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 (ٕتؤمالت فً حجة الوداع )

 كتبه/ ٌاسر برهامً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ل ما َنلحظه فً حدٌث جابر  ًَ هللاُ َعْنهُ -فؤَوَّ ، فً إسناده؛ -َرِض

ًّ عن أبٌه عن فإنه رواه م سلم ِمن رواٌة جعفر بن محمد بن َعلِ

ًَ هللاُ َعْنهُ -جابر  ، وجعفر: هو جعفر الصادق، وهو اإلمام -َرِض

السادس عند الشٌعة اإلمامٌة، وإلٌه ٌنسبون؛ فهم جعفرٌة نسبة 

ًّ زٌن  إلى جعفر الصادق، وأبوه هو محمد الباقر بن َعلِ

هو الذي روى الحدٌث العابدٌن، وهو اإلمام الخامس عندهم، و

ًَ هللاُ َعْنهُ -عن جابر   .-َرِض

ٌِّن لنا منزلة أبمة أهل البٌت عند أهل الُسنَّة والحدٌث؛  وهذا ٌب

فهم ِمن أهل الُسنَّة والجماعة الُعُدول الثقات األثبات الُحفَّاظ، 

حاشاهم أن ٌكون أحٌد منهم ِمن الروافض الكذابٌن الذٌن بنوا 

هإالء األبمة خاصة جعفر الصادق، مذهبهم على الكذب على 

 ومحمد الباقر.

ٌِّن لنا منزلة الصحابة عند هإالء األبمة؛  والحدٌث كذلك ٌب

ُ -فمحمد الباقر فً شبابه ٌطلب العلم ِمن الصحابة  ًَ هللاَّ َرِض

 .-رضً هللا عنه-، ومنهم جابر بن عبد هللا -َعْنُهم

ن أهل البٌت والصحابة عداوة أو اختالؾ  ٌْ فً اعتقاٍد أو ولٌس ب

ًَ -منهٍج؛ بل هم متحابون متآلفون، وتؤمل كٌؾ فعل جابر  َرِض

فه بنفسه؛ فإنه  -هللاُ َعْنهُ  ِمن دون -مع محمد بن علً لما َعرَّ

ه األسفل، ثم وضع ٌده على  -رفقابه ه األعلى ثم ِزرَّ َحلَّ ِزرَّ

صدره تؤنًٌسا له ومالطفة وتقدًٌرا له؛ لكونه ِمن أهل بٌت النبً 

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ ب به الترحٌب الخاص، فهو ابن -َصلَّى هللاُ َعلَ ، وَرحَّ

ًّ بن أبً  ه الحسٌن وَعلِ أخٌه فً هللا، وأبوه زٌن العابدٌن، وَجدُّ

ًَ هللاُ َعْنهُ -طالب كلهم إخوة فً هللا لجابر بن عبد هللا  ، -َرِض

 وفتح له باب السإال عما شاء، تؤكًٌدا على االهتمام بطالب العلم

 السابل عنه خصوًصا إذا كان ِمن أهل الفضل والنسب الشرٌؾ.

ن الصحابة وآل البٌت  ٌْ -وهذا ٌإكد سالمة الصدور واأللسنة ب

ًَ هللاُ َعْنُهم جمًٌعا ؛ فتًبا ألهل الحقد والؽل والسب واللعن؛ -َرِض

َثاِت اْلَخِبٌَثاُت لِْلَخبٌِثٌَِن َواْلَخِبٌُثوَن لِْلَخبٌِ) فإن أعمالهم ألٌق بهم،

قُولُوَن  ٌَ ا  ُءوَن ِممَّ َباِت أُولَبَِك ُمَبرَّ ٌِّ ُبوَن لِلطَّ ٌِّ بٌَِن َوالطَّ ٌِّ َباُت لِلطَّ ٌِّ َوالطَّ

 .(ٕٙ)النور:( لَُهْم َمْؽفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌمٌ 

ا:  ًٌ ًَ هللاُ َعْنهُ -فً قول جابر ثان ِ -َرِض ُ -: "إِنَّ َرُسولَ هللاَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ اِس فًِ  -َعلَ َن فًِ النَّ ، ُثمَّ أَذَّ ُحجَّ ٌَ َمَكَث تِْسَع ِسنٌَِن لَْم 

 ِ ِه َوَسلَّمَ -اْلَعاِشَرِة أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
": دلٌل ظاهر  -َصلَّى هللاَّ َحاجٌّ

على أن الحج واجب على التراخً؛ ألن فرض الحج كان إما فً 

َعزَّ -ل قول هللا سنة ِستٍّ ِمن الهجرة فً الحدٌبٌة، وفٌها نز

ِ : )-َوَجلَّ  وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هلِلَّ ، فالداللة عنه (9ٙٔ)البقرة:( َوأَتِمُّ

ر النبً  ا؛ إذ أَخَّ ِه َوَسلَّمَ -واضحة جّدً ٌْ الحج سنة  -َصلَّى هللاُ َعلَ

نه ِمن الحج بعد فتح مكة سنة ثماٍن  سبٍع وثماٍن وتسٍع، مع َتَمكُّ

م ٌحج، ولم ٌكن فً وقت الحج فً ولم ٌحج، وسنة تسٍع ول

ؼزوات، وإما أن ٌكون الحج قد فُرض سنة تسٍع على الوفود، 

عند قدوم وفد نصارى نجران، ونزول سورة آل عمران التً 

ِ َعَلى : )-َعزَّ َوَجلَّ -نزل صدرها فً قدومهم، وفٌها قول هللا  َوهلِلَّ

ِه سَ  ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ ٌْ اِس ِحجُّ اْلَب ، ومع (97)آل عمران:( بٌِاًل النَّ

ِه َوَسلَّمَ -ذلك لم ٌحج  ٌْ ر  -َصلَّى هللاُ َعلَ فً السنة التاسعة، وإنما أمَّ

 أبا بكر على الحج، وأقام للناس حجهم.

ِه َوَسلَّمَ -وأما االعتذار بؤن الرسول  ٌْ لم ٌحج لوجود  -َصلَّى هللاُ َعَل

َصلَّى -هللا ألن رسول  المشركٌن والعراة؛ فاعتذار ؼٌر صحٌح؛

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًَ هللاُ -أقام للناس الحج بإمارة أبً بكر  -هللاُ َعلَ َرِض

، ولو كان ؼٌر مشروع لما أرسل أبا بكر، ولو كان وجود -َعْنهُ 

منكرات فً الحج مسقًطا لوجوبه لما وجب على الناس حج أبًدا؛ 

 لوجود َمن ٌرتكب المنكرات فٌه مع تفاوت درجاتها.

