجه النبً  -َّللاُ َعْنهُ  ٌْ ، فعن -َسلَّمَ َصلَّى َّللاُ َعلَ

ِ  -رضً َّللا عنه-عبد َّللا بن سبلم  ا َقِدَم َرُسولُ َّللاَّ -قال: "لَمَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
ِه، َوقٌِلَ: َقِدَم  -َصلَّى َّللاَّ ٌْ اُس إِلَ الَمِدٌَنَة اْنَجَفلَ النَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
اِس أِلَنْ -َصلَّى َّللاَّ ِه، ، َفِجْبُت فًِ النَّ ٌْ ُظَر إِلَ

 ِ ا اْسَتَبْنُت َوْجَه َرُسوِل َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -َفلَمَّ ٌْ ُ َعلَ
، َعَرْفُت أَنَّ -َصلَّى َّللاَّ

اٍب"  َس بَِوْجِه َكذَّ ٌْ  . )رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(َوْجَهُه لَ

ضماد -كذلك الصحابً  وأحٌاًنا بمجرد سماع كلماٍت معدودة،

الذي أسلم بمجرد أن سمع أول "خطبة  -عنهاألزدي رضً َّللا 

ِه َوَسلَّمَ -الَحاَجة" ِمن النبً  ٌْ قْبل أن ٌقول ؼٌرها:  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

ِ ِمْن ) ِ َنْحَمُدهُ، َوَنْسَتِعٌُنُه َوَنْسَتْؽفُِرهُ، َوَنُعوُذ بِاهللَّ إِنَّ اْلَحْمُد هلِلَّ

َباِت أَْعَمالِ  ٌِّ ُ َفبَل ُمِضلَّ لَُه، ُشُروِر أَْنفُِسَنا، َوِمْن َس
ْهِدِه َّللاَّ ٌَ َنا، َمْن 

ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَك 
ٌُْضلِلْ َفبَل َهاِدَي لَُه، َوأَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ َّللاَّ َوَمْن 

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ًَّ َكلَِماتَِك َهُإاَلِء، لَُه، َوأَنَّ ُمَحمَّ (، فقال: "أَِعْد َعلَ

ِه َرُسولُ َّللاِ َفؤََعاَدُهنَّ عَ  ٌْ ِه َوَسلَّمَ -لَ ٌْ اٍت، -َصلَّى َّللاُ َعلَ ، َثبَلَث َمرَّ

َحَرِة، َوَقْولَ  َقالَ: َفَقالَ: لََقْد َسِمْعُت َقْولَ اْلَكَهَنِة، َوَقْولَ السَّ

َعَراِء، َفَما َسِمْعُت ِمْثلَ َكلَِماتَِك َهُإاَلِء؟! َولََقْد َبلَْؽَن َناُعوَس  الشُّ

َدَك أَُباٌِْعَك َعلَى اإْلِْسبَلِم"-جة البحرل-اْلَبْحِر  ٌَ . )رواه مسلم(، َهاِت 
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وأسلم قْبل أن ٌسمع المزٌد، وقصص الدعوة إلى َّللا بالكلمات 

 الٌسٌرات مَمن حصل فً قلبه النور أكثر ِمن أن ُتحصى!

إن هذا المكون المنٌر فً الشخصٌة هو فً المقام األول نصٌب 

َك ُروًحا ) اًبا وُسنَّة،هذا اإلنسان ِمن الوحً كت ٌْ َنا إَِل ٌْ َوَكَذلَِك أَْوَح

ِمْن أَْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلٌَِماُن َولَِكْن َجَعْلَناهُ ُنوًرا 

َك لََتْهِدي إَِلى ِصَراٍط ُمْسَتقٌِمٍ  ( َنْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنَّ

ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا : )-تعالى-، وقال (52)الشورى: ًُّ إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا ُمنًٌِرا ا إِلَى َّللاَّ ًٌ ًرا َوَنِذًٌرا . َوَداِع ( َوُمَبشِّ

 . (46-45)األحزاب:

فبقدر اقتراب اإلنسان من الوحً المنزل، وأخذ نصٌبه منه؛ 

لصافٌة؛ فٌخرج منها ٌحصل له النور فً قلبه الذي كالزجاجة ا

ُ ُنوُر ) النور لٌنٌر للناس؛ وٌصل النور إلى قلوبهم فٌهتدون
َّللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َمَثلُ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فٌَِها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفً  السَّ

ٌُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة  يٌّ  َها َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكؤَنَّ ُزَجاَجٍة الزُّ

ٌُِضًُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه  ُتَها  ٌْ َكاُد َز ٌَ ٍة  ٌَّ ٍة َواَل َؼْربِ ٌَّ ُتوَنٍة اَل َشْرقِ ٌْ َز

ُ اأْلَْمَثالَ 
ٌَْضِرُب َّللاَّ َشاُء َو ٌَ ُ لُِنوِرِه َمْن 

ْهِدي َّللاَّ ٌَ َناٌر ُنوٌر َعلَى ُنوٍر 

ٍء َعلٌِمٌ  ًْ ُ بُِكلِّ َش
 .(35)النور:( لِلنَّاِس َوَّللاَّ

ما لم تكن  -مهما بلؽت!-العلوم األجنبٌة عن الوحً أما أنواع 

فهً تظلم القلب اإلنسانً حتى لو  معٌنة على الوصول إلٌه؛

مة، أو  -أنارت عقله، وحققت أنواع الرفاهٌة الُمَباَحة أو الُمَحرَّ

تترك القلب فً ُظلَُماته فً أخطر القضاٌا المصٌرٌة  -على األقل

وؼاٌته، والحكمة ِمن  لئلنسان حول أصل الوجود ونهاٌته

وجوده، وأنماط الحٌاة التً البد أن ٌلتزم بها اإلنسان لٌسعد 

اِس اَل : )-تعالى-وٌنجو ِمن الشقاء، قال َّللا  َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَح ٌَ ْعلَُموَن .  ٌَ

 . (7-6:)الروم( َؼافِلُونَ 

فمهما بلػ العلم إذا لم ٌكن معه علم اآلخرة؛ فإنه لٌس علًما، 

الفلسفة، وعلم الكبلم، وإن ِمن أكثر العلوم إظبلًما للقلب: 

والتقلٌد األعمى، وألؽاز المقامات، واإلشارات التً ٌزعم 

ٌُنشر فً اإلعبلم  أصحابها أنها طرٌق التهذٌب والتزكٌة، وأما ما 

لٌن والممثبلت، وأنواع ِمن معلوماٍت حول  الكرة، والفن، والُمَمثِّ

الطعام والشراب، وأخبار الرإساء والكبراء والملوك، وأخبار 

الناس فً العالم وحكاٌاتهم، وكذا القصص البشري الخٌالً 

 والخرافً، وؼٌر ذلك؛ فهً من أكثر أسباب الظلمة انتشاًرا. 

العبادة : ثم المكون الثانً المنٌر فً الشخصٌة المسلمة هو

ْكر "وأعظمه الصبلة" ) بَلَة َتْنَهى َعِن والذِّ بَلَة إِنَّ الصَّ َوأَقِِم الصَّ

ِ أَْكَبرُ  ، ثم الصوم، (45)العنكبوت:( اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر َّللاَّ

الموظفة وؼٌر -والصدقة، والحج والعمرة، واألذكار واألدعٌة 

بر على الرأس ِمن ذلك كله؛ ، وقراءة القرآن، مع التد-الموظفة

فبدون العبادة والذكر سٌكون أثرنا فً المجتمع ِمن أضعؾ ما 

ٌمكن، وأثرنا فً الدعوة إلى َّللا سٌكون مقتصًرا على الشكل، 

 وكذا فً كل األنشطة.

السلوك والُخلُق؛  المكون الثالث المنٌر للشخصٌة المسلمة:

وشكره وحمده،  فبقدر حب العبد لربه، وخوفه ورجابه، وتوكله،

ٌكون أثره فً الناس  -َعزَّ َوَجلَّ -وصبره، وافتقاره إلى َّللا 

بالهداٌة، وجذب قلوبهم إلى حب َّللا وطاعته، وبقدر ما ٌكون 

فً قلبه ِمن الِكْبر والُعْجب، واتباع الشهوات، وحب الرٌاسة 

والجاه الذي ٌظهر بسببه السخرٌة ِمن الناس واالستهزاء بهم، 

ٌُْطَفؤ النور الذي ٌتكلم به حتى ولو كان والتعالً عل ٌهم، بقدر ما 

 حّقًا خالًصا. 

َصلَّى َّللاُ -فهبل كنا ُسُرًجا منٌرة نؤخذ نصٌبنا ِمن السراج المنٌر 

ِه َوَسلَّم ٌْ قْبل أن نتهم الجٌل واألجٌال والمجتمعات بعدم  -َعلَ

 االستجابة؟! 

ج الُكُربات.  ٌا َرّب َفرِّ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 تؤمبلت فً حجة الوداع

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

فكلما اقترب موعد "الحج" كلما تجدد فً قلوب المإمنٌن هذا 

وب الشوق العجٌب لهذه العبادة العظٌمة التً تحٌا بها القل

ِ َعَلى واألبدان، والمجتمعات واألمم، حج بٌت َّللا الحرام ) َوهلِلَّ

 ًٌّ َ َؼِن
ِه َسبٌِبًل َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َّللاَّ ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إَِل ٌْ اِس ِحجُّ اْلَب النَّ

 . (97)آل عمران:( َعِن اْلَعالَِمٌنَ 

رة وهذا شوٌق ال ٌحصل منه شبع بالوصول إلى بٌت َّللا الحرام م

أو مرتٌن أو أكثر؛ بل هو ٌزداد مع كل مرة، وكؤن اإلنسان لم 

َت ) :-تعالى-ٌؤِت البٌَت قْبل ذلك؛ مصداًقا لقول َّللا  ٌْ َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَب

اِس َوأَْمًنا ؛ فكلما رجعوا عنه َثاُبوا إلٌه، ال (ٕ٘ٔ)البقرة:( َمَثاَبًة لِلنَّ

 -تعالى-ِمن َّللا  ٌرون أنهم قد قَضوا منه وطًرا، وهو استجابة

بَلمُ -لدعوة إبراهٌم  ِه السَّ ٌْ ٌَّر  -َعزَّ َوَجلَّ -التً َخلََّدها َّللا  -َعلَ وَؼ

ِر ِذي َزْرٍع بها وجَه التارٌخ ) ٌْ تًِ بَِواٍد َؼ ٌَّ َنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ َربَّ

بَلَة َفاْجَعلْ  ٌُقٌُِموا الصَّ َنا لِ ِم َربَّ تَِك اْلُمَحرَّ ٌْ اِس  ِعْنَد َب أَْفبَِدًة ِمَن النَّ

ْشُكُرونَ  ٌَ َمَراِت لََعلَُّهْم  ِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ ٌْ  .(7ٖ)إبراهٌم:( َتْهِوي إِلَ

لٌس لمجرد  -فً قلوب المإمنٌن-هذا الشوق والحقٌقة أن: 

َفقاء  البقعة واألحجار، والجبال والودٌان، وال لذكرٌات ُصحبة الرُّ

اس؛ فضبًل عن أن ٌكون انشؽااًل بؤنواع التً تشؽل كثًٌرا ِمن الن

المنازل والفنادق، والمطاعم والمشارب، والخٌام وأنواع الترفٌه 

التً توجد فٌها، واألسواق التً ٌدخل الناس إلٌها، والتً صارت 

مسابقًة على الدنٌا ُتْنِسً اآلخرة؛ ولكن هذا الشوق هو فً 

ع العبودٌة؛ الحقٌقة ألحوال اإلٌمان، ومشاعر القلوب، وأنوا

للحب والرجاء والخشٌة، والتوكل واالستعانة، والتضرع 

َعزَّ -واالنكسار والدعاء، والخضوع واالنقٌاد واالفتقار إلى َّللا 

فً حاجات العبد كلها فً دنٌاه وأُخراه، وَتَعلُّقه باهلل دون  -َوَجلَّ 

َمن سواه، وابتؽاء الفضل منه والرضوان، وَذْوق أََثر طلب 

 على قلب العبد وحٌاته. -ُسْبَحاَنه-رضوانه 

َقَظته بهذه العبودٌة هو األصل المقصود ِمن كل  ٌَ وحٌاةُ القلب و

فكم  الشعابر التً إذا َخلَت منها كانت كالجسد المٌت ببل روح؛

ِمن صابم لٌس له ِمن صٌامه إال الجوع والعطش، وكم ِمن قابم 

اجٍّ وُمْعَتِمر لٌس لٌس له ِمن قٌامه إال السهر والتعب، وكم ِمن حَ 

له ِمن حجته وِمن عمرته إال النَفَقة والسَفر وُمفاَرقة األهل 

والعادات، واإلرهاق الحاصل ِمن ذلك؛ إذا لم ٌحٌا قلُبه بحب َّللا 

 وخشٌته.

بل إلى َّللا -ولربما حصل لعباد َّللا المشتاقٌن إلى بٌت َّللا الحرام 

وإن لم ٌصلوا إلٌه ِمن معانً  -ىَعزَّ َوَجلَّ ولقابه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَ 

 الحٌاة أكثر مما ٌحصل لكثٌٍر ِمن الواصلٌن إلى البٌت بؤجسادهم؛

فً الجهاد، فً ؼزوة  -صلى َّللا علٌه وسلم-كما قال النبً 

ا إاِلَّ تبوك: ) ًٌ إِنَّ بِاْلَمِدٌَنِة أَْقَواًما َما ِسْرُتْم َمِسًٌرا، َواَل َقَطْعُتْم َواِد

ِ؛ َوُهْم بِاْلَمِدٌَنِة؟ َقالَ: )مْ َكاُنوا َمَعكُ  ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ َوُهْم (، َقالُوا: 

 . )رواه البخاري(( بِاْلَمِدٌَنِة؛ َحَبَسُهُم اْلُعْذرُ 

ِه َوَسلَّمَ -وتظل حجة الوداع لرسول َّللا  ٌْ ُموقِظة  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

للشوق المشتعل فً قلوب المإمنٌن؛ تزٌده قوة واستضاءة 

ْحَبة على الُبْعد ونوًرا،  ا للصُّ ُصْحَبة ؛ -ُبْعد الزمان والمكان-وُحّبً

ِه َوَسلَّمَ -رسول َّللا  ٌْ عسى أن ٌكون لهم النصٌب  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

ِه َوَسلَّمَ -فً ُصْحَبته  ٌْ ة؛ فإنَّ  -َصلَّى َّللاُ َعلَ ٌوم القٌامة، وفً الَجنَّ

ِه َوَسلَّمَ -اْلَمْرَء َمَع َمْن أََحبَّ كما تواتر عن النبً  ٌْ  .-َصلَّى َّللاُ َعَل

ًَ َّللاُ َعْنهُ -ولقد ساقها جابر بن عبد َّللا  لمحمد الباقر بن  -َرِض

ًَ َّللاُ َعْنُهم جمًٌعا-علً بن حسٌن بن علً بن أبً طالب   -َرِض

سٌاًقا؛ ال ٌزال المرء كلما َقَرأ الحدٌث تتجدد فً قلبه الحقابق 

ها مهما َكُثَرت العقبات اإلٌمانٌة والرؼبة المعجوز عن دفع

-وَتَضاَعَفت النفقات لتحصٌل هذه العبادة، كؤننا مع رسول َّللا 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ  فً تلك المشاهد. -َصلَّى َّللاُ َعلَ

ِه َوَسلَّمَ -ولنذكر سٌاق حجته  ٌْ كما رواها ُمْسلٌِم عن  -َصلَّى َّللاُ َعلَ

 .-َتَعاَلى-جابر، ثم لنا فٌها وقفات إن شاء َّللا 

َبَة، ل اإلمام ُمْسلٌِم فً َصِحٌِحه: قا ٌْ َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَبًِ َش "َحدَّ

َثَنا َحاتُِم ْبُن  َوإِْسَحُق ْبُن إِْبَراِهٌَم َجِمًٌعا َعْن َحاتٍِم، َقالَ أَُبو َبْكٍر: َحدَّ