إن حجة أبً بكر وقعْت فً ذي القعدة؛  قول َمن قال: وأبَعد منه

ِه َوَسلَّمَ -احتجاًجا بقول النبً  ٌْ فً حجة الوداع:  -َصلَّى هللاُ َعلَ

َمَواِت َواأْلَْرضَ ) ُ السَّ
ْوَم َخلََق هللاَّ ٌَ َبتِِه  ٌْ َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَه ( إِنَّ الزَّ

: -تعالى-ن، قال ؛ فهذا قول باطل ٌخالؾ صرٌح القرآ)متفق علٌه(

َ َبِريٌء )
ْوَم اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر أَنَّ هللاَّ ٌَ اِس  ِ َوَرُسولِِه إِلَى النَّ َوأََذاٌن ِمَن هللاَّ

، وقد كان ذلك ٌوم النحر ِمن (ٖ)التوبة:( ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َوَرُسولُهُ 

ُحجُّ َبْعَد الَعاِم ُمْشِرٌك، سنة تسٍع، إذ نودي فٌها: ) ٌَ َوالَ أاَلَ الَ 

انٌ  ٌَ ِت ُعْر ٌْ ًِّ ، ))متفق علٌه(( ٌَُطوُؾ بِاْلَب ِب َن النَّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ َوَمْن َكاَن َب

تِهِ  ِه َوَسلََّم َعْهٌد َفَعْهُدهُ إِلَى ُمدَّ ٌْ ُ َعلَ
)رواه أحمد والترمذي، ( َصلَّى هللاَّ

 . وصححه األلبانً(
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ِه َوسَ -وكٌؾ ٌتصور أحٌد أن رسول هللا  ٌْ ٌُِقرُّ  -لَّمَ َصلَّى هللاُ َعلَ كان 

النسًء الذي ابتدعه المشركون زٌادة فً الكفر، وٌبنً علٌه 

وإال فقد صام رسول هللا األحكام مع تبدٌل الشهور عن حقٌقتها؟! 

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ رمضان تسع سنوات متتالٌة دون تؽٌٌر،  -َصلَّى هللاُ َعلَ

القتال، وكذا اعتماد األشهر الُحُرم قْبل حجة الوداع فً تحرٌم 

وؼٌرها ِمن األحكام، وإنما َدلَّ الحدٌث على أن األشهر التً 

ٌوم خلق السماوات واألرض هً التً كان  -سبحانه-خلقها هللا 

ِه َوَسلَّمَ -علٌها عمل النبً  ٌْ ، وذلك ِمن فجر اإلسالم -َصلَّى هللاُ َعَل

لم ٌتؽٌر، وال ٌلزم ِمن الحدٌث أن األعوام السابقة على حجة 

ِه َوَسلَّمَ - النبً ٌْ "حجة الوداع" كانت على ؼٌر ذلك  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِمن نسًء؛ بل فعله أهل الجاهلٌة قْبل اإلسالم فؤبطله هللا باإلسالم 

ِه َوَسلَّمَ -ِمن أول ما عمل النبً  ٌْ على الشهور  -َصلَّى هللاُ َعلَ

 القمرٌة منذ بعثته.

ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ -أن تؤخٌر رسول هللا  فالخالصة: ٌْ للحج  -َعلَ

سنة تسٍع دلٌل واضح على أن الحج فُرض على التراخً، وإن 

كان االستحباب المإكد: "التعجٌل"؛ فإن اإلنسان قد ٌمرض، أو 

ٌُقطع الطرٌق، أو ؼٌر -وسٌلة المواصالت-ٌفقد راحلته  ، أو أن 

ذلك ِمن أعذار، وتؤكٌد االستحباب هو الذي ُتحمل علٌه األدلة 

 الة على تعجٌل الحج.الد

وهذا ٌدل على أن َمن نوى أن ٌحج قْبل موته لم ٌؤثم، فضاًل عن 

ٌَُكفَّر، كما ٌلزم َمن ٌقولون بتكفٌر تارك المبانً األربعة للترك  أن 

المجرد كالتكاسل؛ فإن رجعوا إلى القول بالتكفٌر بالعزم على أن 

لم ٌكن هذا  -َرِحَمُه هللاُ -ال ٌحج حتى ٌموت كما ذكره ابن القٌم 

تكفًٌرا بالترك المجرد؛ بل بالعزم على عدم الحج، وال دلٌل 

ا أو مستكبًرا أو مستِحاًل لترك  ًٌ عندهم على ذلك إال َمن كان آب

ٌَُكفِّر  الحج، أي: جاحًدا لوجوبه؛ وال نزاع فً كفر هذا، وَمن 

بالترك المجرد إنما ٌحتج بؤن الحج ِمن أركان اإلسالم؛ فَمن لم 

ه كان كتارك الشهادتٌن، وَمن عزم أن ٌحج فمات قْبل أن ٌؤِت ب

 ٌحج تارًكا له؛ فٌلزمهم تكفٌره؛ وهم ال ٌملكون رد ذلك. 

 -َرِحَمُه هللاُ -وقد قالت طابفة كبٌرة ِمن أهل العلم، منهم: الشافعً 

وَمن وافقه، بؤن الحج واجب على التراخً؛ فمن عزم أن ٌحج 

 قْبل أن ٌموت فهو ؼٌر آثم.

ًَ هللاُ َعْنهُ -له وقو اِس فًِ اْلَعاِشَرِة أَنَّ  :-َرِض َن فًِ النَّ "ُثمَّ أَذَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسولَ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
؛ َفَقِدَم اْلَمِدٌَنَة َبَشٌر َكثٌٌِر  -َصلَّى هللاَّ َحاجٌّ

 ِ ؤَْتمَّ بَِرُسوِل هللاَّ ٌَ ْلَتِمُس أَْن  ٌَ ِه َوسَ -ُكلُُّهْم  ٌْ ُ َعلَ
ْعَملَ  -لَّمَ َصلَّى هللاَّ ٌَ َو

ل حٌاة  ِمْثلَ َعَملِِه": دلٌل على القاعدة العامة الشاملة التً تشكِّ

ِه َوَسلَّمَ -المسلم باتباع رسول هللا  ٌْ فً كل أقواله  -َصلَّى هللاُ َعلَ

وأفعاله؛ فنصلً كما رأٌناه ٌصلً، ونحج كما حج، ونؤخذ عنه 

ِه - مناسكنا، ونفعل كما فعل؛ فإن االتباع لرسول هللا ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

قُلْ إِْن ُكْنُتْم للعبد، ) -تعالى-هو ِمن أعظم أسباب حب هللا  -َوَسلَّمَ 

ُ َؼُفوٌر 
ْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوهللاَّ ٌَ ُ َو

ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونًِ  َ َفاتَّ
ُتِحبُّوَن هللاَّ

ُسولَ َفإِْن تَ  َ َوالرَّ
ٌُِحبُّ َرِحٌٌم . قُلْ أَِطٌُعوا هللاَّ َ اَل 

َولَّْوا َفإِنَّ هللاَّ

، وهذا االتباع هو تحقٌق شهادة أن (ٕٖ، ٖٔ)آل عمران:( اْلَكافِِرٌنَ 

ِه َوَسلَّمَ -محمًدا رسول هللا  ٌْ  .-َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه -فالبد أن ٌطلب المسلم علم ُسنَّة رسول هللا  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

-االكتفاء بالهٌبة الظاهرة  ، وال ٌكتفً برفع الشعار، أو-َوَسلَّمَ 

ا كما هو مصطلٌح عند الناس،  -كاللحٌة والقمٌص مثاًل  ًٌّ لٌكون ُسنِّ

بل البد أن ٌتعلم الُسنَّة وٌطلب فهمها؛ لٌعمل بها وٌدعو إلٌها فً 

كل شبون الحٌاة؛ فً العقٌدة، والعبادة، والمعامالت، والسلوك 

لمجتمع والدولة؛ والُخلُق، والشؤن العام، والشؤن الخاص، شؤن ا

 وال ِعزَّ ألمة اإلسالم إال باتباع الُسنَّة علًما وعماًل وسلوًكا.

أن انتشار علوم الُسنَّة مرتبط بانتصارات  وقد رصد المإرخون:

المسلمٌن، كما حدث فً زمن "صالح الدٌن" قْبل تحرٌر "بٌت 

المقدس" ِمن عودة المسلمٌن إلى قراءة وسماع أحادٌث 

لم" فً مساجدهم فً مصر والشام، بؤمر "البخاري" و"مس

السلطان "صالح الدٌن" بعد انقطاع نحو ثالثة قرون فً مصر؛ 

بسبب أهل الزندقة ِمن الباطنٌة العبٌدٌٌن المعروفٌن بالفاطمٌٌن، 

سقطت خاللها القدس فً أٌدي الصلٌبٌن، وعندما عاد الناس 

نة عادت القُْدس  والعكس ، -بحمد هللا تبارك وتعالى-إلى السُّ

بالعكس؛ فإذا ؼلبت علوم أهل البدع، وؼابت علوم الُسنَّة وؼاب 

العمل بها: انهزم المسلمون وؼلبهم أعداإهم على بالدهم 

 ومقدساتهم.

ة نبٌك  ر للمسلمٌن العودة إلى ُسنَّ ٌَسِّ ِه -فاللهم  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

دهم ، وُردَّ علٌهم الُقْدس والمسجد األقصى، وسابر بال-َوَسلَّمَ 

 المحتلة.
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 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 )م9٘ٙٔالعدوان اإلسرابٌلً على مصر )

 كتبه/ عالء بكر

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

لهدنة المفروضة ِمن مجلس فلم تكتِؾ إسرابٌل بانتهاكاتها خالل ا

ت فٌها -م 9ٗ8ٔاألمن خالل حرب فلسطٌن عام  والتً قوَّ

موقفها بعد استبناؾ القتال بما توفر لها خالل الهدنة ِمن أعداٍد 

، بل تمادت -وعتاٍد؛ مما أدى إلى هزٌمة الجٌوش العربٌة

تها مع  إسرابٌل فً انتهاكاتها، بانتهاكها للهدنة الدابمة التً وقعَّ

م، بصورٍة متكررٍة تدل 9ٗ9ٔفً )رودس( فً فبراٌر  مصر

على ما ُطبعت علٌه دولة إسرابٌل منذ نشؤتها ِمن االستخفاؾ 

بقرارات األمم المتحدة، وعدم احترام ما تتعهد به ِمن التزامات، 

له الكوماندر )هتشٌسون(  الذي عمل مراقًبا فً -وهو ما سجَّ

الهدنة األردنٌة  لجنة الهدنة فً القدس، ثم ربًٌسا للجنة

فً كتابه: )الهدنة الدامٌة( الذي صدر فً ٌناٌر  -اإلسرابٌلٌة

انتهاكات إسرابٌل الدموٌة  -بحٌادٌة-م، لٌكشؾ فٌه 9٘ٙٔ

للهدنة الدابمة التً وقعتها مع دول الجوار العربٌة فً أوابل عام 

 م. 9ٗ9ٔ

ا ثم بلؽت إسرابٌل قمة هذه االنتهاكات بمشاركتها إلنجلترا وفرنس

م، واحتلت خالله 9٘ٙٔفً العدوان الثالثً على مصر فً عام 

إسرابٌل أرض سٌناء، قْبل أن ُتجبر على االنسحاب منها، مكتفٌة 

 بما حققته ِمن مكاسب ِمن الحرب.

وال شك أن هذا العدوان الثالثً ٌكشؾ وٌإكد تمسك إسرابٌل 

 بؤحالمها وأطماعها فً إقامة دولة كبرى فً المنطقة تمتد ِمن

الفُرات إلى النٌل، تحكم منها العالم كله، كما هو مدون فً 

زعماء الحركة الصهٌونٌة  -ومصرح به فً أحادٌث-مإلفات 

وقادة دولة إسرابٌل، كما ٌإكد دور الدول الؽربٌة فً مساعدة 

إسرابٌل والتعاون والتنسٌق معها فً مواجهة الدول العربٌة، 

ن خالل التعرؾ على وهذا ما نحاول أن نلقً الضوء علٌه مِ 

بشًٍء ِمن التفصٌل  -م9٘ٙٔحرب -ظروؾ وأحداث هذه الحرب 

 واإلٌجاز. 

 م: 9ٗ8ٔالتفكك العربً بعد حرب 

-إسرابٌل-لم ٌتعامل العرب كما ٌنبؽً مع الدولة الجدٌدة الناشبة 

، رؼم إدراكهم خطورة وجودها وخطر تطلعاتها فً المنطقة 

تكاتؾ والتنسٌق والتنظٌم، ولم العربٌة، فكالعادة افتقد العرب ال

-ٌتم إعداد الجٌوش العربٌة بدرجٍة كافٌٍة لمواجهة إسرابٌل 

، وانشؽل العرب بقضاٌاهم الداخلٌة، فً -الخطر الكامن وسطهم

الوقت التً واصلت فٌه إسرابٌل الولٌدة تقدمها بخطوات إلى 

األمام فً تنفٌذ أطماعها وتطوٌر قدراتها وإعداد العدة لحرٍب 

دمٍة وال محالة، فتمادت فً طرد الفلسطٌنٌٌن ِمن دٌارهم قا

وأراضٌهم بالقوة، وقامت ضدهم بمجازر وحشٌة فً فترة ما بعد 

م وأوابل الخمسٌنٌات، وبصورٍة ال تقل بشاعة عما 9ٗ8ٔحرب 

وقع منها ِمن قْبل، كما مارست الكثٌر ِمن االنتهاكات للهدنة مع 

تٌالء على قرٌة )أم مصر واألردن، لعل ِمن أشهرها االس

الرشراش( المصرٌة، وقتل َمن فٌها ِمن رجال الشرطة 

المصرٌٌن، وقد أصبحت هذه القرٌة فٌما بعد مٌناء )إٌالت( 

اإلسرابٌلً "المنفذ الوحٌد لهذه الدولة المفروضة على المنطقة 

 على البحر األحمر" وبالتالً باب المندب.