ٍد َعْن أَبٌِِه َقالَ: َدَخْلَنا ًُّ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َعَلى  إِْسَمِعٌلَ اْلَمَدنِ

؛ َفقُْلُت: أََنا  ًَّ ِ؛ َفَسؤَلَ َعْن اْلَقْوِم، َحتَّى اْنَتَهى إِلَ َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ي  ِدِه إَِلى َرْأِسً، َفَنَزَع ِزرِّ ٌَ ٍن. َفؤَْهَوى بِ ٌْ ًِّ ْبِن ُحَس ُد ْبُن َعلِ ُمَحمَّ

ُه بَ  ي اأْلَْسَفلَ ُثمَّ َوَضَع َكفَّ ًَّ اأْلَْعلَى ُثمَّ َنَزَع ِزرِّ ٌَ َن َثْد ْوَمبٍِذ -ٌْ ٌَ َوأََنا 
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ا ِشْبَت. َفَسؤَْلُتُه  -ُؼبَلٌم َشابٌّ  ا اْبَن أَِخً؛ َسلْ َعمَّ ٌَ َفَقالَ: َمْرَحًبا بَِك 

بَلةِ - ؛ َفَقاَم فًِ نَِساَجٍة ُمْلَتِحًفا بَِها -َوُهَو أَْعَمى، َوَحَضَر َوْقُت الصَّ

ِه ِمْن ِصَؽِرَها، َوِرَداُإهُ ُكلََّما َوَضَعَها َعَلى َمْنِكبِِه َرَجَع طَ  ٌْ َرَفاَها إِلَ

ِة  إِلَى َجْنبِِه َعلَى اْلِمْشَجِب، َفَصلَّى بَِنا. َفُقْلُت: أَْخبِْرنًِ َعْن َحجَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ِدِه َفَعَقَد تِْسًعا؛ َفَقالَ: -َصلَّى َّللاَّ ٌَ ؛ َفَقالَ بِ

 ِ ِه َوَسلَّمَ َصلَّ -إِنَّ َرُسولَ َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
،  -ى َّللاَّ ُحجَّ ٌَ َمَكَث تِْسَع ِسنٌَِن لَْم 

 ِ اِس فًِ اْلَعاِشَرِة أَنَّ َرُسولَ َّللاَّ َن فًِ النَّ ِه -ُثمَّ أَذَّ ٌْ ُ َعلَ
َصلَّى َّللاَّ

ؤَْتمَّ بَِرُسو -َوَسلَّمَ  ٌَ ْلَتِمُس أَْن  ٌَ ؛ َفَقِدَم اْلَمِدٌَنَة َبَشٌر َكثٌٌِر ُكلُُّهْم  ِل َحاجٌّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ْعَملَ ِمْثلَ َعَملِِه؛ َفَخَرْجَنا َمَعُه َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ ٌَ َو

َد ْبَن أَبًِ َبْكٍر؛  ٍس ُمَحمَّ ٌْ َفِة َفَولََدْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَم ٌْ َنا َذا اْلُحلَ ٌْ أََت

 ِ ِه وَ -َفؤَْرَسلَْت إِلَى َرُسوِل َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َؾ أَْصَنُع؟ -َسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ ٌْ : َك

 َقالَ: اْؼَتِسلًِ، َواْسَتْثفِِري بَِثْوٍب، َوأَْحِرِمً.

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َفَصلَّى َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ُ َعَل
فًِ اْلَمْسِجِد، ُثمَّ َرِكَب  -َصلَّى َّللاَّ

َداِء، َنَظْرتُ  ٌْ إِلَى َمدِّ  اْلَقْصَواَء، َحتَّى إَِذا اْسَتَوْت بِِه َناَقُتُه َعَلى اْلَب

ِمٌنِِه ِمْثلَ َذلَِك، َوَعْن  ٌَ ِه ِمْن َراِكٍب َوَماٍش، َوَعْن  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ َبَصِري َب

 ِ َساِرِه ِمْثلَ َذلَِك، َوِمْن َخْلفِِه ِمْثلَ َذلَِك، َوَرُسولُ َّللاَّ ٌَ- ُ َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْنِزلُ اْلقُْرآنُ  -َعلَ ٌَ ِه  ٌْ َن أَْظُهِرَنا َوَعلَ ٌْ ْعِرُؾ َتؤِْوٌلَُه؛  َب ٌَ َوُهَو 

ْوِحٌِد: ) ٍء َعِمْلَنا بِِه. َفؤََهلَّ بِالتَّ ًْ َك اللَُّهمَّ َوَما َعِملَ بِِه ِمْن َش ٌْ لَبَّ

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

ِ (. َوأََهلَّ النَّ َشِرٌَك لَكَ  ُردَّ َرُسولُ َّللاَّ ٌَ ٌُِهلُّوَن بِِه؛ َفلَْم  اُس بَِهَذا الَِّذي 

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ ُ َعلَ
ِ  -َصلَّى َّللاَّ ًبا ِمْنُه، َولَِزَم َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ِهْم َش ٌْ َصلَّى -َعلَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
َتُه. َقالَ َجاِبٌر  -َّللاَّ ٌَ ُ َعْنهُ -َتْلِب

ًَ َّللاَّ ِوي : لَْسَنا َننْ -َرِض

؛ لَْسَنا َنْعِرُؾ اْلُعْمَرَة.  إاِلَّ اْلَحجَّ

ْكَن، َفَرَملَ َثبَلًثا، َوَمَشى أَْرَبًعا،  َت َمَعُه؛ اْسَتلََم الرُّ ٌْ َنا اْلَب ٌْ َحتَّى إَِذا أََت

بَلم-ُثمَّ َنَفَذ إِلَى َمَقاِم إِْبَراِهٌَم  ِه السَّ ٌْ ِخُذوا ِمْن َمَقاِم َفَقَرأَ: ) -َعلَ َواتَّ

ِت. (ٕ٘ٔ)البقرة:( اِهٌَم ُمَصلًّىإِْبرَ  ٌْ َن اْلَب ٌْ َنُه َوَب ٌْ ؛ َفَجَعلَ اْلَمَقاَم َب

 ًِّ بِ قُولُ، َواَل أَْعلَُمُه َذَكَرهُ إاِلَّ َعْن النَّ ٌَ ِه -َفَكاَن أَبًِ  ٌْ ُ َعَل
َصلَّى َّللاَّ

ُ أََحٌد"، َو"-َوَسلَّمَ 
ِن: "قُلْ ُهَو َّللاَّ ٌْ ْكَعَت ْقَرأُ فًِ الرَّ ٌَ َها : َكاَن  ٌُّ ا أَ ٌَ قُلْ 

ْكِن َفاْسَتلََمُه. ُثمَّ َخَرَج ِمْن اْلَباِب إِلَى  اْلَكافُِروَن". ُثمَّ َرَجَع إِلَى الرُّ

َفا َقَرأَ: ) ا َدَنا ِمْن الصَّ َفا؛ َفلَمَّ َفا واْلَمْرَوَة ِمْن َشَعابِِر الصَّ إِنَّ الصَّ

 ِ ُ ، )(8٘ٔ)البقرة:( َّللاَّ
ِه بِهِ أَْبَدأُ بَِما َبَدأَ َّللاَّ ٌْ ًَ َعلَ َفا، َفَرقِ (؛ َفَبَدأَ بِالصَّ

َرهُ، َوَقالَ: ) َ َوَكبَّ
َد َّللاَّ َت، َفاْسَتْقَبلَ اْلقِْبلََة، َفَوحَّ ٌْ اَل إِلََه َحتَّى َرأَى اْلَب

ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ 
إاِلَّ َّللاَّ

ٍء َقِدٌرٌ  ًْ ُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز َوْعَدهُ، َوَنَصَر َعْبَدهُ، َوَهَزَم َش ، اَل إِلََه إاِلَّ َّللاَّ

اٍت. ُثمَّ اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ  َن َذلَِك. َقالَ ِمْثلَ َهَذا َثبَلَث َمرَّ ٌْ (. ُثمَّ َدَعا َب

ِدي َسَعى، َنَزلَ إِلَى اْلَمْرَوِة، َحتَّى إَِذا اْنَصبَّْت َقَدَماهُ فًِ َبْطِن اْلَوا

َحتَّى إَِذا َصِعَدَتا َمَشى َحتَّى أََتى اْلَمْرَوَة، َفَفَعلَ َعلَى اْلَمْرَوِة َكَما 

َفا.  َفَعلَ َعلَى الصَّ

لَْو أَنًِّ اْسَتْقَبْلُت ِمْن َحتَّى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعَلى اْلَمْرَوِة َفَقالَ: )

َهْدَي َوَجَعْلُتَها ُعْمَرًة؛ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم أَْمِري َما اْسَتْدَبْرُت لَْم أَُسْق الْ 

ْجَعْلَها ُعْمَرةً  ٌَ ِحلَّ، َوْل ٌَ َس َمَعُه َهْدٌي َفْل ٌْ (. َفَقاَم ُسَراَقُة ْبُن َمالِِك ْبِن لَ

 ِ َك َرُسولُ َّللاَّ ِ أَلَِعاِمَنا َهَذا أَْم أِلََبٍد؟ َفَشبَّ ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ -ُجْعُشٍم َفَقالَ: 

ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى ٌْ ُ َعلَ
َدَخلَْت أََصابَِعُه َواِحَدًة فًِ اأْلُْخَرى، َوَقالَ: ) -َّللاَّ

ِن؛ اَل، َبلْ أِلََبٍد أََبدٍ  ٌْ َت  (.اْلُعْمَرةُ فًِ اْلَحجِّ َمرَّ

 ًِّ بِ َمِن بُِبْدِن النَّ ٌَ ًٌّ ِمْن اْل ِه َوَسلَّمَ -َوَقِدَم َعلِ ٌْ ُ َعلَ
َفَوَجَد  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنَها-َة َفاِطمَ 
ًَ َّللاَّ اًبا َصبًٌِؽا،  -َرِض ٌَ ْن َحلَّ، َولَبَِسْت ثِ ِممَّ

َها؛ َفَقالَْت: إِنَّ أَبًِ أََمَرنًِ بَِهَذا. َقالَ:  ٌْ َواْكَتَحلَْت؛ َفؤَْنَكَر َذلَِك َعلَ

 ِ قُولُ ِباْلِعَراِق: َفَذَهْبُت إِلَى َرُسوِل َّللاَّ ٌَ  ًٌّ ُ َعلَ -َفَكاَن َعلِ
ِه َصلَّى َّللاَّ ٌْ

ِ  -َوَسلَّمَ  ا لَِرُسوِل َّللاَّ ًٌ ًشا َعلَى َفاِطَمَة لِلَِّذي َصَنَعْت، ُمْسَتْفتِ -ُمَحرِّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
فٌَِما َذَكَرْت َعْنُه؛ َفؤَْخَبْرُتُه أَنًِّ أَْنَكْرُت َذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ

َها؛ َفَقالَ: ) ٌْ ؟  (؛ َماَذا قُْلَت ِحٌنَ َصَدَقْت، َصَدَقتْ َعلَ َفَرْضَت اْلَحجَّ

ًَ َقالَ: قُْلُت: اللَُّهمَّ إِنًِّ أُِهلُّ بَِما أََهلَّ بِِه َرُسولَُك. َقالَ: ) َفإِنَّ َمِع

ًٌّ ِمْن اْلَهْدَي؛ َفبَل َتِحلُّ  (. َقالَ: َفَكاَن َجَماَعُة اْلَهْديِ الَِّذي َقِدَم بِِه َعلِ

 ًُّ بِ َمِن َوالَِّذي أََتى بِِه النَّ ٌَ ِه َوَسلَّمَ َصلَّ -اْل ٌْ ُ َعلَ
ِماَبًة. َقالَ:  -ى َّللاَّ

 ًَّ بِ ُروا، إاِلَّ النَّ اُس ُكلُُّهْم َوَقصَّ ِه َوَسلَّمَ -َفَحلَّ النَّ ٌْ ُ َعلَ َوَمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 َكاَن َمَعُه َهْدٌي.

، وَ  ُهوا إِلَى ِمًنى، َفؤََهلُّوا ِباْلَحجِّ ِة، َتَوجَّ ٌَ ْرِو ْوُم التَّ ٌَ ا َكاَن  َرِكَب َفلَمَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ْهَر َواْلَعْصَر،  -َصلَّى َّللاَّ َفَصلَّى بَِها الظُّ

ْمُس،  َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء، َواْلَفْجَر، ُثمَّ َمَكَث َقلٌِبًل َحتَّى َطلََعْت الشَّ

ٍة ِمْن َشَعٍر ُتْضَرُب لَُه بَِنِمَرَة، َفَساَر َرسُ  ِ َوأََمَر بِقُبَّ ُ -ولُ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُه َواقٌِؾ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم  -َعلَ ٌش إاِلَّ أَنَّ ٌْ َواَل َتُشكُّ قَُر

 ِ ِة؛ َفؤََجاَز َرُسولُ َّللاَّ ٌَّ ٌش َتْصَنُع فًِ اْلَجاِهلِ ٌْ ُ -َكَما َكاَنْت قَُر َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َة َقْد ُضِرَبْت لَُه بَِنِمَرَة، َحتَّى أََتى َعرَ  -َعلَ َفَة، َفَوَجَد اْلُقبَّ

 َفَنَزلَ بَِها.

ْمُس أََمَر بِاْلَقْصَواِء َفُرِحلَْت لَُه، َفؤََتى َبْطَن  َحتَّى إَِذا َزاَؼْت الشَّ

اَس، َوَقالَ: ) ُكْم، اْلَواِدي؛ َفَخَطَب النَّ ٌْ إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَ

ٍء َكحُ  ًْ ْوِمُكْم َهَذا فًِ َشْهِرُكْم َهَذا فًِ َبلَِدُكْم َهَذا، أاََل ُكلُّ َش ٌَ ْرَمِة 
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ِة  ٌَّ ًَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهلِ ِة َتْحَت َقَدَم ٌَّ ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِ

لَ َدٍم أََضُع ِمْن ِدَمابَِنا َدُم اْبِن َربٌَِعَة ْبِن  َمْوُضوَعٌة؛ َوإِنَّ أَوَّ

ِة اْلحَ  ٌَّ لٌ، َوِرَبا اْلَجاِهلِ ٌْ اِرِث، َكاَن ُمْسَتْرِضًعا فًِ َبنًِ َسْعٍد َفَقَتلَْتُه ُهَذ

ُه  لِِب، َفإِنَّ اِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ لُ ِرًبا أََضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبَّ َمْوُضوٌع؛ َوأَوَّ

ُكْم أَخَ  َساِء؛ َفإِنَّ َ فًِ النِّ
قُوا َّللاَّ ِ، َمْوُضوٌع ُكلُُّه، َفاتَّ ْذُتُموُهنَّ بِؤََماِن َّللاَّ

ٌُوِطْبَن ُفُرَشُكْم  ِهنَّ أَْن اَل  ٌْ ِ، َولَُكْم َعلَ َواْسَتْحلَْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة َّللاَّ

ٍح،  َر ُمَبرِّ ٌْ أََحًدا َتْكَرُهوَنُه؛ َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفاْضِرُبوُهنَّ َضْرًبا َؼ

ُكْم ِرْزقُُهنَّ وَ  ٌْ ِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِؾ، َوَقْد َتَرْكُت فٌُِكْم َما لَْن َولَُهنَّ َعلَ

ِ، َوأَْنُتْم ُتْسؤَلُوَن َعنًِّ؛ َفَما  َتِضلُّوا َبْعَدهُ إِْن اْعَتَصْمُتْم بِِه: ِكَتاُب َّللاَّ

َت َوَنَصْحَت. َفَقالَ أَْنُتْم َقابِلُوَن؟ ٌْ َك َقْد َبلَّْؽَت َوأَدَّ  ( َقالُوا: َنْشَهُد أَنَّ