القضٌة الفلسطٌنٌة إلى  تحولت -أمام العجز العربً-وفً المقابل 

قضٌة الجبٌن مشردٌن بعد أن عجز الحكام العرب عن اتخاذ 

مواقؾ تحفظ للفلسطٌنٌٌن شًٌبا ِمن حقوقهم، وتحفظ للعرب 

بٌنما باءت محاوالت منظمة األمم المتحدة لتسوٌة  كرامتهم،

ن العرب وإسرابٌل بالفشل؛ إذ لم تلَق قبواًل، فصارت  ٌْ النزاع ب

بالمسكنات عند تصاعد األزمات، وأصبح قصارى  قراراتها أشبه

جهدها النظر فً شبون مبات األلوؾ ِمن الفلسطٌنٌٌن الذٌن 

ٌعٌشون فً المخٌمات على حدود وداخل الدول العربٌة المجاورة 

 إلسرابٌل، وتقدٌم الممكن ِمن الرعاٌة لهم. 

 م: 9٘ٙٔاألوضاع العربٌة قْبل العدوان اإلسرابٌلً فً 

تشرى الفساد الحزبً والسٌاسً، فقامْت ثورة اس فً مصر:

ا على إسرابٌل؛ إذ 9ٌٕ٘ٔولٌو  ًٌّ ل خطًرا فور م، التً لم تشكِّ

ا بالتعامل ضد قوى المجتمع القدٌم، والمطالبة  ًٌّ انشؽلت داخل

بجالء إنجلترا عن مصر، ولم تعد المشكلة الفلسطٌنٌة هً 

 األولى فً قابمة االهتمامات. 
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نشؽال باالنقالبات العسكرٌة، فِمن انقالب كان اال وفً سورٌا:

)حسنً الزعٌم(، ثم )سامً الحناوي(، إلى )أدٌب الشٌشكلً(، 

 وبالتالً انصراؾ الجهود لمعالجة األوضاع الداخلٌة فً البالد.

استطاع )نوري السعٌد( السٌطرة على األوضاع وفً العراق: 

ِمن جدٌٍد إلى هناك، وقد تقدم بدعٍم ِمن برٌطانٌا باقتراح للعودة 

ن العرب والٌهود، ولكن  ٌْ خطة األمم المتحدة بتقسٌم فلسطٌن ب

 اقتراحه لم ٌلَق القبول.

فكانوا ممزقٌن مشتتٌن، َمن ٌعٌش منهم داخل  أما الفلسطٌنٌون:

إسرابٌل متمسًكا بؤرضه ٌتعرض للتمٌٌز العنصري، وٌعانً ِمن 

ه إسرابٌل الحرمان ِمن الحقوق والحرٌات األساسٌة الذي تمارس

ضدهم، وَمن ٌعٌش مع الالجبٌن فً المخٌمات ٌعانً ِمن نقص 

الرعاٌة األساسٌة ِمن تعلٌٍم وصحٍة، وسبل معٌشة، وتفرق 

آخرون فً أرجاء األرض فً العالم العربً أو خارجه، وانضوى 

بعضهم فً اتجاهاٍت وأحزاب سٌاسٌة مختلفة، انعكست 

 ٌنٌٌن أنفسهم. اختالفاتها بعد ذلك على اتجاهات الفلسط

 األوضاع العالمٌة واإلقلٌمٌة:

أثار دعم مصر المادي والمعنوي للثورة فً الموقؾ الفرنسً: 

الجزابر التً تحتلها فرنسا، واستقبال مصر لحكومة القادة 

الجزابرٌٌن فً المنفى حفٌظة فرنسا ضد مصر، فكان ذلك ِمن 

 ثً.أسباب مشاركتها إلنجلترا وإسرابٌل فً العدوان الثال

بدأت القوات اإلنجلٌزٌة فً الخروج ِمن منطقة  موقؾ إنجلترا:

القناة بمقتضى معاهدة الجالء عن مصر، حٌث عقدت برٌطانٌا 

فً عهد ربٌس وزرابها )تشرشل( اتفاقٌة للجالء فً أكتوبر 

م، بعد أن أفقدتها األعمال الفدابٌة فً منطقة القناة 9٘ٗٔ

امتنعت مصر عن االنضمام قدرتها على االستمرار فً البقاء، و

لحلؾ بؽداد الذي أسسته برٌطانٌا وأمرٌكا لمواجهة خطر 

الشٌوعٌة ومنع التمدد الروسً فً المنطقة، بل سعت مصر إلى 

إفشال حلؾ بؽداد بمنع انضمام الدول العربٌة األخرى إلٌه، فً 

ظل رفض مصر لسٌاسٌة األحالؾ، فاقتصر حلؾ بؽداد على 

ل المنطقة. وكان ذلك ِمن أسباب عدم العراق وتركٌا ِمن دو

موافقة الؽرب على تموٌل البنك الدولً لمشروع السد العالً فً 

 ٕٙمصر؛ مما دفع عبد الناصر إلى تؤمٌم قناة السوٌس فً 

م، مما أفقد برٌطانٌا ما كانت تربحه ِمن القناة التً 9ٌ٘ٙٔولٌو 

اء ربٌس وزر-كانت تدٌرها قْبل التؤمٌم، فقرر معه )إٌدن( 

الهجوم على مصر بمشاركة فرنسا  -إنجلترا بعد تشرشل

وإسرابٌل للقضاء على نظام عبد الناصر واستعادة السٌطرة على 

 القناة. 

شهدت فترة الخمسٌنٌات حدوث تقارب الموقؾ الروسً: 

روسً حصلت معه مصر على سالٍح جدٌٍد ِمن الكتلة  -مصري 

 م.9ً٘٘ٔ عام الشرقٌة، حٌث تم شراء مصر ألسلحة تشٌكٌة ف

 عدم استعداد مصر للحرب: 

رؼم شراء مصر أسلحة جدٌدة ِمن الكتلة الشرقٌة إال أن قوة 

الجٌش المصري لم تكن كافٌة لمواجهة عدوان ثالثً ِمن إنجلترا 

وفرنسا وإسرابٌل، خاصة فً ظل امتناع الدول الؽربٌة عن 

تزوٌد مصر بالسالح الؽربً، ولم ٌكن تسلٌح الجٌش المصري 

ا للقتال فً جمٌع االتجاهات اإلستراتٌجٌة، فٌواِجه إسرابٌل ك ًٌ اف

فً سٌناء، وٌواجه إنجلترا وفرنسا فً قناة السوٌس، كما أن 

اعتماد جٌش مصر ِمن قْبل على السالح الؽربً ترتب علٌه 

حاجة الجٌش إلى مزٌٍد ِمن الوقت للتؤقلم على السالح الشرقً 

 الجدٌد.