ْنُكُتَها إِلَى النَّاِس: ) ٌَ َماِء َو ْرَفُعَها إِلَى السَّ ٌَ اَبِة  بَّ اللَُّهمَّ بِإِْصَبِعِه السَّ

اٍت.اْشَهْد، اللَُّهمَّ اْشَهدْ   (. َثبَلَث َمرَّ

ٌَُصلِّ  ْهَر، ُثمَّ أََقاَم َفَصلَّى اْلَعْصَر، َولَْم  َن، ُثمَّ أََقاَم َفَصلَّى الظُّ ُثمَّ أَذَّ

َنُهَما ٌْ ِ  َب ًبا. ُثمَّ َرِكَب َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ِه َوَسلَّمَ -َش ٌْ ُ َعلَ َحتَّى أََتى  -َصلَّى َّللاَّ

َخَراِت، َوَجَعلَ َحْبلَ  اْلَمْوقَِؾ، َفَجَعلَ َبْطَن َناَقتِِه اْلَقْصَواِء إِلَى الصَّ

َزلْ َواقًِفا حَ  ٌَ ِه، َواْسَتْقَبلَ اْلِقْبلََة، َفلَْم  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ تَّى َؼَرَبْت اْلُمَشاِة َب

ْفَرةُ َقلٌِبًل َحتَّى َؼاَب اْلقُْرُص. َوأَْرَدَؾ أَُساَمَة  ْمُس، َوَذَهَبْت الصُّ الشَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َخْلَفُه، َوَدَفَع َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َوَقْد َشَنَق  -َصلَّى َّللاَّ

ٌُِصٌُب َمْوِرَك رَ  َماَم؛ َحتَّى إِنَّ َرْأَسَها لَ قُولُ لِْلَقْصَواِء الزِّ ٌَ ْحلِِه، َو

ٌُْمَنى: ) ِدِه اْل ٌَ ِكٌَنةَ بِ ِكٌَنَة السَّ اُس، السَّ َها النَّ ٌُّ (. ُكلََّما أََتى َحْببًل ِمْن أَ

اْلِحَباِل أَْرَخى لََها َقلٌِبًل َحتَّى َتْصَعَد، َحتَّى أََتى اْلُمْزَدلَِفَة، َفَصلَّى بَِها 

ًبا، اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء بِؤََذاٍن َواِحٍد وَ  ٌْ َنُهَما َش ٌْ ْح َب ٌَُسبِّ ِن، َولَْم  ٌْ إَِقاَمَت

 ِ ِه َوَسلَّمَ -ُثمَّ اْضَطَجَع َرُسولُ َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َحتَّى َطلََع اْلَفْجُر،  -َصلَّى َّللاَّ

ْبُح بِؤََذاٍن َوإَِقاَمٍة، ُثمَّ َرِكَب  َن لَُه الصُّ ٌَّ َوَصلَّى اْلَفْجَر ِحٌَن َتَب

َرهُ اْلَقْصَواَء َحتَّى أَتَ  ى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم، َفاْسَتْقَبلَ اْلقِْبلََة، َفَدَعاهُ َوَكبَّ

ا، َفَدَفَع َقْبلَ أَْن َتْطلَُع  َزلْ َواقًِفا َحتَّى أَْسَفَر ِجّدً ٌَ َدهُ، َفَلْم  َوَهلَّلَُه َوَوحَّ

ْمُس.  الشَّ

ْعرِ  اٍس، َوَكاَن َرُجبًل َحَسَن الشَّ ٌََض  َوأَْرَدَؾ اْلَفْضلَ ْبَن َعبَّ أَْب

 ِ ا َدَفَع َرُسولُ َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -َوِسًٌما؛ َفلَمَّ ٌْ ُ َعلَ ْت بِِه ُظُعٌن  -َصلَّى َّللاَّ َمرَّ

 ِ ؛ َفَوَضَع َرُسولُ َّللاَّ ِهنَّ ٌْ ْنُظُر إِلَ ٌَ ْجِرٌَن، َفَطفَِق اْلَفْضلُ  ٌَ- ُ َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َدهُ َعلَى َوْجِه اْلَفْضِل، َفحَ  -َعلَ لَ اْلَفْضلُ َوْجَهُه إِلَى ٌَ وَّ

 ِ لَ َرُسولُ َّللاَّ ْنُظُر؛ َفَحوَّ ٌَ ِه َوَسلَّمَ -الشِّقِّ اآْلَخِر  ٌْ ُ َعلَ
َدهُ  -َصلَّى َّللاَّ ٌَ

ْصِرُؾ َوْجَهُه ِمْن الشِّقِّ  ٌَ ِمْن الشِّقِّ اآْلَخِر َعَلى َوْجِه اْلَفْضِل، 

ْنُظُر. ٌَ  اآْلَخِر 

رٍ  ِرٌَق اْلُوْسَطى َحتَّى أََتى َبْطَن ُمَحسِّ َك َقلٌِبًل، ُثمَّ َسلََك الطَّ ، َفَحرَّ

الَّتًِ َتْخُرُج َعَلى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى، َحتَّى أََتى اْلَجْمَرَة الَّتًِ ِعْنَد 

ُر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمْنَها ِمْثِل  ٌَُكبِّ اٍت،  ٌَ َجَرِة، َفَرَماَها بَِسْبِع َحَص الشَّ

ْن َبْطِن اْلَواِدي، ُثمَّ اْنَصَرَؾ إِلَى اْلَمْنَحِر، َحَصى اْلَخْذِؾ، َرَمى مِ 

ا َفَنَحَر َما َؼَبَر؛ َوأَْشَرَكُه  ًٌّ ِدِه، ُثمَّ أَْعَطى َعلِ ٌَ ٌَن بِ َفَنَحَر َثبَلًثا َوِستِّ

فًِ َهْدٌِِه، ُثمَّ أََمَر ِمْن ُكلِّ َبَدَنٍة بَِبْضَعٍة؛ َفُجِعلَْت فًِ قِْدٍر َفُطِبَخْت، 

ِ َفؤََكبَل  ُ -ِمْن لَْحِمَها َوَشِرَبا ِمْن َمَرقَِها. ُثمَّ َرِكَب َرُسولُ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْهَر، َفؤََتى َبِنً  -َعلَ َة الظُّ ِت، َفَصلَّى بَِمكَّ ٌْ َفؤََفاَض إَِلى اْلَب

ْسقُوَن َعَلى َزْمَزَم؛ َفَقالَ: اْنِزُعوا َبنًِ َعْبِد ا ٌَ لِِب  لِِب، َعْبِد اْلُمطَّ ْلُمطَّ

تُِكْم لََنَزْعُت َمَعُكْم. َفَناَولُوهُ َدْلًوا  ٌَ اُس َعلَى ِسَقا ْؽلَِبُكْم النَّ ٌَ َفلَْواَل أَْن 

 َفَشِرَب ِمْنُه".

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 (ٔالسلفٌة والصوفٌة: نصٌح بعلم، وحكٌم بعدل )

مً على ورقة بعنوان: "السلفٌة والصوفٌة، رد عل

 "!عداء ال ٌنتهً وحرب دابمة االشتعال

 كتبه/ محمد إبراهٌم السعٌدي

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

فكثًٌرا ما كانت المراكز البحثٌة تسعى ألؼراٍض ؼٌر واضحة فً 

صلة، وتظهرها إصدار تقارٌر انطباعٌة ال تمتُّ للبحث العلمً ب

على أنها تقارٌر علمٌة، وُتطلق علٌها وصَؾ الدراسة دون أن 

تخضعها ألي قانون ِمن قوانٌن البحث العلمً؛ وهذا مما ٌجعلها 

، وتكون أكثر خطًرا  ٌُعتمد علٌها فً تشكٌل رأيٍ عامٍّ خطٌرة حٌن 

عتِمد علٌها متخذو القرار فً أي بلٍد ِمن البلدان التً  ٌَ حٌنما 

ها  تلك األوراُق الموصوفُة خطؤً بالدراسة. تمسُّ

وإن مما تنطبق علٌه المقدمة السابقة أشد االنطباق تلك الورقة 

االنطباعٌة الموصوفة خطؤً بكونها دراسة، والتً أعدتها بوابة 

الحركات اإلسبلمٌة فً مصر تحت عنوان: "السلفٌة 

 والصوفٌة... عداء ال ٌنتهً، وحرب دابمة االشتعال!".

قؾ هنا فً نقد السلوك المنهجً فً هذه الورقة، بل ولن ن

سندلؾ مباشرة إلى النقد العلمً، وسٌدرك القارئ ِمن خبلله: 

 الفقر المنهجً الذي تعانً منه هذه الورقة!

ٌُدرك الرسالة التً  حٌن ٌصل القارئ إلى نهاٌة الورقة سوؾ 

ٌقة ترٌد الورقة إٌصالها إلى القارئ؛ إذ لٌس المراد بها بٌان حق

ن السلفٌة والصوفٌة؛ بل المراد إٌصال القارئ إلى  ٌْ العبلقة ب

نتٌجة: أنه ال حاجة بنا فً ظل دولة المواطنة إلى المدارس 

الدٌنٌة، وأن مشكله دولة المواطنة لٌست مع الصوفٌة، بل هً 

مع السلفٌة التً ال تقبل التعددٌة وال المشورة... إلى ما هنالك 

ٌُلقٌها الباحث على السلفٌة دون أن ِمن العبارات الهجابٌة  التً 

ا لهذه الهجابٌات! ًٌّ ا أو تارٌخ ًٌّ  ٌقدم مستنًدا علم

وهنا تبرز معضلة ِمن معضبلت البحث العلمً، وهً: عدم تحدٌد 

ٌِّن الباحث مراده بالسلفٌة، وال مراده  المراد بالمصطلحات؛ فلم ٌب

 بالصوفٌة؛ لذلك وقع فً خلط ظاهر.

أنه اتَّهم السلفٌٌن باستحبلل قتل الصوفٌة  ِمن أبرز مبلمحه:

وتكفٌرهم، وَضَرَب مثااًل لذلك بتفجٌر مسجد الروضة شمال شبه 

 جزٌرة سٌناء.

وهنا ٌظهر منتهى الخلط والمجازفة والبعد عن المنهجٌة 

/ 11/ 24العلمٌة؛ فإن تفجٌر مسجد الروضة حصل ٌوم الجمعة 

ٌْن م، ومعلوم أن منطقة شمال سٌناء مٌدا2017 ن صراع ب

ن الجٌش  ٌْ الخوارج التكفٌرٌٌن المنتمٌن لـ"داعش" والقاعدة، وب

المصري، وقد كان تنظٌم داعش أعلن مراًرا قْبل الحادث تكفٌره 

للصوفٌة، وتهدٌده لصوفٌة قرٌة الروضة، وقام فعبًل بعملٌاٍت 

مهاجمة لحلقات صوفٌة، وقتل بعض أقطاب الصوفٌة، كما هو 

نشرته مجلة المدن اإللكترونٌة بتارٌخ  مفصل فً تحقٌق صحفً

م، بعنوان: "َمن ٌقؾ وراء تفجٌر مجزرة 2017/ 11/ 25

 مسجد الروضة؟".

ا ِمن الجماعات التكفٌرٌة فً سٌناء لم تتبَن  ًٌّ ومع أن داعش أو أ

الحادث، ولم تصل الجهات األمنٌة حتى الٌوم لحقٌقة َمن نفذ 

ًٌِّ سٌناء م َمن ٌناصبون الجٌش الهجوم؛ فإن داعش أو تكفٌر

المصري العداء لٌسوا سلفٌٌن، وال ٌقر بانتمابهم إلى السلفٌة أي 

عالم معتبر؛ بل إن هٌبة كبار العلماء فً المملكة العربٌة 

كانت ِمن أوابل  -وهً أقوى وأصدق تمثٌل للسلفٌة-السعودٌة 

الجهات العلمٌة الشرعٌة اإلسبلمٌة براءة ِمن داعش، ومن 

لتكفٌرٌٌن عموًما؛ حٌث ٌرجع أقدم بٌاناتها ضد القاعدة، ومن ا

م، حٌث كانت السعودٌة من أوابل دول 1980التكفٌر إلى عام 

العالم ابتبلء بجماعات التكفٌر، وتوالت فتاوى هٌبة كبار العلماء 

فً ذم المنهج التكفٌري ونسبته إلى الخوارج، وأصدرت بٌانات 

اءالسعودٌة أصدرت ضد القاعدة وداعش؛ كما أن هٌبة كبار العلم

بٌاًنا استنكرت فٌه حادث مسجد الروضة فً ٌوم وقوعه بتارٌخ: 

  م.2017/ 11/ 24

ومما جاء فً البٌان الذي نشرته وكالة األنباء السعودٌة: "إن 

مون هذه الحوادث اإلرهابٌة فً  مون وٌجرِّ ٌَُحرِّ علماء اإلسبلم 

العبادة وفً  أي مكان ِمن العالم، والتً تحصد األبرٌاء فً أماكن

ا مكافحة  ًٌّ الطرقات والساحات العامة، وٌوجبون إٌجاًبا شرع

اإلرهاب، ومبلحقة اإلرهابٌٌن للقضاء علٌهم واستبصال 

 شرورهم".
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نة المحمدٌة فً مصر،  كما استنكرت الحادث: جماعة أنصار السُّ

وأصدرت "الدعوة السلفٌة فً اإلسكندرٌة" بٌاًنا تدٌن فٌه 

 كما استنكره جمٌع العلماء والدعاةالسلفٌٌن.الحادث، وتستنكره 

الشاهد ِمن ذلك: أن نسبة هذه الحادثة إلى السلفٌة ِمن أجل 

وهً: أن السلفٌة تكفِّر -إثبات دعوى ال تقوم على ساق 

؛ مما ٌإكد ضعؾ المسار العلمً لهذه الورقة، -الصوفٌة وتقتلهم

جل تصفٌة وأنَّ هذا الصنٌع لٌس هو إال متاجرة باألحداث ِمن أ

 حسابات علمٌة منهجٌة شرعٌة. 

وهنا ال أحب أن ٌفوتنً: التذكٌر بؤن الجماعات التكفٌرٌة فً 

لٌن فً الدعوة  شمال سٌناء تكفر السلفٌٌن المصرٌٌن والممثَّ

السلفٌة فً اإلسكندرٌة، وجماعة أنصار السنة المحمدٌة، 

ر، وٌكفرون أعٌان العدٌد من المشاٌخ والدعاة السلفٌٌن فً مص

وقاموا بالفعل بقتل الداعٌة والخطٌب السلفً فً شمال سٌناء 

أكتوبر  24فً  -رحمه َّللا-الشٌخ "مصطفى عبد الرحمن" 

 م.2015

إذن؛ فجعل هذه الحادثة األلٌمة اإلجرامٌة المستنكرة عند 

السلفٌٌن وؼٌرهم مثااًل على تكفٌر السلفٌٌن للصوفٌة، واستباحة 

ن خطؤٌن منهجٌّ  ٌٌَّن؛ أما دمابهم ٌتضمَّ ٌن، وخطؤٌن علم

ٌُدِخل فٌها  المنهجٌان: فعدم تحدٌد الباحث مراَده بالسلفٌة؛ لذلك 

ما لٌس منها. واآلخر: أن الباحث ذكر فً ورقته أّن السلفٌٌن 

ٌقسمون الصوفٌة إلى أقسام، وأن القسم الثالث هو الذي ٌكفره 

ث ، وعند تؤمل المجنً علٌهم فً حاد-بزعم الباحث-السلفٌون 

مسجد الروضة ال نجدهم ِمن هذا القسم؛ بل هم ِمن عامة 

المسلمٌن، ولٌسوا على نمط الحبلج وؼٌره ِمن األسماء التً 

 أشار الباحث لها.