 ة الفلسطٌنٌة:عدم اهتمام روسٌا بالقضٌ

ورؼم التقارب المصري الروسً فً الخمسٌنٌات فلم ٌبِد 

السوفٌت أي اهتمام بالقضٌة الفلسطٌنٌة، فلم تتعاطؾ روسٌا مع 

قضٌة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن، وامتنعت باستمرار عن التصوٌت 

على قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالالجبٌن الفلسطٌنٌٌن منذ 

م، ولم ٌساِهم السوفٌت فً الدعم 9٘٘ٔم حتى عام 9ٗ8ٔعام 

المالً لوكالة ؼوث الالجبٌن، وامتنع السوفٌت عن التصوٌت فً 

القرارات المتعلقة بالقدس وأوضاعها، بل اعترفت روسٌا 

م السفٌر الروسً 9ٗ8ٔبإسرابٌل عند إعالنها فً ماٌو  م، وقدَّ

م،  9٘ٗٔأوراق اعتماده للحكومة اإلسرابٌلٌة فً القدس عام 

د قابلت أمرٌكا وإسرابٌل تلك المواقؾ ِمن روسٌا بارتٌاح، وق

ٌُالحظ أًٌضا أن روسٌا لم تشارك فً قوات الطوارئ الدولٌة فً  و

ا مع سٌاستها السابقة. 9٘ٙٔسٌناء بعد نهاٌة حرب  ًٌ  م تمش



8 
 

وقد اعتبرت إسرابٌل التقارب المصري الروسً، وتزود مصر 

ها؛ فؤخذت تعد العدة للعدوان بالسالح ِمن الكتلة الشرقٌة تهدًٌدا ل

على مصر، خاصة عندما تالقت مطامعها فً مصر مع تزاٌد 

عداء إنجلترا وفرنسا لمصر؛ مما مهد لفرصة عدوان ثالثً 

 سارعت إسرابٌل باستؽاللها. 

 تجهٌزات إسرابٌل للحرب:

بدأت إسرابٌل االستعداد للحرب مبكًرا، حٌث حصلت على 

ات قنابل( ِمن طراز )مستٌر(، حٌث طابرات فرنسٌة مقاتلة )قاذف

م  لم ٌكن لدى إسرابٌل طابرات تقابل ما تمتلكه مصر، وقدَّ

طٌارون فرنسٌون إلى إسرابٌل كمرشدٌن، وكانت وحدات ِمن 

سالح الطٌران الفرنسً تتخذ ِمن قبرص قاعدة لها، كما شحنت 

م نقلت 9٘ٙٔفرنسا إلسرابٌل فً سرٌة أسلحة منذ أؼسطس 

أعٌد طالبها لهذا الؽرض، وقد الحظ رجال على سفن خاصة 

المخابرات األمرٌكٌة ازدٌاد حركة المراسلة واالتصال الرسمٌة 

ن بارٌس وتل أبٌب فً الفترة ِمن  ٌْ م، 9٘ٙٔأكتوبر  ٕٙ -ٖٕب

وتوافد عدد ِمن كبار الضباط اإلسرابٌلٌٌن على بارٌس، كما زار 

ح بع دها أن بارٌس )مناحم بٌجن( فً شهر أكتوبر، حٌث صرَّ

برٌطانٌا وفرنسا وإسرابٌل إذا تعاونوا مًعا ٌمكنهم تحطٌم عبد 

م التعببة 9٘ٙٔ -ٓٔ- ٕٙالناصر، وقد أعلنت إسرابٌل فً 

 العامة. 

 االتفاق على العدوان الثالثً على مصر:

تبدأ إسرابٌل هجوًما على جاءت خطة الحرب على النحو التالً: 

 -ة الدابمة مع مصرفً انتهاك صرٌح للهدن-الحدود المصرٌة 

بؽرض استدراج الجٌش المصري إلى عمق سٌناء، ثم استٌالء 

إنجلترا وفرنسا على القناة ثم القاهرة، عن طرٌق إصدار كلٍّ ِمن 

ن القوات المصرٌة  ٌْ إنجلترا وفرنسا إنذاًرا بوقؾ القتال ب

لمسافة  -المصري واإلسرابٌلً-واإلسرابٌلٌة وانسحاب الطرفٌن 

قناة السوٌس، لسالمة المجرى المالحً،  كم عن ضفتً ٓٔ

وعند رفض مصر اإلنذار تهاجم القوات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة 

مًعا منطقة القناة لتطوٌق الجٌش المصري فً سٌناء وتدمٌره، 

واحتالل القناة والوصول إلى القاهرة، لقد وضعت إسرابٌل فً 

 تصوراتها حال عدوانها على مصر أنها ستلقى الدعم المادي

والمعنوي ِمن إنجلترا وفرنسا؛ باإلضافة إلى استخدامهما حق 

الفٌتو ضد كل ما ِمن شؤنه الضؽط على إسرابٌل فً مجلس 

 األمن. 

وقد تفطن عبد الناصر للمإامرة عند تنفٌذها، فعندما هاجمت 

القوات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة منطقة القناة لتطوٌق الجٌش 

نسحاب ِمن سٌناء وإخالبها المصري قامت القٌادة المصرٌة باال

حفاًظا على الجٌش المصري ِمن هزٌمٍة محققٍة، فاحتلت إسرابٌل 

سٌناء، ولمنع استخدام القوات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة مجرى 

القناة قامت القٌادة المصرٌة بإؼراق خمس سفن فً القناة 

لتعطٌل المجرى المالحً خشٌة تكرار خطؤ عرابً فً حربه مع 

م، حٌث ؼدر به )دٌلٌسبس( الفرنسً، 88ٕٔم اإلنجلٌز عا

ن األسطول اإلنجلٌزي ِمن استخدام المجرى المالحً فً  ومكَّ

 ؼزو مصر. 

 أحداث وتطورات الحرب: 

كان تؤمٌم عبد الناصر لقناة السوٌس الشرارة التً أشعلت  -

األحداث، حٌث افتعلت إنجلترا أزمة سٌاسٌة بإنكار حق مصر فً 

ن شركة قناة السوٌس شركة مصرٌة تخضع تؤمٌم القناة، مع أ

م، والتؤمٌم عمل 8ٙٙٔ-ٕ-ٕٕلقوانٌن مصر بنص اتفاقٌة 

ا، بل توسعت  ًٌّ قانونً ِمن أعمال السٌادة معترؾ به عالم

برٌطانٌا وفرنسا فً حق التؤمٌم خاصة بعد انتهاء الحرب 

العالمٌة الثانٌة، فؤممتا الكثٌر ِمن الشركات والصناعات التً 

 ارة مرافق عامة فً إنجلترا وفرنسا. تقوم بإد

بدأ التصعٌد بنقل النزاع إلى مجلس األمن، فً الوقت الذي  -

 بدأت فٌه االستعدادات العسكرٌة للعدوان على مصر.

م استخدمت روسٌا حق االعتراض 9٘ٙٔ -ٓٔ- ٗٔفً ٌوم  -

)الفٌتو( اعتراًضا على المشروع البرٌطانً الفرنسً بتدوٌل قناة 

 السوٌس. 

انتقلت طابرات برٌطانٌة ِمن قواعدها فً  ٓٔ/ ٕٙفً  -

 برٌطانٌا إلى مالطة، وحشدت فرنسا قوات قرب مٌناء )طولون(. 

بدأ تنفٌذ خطة العدوان الثالثً بهجوم القوات اإلسرابٌلٌة على  -

بدعوى منع عملٌات رجال  ٓٔ/ 9ٕالحدود المصرٌة فً 

اإلسرابٌلٌٌن ِمن  المقاومة الفلسطٌنٌة )الفدابٌٌن( ضد الجنود
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جهة األراضً المصرٌة، وكان الهدؾ ِمن الهجوم دخول القوات 

 المصرٌة فً معارك فً عمق سٌناء.

وقد أعلنت إسرابٌل فً أول بالغ أصدره جٌشها أن قواتها  -

هاجمت وحدات للفدابٌٌن واتخذت لها مواقع داخل سٌناء، 

عد إلظهار أن الهدؾ ِمن العدوان ٌقتصر على تحطٌم قوا

الفدابٌٌن، وقد أعلنت برٌطانٌا وقتها عن عزمها على عدم 

التدخل، وقد قامت القوات المصرٌة بالتصدي للهجوم 

اإلسرابٌلً، وإعالن التعببة العامة، وخالل االشتباكات عثرت 

القوات المصرٌة على حطام طابرات )المٌستٌر( الفرنسٌة ضمن 

ما ٌكشؾ التعاون حطام الطابرات اإلسرابٌلٌة التً أسقطتها؛ م

الفرنسً اإلسرابٌلً ؼٌر المعلن فً القتال، واستمرت المعارك 

 ٔٔ-ٗحتى بلؽت منطقة المضاٌق اإلستراتٌجٌة فً ٌوم 

 م. 9٘ٙٔ

وأمام اعتراض االتحاد السوفٌتً على العدوان اإلسرابٌلً؛ 

أعلنت أمرٌكا أن العدوان اإلسرابٌلً على سٌناء هو خرق 

ر، وتقدمت بمشروع لمجلس األمن فً التفاقٌة الهدنة مع مص

لوقؾ إطالق النار، وانسحاب القوات اإلسرابٌلٌة ِمن  ٓٔ/ ٖٓ

سٌناء خلؾ حدود الهدنة )الحدود الدولٌة(، وقد قبلت إسرابٌل 

وقؾ إطالق النار، ورفضت أي انسحاب ِمن سٌناء، وطبًقا 

للمإامرة أصدرت كل ِمن إنجلترا وفرنسا إنذاًرا بوقؾ القتال، 

كم ِمن  ٓٔنسحاب الجٌشٌن المصري واإلسرابٌلً لمسافة وا

 ضفتً القناة. 

ولما رفضت مصر اإلنذار قامت الطابرات البرٌطانٌة بؽاراٍت 

جوٌٍة متالحقٍة على العدٌد ِمن المدن المصرٌة، منها: القاهرة، 

واإلسكندرٌة، وبور سعٌد، واإلسماعٌلٌة، والسوٌس؛ فتصدت 

صرٌة، وكبدتها خسابر كبٌرة فً لها المدفعٌة األرضٌة الم

الطابرات، فكان هذا إعالًنا بتدخل التحالؾ البرٌطانً الفرنسً 

فً الصراع، وقد أعلنت الحكومة البرٌطانٌة أنها تدخلت كً 

تمنع تحول منطقة القناة لمنطقة عملٌاٍت حربٌٍة؛ مما ٌإثر على 

 المالحة الدولٌة. 

امره بسحب القوات ومع اتضاح المإامرة أصدر عبد الناصر أو

المصرٌة ِمن سٌناء لتقاتل ؼرب القناة، كما منع عبد الناصر 

الطٌران المصري ِمن الدخول فً معارك جوٌة ؼٌر متكافبة مع 

ا بتصدي  ًٌ طابرات التحالؾ حفاًظا علٌه ِمن التدمٌر، مكتف

المدفعٌة األرضٌة المضادة للطابرات للؽارات الجوٌة، وطبًقا 

فقد أسقطت  ٔٔ/ ٖ( فً 8ٔصري رقم )للبالغ الحربً الم

طابرة فرنسٌة وبرٌطانٌة،  8ٗالمدفعٌة األرضٌة المصرٌة 

وخالل ذلك تقدم الجٌش اإلسرابٌلً واحتل سٌناء بعد إخالء 

 مصر له. 

ونظًرا ألهمٌة مٌناء السوٌس كمدخل جنوبً لقناة السوٌس، 

وكقاعدٍة ربٌسٍة للتموٌن، ولوجود معامل تكرٌر البترول 

خراج مشتقاته؛ فقد حاولت قوات التحالؾ البرٌطانً واست

الفرنسً االستٌالء على مدٌنة السوٌس مع بدء الهجوم على 

مصر، والزحؾ منها إلى الشمال، لتتالقى مع قوات التحالؾ 

القادمة ِمن الشمال ِمن بورسعٌد؛ بدعوى تؤمٌن المالحة فً 

 القناة. 

فً مدٌنة السوٌس، وقد حاولت قوات التحالؾ إنزال قوات برٌة 

واقتربت سفن برٌطانٌة وفرنسٌة ِمن مدخل مٌناء السوٌس فً 

فتصدت لها مدفعٌة السواحل، وهاجمتها زوارق  ٔٔ/ ٖ

الطوربٌد المصرٌة، فؤؼرقت قطعة بحرٌة برٌطانٌة، وأجبرت 

 سفن التحالؾ على التراجع إلى الجنوب.

وقامت قوات التحالؾ بعملٌات إنزال بحري على شواطا 

ورسعٌد وبور فإاد، وإنزال قوات مظالت جنوب بورسعٌد، ب

فتصدت لها قوات الجٌش المصري والدفاع الشعبً، وقام 

الفدابٌون ِمن رجال الجٌش وِمن المتطوعٌن بمقاومة المعتدٌن 

 ببسالٍة شدٌدٍة. 

وبعد إؼراق بعض السفن فً مجرى القناة لتعطٌل المالحة فٌها، 

إصالحات فً مجرى القناة أو  أعلنت مصر أنها لن تقوم بؤي

إعادتها للمالحة الدولٌة إال بعد توقؾ المعارك الحربٌة، وجالء 

 كل القوات المعتدٌة على مصر.

وأمام بسالة المقاومة الشعبٌة فً بورسعٌد، واستماتة الشعب 

المصري فً الدفاع عن أرضه ِمن جهة، والضؽط األمرٌكً 

خرى، اضطرت الدول والتدخل ِمن األمم المتحدة ِمن جهة أ

م، وهو ٌوم عٌد 9٘ٙٔ-ٕٔ-ٖٕالمعتدٌة إلى سحب قواتها ٌوم 

 دٌسمبر ِمن كل عام.  ٖٕالنصر الذي تحتفل به مصر فً 
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لم ٌتم انسحاب إسرابٌل ِمن سٌناء بسبب الموقؾ السوفٌتً رؼم 

ما صاحبه ِمن حمالٍت دعابٌٍة؛ إذ أن االنسحاب جاء نتٌجة ضؽط 

اٌزنهاور( على إسرابٌل لالنسحاب، ِمن الربٌس األمرٌكً )

 وعلى إنجلترا وفرنسا للجالء عن مصر.