أما الخطآن العلمٌان: فنسبة هذا الحادث إلى السلفٌٌن، وهً 

تهمة لٌس لها سند علمً، بل األسانٌد العلمٌة ضدها. واآلخر: 

ًٌِّ سٌنا ء وداعش بالسلفٌٌن، وهذا ما ٌستنكره وصؾ تكفٌر

السلفٌون؛ إذ إن الجماعات التكفٌرٌة تكفِّر السلفٌٌن، كما أن 

السلفٌٌن ِمن أسرع الناس وأقدمهم براءة ِمن هذه الجماعات، 

 وأكثرهم ابتبلًء واصطبلًء بشرها.

 نعود للسلفٌٌن ودولة المواطنة:

ا، إال أننً أرى مع أن هذه الفكرة جعلها كاتب الورقة فً نهاٌته

البدء بالرد علٌها قبل ما سواها، وذلك ألنها هً الرسالة التً 

 أرادت الورقة إٌصالها.

وهو -حٌن ننطلق فً الحكم على السلفٌٌن ِمن تعرٌؾ دقٌق لهم 

فإننا سنقول: هم َمن  -الجانب المنهجً الذي أؼفلته الدراسة

فهم السلؾ ٌنادون بالعودة فً فهم اإلسبلم عقٌدة وفقًها إلى 

صلى َّللا علٌه -الصالح ِمن الصحابة، كما تلقَّوه عن رسول َّللا 

؛ فإننا سنجد أن َمن ٌنطبق علٌهم هذا الوصؾ ِمن -وسلم

ا أكثر َمن ٌحترم دولة المواطنة، سواء اتفق  ًٌّ السلفٌٌن هم عمل

ا أم اختلؾ معها؛ فإن إٌمان السلفٌٌن بها جاء عن  ًٌّ معها فكر

ِمن األمر بالسمع والطاعة  - علٌه وسلمصلى َّللا-رسول َّللا 

لوالة األمر فً المنشط والمكره، والصبر على والة الجور، 

ن المصالح والمفاسد، والقول بؤن درء المفسدة  ٌْ والموازنة ب

مقدم على جلب المصلحة، وتقدٌم أخؾ المفسدتٌن عند 

تعارضهما؛ كل هذه القواعد المنهجٌة لدى السلفٌٌن والتً 

عن الشرع؛ تجعلهم أفضل الناس انسجاًما مع دولة تلقوها 

المواطنة دون أن ٌإدي هذا االنسجام إلى تنازلهم عن أصولهم 

وثوابتهم؛ لكن اإلشكالٌة تؤتً ِمن بعض الدول التً تصؾ نفسها 

بدول مواطنة حٌن تحاول التضٌٌق على السلفٌٌن كً ٌتخلَّوا عن 

ن الد ٌْ عوة بالحسنى أو منع ثوابتهم؛ وذلك بالحٌلولة بٌنهم وب

ٌُّن كالنقاب أو التضٌٌق على مرسلً اللحى  بعض مظاهر التد

 منهم. 

والمشاهد: أن السلفٌٌن بالرؼم مما ٌحصل علٌهم ِمن التضٌٌق 

فً بعض الدول التً تصؾ نفسها بدول مواَطَنة؛ إال أنهم 

الٌخرجون مطلًقا عن انضباطهم فً التعامل مع الدولة، وصبرهم 

 حصل لهم، ومحاولة مدافعته بالحسنى.على كل ما ٌ

 ولننصرؾ إلى إثبات ذلك ببعض األمثلة الواقعٌة:

السلفٌة والمواطنة فً المملكة العربٌة السعودٌة: المملكة 

العربٌة السعودٌة دولة سلفٌة وفق ما صرح به مإسسها الملك 

عبدالعزٌز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه َّللا، ووفق ما صرح 

بنٌه حتى الملك سلمان بن عبد العزٌز حفظه َّللا؛  به الملوك من

ومع ذلك فهً دولة مواطنة، ولم تُحل سلفٌة الدولة دون أن 

تكون كذلك؛ ولذلك لم ٌدخل وصؾ الدولة بالسلفٌة فً النظام 



12 
 

األساسً للحكم بجمٌع مواده؛ ومن أهداؾ ذلك حفظ حق الوجود 

األولى ِمن المذهبً فً بعض مناطق من الدولة، وجاءت المادة 

النظام األساسً هكذا: "المملكة العربٌة السعودٌة دولة 

-إسبلمٌة، ذات سٌادة تامة، دٌنها اإلسبلم، ودستورها كتاب َّللا 

"، وجاءت المادة -صلى َّللا علٌه وسلم-وسنة رسوله  -تعالى

السابعة لتقول: "ٌستمد الحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة 

، وهما -صلى َّللا علٌه وسلم-رسوله  سلطته من كتاب َّللا وسنة

 الحاكمان على هذا النظام وجمٌع أنظمة الدولة".

وبما أن جمٌع المواطنٌن مسلمون فهاتان المادتان ال اعتراض 

علٌهما عند أي ِمن أفراد الشعب؛ والدولة انطبلًقا من هاتٌن 

المادتٌن تعطً المواطنٌن حقوقهم دون النظر إلى انتماءاتهم 

؛ وبما أن الصوفٌة هم موضوع النقاش فهم فً المذهبٌة

 السعودٌة ال ٌعانون ِمن أي تمٌٌز حقوقً.

ًِّ فهم ٌمارسون جمٌع شعابرهم  وعلى الصعٌد العمل

 الخاصة بهم بشرطٌن: 

 األول: أن ال تخالؾ هذه الشعابر النظام العام للمجتمع.

اآلخر: أن التخالؾ هذه الشعابر الكتاب والسنة اللَّذٌن هما 

 دستور الدولة والحاكمان على جمٌع أنظمتها.

ولذلك ومن منطلق هذه الحقوق استطاع المنتسبون للصوفٌة 

الوصول بكفاءاتهم الذاتٌة إلى مناصب حساسة وقٌادٌة فً 

الدولة، ومنها: عدد ِمن الوزارات الهامة دون أن ٌكون انتماإهم 

ً المذهبً حاببًل دون ذلك؛ كما وصلوا إلى مناصب علمٌة ف

 التعلٌم والجامعات وبعض الهٌبات الشرعٌة.

وعلٌه فة نابوسعنا الجزم بؤن السعودٌة مثال لدولة مواطنجحة، 

ولم تُحل سلفٌتها دون ذلك؛ كما أنها لم تشهد على مدى تارٌخها 

ا على النحو الذي ٌحكٌه التقرٌر؛ ألن أي  ًٌّ ا صوف ًٌّ صراًعا سلف

طراؾ صوفٌة أم سواء أكان من أ-محاولة إلذكاء أي صراع 

ٌتم إنهاإه بسرعة ودون حدوث أي تبعات وفًقا للكتاب  -سلفٌة

نة.  والسُّ

 موقع أنا السلفً
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 (ٕالسلفٌة والصوفٌة: نصٌح بعلم، وحكٌم بعدل )

رد علمً على ورقة بعنوان: "السلفٌة والصوفٌة، 

 هً وحرب دابمة االشتعال!"عداء ال ٌنت

 كتبه/ محمد إبراهٌم السعٌدي

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

 السلفٌة ودولة المواطنة خارج السعودٌة:

ثنا عن تعرٌفها فً العنوان  تنتشر السلفٌة "الحقة" التً تحدَّ

السابق فً جمٌع دول العالم اإلسبلمً، بل وفً أوروبا 

ٌا واألمرٌكٌتٌن، وٌنتظم السلفٌون فً كل تلك الدول وأسترال

كمواطنٌن خاضعٌن للقانون، بل ومتجاوبٌن معه؛ وتكمن 

مشكلتهم فً نسبة الجماعات التكفٌرٌة نفسها إلى السلفٌة؛ وهذا 

االنتساب ٌنبؽً أن ال ٌنطلً على المراكز البحثٌة العلمٌة، وال 

 على متخذي القرار فً كل تلك الدول.

ن ناشطٌن فً العمل نعم،  ٌْ ٌختلؾ السلفٌون فً كل تلك الدول ب

السٌاسً فً دولهم، وآخرٌن ٌإثرون العمل الدعوي واإلؼاثً 

والتطوعً على العمل السٌاسً مع عدم اعتراضهم على 

االشتؽال بالسٌاسة، وفبة ثالثة ترى االشتؽال بالعمل الدعوي 

 سً.والتطوعً، وال ترى جواز المشاركة فً العمل السٌا

كل تلك الفبات موجودة، لكنها كلها تجتمع فً العمل ضمن 

القانون وداخل والٌة الدولة وسٌادتها، وال ٌمكننا فً هذا الرد 

إثبات ذلك ِمن خبلل استعراض أوضاع السلفٌٌن فً كل أنحاء 

العالم، لكننا سوؾ نكتفً بالسلفٌٌن فً مصر أنموذًجا؛ لكون 

 ناك:الورقة موضوع الرد منطلقة ِمن ه

 السلفٌة فً مصر والمواطنة:

ٌمكن القول بؤن أبرز القوى السلفٌة الظاهرة الٌوم فً مصر 

تتمثل فً: جماعة "أنصار السنة المحمدٌة"، و"الدعوة السلفٌة 

فً اإلسكندرٌة"، والسلفٌٌن السابرٌن على طرٌقة الشٌخ سعٌد 

 رسبلن وَمن وافقه، وهم أقل ِمن الفبتٌن األولٌٌن.

صار السنة تؤسست منذ أكثر ِمن مابة عام، وعاشت فجماعة أن

فً ظل العهد الملكً والناصري، وفً عهد الرإساء السادات 

ومبارك ومرسً، والربٌس السٌسً الٌوم؛ وهً بعٌدة عن 

العمل السٌاسً، وتمارس الدعوة قدر المتاح نظاًما داخل 

المساجد التً تتولى اإلشراؾ علٌها، وعْبر القدوة الصالحة، 

لٌس لها أي مشكبلت مع دولة المواطنة، بل تطالب بشكل و

نظامً بحقوقها التً ٌكفلها لها النظام، وٌطالب المنتمون لها 

بما ٌكفله النظام لهم من حقوق، دون أن ٌذكر التارٌخ لها أي 

صدام مع الدولة؛ بالرؼم ِمن أنها عانت فً أوقاٍت عدٌدٍة ِمن 

عى لتجاوز كل عقبة أو التضٌٌق، لكنها تجاوزت وال تزال تس

 تضٌٌق بما أوتٌت ِمن حكمٍة وصبٍر ولٌٍن.

فنشؤت منذ ما ٌزٌد قلٌبًل  أما "الدعوة السلفٌة فً اإلسكندرٌة":

على األربعٌن عاًما، وهً ذات نشاٍط علمًٍ ودعويٍ كثٌٍؾ 

وقوّي؛ وبسبب تزامن نشوبها مع حركة الجماعات اإلسبلمٌة 

ت للتضٌٌق، وتعرض المسلحة فً مصر تعرضْت عدة مرا

أفرادها للحبس واألذى، ومع ذلك لم تتَّهم هذه الجماعة بؤي 

نشاط مخالؾ للنظام، سواء أكان ذلك فً عهد الربٌس السادات 

أو مبارك، وكذا فً عهدي الربٌسٌن: مرسً، والسٌسً، وظل 

المنتمون لها محافظٌن على النظام، مطالبٌن بحقوقهم الوطنٌة 

ة نظاًما، ولم ٌلجإوا فً أحلك األوقات ألي وفق األسالٌب المقرر

 نوٍع ِمن العنؾ.

وأكثرهم ِمن -ٌناٌر" رأى بعض السلفٌٌن  ٕ٘وبعد ثورة "

المشاركة السٌاسٌة  -المنتمٌن للدعوة السلفٌة فً اإلسكندرٌة

وبالفعل تم إنشاء "حزب النور"،  عْبر إنشاء حزب سٌاسً؛

مقاعد  % ِمنٕ٘وحصل بطرٌقة دٌمقراطٌة نزٌهة على 

وكانت -البرلمان؛ ومع ذلك لم تمّكنه السلطة فً ذلك الوقت 

ِمن  -محمد مرسً العٌاطلئلخوان المسلمٌن ممثلٌن فً الربٌس 

ٌُعَط حزب النور أي وزارة أو أي  حقه فً المقاعد الوزارٌة، فلم 

منصب استشاري؛ مع إعطاء األحزاب العلمانٌة والٌسارٌة ما 

 ٌقرب أو ٌزٌد عن النصؾ ِمن المقاعد الوزارٌة! 

ومع هذا الؽمط فً الحقوق السٌاسٌة تعامل "حزب النور" 

بانسٌابٌة تامة، ولم ٌقوموا بإثارة أي  وقواعده الشعبٌة مع األمر

وبعد ذلك حلّ البرلمان؛ ثم جاءت "ثورة  مشكبلت مع الدولة؛

ٌونٌو"، والتً كانت تبعاتها ِمن تولً الجٌش للسلطة وعزل  ٖٓ
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الربٌس مرسً ؼٌر مرحب بها لدى حزب النور؛ إال أنه تعامل 

آنذاك بواقعٌة تامة، وأبصر مآالت األمور، ووافق على ما ُعرؾ 

بـ"خارطة الطرٌق"، وشارك فً صٌاؼة الدستور الجدٌد؛ وكان 

لمشاركته أثرها البالػ فً النص على إسبلمٌة الدولة ومصدرٌة 

الشرٌعة فً دٌباجة الدستور؛ وموقفه ِمن خارطة الطرٌق لم 

ٌمنعه ِمن إدانة األسلوب الذي تم به فّض تجمع رابعة، 

وحضارّي ٌكفله له  والنهضة، وعبَّر عن ذلك بشكٍل نظامًٍ 

 النظام والدستور.

ولسُت فً صدد استعراض مواقؾ حزب النور، ولكنً قدمُت 

مثااًل على احترام السلفٌٌن للمواطنة فً دولة ترفع شعار 

المواطنة؛ ونجاحهم فً العمل السٌاسً مع حرمانهم ِمن 

عت الورقة؛ حٌث زعمت  حقوقهم السٌاسٌة، وهذا خبلؾ ما ادَّ

ًَّ الٌقوم على مرونة تقبل اآلخر!الورقة أن ال  فكر السلف

نة نجد أنهم تعاملوا مع  وحٌن ننظر إلى جماعة أنصار السُّ

ٌّروا ِمن موقفهم الثابت  ، ولم ٌؽ المتؽٌرات السٌاسٌة بهدوٍء تامٍّ

ِمن عدم الخوض فً السٌاسة، وِمن االنشؽال برسالتهم 

 األساسٌة وهً الدعوة.

بلن والموافقٌن له عن المشاركة وبالرؼم ِمن ابتعاد الشٌخ رس

السٌاسٌة واختبلفهم الشدٌد مع إخوانهم فً الدعوة السلفٌة 

نة، إال أنهم ظلوا على خط الوقوؾ مع الدولة وتقدٌم  وأنصار السُّ

األمن والسلم، والوحدة واالستقرار على ؼٌرها ِمن المطالب 

 المهّمة.