وقد تسبب العدوان الثالثً فً توتر العالقات البرٌطانٌة 

األمرٌكٌة؛ إذ أقدمت الحكومة البرٌطانٌة على مهاجمة مصر بعد 

إنذارها دون مشاورة مع أمرٌكا، وتسبب هذا فً ازدٌاد النفوذ 

لعربٌة، خاصة بعد توجٌه روسٌا إنذاًرا السوفٌتً فً المنطقة ا

إلنجلترا وفرنسا؛ مما رفع ِمن أسهم روسٌا عند العرب، كما أن 

روسٌا استؽلت هذا العدوان الثالثً فً إخضاع المجر لها، حٌث 

شهدت المجر قْبل العدوان الثالثً اشتعال ثورة تنادي بالتحرر 

الروسٌة  ِمن سٌطرة االتحاد السوفٌتً، وتطالب بسحب القوات

ِمن المجر، ومع رفض الحكومة البرٌطانٌة قرار األمم المتحدة 

عادت الدبابات الروسٌة  ٔٔ/ ٖالمندد بالعدوان الثالثً فً 

لتقمع الثورة فً المجر، بٌنما انشؽلت إنجلترا وفرنسا بحرب 

 السوٌس. 

وقد بلػ األمر أن قامت أمرٌكا بفرض عقوبات اقتصادٌة على 

عونتها االقتصادٌة عنها، ووقؾ ضخ البترول برٌطانٌا، ومنع م

عْبر المحٌط األطلنطً، وكانت إنجلترا وقتها فً حاجة ماسة لكل 

، ٔٔ/ ٕٗذلك؛ مما أجبرها على قبول قرار األمم المتحدة فً 

الذي ٌقضً بوجوب انسحاب القوات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة ِمن 

 منطقة القناة، والذي جاء بؤؼلبٌة كبٌرة. 

نت إسرابٌل رفضها لالنسحاب ِمن سٌناء، وقد أعل

 وطالبت بضماناٍت، منها: 

موافقة مصر على الدخول فً مفاوضات ِمن أجل تسوٌة  -ٔ

 سلمٌة للنزاع القابم بٌنهما. 

 عدم السماح بعودة الوجود المصري لقطاع ؼزة.  -ٕ

منح السفن اإلسرابٌلٌة حق المرور فً قناة السوٌس  -ٖ

 ومضٌق تٌران. 

رابٌل اضطرت إلى االنسحاب بضؽٍط ِمن واشنطن، لكن إس

وتهدٌد ِمن موسكو، فخرجت ِمن سٌناء باستثناء شرم الشٌخ، 

ولم تنسحب ِمن قطاع ؼزة، ثم انسحبت ِمن جمٌع األراضً بما 

 م. 9٘7ٔ-ٖ-8فٌها ؼزة فً 

 م: 9٘ٙٔمكاسب إسرابٌل ِمن حرب 

ان أتٌح إلسرابٌل استخدام خلٌج العقبة بعد الحرب، وك -ٔ

 محظوًرا علٌها لسنوات. 

 فقد الجٌش المصري لجانٍب كبٌٍر ِمن أسلحته ومعداته. -ٕ

تم نزع سالح شرم الشٌخ، وهً مٌزة لصالح إسرابٌل، إذ  - ٖ

حققت لها حرٌة المالحة فً خلٌج العقبة، ورفعت الحصار الذي 

 كان مفروًضا على مٌناء إٌالت )أم الرشراش(. 

ارئ دولٌة على الحدود المصرٌة حال قبول وجود قوات طو -ٗ

اإلسرابٌلٌة بعد الحرب ِمن ممارسة رجال المقاومة الفلسطٌنٌة 

)الفدابٌٌن( ألي عملٌات عسكرٌة ضد إسرابٌل ِمن جهة األراضً 

المصرٌة، على خالؾ ما كان ٌقع على الجبهتٌن األردنٌة 

 والسورٌة.

 انتصار سٌاسً لعبد الناصر:

ا كبًٌرا لعبد الناصر كزعٌم م نصًرا س9ٌ٘ٙٔاعتبرت حرب  ًٌّ اس

فً بلده وفً العالم العربً، ودول العالم الثالث، حٌث فشل 

 العدوان الثالثً فً تحقٌق أهدافه، وهً: 

التخلص ِمن حكم عبد الناصر، الذي ٌهدد مصالح الؽرب فً  -ٔ

 المنطقة العربٌة. 

 إبادة الجٌش المصري بعد تطوٌقه.  -ٕ

ِمن مصر، وإدارتها ِمن خالل هٌبة انتزاع قناة السوٌس  -ٖ

 دولٌة.

االنتقام ِمن مصر لمساعدتها الثورة الجزابرٌة، وإضعاؾ  -ٗ

 حركة التحرر فً الجزابر بذلك مما ٌتٌح لفرنسا القضاء علٌها.

إعادة مصر للتبعٌة للؽرب، وبالتالً نبذها لسٌاسة الحٌاد  -٘

 فٌتً.اإلٌجابً التً اتبعتها، وإبعادها عن االتحاد السو
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إثبات أن انجلترا وفرنسا ما زالتا قوٌتٌن، وٌمكنهما فرض  -ٙ

 إرادتهما على الشعوب المتطلعة للتخلص ِمن االستعمار القدٌم. 

 سقوط حكومة حزب المحافظٌن فً برٌطانٌا:

م )ونستون تشرشل( استقالته ِمن رباسة الوزارة البرٌطانٌة  قدَّ

بعده )أنتونً  م، وتولى رباسة الوزارة ِمن9٘٘ٔ-ٗ-٘فً 

إٌدن( ِمن حزب المحافظٌن، وهو الذي فً فترة تولٌه وقعت 

أحداث تؤمٌم عبد الناصر لقناة السوٌس، فاشترك مع ربٌس 

وزراء فرنسا وقتها فً التصدي للتؤمٌم، فبدأت جهود الدولتٌن 

سٌاسٌة، ثم تحولت إلى عسكرٌة باالشتراك مع إسرابٌل، بهدؾ 

اط حكم عبد الناصر، خاصة بعد نجاح االستٌالء على القناة وإسق

 ٖٓٓٓالمصرٌٌن فً إدارة القناة بعد تؤمٌمها، حٌث عبرها نحو 

 سفٌنة ِمن بعد التؤمٌم إلى بداٌة العدوان الثالثً. 

وقد تعرضت الحكومة البرٌطانٌة النتقادات واسعة؛ بسبب 

العدوان داخل برٌطانٌا وخارجها، بل لم ٌحدث فً تارٌخ 

ٌْن حزب المحافظٌن برٌطانٌا اختال ؾ سٌاسً فً وجهات النظر ب

وحزب العمال حول مسؤلة عالمٌة مثل ما حدث فً أزمة حرب 

السوٌس، فقامت مظاهرات عنٌفة داخل برٌطانٌا تندد بالعدوان، 

وتعد مظاهرة )الطرؾ اآلخر( والتً خطب فٌها )بٌفان( أضخم 

اسة مظاهرة فً تارٌخ برٌطانٌا لها صلة بمسؤلة تتعلق بالسٌ

 الخارجٌة البرٌطانٌة. 

وقد عارضت دول أوروبا الؽربٌة العدوان، ووافقت على قرار 

وقؾ إطالق النار فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة باستثناء 

هولندا والبرتؽال ومعهما بلؽارٌا، وهً الدول التً امتنعت عن 

التصوٌت، وقد استنكرت الدول الشٌوعٌة العدوان باإلجماع، 

ظاهرات واحتجاجات فً العدٌد ِمن الدول العربٌة، وقامت م

 وهددت الهند وباكستان باالنسحاب ِمن دول الكومنولث. 