 -قاهرة خاصةفً ال-نعم، هناك الكثٌر ِمن السلفٌٌن النخبوٌٌن 

ٌونٌو"، واعترضوا بشكٍل  َٖٓمن وقؾ مع اإلخوان بعد "ثورة 

ا على ما قام به الجٌش ِمن إجراءات، لكن ال ٌمكن أن  قويٍّ جّدً

ٌصنَّؾ ذلك فً خانة االعتراض على دولة المواطنة أو عدم 

قبول لآلخر أو العجز عن قبول المشورة وؼٌرها ِمن الصفات 

لباحث دون خطام وال زمام؛ لكنه ٌقوم الهجابٌة التً أطلقها ا

ًّ ألحداث " ٌونٌو"، وما وقع بعدها  ٖٓعلى تفسٌر سٌاس

مه الثوار والجٌش؛ وهذا األمر ٌعنً  ٌختلؾ عن التفسٌر الذي قدَّ

بشكل أكبر خبلؾ ما ذكره الباحث من عدم المرونة، بل عدم 

المرونة هو فً عدم وضع مثل هذه االعتراضات فً مكانها 

 بل وعدم إٌجاد تفسٌر لها سوى التفسٌر السلبً. الصحٌح؛

أنتهً هنا ِمن التعلٌق على رسالة هذه الورقة ألخلص 

 إلى النتابج التالٌة، وهً:

ن  -ٔ ٌْ ن الجماعات اإلرهابٌة التكفٌرٌة وب ٌْ إن محاولة الخلط ب

ا، وواضح منه  ًٌّ ا، وساقط علم ًٌّ السلفٌة، عمل مرفوض فكر

 ة عالمٌة لمحاربة السلفٌة.اإلؼراض والّسٌر وفق أجند

السلفٌة استطاعت إقامة دولة إسبلمٌة لم تحل إسبلمٌتها  -ٕ

ن أن تعطً المواطنٌن على اختبلؾ توجهاتهم  ٌْ وسلفٌتها ب

حقوقهم الفكرٌة والعملٌة، والعلمٌة والمادٌة، دون أن ٌإثر ذلك 

على انتمابها الدٌنً والسلفً، وأعنً بها المملكة العربٌة 

؛ بل نقول بثقة: "إن السعودٌة هً أكثر الدول السعودٌة

اإلسبلمٌة نجاًحا فً ذلك، بالرؼم ِمن كون معظم الدول اإلسبلمٌة 

والعربٌة نشؤت على أفكار ودعاٌات تتضمن حقوق المواطنة 

م لمواطنٌها  والعدالة، والحرٌات والدٌمقراطٌة، ومع ذلك لم تقدِّ

طنٌها الضٌاع والحروب ِمن ذلك إال الزهٌد، ومنها َمن جلبت لموا

 والدمار.

السلفٌون فً جمٌع الدول اإلسبلمٌة "وؼٌر اإلسبلمٌة" مثال  -ٖ

لبلنسجام مع األنظمة، كما أنهم مثال للقدرة العجٌبة على 

االحتفاظ بشخصٌتهم دون أن ٌكون لهذا الحفاظ تبعات خارجة 

عن النظام، وأي ردود فعل ناتجة عن موجات التضٌٌق علٌهم 

ا؛ لم تخرج أبًدا عن الحجم الطبٌعً، كما أنها ومحاربت ًٌّ هم إعبلم

 بقٌت ردود فعل فردٌة ال تمثل الجماعة.

وهنا أنتقل إلى المناقشة العلمٌة لما أورده الباحث ِمن معلومات 

 حول السلفٌة والصوفٌة، وِمن مقارنات بٌنهما، وأبدأ أواًل:

تصرٌحات "عبلء ماضً أبو العزاٌم" شٌخ الطرٌقة 

 زمٌة:الع

نقل الباحث عن "عبلء ماضً أبو العزاٌم" شٌخ الطرٌقة 

"إن بعض التٌارات السلفٌة تكفر  العزمٌة الصوفٌة قوله:

الصوفٌة، وتتعمد بّث الشابعات، وعرض اقتراحات مثٌرة للجدل؛ 

 حتى ٌفسدوا على الصوفٌة موالدهم...".
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ل: أن عبلء أبو العزاٌم لم ٌق هكذا نقل الباحث، لكن الحقٌقة:

ٌن؛  ٌّ "بعض تٌارات السلفٌة"؛ بل كان حدٌثه شامبًل لجمٌع السلف

م" قال أبو 8ٕٔٓ/ ٗ/ ٓٔفوفًقا لصحٌفة الٌوم السابع بتارٌخ: "

ا على السإال عن تحرٌم السلفٌٌن لبلحتفال بالمولد:  العزاٌم رّدً

"إن هإالء ما هم إال مجموعة لنشر الفتن فً المجتمع، وهم 

إرهابٌون، وال ٌرٌدون أي نشر ٌحرمون كل شًء؛ ألنهم 

للتسامح ونبذ العنؾ، وهم ٌرٌدون أن تكون مصر ؼارقة فً 

 الدماء واإلرهاب بشكل مستمر!".

م" نشرت الٌوم السابع قول أبو 8ٕٔٓ/ ٗ/ ٕٙوفً تارٌخ: "

ا على ٌاسر برهامً القٌادي فً حزب النور السلفً:  العزاٌم رّدً

خرج ِمن تحت عباءته  "إن السلفٌة هم المنهج اإلرهابً الذي

 كل الدواعش!". 

إذن فاتهامات أبو العزاٌم لٌسْت لبعض التٌارات السلفٌة، بل هً 

لكل السلفٌٌن، وباألخص التٌار المشارك فً العمل السٌاسً، 

والذي ٌمتلك تمثٌبًل فً البرلمان المصري، والذي حصلت قابمته 

تحلٌل نتابج  انظر مقال:)االنتخابٌة على قرابة ملٌون صوٍت 

منخفضة عن  م(3/4/2016حزب النور، صوت السلؾ، األحد 

والتً شارك فٌها أكثر من خمسٌن -قابمة األكثرٌة فً البرلمان 

ا فً مصر ًٌّ بمابة ألؾ صوت فقط، وهو الحزب الذي  -حزًبا سٌاس

ٌُعرؾ عنه وال عن أيٍّ مِ  ن قواعده المشاركة فً أي عمل لم 

ٌِّن مدى التجنً الذي مارسه أبو العزاٌم؛  ؛ كل ذلك ٌب ًٍّ إجرام

وهو عوًضا عن أن ٌرد على النقد العلمً الذي وجهه السلفٌون 

إلقامة الموالد؛ كؤن ٌبٌن أدلة مشروعٌة هذا العمل ِمن الكتاب 

نة، وأفعال الصحابة أو أفعال العلماء ِمن القرون  الثبلثة؛ والسُّ

عوًضا عن ذلك قام باالتهام بالتكفٌر واإلرهاب وؼٌرها ِمن التهم 

  التً ٌعتبر إطبلقها دون دلٌل جرٌمة شرًعا وقانوًنا!

ا وإثارة الفتن فٌه هو ذلك الذي  فالذي ٌرٌد تفرٌق المجتمع حّقً

ٌّتهم شرٌحة كبٌرة منه عبرت صنادٌق االنتخابات عن قوتها 

: األولى: حٌن حصلت على ربع مقاعد نالفابقة وشعبٌتها مرتٌ

ٌناٌر"، واألخرى حٌن  ٕ٘البرلمان فً انتخابات ما بعد "ثورة 

حصلت على ثانً عدٍد ِمن األصوات فً االنتخابات البرلمانٌة 

ٌونٌو"؛ ولم ٌحل دون أن تكون القوة األولى فً  ٖٓبعد "ثورة 

على  البرلمان المصري سوى نظام القوابم االنتخابٌة الذي ٌنصّ 

ق قابمة على أخرى بصوٍت واحٍد ٌقضً بإسقاط القابمة  أن تفوُّ

 األخرى بؤسرها، مهما كانت حصٌلتها ِمن األصوات!

فَمن ٌّتهم دون مباالة باإلرهاب والتكفٌر فبة بهذا الحجم هو َمن 

ٌرٌد تقسٌم المجتمع وإثارة الفوضى؛ أما َمن ٌنتقد إحدى 

ا؛ فهذا ال ًٌّ ذي ٌعّبر عن المواطنة الحقٌقٌة الممارسات نقًدا علم

التً تكفل حرٌة التعبٌر فً نقد الممارسات الخاطبة، والتً هً 

 إحدى مقررات الدستور والنظام اإلعبلمً فً مصر.

 عبلء ماضً والتكفٌر:

صحٌح أن عبلء ماضً لٌس موضوع الورقة محلَّ نقدنا فً هذا 

ى نتٌجة الرد؛ لكن تصدٌر الورقة بتصرٌحه، وانتهاء الباحث إل

تعنً إقرار ما أدلى به عبلء ماضً، بل والزٌادة علٌه؛ كل ذلك 

ٌحتم علٌنا تنبٌه القارئ إلى حقٌقة المٌول الفكرٌة لهذا الرجل، 

 فما موقفه ِمن التكفٌر حٌن ٌّتهم مخالفٌه بالتكفٌر؟

عبلء ماضً هو مإلؾ كتاب: )ٌهود أم حنابلة؟!( الصادر عن 

صفحة؛  ٕٖٔم، والواقع فً 999ٔدار الكتاب الصوفً عام 

وقد كان اسم الكتاب: )ٌهود ال حنابلة(، لكنه استمع إلى رأي 

الدكتور عبد العلٌم شلبً والذي اقترح علٌه باستبدال )أم( 

ح المإلؾ بذلك فً لقابه بقناة العالم اإلٌرانٌة  بـ)ال(؛ كما صرَّ

غ منشور فً عدد من المواقع، منها: موم ٕٓٔٓسنة  قع )اللقاء مفرَّ

، والكتاب عبارة عن مجموعة م(ٕٓٔٓ/ ٔ/ ٘الؽدٌر الشٌعً بتارٌخ 

أكاذٌب وترهات ٌنتهً منها إلى أن السلفٌٌن كلهم ودون استثناء 

 ال فرق بٌنهم وبٌن الٌهود!

 إذن َمن التكفٌري؟! 

 وَمن الذي ٌفرق المجتمع؟!

ٌّة وٌطرح التساإالت حول مدى  هل هو َمن ٌناقش بعلم

شرٌة قابلة للنقد؛ كإقامة مولد فً القاهرة مشروعٌة ممارسة ب

للسٌدة زٌنب، أم َمن ٌإلّؾ كتاًبا ٌصؾ مبلٌٌن ِمن أبناء المدرسة 

حتى الٌوم  -أي ِمن القرن السابع-السلفٌة منذ عهد ابن تٌمٌة 

ٌصفهم بؤنهم ٌهود، وٌإلؾ فً ذلك كتاًبا، وٌإلِّب علٌهم طابفة 

لم واألمن ا  لعاّم؟! ِمن المجتمع لٌخلَّ بالسِّ

http://salafvoice.com/article.aspx?a=9499
http://salafvoice.com/article.aspx?a=9499
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ا بعبلء ماضً أكتفً ِمن الحدٌث عنه  وألن الموضوع لٌس خاّصً

ا فً بٌان حقٌقته ومدى لدده  ًٌ بهذا القدر، وأظنه قدًرا كاف

 ، ًِّ وفجوره فً الخصومة، وُبعده كلَّ البعد عن المنهج العلم

 وعن مسالك المنصفٌن والمعتدلٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 )ٖالسلفٌة والصوفٌة: نصٌح بعلم، وحكٌم بعدل )

رد علمً على ورقة بعنوان: "السلفٌة والصوفٌة، 

 عداء ال ٌنتهً وحرب دابمة االشتعال!"

 كتبه/ محمد إبراهٌم السعٌدي 

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

 :السلفٌون وتكفٌر الصوفٌة

السلفٌون فً التكفٌر منهجهم هو منهج الصحابة والتابعٌن وَمن 

تبعهم بإحسان، فبل ٌكّفرون بذنب، وال ٌكّفرون معذوًرا بجهل أو 

تؤوٌل أو إكراه؛ وإذا ثبت كفر أحٍد ِمن المسلمٌن، ووجدت 

الشروط وانتفت الموانع؛ فبل ٌوقعون العقوبة علٌه؛ ألن ذلك 

الّرسمٌة المعنٌة، فٌحال للقضاء  لٌس إلٌهم، وإنما هو للجهات

وٌستتاب، وتقام علٌه الحجة، وٌحكم علٌه القاضً بما ٌناسب 

 حاله شرًعا.

وُكُتب علماء السلفٌة َتُؽّص بهذا األمر؛ وفً هذا الرد سؤكتفً 

بنصٍّ ِمن رأس السلفٌة فً العصر الحاضر، وهو اإلمام المجدد 

الم الدٌن، وأقام به محمد بن عبد الوهاب، الذي أحٌا َّللا به مع

منهج السلؾ بعد طول ؼٌبة واندثار، وكان ِمن آثاره العظٌمة 

المملكة -هذه الدولة المباركة  -إن شاء َّللا-التً ال ٌنقطع أجرها 

التً قامْت على دعوته، وبلػ نفعها فً تجدٌد  -العربٌة السعودٌة

معالم الدٌن وحرب الخرافة مشارق األرض ومؽاربها، وهذا ِمن 

ظٌم فضل َّللا ومنته على هذه الدولة وعلى الناس، ولكن أكثر ع

 الناس ال ٌشكرون.

"وإذا كنا ال نكفر َمن عبد الصنم الذي على  :-رحمه َّللا-ٌقول 

قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما؛ 

ألجل جهلهم وعدم َمن ٌنّبههم؛ فكٌؾ نكفِّر َمن لم ٌشرك باهلل إذا 

 م ٌهاجر إلٌنا أو لم ٌكفر وٌقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظٌم"ل

 .(ٙٙ/ ٔ)الدرر السنٌة، 

"وأما ما ذكر األعداء عنً أنً أكفر  أًٌضا: -رحمه َّللا-وقال 

بالظن وبالمواالة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم علٌه الحجة؛ فهذا 

بهتان عظٌم، ٌرٌدون به تنفٌر الناس عن دٌن َّللا ورسوله" 

 (.ٗٔ/ ٖجموع مإلفات الشٌخ محمد بن عبد الوهاب، )م

وؼٌر ذلك ِمن المقوالت له وألبنابه، ولعلماء السلفٌة أجمعٌن، 

وبها وبمثلها نرد قول الباحث الذي أرسله دون بٌنٍة، وٌرمً 

"فالعبارات والجمل  السلفٌة بالتكفٌر حٌن قال فً أول ورقته:

ن الدٌن والدنٌا لو التً رددها المتصوفة... كفٌلة بإخراجك مِ 

ٌُخرج السلفٌون  نطقت بها أمام الفصٌل السلفً"، وقوله: "هكذا 

المنتمٌن للطرق الصوفٌة ِمن اإلٌمان للكفر، وبالتالً ٌستحلّون 

 دماءهم وأموالهم!".

 كبلم مرسل دون بٌنة! وَّللا المستعان، وال حول وال قوة إال به.

ً العصر الحاضر هم أن السلفٌٌن فومما ال ٌعلمه أكثر الناس: 

أكثر َمن ألفوا الكتب فً الرد على دعاة التكفٌر؛ فإننا حٌن ننظر 

إلى علماء الصوفٌة فً العصر الحاضر ال نجد لهم مإلفات ترد 

على شبهات التكفٌرٌٌن، وترد اآلٌات واألحادٌث المتشابهة التً 

ٌستدل بها دعاة التكفٌر إلى محكمات الدٌن؛ ال تجد هذا النوع 

الكتب إال عند السلفٌٌن وحدهم؛ أما َمن سواهم فمعظم  ِمن

مإلفاتهم ومقاالتهم فً هذا الباب منصبة على محاولة إثبات 

نسبة التكفٌر إلى السلفٌٌن، هذا همهم الذي شؽلوا أنفسهم به، 

 أما الرد على دعاة التكفٌر فلٌس لهم كبٌر جهد فٌه.

فً الشرق  ولن أستعرض فً هذا الرد مإلفات علماء السلفٌة

والؽرب فً مواجهة الفكر التكفٌري، بل سؤقتصر على بعض 

 مإلفات السلفٌٌن فً مصر التً هً مصدر هذه الورقة:

كتاب )مسابل اإلٌمان والكفر( "للدكتور ٌاسر برهامً"؛  -ٔ

الرجل عٌنه الذي أثار نقُده لممارسة الموالد تصرٌحاِت عبلء 

 ماضً أبو العزاٌم.

الرد على بدعة التكفٌر(، للدكتور "أحمد )العذر بالجهل و -ٕ

 فرٌد".

)سعة رحمة رب العالمٌن للجهال المخالفٌن للشرٌعة ِمن  -ٖ

المسلمٌن، وبٌان عموم العذر فً الدارٌن ألصول وفروع 

 الدٌن(، تؤلٌؾ: السٌد بن سعد الدٌن الؽباشً.
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 )ال إله إال َّللا كلمة النجاة(، للدكتور ٌاسر برهامً. -ٗ

ر على الخوارج ودعاة التكفٌر(، تؤلٌؾ: الشٌخ السٌد )النكٌ -٘

 حسٌن العفانً.

)إعبلن النكٌر على ؼبلة التكفٌر(، تؤلٌؾ: أحمد بن إبراهٌم  -ٙ

 أبو العٌنٌن.

)فتح العلً الكبٌر فً مسابل اإلٌمان والرد على شبهات  -7

 التكفٌر(، تؤلٌؾ: الشٌخ عادل نصر.

د السلف ٌون بكتابتها، بٌنما ال نجد وؼٌرها ِمن الكتب التً تفرَّ

جهًدا ٌشابه أو ٌقرب ِمن هذا الجهد فً الرد على شبهات 

الخوارج التكفٌرٌٌن؛ وبهذا ٌتؤّكد للقارئ مدى المجازفة والتجنً 

 اللذٌن أقدم علٌهما كاتب التقرٌر.

 كاتب التقرٌر ٌرد على نفسه:

ها لم ٌكد كاتب التقرٌر ٌنتهً ِمن إرسال افتراءاته السابق ذكر

مون الصوفٌة إلى  حتى ناقض نفسه حٌن ذكر: أن السلفٌٌن ٌقسِّ

ثبلث طبقات؛ قال: "الطبقة األولى: وكان ٌؽلب على أكثرهم 

نة ونهج  االستقامة فً العقٌدة، واإلكثار ِمن دعاوى التزام السُّ

 السلؾ، وِمن أشهر رموز هذا التٌار أبو القاسم الخراز...".

فً هذا التقسٌم بسطرٌن فقط  أنه قبل شروعهوجه التناقض: 

ٌذكر أن السلفٌٌن ٌخرجون الصوفٌة ِمن اإلٌمان للكفر، 

وٌستبٌحون دماءهم وأموالهم؛ فكٌؾ ٌسوغ له هذا الحكم 

المطلق مع أنه ٌعلم أن السلفٌٌن لدٌهم هذا العدل، وهذه العلمٌة 

فً التقسٌم، وأنهم ٌرون أن طبقة ِمن الصوفٌة ٌؽلب على 

 ة فً العقٌدة.أكثرهم االستقام

أن تقسٌم الصوفٌة إلى ثبلث طبقات،  ومما ٌجدر بٌانه هنا:

وكامل النص الذي أورده الباحث منقول بحروفه مع شًٍء ِمن 

االختصار عن كتاب: "الموسوعة المٌسرة فً األدٌان 

والمذاهب"؛ ولؤلسؾ لم ٌشر الباحث إلٌها، مع أنه نقل منها نقبًل 

ا؛ وهذا ٌوقفنا عند أ ًٌّ حد العٌوب المنهجٌة فً هذه الورقة، حرف

 والتً قلنا: إنها سوؾ تتضح فً أثناء هذا الرد.

أن الباحث نسب هذا  وِمن األخطاء العلمٌة والمنهجٌة أًٌضا:

التقسٌم إلى السلفٌٌن مع أنه مجرد اجتهاد ِمن كاتبً الموسوعة 

المٌسرة ٌمكن تباحث أمر نقده وزٌادة الطبقات إلى ست أو أكثر؛ 

ح أن الموسوعة المٌسرة مجهود قدمته للعلم والعالم صحٌ

مإسسة سلفٌة سعودٌة وهً:"الندوة العالمٌة للشباب المسلم"؛ 

ا ال ٌعبِّر عن آحاد  ًٌّ ا علم ًٌّ لكن هذه الموسوعة تبقى كتاًبا وصف

السلفٌة؛ فضبًل عن مجموعهم، وإن كان السلفٌة ٌرون تلك 

ودعوٌة وعلمٌة وإؼاثٌة المنظمة وما تقوم به ِمن أعمال تربوٌة 

 ِمن إنجازات ببلدهم المحمودة.

أنه ذكر قْبل أسطر ِمن  وِمن تناقضات الباحث ورده على نفسه:

نقله لطبقات الصوفٌة، كون الخراز ِمن أصحاب البدع الشركٌة 

التً ترتكب باسم الصوفٌة، وٌكفر السلفٌُة الصوفٌَة ِمن أجله، 

ن الطبقة األولى التً ٌحكم ثم عند ذكر الطبقات ٌجعل الخراز مِ 

 السلفٌون باستقامتهم على العقٌدة!

 أسباب العداء:

ن فصٌلٌن كبلهما ٌشهد أن:  ٌْ ٌتساءل الباحث عن أسباب العداء ب

"ال إله إال َّللا"، ثم ٌسرد عدًدا ِمن القضاٌا ٌرى أنها اتهامات 

ٌوجهها السلفٌون للصوفٌة، وٌرى أن الوقوؾ على هذه التهم 

 ا نعرؾ هذا السبب.سوؾ ٌجعلن

 وهنا نقؾ لبحث أمرٌن:

 هل حّقًا ٌعادي السلفٌون الصوفٌٌن؟ األول:

 مناقشة الباحث فٌما ذكره حول عدد ِمن المصطلحات. واآلخر:

ا ٌعادي السلفٌون الصوفٌٌن؟!  فهل حّقً

السلفٌون ال ٌعادون أحًدا ِمن المسلمٌن؛ بل ٌشفقون على 

د ِمن حرصهم على المسلمٌن، وٌحرصون على اإلسبلم أش

أنفسهم، وِمن منطلق الشفقة على المسلمٌن والحرص على 

اإلسبلم ٌقفون فً وجه الدعوات التً تحاول صرؾ المسلمٌن 

صلى َّللا علٌه -عن الدٌن الصحٌح الذي جاء به رسول َّللا 

، وهو الدٌن القٌم الذي العوج فٌه، والدٌن التام الذي ال -وسلم

ه كل َمن ٌسعى إلدخال ما لٌس ِمن نقص فٌه، كما ٌقفون فً وج
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اإلسبلم، وٌوهم عوام المسلمٌن أنه ِمن الدٌن، وهو لٌس ِمن 

 الدٌن فً شًء.

وأسلوبهم فً التعبٌر عن هذا الوقوؾ هو المطالبة بدلٌل ِمن 

نة أو حتى ِمن قول أو فعل سلؾ األمة ِمن  القرآن أو السُّ

أو ذاك جاء  ٌدل على أن هذا العمل -رضً َّللا عنهم-الصحابة 

 به الشرع، ولٌس بدعة فً الدٌن.

فكل ما ٌطلبونه هو الدلٌل ال ؼٌر؛ ولهم فً هذه المطالبة 

مستندهم القطعً الثبوت، والقطعً الداللة فً كمال الدٌن 

وأستؽنً عن  وتمامه وقٌامه، وحرمة اإلحداث واالبتداع فٌه،

ٌر سردها هنا باإلحالة إلى بعض الكتب التً تخصصت فً التحذ

ِمن االبتداع فً الدٌن؛ ومنها: كتاب "البدع والنهً عنها" 

هـ(، وكتاب "الحوادث 87ٕلمحمد بن وضاح القرطبً )ت 

هـ(، وكتاب "اتباع ٖٓ٘والبدع "ألبً بكر الطرطوشً )ت 

هـ(، ٖٗٙالسنن واجتناب البدع" لضٌاء الدٌن المقدسً )ت

ٌر هـ(؛ وؼ79ٓوكتاب "االعتصام" ألبً إسحاق الشاطبً )ت 

ذلك ِمن الكتب التً ألفها أصحابها ؼٌرة على الدٌن ِمن أن تظهر 

فً المسلمٌن البدع حتى ٌبتعدوا عما أنزل َّللا، وٌستبدلوا 

بشرٌعة َّللا عبادات وعقابد وتصورات ما أنزل َّللا بها ِمن 

 سلطان!

ٌُستحدث ِمن البدع ُتَواَجُه  لكن مطالبة السلفٌٌن بالدلٌل على ما 

هإالء إلى التؤلٌب على السلفٌٌن، ومحاربتهم  بالعجز، فٌذهب

وتشوٌه صورتهم، والكذب علٌهم؛ عوًضا عن الرضوخ للحق 

 والعودة إلٌه.

وقد كان هذا دأب خصوم المنهج السلفً ِمن حٌن أن تسلطت 

البدع على المسلمٌن؛ ال ٌواجهون أتباع منهج السلؾ إال 

حنة اإلمام بالتشوٌه واستعداء السلطات والدول علٌهم، وما م

أحمد وموت ابن تٌمٌة فً السجن إال مثاالن تارٌخٌان صارخان 

على هذا األمر، ولم ٌكن الرجبلن ٌعادٌان أحًدا، وسٌرتهما تشهد 

ٌُجلد  بؤنهما لم ٌطلبا إال الدلٌل؛ وكان اإلمام أحمد ٌقول وهو 

 بالسٌاط: "آتونً آٌة أو حدًٌثا".

لم  :-هـٕٙٔٔعام  وأعنً بالتحدٌد-وفً مطلع عصرنا الحاضر 

ٌكن السلفٌون ٌعادون أحًدا، وال ٌشكلون خطًرا على أحد، وكانوا 

ٌعٌشون فً واحة فً وسط صحراء الجزٌرة العربٌة اسمها: 

"الدرعٌة"، ومع ذلك ُوجهوا بالتهدٌد والوعٌد؛ وأرسل السلطان 

نة رسالة إلى شرٌؾ مكة ومعها  "محمود األول" فً تلك السَّ

هبٌة لٌقتل الملحد )هكذا وصفه( محمد بن عشرون ألؾ لٌرة ذ

 عبد الوهاب! 

وما زالوا ٌرسلون لهم الجٌوش ِمن العراق والحجاز، 

ون بقوة َّللا  ، وتتسع دٌارهم؛ حتى -تعالى-والسلفٌون ٌتقوَّ

أرسلوا لهم جًٌشا عرمرًما ِمن مصر إلى أن وصل إلى الدرعٌة؛ 

ر ِمن ع ر َمن هجَّ لمابها وأهلها، فدمرها، وقتل َمن قتل، وهجَّ

وأسر َمن أسر، ثم تركوهم وتركوا نجًدا كلها لتعود حالها كما 

كانت قْبل الحكم السلفً، ٌعود إلٌها "الجهل والخوؾ 

ن الحضارة  ٌْ ن األمم وب ٌْ والخرافة"؛ ذلك الثبلثً الذي ٌحول ب

 والرقً والوحدة.

وفً أٌامنا الراهنة: ما العداء الذي فعله السلفٌون فً كل بلد 

 سبلمً؟!إ

لٌس لهم فً كل بلد إال الدعوة بالحسنى، والمطالبة بالدلٌل، 

 وطلب العلم وتعلٌمه، فؤٌن العداء فً هذا؟!

ثم نرى الموقؾ منهم: التضٌٌق علٌهم فً مساجدهم ودروسهم 

ومإسساتهم، بل وصل األمر إلى لحاهم وثٌابهم ونقاب نسابهم؛ 

ة إلٌهم؛ فؤي عداء ثم بعد ذلك نسبة الحركات الخارجٌة التكفٌرٌ

 فعلوه؟! وأي عداء فُعل بهم؟! 

م الباحث مثااًل واحًدا على عداء السلفٌة للصوفٌة، مع أنه  ٌَُقدِّ وال 

 قد افتتح ورقته بتصرٌحات "عبلء ماضً" العدوانٌة!

 . -إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

afy.comwww.anasal 

  

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


21 
 

 (ٕأمة ال تموت! )

 كتبه/ محمد سرحان 

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

فقد ذكرنا فً المقال الماضً كٌؾ أن أمة اإلسبلم تضعؾ، لكنها 

ال تموت، وُتبتلى؛ ال لهوانها على َّللا، وإنما لتراجع دٌنها الذي 

 ها.هو مصدر عزها وقوتها، ولتستفٌق ِمن ؼفوت

لكنَّ أعداءها ال ٌفتؤون ٌتربصون بها، ٌنتظرون ؼفوة أو ؼفلة، 

فعدى الصلٌبٌون على أجزاء ؼالٌة ِمن األمة، فاستولوا على 

بٌت المقدس والمسجد األقصى الذي جعلوه إصطببًل لخٌولهم 

وخنازٌرهم، واجتاحت الحروب الصلٌبٌة األمة، لكن األمة التً 

ن مرضها، لٌقودها أحد أطبابها مرضت تعالِج نفسها وتتعافى مِ 

" إلى نهضٍة وانتصاٍر، بعد أن -رحمه َّللا-"صبلح الدٌن األٌوبً 

طهر الجبهة الداخلٌة لؤلمة ِمن الشٌعة الروافض العبٌدٌٌن الذٌن 

كانوا كالجرثومة الخبٌثة فً جسد األمة؛ فطهَّر األمة ِمن الداخل، 

فً الخارج، بعد ثم قام بهذا الجسد الطاهر للنصر على األعداء 

نة، وكان ألهل  النصر على النفس بإلزامها الدٌن والعقٌدة والسُّ

 مصر الشرؾ أن ٌكونوا أكثر جنود اإلسبلم ٌومبٍذ.

ثم كانت الهجمة التترٌة الؽاشمة، فاجتاحت األمة واحدة ِمن أكثر 

أمم البشر همجٌة؛ أخذت عاصمة الخبلفة، وقتلت المبلٌٌن ِمن 

ببلد على رإوس أهلها، فً وقٍت كان بعض وهدمت الالمسلمٌن، 

أبناء األمة بعٌدٌن عن منهجها وعقٌدتها؛ فابتلٌت، وقٌض َّللا 

لها َمن ٌعٌدها إلى ربها ومنهجها وعقٌدتها، فوقؾ العز بن عبد 

السبلم وقطز )فً اجتماع السلطان مع القرآن( لٌصدوا هذه 

أهل مصر الهجمة فً عٌن جالوت، فً ٌوٍم ِمن أٌام َّللا، وحاز 

الشرؾ مرة أخرى فً الحفاظ على األمة وتقدم الصفوؾ دفاًعا 

 عن دٌنها.

كانت األمة أحٌاًنا تضعؾ فً مكاٍن وتقوى فً آخر؛ ففً الوقت 

 الذي ضاعْت فٌه األندلس ؼرًبا، كانت القسطنطٌنٌة تفتح شرًقا!

لقد صنع المسلمون خبلل تارٌخهم حضارة عبقرٌة فً كل 

قتصادٌة وسٌاسٌة، وثقافٌة واجتماعٌة، علمٌة واالمجاالت: 

وفنٌة، وعسكرٌة، وقامْت على أكتاؾ هذه الحضارة حضارة 

 األوربٌٌن واألمرٌكان.

كانت الهجمات الشرسة الممنهجة  وفً العصر الحدٌث:

المتنوعة "عسكرٌة، وثقافٌة، واجتماعٌة، وفكرٌة"، وأثَّرت 

ألمة، واتكؤ هذه الهجمات فً كثٌٍر ِمن رجاٍل ونساء وأطفال ا

األعداء لٌسترٌحوا ِمن الجهد المضنً المبذول، مستبشرٌن 

بالنصر الذي أحرزوه على األمة؛ فإذا بها تفجؤهم وتفزعهم 

ت أرجاء الدنٌا، تحاول أن تبعث األمة ِمن  بٌقظٍة إسبلمٌٍة عمَّ

جدٌٍد؛ بدأت فً منتصؾ القرن العشرٌن ومستمرة إلى اآلن؛ نعم 

لتً كانت قْبل، لكنها على الطرٌق، لم تصل إلى اإلفاقة ا

تستصحب معها الرؼبة فً نصرة الدٌن، والرجاء فً رحمة َّللا، 

صلى َّللا علٌه -والنظر إلى اآلخرة، تحدوها بشرٌات النبً 

بنصرة الدٌن وعودة الخبلفة، وفتح رومٌة، وظهور  -وسلم

 -علٌه السبلم-المهدي، ومبلحم آخر الزمان، ونزول عٌسى 

 ال، واالنتصار على الٌهود.وقتله الدج

أمة تضعؾ لكنها ال تموت، تستنهض همم أبنابها للعمل والبذل 

لدٌن َّللا؛ لٌكون كلُّ واحد ِمن أبنابها لِبنة فً بناء صرح اإلسبلم 

ن علٌه  العظٌم، مستبشرة بالنصر القادم، وبؤمل ٌحدوه ٌهوِّ

مصاعب ومشاق الطرٌق، فهو إلى أحد الوعدٌن أقرب: إما 

 ر والثواب، وإما األجر والثواب مع الظفر والنصر.األج

ٌُعز  فاللهم انصر اإلسبلم والمسلمٌن، وأبرم لهذه األمة أمر رشد 

ٌُهدى فٌه أهل معصٌتك.  فٌه أهل طاعتك، و

وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على عبدك ونبٌك محمٍد، وعلى آله 

 وصحبه وسلم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 زمام المبادرة

 كتبه/ أحمد حمدي

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

ةً : )-تعالى-فقد قال َّللا  ، أي (120)النحل:( إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ

ٌُقتدى به فً الخٌر، وقال  قِ: )-تعالى-إماًما  ( ٌَن إَِماًماَواْجَعْلَنا لِْلُمتَّ

ا : )-تعالى-، وقال (74)الفرقان: ْهُدوَن بِؤَْمِرَنا لَمَّ ٌَ ًة  َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم أَبِمَّ

 . (24)السجدة:( َصَبُروا

"بالصبر والٌقٌن ُتنال اإلمامة فً : -رحمه َّللا-قال ابن القٌم 

 الدٌن". 

ا إِن ُتْبُدو: )-تعالى-لذلك البد ِمن اإلٌجابٌة والمبادرة، قال 

 ًَ ا ِه َدَقاِت َفنِِعمَّ صلى -، فانظر إلى قول النبً (271)البقرة:( الصَّ

فٌَمن ؼرس ؼرًسا أو حفر ببًرا أو أجرى نهًرا،  -َّللا علٌه وسلم

أي بذر بذرة خٌر وأخذ زمام المبادرة والمبادأة، فاقترح اقتراًحا 

أو فكرة أو تجربة وبدأ تنفٌذها، فقلده ؼٌره واتبعه؛ فٌؤخذ مثل 

 هم.أجر

البد ِمن الممانعة وروح المقاومة والمجاهدة للواقع المرٌر وعدم 

االستسبلم للروح االنهزامٌة أو روح الفتور، والكسل والسلبٌة 

-انظر إلى قول النبً واإلحباط والٌؤس الموجود عند البعض؛ 

ِد أََحِدُكْم َفِسٌلٌَة فَ : )-صلى َّللا علٌه وسلم ٌَ اَعُة َوبِ إِْن إِْن َقاَمْت السَّ

ْفَعلْ  ٌَ ْؽِرَسَها َفْل ٌَ ى  قُوَم َحتَّ ٌَ )رواه أحمد، وصححه ( اْسَتَطاَع أَْن اَل 

 ، مع أنه لن ٌرى ثمرتها ربما أو نتٌجتها. األلبانً(

 فبلبد ِمن تحرٌك الماء الراكد وجنً ثمار رمضان واالعتكاؾ،

والشباب الجدد الذٌن تم التعرؾ علٌهم، واستؽبلل الحالة 

ك اإلجازة الصٌفٌة والفراغ عند الشباب، فنحن ال والنشاط، وكذل

نصنع الفرص، ولكن إذا جاءت ٌنبؽً أال نضٌعها، ونفسك إن لم 

تشؽلها بالحق شؽلتك بالباطل، والمجتمع الذي تكثر فٌه البطالة 

 ٌكثر فٌه الشؽب.

وال تستقل حجمك فً قرٌٍة أو مسجٍد أو حً أو منطقة، أو تقول: 

ضعٌفة أن تقاوم اإلعبلم والشهوات كٌؾ لهذه المجهودات ال

والشبهات واالنحرافات العقدٌة ِمن موجات اإللحاد واالنتحار 

  واإلدمان والتكفٌر؟!

ولكن تخٌل لو قام العشرات والمبات واآلالؾ بعقد مدارس قرآن 

أو أٌام مسجدٌة أو دورات علمٌة مكثفة أو أسابٌع ثقافٌة، 

والكثٌرة الموجودة دون  ونستؽل كل المساحات والبدابل المتاحة

الوقوؾ عند العجز عن بعضها، ولو رأى َّللا منا بذل الطاقة 

واستفراغ الوسع؛ لكان له أكبر األثر فً تؽٌٌر الواقع، خاصة أن 

الشباب الٌوم ٌحتاجون الى دوراٍت سرٌعٍة لمساٌرة روح العصر 

وسرعة الحٌاة، ومناسبة همم الناس وعدم صد البعض على 

وٌلة، ورؼبة البعض فً الشعور باإلنجاز لمشارٌع الدراسة الط

 صؽٌرة فً فترات زمنٌة قرٌبة محددة.

والبد أن نعلم أن هناك أجٌااًل جدٌدة لم تسمع قضاٌانا، وَمن 

وكذلك اإلسقاط على  سمعها ربما نسٌها فٌحتاج الى التذكٌر،

الواقع والمستجدات كما أنه معلوم أن هذه القضاٌا ال ُتتقن وال 

أو تتضح اال بالتكرار والسماع بؤكثر ِمن أسلوب، وطرح  تنضج

أمثلة كثٌرة؛ فهذه نصٌحة إلخوانً الستشعار حجم المسبولٌة 

 والمخاطر والتحدٌات، واستؽبلل الفرص.

 موقع أنا السلفً
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 (ٔماذا لو ُكنَت الرابع؟! )

 ل فتح َّللا عبد الهاديكتبه/ جما

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

ًِّ  -رضً َّللا عنهما-فعن اْبِن ُعَمَر  بِ ِه -َعِن النَّ ٌْ ُ َعلَ
َصلَّى َّللاَّ

ْمُشوَن َفؤََصاَبُهُم اْلَمَطُر، َفَدَخلُوا ِفً قال: ) -َوَسلَّمَ  ٌَ َخَرَج َثبلََثٌة 

ِهْم صْخَرةٌ، َقالَ: َفَقالَ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: َؼاٍر فًِ َجَبٍل َفاْنحَ  ٌْ ْت َعلَ طَّ

اْدُعوا َّللاَ بِؤَْفَضِل َعَمٍل ِعَمْلُتُموهُ َفَقالَ أََحُدُهْم: اللُهمَّ إِنًِّ َكاَن لًِ 

َخاِن َكبٌَِراِن َفُكْنُت أَْخُرُج َفؤَْرَعى، ُثمَّ أَِجًُء َفؤَْحلُُب  ٌْ أََبَواِن، َش

َة، َفؤَِجًُء ِبالْ  ٌَ ْب ْشَرَباِن ُثمَّ أَْسقًِ الصِّ ٌَ ، َف ِحبلَِب، َفآتًِ بِِه أََبَويَّ

لًَة، َفِجبُت َفإَِذا ُهَما َنابَِماِن، َقالَ:  ٌْ َوأَْهلًِ َواْمَرأَتًِ َفاْحَتَبْسُت لَ

َزلْ َذلِكَ  ٌَ ًَّ َفلَْم  َتَضاَؼْوَن ِعْنَد ِرْجلَ ٌَ ُة  ٌَ ْب  َفَكِرْهُت أَْن أُوقَِظُهَما، َوالصِّ

َدْأبًِ َوَدْأَبُهَما َحتَّى َطلََع اْلَفْجُر اللُهمَّ إِْن ُكْنَت َتْعَلُم أَنًِّ َفَعْلُت َذلَِك 

َماَء َقالَ: َففُِرَج  ا فُْرَجًة، َنَرى ِمْنَها السَّ اْبتَِؽاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنَّ

ُت أُِحبُّ اْمَرأًَة ِمْن َعْنُهْم َوَقالَ اآلَخُر: اللُهمَّ إِْن ُكْنَت َتْعلَُم أَنًِّ ُكنْ 

َساَء َفَقالَْت: الَ َتَنالُ َذلَِك  ُجلُ النِّ ٌُِحبُّ الرَّ ً، َكؤََشدِّ َما  َبَناِت َعمِّ

ا  ُت فٌَِها َحتَّى َجَمْعُتَها َفَلمَّ ٌْ َها َماَبَة ِدٌَناٍر َفَسَع ٌَ ِمْنَها، َحتَّى ُتْعِط

َها، َقالَِت: اتَِّق َّللاَ  ٌْ َن ِرْجلَ ٌْ ، َوالَ َتفُضَّ اْلَخاَتَم إاِلَّ بَِحِقِه َقَعْدُت َب

َفقُْمُت، َوَتَرْكُتَها َفإِْن ُكْنَت َتْعلَُم أَنًِّ َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِؽاَء َوْجِهَك، 

ِن َوَقالَ اآلَخُر: اللُهمَّ إِْن  ٌْ لَُث ا فُْرَجًة َقالَ: َفَفَرَج َعْنُهُم الثُّ َفاْفُرْج َعنَّ

ُتُه َوأََبى َذاَك ُكْنَت َتْعلَُم أَنًِّ اسْ  ٌْ َتؤَجْرُت أَِجًٌرا بَِفَرٍق ِمْن ُذَرٍة، َفؤَْعَط

ُت ِمْنُه َبَقًرا  ٌْ ؤُْخَذ َفَعَمْدُت إِلَى َذلَِك اْلَفَرِق، َفَزَرْعُتُه َحتَّى اْشَتَر ٌَ أَْن 

ا َعْبِد َّللاِ أَْعِطنًِ َحقًِّ َفقُْلُت اْنَطلِْق إِ  ٌَ َها ُثمَّ َجاَء، َفَقالَ:  ٌَ لَى َوَراِع

َها لََك َفَقالَ: أََتْسَتْهِزئ بًِ َقالَ: َفقُْلُت: َما  تِْلَك اْلَبَقِر َوَراِعٌَها، َفإِنَّ

َها لََك اللُهمَّ إِْن ُكْنَت َتْعلَُم أَنًِّ َفَعْلُت َذلَِك اْبتِؽاَء  أَْسَتْهِزئ بَِك، َولِكنَّ

ا َفُكِشَؾ َعْنُهمْ   . )متفق علٌه(( َوْجِهَك َفاْفُرْج َعنَّ

  ً الحدٌث:ف

الحة التً ُتفرج بها  - ه ِمن األعمال الصَّ فضٌلة بّر الوالَدٌن، وأنَّ

ِن : )-تعالى-قال  الكربات: ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ َوَقَضى َربُّ

حٌَحٌن ِمن حدٌث عبد َّللا بن (ٖٕ)اإلسراء:( إِْحَساًنا ، وفً الصَّ

ًَّ قا -رضً َّللا عنه-مسعود  ب ه وسلَّم-ل: سؤلُت النَّ ٌْ -صلَّى َّللا عل

ِ؟ َقالَ: ) بلَةُ َعلَى َوْقِتَها: أَيُّ الَعَمِل أََحبُّ إِلَى َّللاَّ ؟ الصَّ ( َقالَ: ُثمَّ أَيٌّ

نِ َقالَ: ) ٌْ ؟ َقالَ: )بِرُّ الَوالَِد ِ ( َقالَ: ُثمَّ أَيٌّ ( الِجَهاُد فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .)متفق علٌه(

عن الّزنا، وأنَّ اإلنسان إذا عؾَّ عن الّزنا مع  فضٌلة العفَّة -

حٌَحٌن ِمن  قُدرته علٌه، فإنَّ ذلك ِمن أفضل األعمال، وفً الصَّ

رة  ٌْ ًَّ  -رضً َّللا عنه-حدٌث أبً ُهَر ب ه -أنَّ النَّ ٌْ صلَّى َّللا عل

ْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّ قال: ) -وسلَّم ٌَ ٌُِظلُُّهُم َّللاُ ِفً ِظلِِّه  (، وذكر هُ َسْبَعٌة 

َوَرُجلٌ َدَعْتُه اْمَرأَةٌ َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل، َفَقالَ: إِنًِّ أََخاُؾ منُهم: )

 .)متفق علٌه(( َّللاَ 

ُجل كان بإمكانه  فْضل األمانة وإصبلح العمل للَؽٌر، - فإنَّ هذا الرَّ

ٌُبقً هذا المال له، ولكن  ٌُْعطٌه أجَره و ا جاءه األجٌر أن  لمَّ

بلصه ألخٌه وُنصحه له، أعطاه كلَّ ما أثمر أجرة له، ألمانته وإخ

( َوالَِّذٌَن ُهْم أِلََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ : )-تعالى-قال َّللا 

 . (8)المإمنون:

عاء، - فإنَّ َّللا  أنَّ ِمن أعظم األسباب التً ُتدفع بها المكاره الدُّ

َذا َسؤَلََك َوإِ : )-تعالى-سمع دعاء هإالِء واستجاب لهم؛ قال 

اِع إَِذا َدَعانِ  ( ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوَة الدَّ

 . (8ٙٔ)البقرة:

ألنَّ كلَّ واحد منهم  أنَّ اإلخبلص ِمن أسباب تْفرٌج الكربات؛ -

اللُهمَّ إِْن ُكْنَت َتْعلَُم أَنًِّ َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِؽاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج ٌقول: )

ا فُْرَجةً عَ   (.نَّ

الح، - ل إلى َّللا بالعمل الصَّ ة التَّوسُّ ٌَّ فإنَّ كلَّ واحد منهم  مشروع

ّر  ٌُزٌل َّللا عنهم ما بهم ِمن الضُّ الح أن  ل إلى َّللا بعمله الصَّ توسَّ

ة.  والشدَّ

 .-إن شاء َّللا-وللحدٌث بقٌة 
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 !النظام العالمً ونفاقه

 كتبه/ عبلء رمضان 

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

ى  ٌُسمَّ فما ٌحدث فً درعا وجنوب سورٌا أظهر بوضوح أن ما 

ٌُظِهر العداء لروسٌا، وقد تتعارض  بالنظام العالمً )الؽربً( 

ر لتدمٌر ما تبقى ِمن مصالحهم، بٌنما ٌعطون لها الضوء األخض

 سورٌا واحتبللها، بل وُتلمع روسٌا بتنظٌم كؤس العالم.

ٌُظِهر األمرٌكان وحلفاإهم العداء إلٌران بٌنما هم َمن هدموا  و

العراق وسلموه إلٌران، وجاري تنفٌذ نفس الخطة بالٌمن بعد ما 

 استتب أمر إٌران فً لبنان، وكاد فً سورٌا.

ن ٌة وقٌاداتها أنها مستهدفه ِمن قَِبل ما إذا لم تدرك دولنا السُّ

ى بالنظام العالمً لصالح المشروع اإلٌرانً الذي ٌخدم  ٌسمَّ

 -وإن حدث بٌنهم مناوشات لتعارض المصالح-مصالح الؽرب 

 فستضٌع دولهم واحدة تلو األخرى.

ِمن قَِبل  -ِمن جذوره-أي تصور أن النظام اإلٌرانً ُمستهدؾ 

دون إٌران ال ٌمكن للؽرب تنفٌذ الؽرب هو تصور واهم، فب

خططه الرامٌة لهدم الدول العربٌة والسنٌة، وبناء أي خطط 

مستقبلٌة بناًء على هذا التصور ما هو إال وهٌم، وبناء ببل 

قواعد؛ فؽاٌة األمر خبلؾ مصالح وصراع نفوذ، واستنزاؾ 

 لثروات دولنا لحماٌتها ِمن )الُبعُبع( اإلٌرانً.

مشروع مواجهة مشترك لهذه األخطار  فبلبد أن ٌكون هناك

والتً ستمتد آثارها ألجٌاٍل، والبد أن ندرك نحن هذا  المدمرة،

الخطر الكبٌر الذي ٌهدد مجتمعاتنا لندرك حجم الخطر، ونتخذ 

 المواقؾ المناسبة تجاه األحداث المتبلحقة.

  أن ٌهٌا ألمتنا أمر رشٍد. -تعالى-نسؤل َّللا 

 موقع أنا السلفً
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  (ٓٔشبهات المبلحدة )

 كتبه/ إٌهاب شاهٌن 

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

 لٌس أًبا للبشر! -علٌه السبلم-الشبهة الثامنة: أن آدم 

ِمن أن آدم علٌه السبلم -كان مما استدل به أصحاب هذا الزعم 

: بعض الحفرٌات القدٌمة التً ترجع إلى أكثر -لٌس أًبا للبشر!

ِمن ملٌون عام؛ األمر الذي ٌدل على وجود بشٍر قْبل اإلنسان 

 الذي ال ٌتجاوز عمره على األرض أربعٌن ألؾ سنة. 

 والجواب على هذه الشبهة:

ظهر ِمن المفكرٌن َمن قال: إنهم وجدوا الدلٌل على آن آدم 

آن لٌس هو أول البشر، ِمن خبلل ما اكُتشؾ ِمن المذكور فً القر

األحافٌر القدٌمة لعظاٍم وجماجم بشرٌة، منها أحفورة إنسان 

ألؾ سنة، وأحفورة إنسان رودٌسٌا،  ٖٓٔسابٌان، وعمرها 

َر  وأحفورة إنسان هٌدلبرج، واكتشفت أحفورة إنسان كٌنٌا، وُقدِّ

 عمره بنحو ملٌون وتسع مبة ألؾ سنة!

م نشر "رٌتشارد لٌكً" أحد علماء 97ٕٔوفً عام 

األنثروبولوجً )علم اإلنسان( أنه اكتشؾ فً كٌنٌا بقاٌا 

جمجمة، ٌرجع تارٌخها إلى ملٌونٌن ونصؾ الملٌون ِمن 

السنٌن، وهو أقدم أثر لبنً البشر، وزعم "تشارلز داروٌن" فً 

القرن التاسع عشر أن اإلنسان الحالً انحدر ِمن سبللة القردة، 

ان ٌمشً على أربع منذ ملٌون سنة مضت، ثم انتصب وأنه ك

على قدمٌه بعد ذلك؛ إال أن نظرٌة رٌتشارد لٌكً عارضته بشدة، 

دت أن اإلنسان كان ٌمشً منتصب القامة منذ ملٌونٌن  وأكَّ

ونصؾ الملٌون ِمن السنٌن، وندرك نحن ِمن قراءة القرآن 

ٌن ألؾ سنة الكرٌم وقصص األنبٌاء فٌه أن آدم ال ٌتجاوز الثبلث

 مضت.

أن ما قالته المبلبكة لربهم عند خلق آدم ٌدلُّ  وزعم قوم آخرون:

على أنهم شاهدوا آدم آخر ِمن قْبل! وشاهدوا نسله منتشرٌن فً 

فً -األرض، ٌفسدون فٌها وٌسفكون الدماء، وٌدعم هذا الرأي 

أن األحافٌر القدٌمة، مثل: أحفورة جاوة،  -نظر بعض المفكرٌن

رودٌسٌا، وؼٌر ذلك ِمن األحافٌر القدٌمة تشٌر إلى  أو أحفورة

أكثر ِمن آدم ظهر على هذه األرض، قْبل آدم الذي جاء ذكره فً 

 القرآن الكرٌم، وأن آدم الذي نعرفه لٌس هو أول البشر!

ٌظل رأي هإالء حول هذه المسؤلة حبٌس النظر  وفً الحقٌقة:

ع أو اإلثبات أو الخٌال العلمً الذي ال ٌخرج إلى حٌز الواق

 -بحاٍل ِمن األحوال-العلمً؛ وذلك ألن األحفورة ال تثبت ٌقًٌنا 

أنها لبشر كان قْبل آدم على األرض، فربما ترجع هذه األحفورة 

 لحٌواٍن آخر أو لنوٍع ِمن القرود، ولٌس بالضرورة إلنسان. 

فاألحافٌر القدٌمة ال تدل على وجود آدم آخر قْبل آدم الذي 

ألحافٌر هً أشكال صخرٌة أو معدنٌة لمخلوقات نعرفه؛ ألن ا

ُطمرت فً األرض زمًنا طوٌبًل، فاسُتْبِدل السٌلكون أو أمبلح 

معدنٌة أخرى فً الصخور بالمواد العضوٌة فً الجسم 

؛ ال ٌمكن أن نقطع برأيٍ علمً عن األصل  المطمور، وِمن َثمَّ

قرٌب  الوراثً لؤلحفورة إن كانت إلنساٍن أو لنوٍع ِمن القرود

 الشبه باإلنسان. 

وٌتعرؾ العلماء على نوع األحفورة ِمن شكلها الخارجً فقط، 

ا؛ إذ ٌستحٌل على العلم أن  ًٌّ ًدا علم ولكن هذا التعرؾ لٌس مإكَّ

ؾ على جنس المخلوق ونوعه إال بفحص شفرته الوراثٌة  ٌتعرَّ

 الموجودة فً نواة خلٌٍة ِمن خبلٌاه، ولما كانت الخبلٌا قد تحلَّلتْ 

تماًما واختفت، وحلَّ محلها عناصر ِمن صخور األرض؛ فإن 

العثور على أحفورة وفحصها ال ٌعٌننا أبًدا على التعرؾ على 

ا.  ًٌّ ا، أو تحدٌد نوعها وراث ًٌّ  خلقها علم

ا بؤنها إلنسان؛ إذ ٌستحٌل  وِمن هنا: ًٌّ ال ٌمكن أن نقطع علم

"جوهانز علٌنا أن نفحص الحامض النووي فٌها، وقال العالم 

م أنه عثر على فك إنسان ٌرجع تارٌخه 8٘ٙٔهورذلر" سنة 

 إلى عشرة مبلٌٌن سنة، فِمن أٌن عرؾ أنه إنسان؟! 

أحد علماء -م اكتشؾ "رٌتشارد لٌكً" 97ٕٔوفً سنة 

فً كٌنٌا بقاٌا جمجمة ٌرجع  -األنثروبولوجً )علم اإلنسان(

أقدم أثر تارٌخها إلى ملٌونٌن ونصؾ الملٌون عام، وقال: إنها 

ِمن نوعه لئلنسان األول. ولكن َمن أدراه أنها جمجمة إنسان؟! 

ال ٌقطع بذلك إال علم الوراثة، وعلم الوراثة ال دخل له مطلًقا فً 

 تحدٌد جنس األحافٌر.
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وعلى هذا؛ فإن األحافٌر العلمٌة ال تثبت بٌقٌن وجود بشر قْبل 

، وأن ، وال تفً بدلٌٍل قاطٍع على ذلك-علٌه السبلم-آدم 

األحفورات التً تم اكتشافها، وترجع إلى مبلٌٌن السنٌن لٌس 

بالضرورة أن تكون أحفورات بشرٌة، كانت موجودة فً هذا 

الزمن البعٌد، فربما تكون لمخلوقاٍت أخرى أو لجنٍس ِمن 

الحٌوانات الشبٌهة باإلنسان: كؤنواع القرود والشمبانزي؛ فبل 

 .-علٌه السبلم-رض قْبل آدم تدل بٌقٌٍن على وجود بشٍر على األ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

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


26 
 

 (ٔلماذا انتحرْت؟! )

 كتبه/ نور الدٌن عٌد 

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

فقد هالنً مشهد امرأة تقذؾ بنفسها عمًدا أمام مترو األنفاق 

ى تقتل نفسها منتحرة، وال نعلم عن حالها إال هذا القنوط حت

والٌؤس والُبعد، فمع كثرة الصفحات التً تناقلتها؛ إال أن القلٌل 

 مَمن ٌشخص الحال وٌحكم علٌه شرًعا.

فإن ضٌق المعاش، وتراكم الدٌون، والشعور بالظلم والقهر وأكل 

 الجوارح،الحقوق، إٌذان بكرٍب وضٌٍق ٌثقبلن القلب، وٌكببلن 

فٌتمثل صاحبه حال الشاخص المتحجر؛ ٌنظر وال ٌرى، ٌسمع 

وال ٌعً، ٌتكلم وال ٌدرك! ٌود أن ٌتجنب الناس وٌعتزلهم، 

-ٌجلس فٌهم وقلبه محجوب عنهم؛ حال استعاذ منه رسول َّللا 

 ، وعلَّم أمته االستعاذة منه. -صلى َّللا علٌه وسلم

َصلَّى -َدَخلَ َرُسولُ  :قال -رضً َّللا عنه-فعن أبً سعٌد الخدري 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌَُقالُ  -َعلَ ْوٍم اْلَمْسِجَد، َفإَِذا ُهَو بَِرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر،  ٌَ َذاَت 

ا أَُماَمَة، َما لًِ أََراَك َجالًِسا فًِ اْلَمْسِجِد لَُه: أَُبو أَُماَمَة، َفَقالَ: ) ٌَ

بَلِة؟ ِر َوْقِت الصَّ ٌْ ِ. ( َقالَ: ُهُموٌم لَ فًِ َؼ ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ ٌُوٌن  ِزَمْتنًِ، َوُد

َك،  -َعزَّ َوَجلَّ -أََفبَل أَُعلُِّمَك َكبَلًما إَِذا أَْنَت قُْلَتُه أَْذَهَب َقالَ: ) َهمَّ

َنَك؟ ٌْ ا َرُسولَ، َقالَ: )َوَقَضى َعْنَك َد ٌَ قُلْ إَِذا ( َقالَ: قُْلُت: َبلَى، 

َت: اللَُّهمَّ  ٌْ إِنًِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن،  أَْصَبْحَت، َوإَِذا أَْمَس

َوأَُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َوأَُعوُذ بَِك ِمَن اْلُجْبِن َواْلُبْخِل، 

َجالِ  ِن، َوَقْهِر الرِّ ٌْ (، َقالَ: َفَفَعْلُت َذلَِك، َوأَُعوُذ بَِك ِمْن َؼلََبِة الدَّ

 ُ
نًِ.  -َعزَّ َوَجلَّ -َفؤَْذَهَب َّللاَّ ٌْ ً، َوَقَضى َعنًِّ َد )رواه أبو داود، َهمِّ

، فهذا حال ألزم صاحبه البعد عن طبٌعته، وحسنه الحافظ ابن حجر(

 على مخرجه ومنقذه وملجبه.  -صلى َّللا علٌه وسلم-فدله 

إنه َّللا مسبب األسباب، وخالق العباد ِمن التراب؛ ال رزق إال 

ُه ُهَو أَْؼَنى َوأَْقَنى: )-هسبحان-قال  رزقه، وال ؼنًى إال منه، ( َوأَنَّ

َماِء ِرْزقُُكْم َوَما ُتوَعُدونَ : )-عز وجل-، وقال (48)النجم: ( َوفًِ السَّ

ُ الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ : )-تعالى-، وقال (22)الذارٌات:
َّللاَّ

ٌَفْ  ٌُْحٌٌُِكْم َهلْ ِمْن ُشَرَكاِبُكْم َمْن  ٍء ٌُِمٌُتُكْم ُثمَّ  ًْ َعلُ ِمْن َذلُِكْم ِمْن َش

ٌُْشِرُكونَ  ا   . (40)الروم:( ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ

وهذا ٌحدو بالعبد إلى تصحٌح معتقده، وِمن َثمَّ سٌره وطلبه، فإن 

ا وال لوًما، بل أحمل نفس ألمه،  المقهور الفقٌر ال أزٌد علٌه هّمً

-ٌته، فؤشكره وأحزن نفس حزنه، حتى وإن تقلبت بنعم َّللا وكفا

، وأواسى إخوانً وأمتً، فبل سرور بإعراٍض عنهم، -سبحانه

ِهْم، وال نعٌم بتركهم وإهمالهم ) َمَثلُ اْلُمْإِمنٌَِن فًِ َتَوادِّ

َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطفِِهْم َمَثلُ اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه 

َهِر وَ  ىَسابُِر اْلَجَسِد بِالسَّ   .)متفق علٌه(( اْلُحمَّ

 موقع أنا السلفً
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 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
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هل ٌلزم َمن بنى شقة فً منزل والده شًٌبا تجاه 

 إخوته؟

 السإال: 

، وأنا األخ األكبر ألخ -رحمهما َّللا-مات والدي وِمن بعده أمً 

ختٌن، وقد ترك والدنا لنا بًٌتا مكوًنا ِمن محل مإجر، وشقة وأ

دور أرضً كان ٌسكن فٌها والدي وولدتً، ودور أول علوي 

ألخً، والدور الثانً أسكن فٌه أنا، والدور الثالث ألخً أًٌضا، 

والدور الرابع مإجر لزوج أختً الصؽٌرة ِمن قَِبل والدي، فٌكون 

مإجر، وشقة أرضً كانت للوالد، البٌت على النحو التالً: محل 

وشقتٌن باسم أخً، وشقة لً، وشقة مإجرة، مع العلم أنً 

رحمه -وأخً َمن بنى الشقق الخاصة بنا، ولم ٌساعدنا الوالد 

فً بنابها، وذلك مجرد توضٌح فقط، والمطلوب كٌؾ ٌكون  -َّللا

 تقسٌم المٌراث بٌنً وبٌن أخً وبٌن البنتٌن؟ وجزاكم َّللا خًٌرا.

 واب:الج

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

م المنزل للذكر مثل حظ األنثٌٌن، والشقة المإجرة توزع  فٌقسَّ

أجرتها بنفس النسبة إلى أن ٌنتهً إٌجارها، وعلٌكم أن تدفعوا 

 لؤلختٌن أجرة سطح ما بنٌتم علٌه.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

حكم استثمار مبلػ ِمن المال مع شخص ٌقول له: 

سؤشتري بمالك بضابع وأملكك إٌاها ثم أشترٌها منك )

 (بسعر أعلى بالتقسٌط

  السإال: 

ألؾ جنٌه عنده،  100تاجر قطع ؼٌار إذا أردت أن أستثمر مبلػ 

منك  سؤشتري لك بها بضاعة وأملكك إٌاها، ثم أشترٌها"ٌقول: 

ألؾ جنٌه باآلجل على سنة، وإن شبت نكرر هذا كل   125بـ

سنة وإال فبل"، فهل هذه الصورة صحٌحة خاصة أنه ٌقول: 

"وكلنً ألشتري لك البضاعة ثم أشترٌها منك آجبًل على سنة 

   ألؾ جنٌه"؟   125بـ

 الجواب:

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

صح إذا استلمَت أنَت البضاعة ِمن مكانها، ثم فهذه الصورة ت

نقلتها للتاجر وسلمتها له بالسعر اآلجل، أما دون تسلم وتسلٌم 

 فبل ٌجوز، أما التوكٌل فؤخشى منه أن ٌكون حٌلة. 

 موقع أنا السلفً
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 وعلومه الكرٌم رآنالق

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 6 -1اآلٌات ) -111

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 31 -29ان )اآلٌت -114

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 67 -62اآلٌات ) -126

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 71 -68اآلٌات ) -127

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 73 -71اآلٌات ) -128

 سر برهامًالقصص(. د/ ٌا

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 75 -74اآلٌة ) -129

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 77 -67اآلٌتان ) -131

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 77 -76اآلٌتان ) -131

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء121 -117اآلٌات ) -173 

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 مقدمة )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد رب الرسول -111 

تعرٌف القرآن )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد رب  -112

 الرسول

نزول القرآن )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد رب  -113

 رسولال

فوائد معرفة أسباب النزول )أصول فً التفسٌر(. د/  -114

 باسم عبد رب الرسول

ول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد رب المكً والمدنً )أص -115

 الرسول

ترتٌب القرآن وجمعه )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد  -116

 رب الرسول

تابع جمع القرآن )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد رب  -117

 الرسول

األحرف والقراءات )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد  -118

 رب الرسول

تابع األحرف والقراءات )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم  -119

 عبد رب الرسول

 

 

 حدٌث

باب هل ٌقدم الرجل رجله بٌن ٌدى جلٌسه )األدب الُمْفَرد(.  -176

 برهامًد/ ٌاسر 

 

 وأصوله فقه

فقه السنة(. د/ ٌاسر  -الخطبة على الخطبة )باب الزواج -116

 برهامً

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 أدعٌة الكرب )أضف لذة للذكر(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -119

 

 سٌرة وتراجم

قتلة فرعون! )من روائع القصص فً السٌرة النبوٌة(.  -117

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 

 فكر ومنهج

فصل فً الكالم على حدٌث أبً ذر فً محبة علً  -163

 )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً
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