وقد اضطرت الحكومة البرٌطانٌة إلى قبول قرار وقؾ 

على  -على مضض-إطالق النار، كما أجبرت فرنسا 

 قبول ذلك، نتٌجة:

 انقسام الرأي العام البرٌطانً. -ٔ

 الضؽط األمرٌكً. -ٕ

 ضؽط األمم المتحدة. -ٖ

 التدخل الروسً فً األزمة.  -ٗ

 وقد أدت هذه األحداث إلى تقدٌم ربٌس الوزراء )إٌدن( استقالته.

 تؽٌرات دولٌة أحدثتها الحرب: 

م نقطة تحول فً السٌاسات اإلستراتٌجٌة للدول 9٘ٙٔتعد حرب 

وكانت تسمى -العظمى؛ إذ كانت إٌذاًنا بؤفول نجم برٌطانٌا 

وفرنسا، وهما الدولتان االستعمارٌتان  -ٌا العظمىبرٌطان

القدٌمتان، وظهور أمرٌكا كقوٍة دولٌٍة كبرى، وبداٌة تطلعها 

للهٌمنة على السٌاسة الدولٌة، وتحولها إلى ورٌٍث لالستعمار 

القدٌم، وقٌادة العالم الؽربً فً مواجهة االتحاد السوفٌتً 

 والكتلة الشرقٌة.

 موقع أنا السلفً

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، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد

 الصوفٌة والتقٌة:

-كما زعم صاحب الورقة!-السلفٌون ال ٌتهمون الصوفٌة بالتقٌة 

؛ بل إن كبار الصوفٌة هم َمن ٌقرون بهذا األمر، وقد كانت كتب 

لع علٌها إال هم، أما الٌوم فقد ظهرت كتبهم  الصوفٌة ال ٌطَّ

وانتشرت أقاوٌلهم وعرؾ الجمٌع حقٌقتهم؛ ولذلك ٌحاولون 

منها تحت زعم أنها دعوى ٌدعٌها علٌهم  الٌوم التنصل

السلفٌون؛ وسؤكتفً بنقل ثالثة إقرارات لكبارهم؛ وإال فاألمر 

 ٌمكن التوسع فٌه ونقل العشرات. 

هـ( فً كتاب "التعرؾ لمذهب أهل 8ٖٓروى الكالباذي )ت

"نحن حبَّرنا هذا العلم التصوؾ"عن الجنٌد أنه قال للشبلً: 

رادٌب، فجبت أنت فؤظهرته على تحبًٌرا، ثم خبؤناه فً الس

رإوس المأل، فقال: أنا أقول وأنا أسمع، فهل فً الدارٌن 

 .(7ٕٔ)التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ، ص  ؼٌري"

"كان ٌستر كالم أهل  هـ( عن الجنٌد:97ٖونقل الشعرانً )ت 

الطرٌق عَمن لٌس منهم، وكان ٌستتر بالفقه واإلفتاء على 

فً علوم القوم أؼلق باب داره، مذهب أبً ثور؛ وكان إذا تكلم 

)الٌواقٌت والجواهر فً بٌان عقابد األكابر، وجعل مفتاحه تحت وركه" 

 .(9ٖٕٓص 

"اْمَتَنَعْت عنًِّ الرإٌا ونقل الشعرانً أًٌضا عن الشاذلً قوله: 

، ثم رأٌته، فقلت: ٌا رسول -صلى هللا علٌه وسلم-لرسول هللا 

لرإٌتنا، ألنك ُتطلِع الناس هللا: ما ذنبً؟ فقال: إنك لست بؤهل 

 .(7٘/  ٕ)الطبقات الكبرى للشعرانً، على أسرارنا" 

 فإذا كان الصوفٌة ٌقرون بالتقٌة، فماذا ٌفعل السلفٌون؟!

ٌتستر بالفقه ومذهب أبً  -وهو أمثل كبارهم-فهذا هو الجنٌد 

 ثور؛ فٌا ترى ماذا كان ٌخفً؟!

 الصوفٌة والخنوع:

ون الصوفٌة بالخنوع تحت ذرٌعة زعم الباحث أن السلفٌة ٌرم

العٌش فً مجتمع مدنً، خالؾ السلفٌة الذٌن ٌسعون لتكرٌس 

خطابهم وإعالء كلمة الحق التً ٌجب أن تنازع الملك فً 

 السٌطرة على قلوب المواطنٌن وعقولهم.

 والرد على هذه المؽالطة فً نقاط:

ة أن موقؾ السلفٌة مِن طاعة والة األمر فً ؼٌر معصٌ األولى:

ِمن سد ذرابع الفتن، وِمن اعتبار مقاصد الشرٌعة  -تعالى-هللا 

ؾ به، بل  ودرء المفاسد، موقفها ِمن كل ذلك أشهر ِمن أن ٌعرَّ

إن السلفٌة هً التً أشهرت هذه المعانً فً العصر الحدٌث؛ 

ولذلك ال تكاد تجد مإلفات فً هذا الباب فً العصر الحاضر فً 

بل لعلك ال -اة السلفٌة، وقلَّما تجد هذه المعانً لؽٌر علماء ودع

فً هذا الباب مإلفات ومحاضرات لؽٌر علماء ودعاة  -تجد

السلفٌة؛ مما ٌإكد بطالن مزاعم الباحث فً كون السلفٌة تسعى 

 لمنازعة الملك فً السٌطرة على عقول وقلوب المواطنٌن.

كتاب"طاعة أولً األمر"للدكتور عبد  وسوؾ أذكر أمثلة لذلك:

ن إبراهٌم الطرٌقً، وكتاب "الجماعة واإلمامة" للدكتور هللا ب

نة  محمد عمر بازمول؛ وكتاب "طاعة والة األمر فً السُّ

النبوٌة" للدكتور خالد بن إبراهٌم الرومً، وؼٌر ذلك ِمن الكتب 

 فً هذا الباب كثٌر.

السلفٌون ال ٌحكمون على كل الطرق الصوفٌة بحكٍم الثانٌة: 

أعلم ِمن ذلك، وقد كان ألتباع الطرٌقة واحٍد، بل هم أعدل و

السنوسٌة فً مقاومة االحتالل اإلٌطالً فً أوابل القرن الماضً 

مواقؾ خلَّدها التارٌخ، وهً محلّ ثناٍء وإكباٍر ِمن السلفٌٌن 

وهً فً بداٌة تكوٌنها -وؼٌرهم؛ ولذا استضافت السعودٌة 

لم تحل قادة الجهاد ِمن العابلة السنوسٌة، و -وأوج سلفٌتها

 صوفٌتهم دون إكرام السعودٌة لهم.

الذي ٌعٌبه السلفٌون على بعض الطرق الصوفٌة لٌس االنسجام 

مع الدولة؛ بل اإلؼراق فً البدع إلى حد ٌكون إثبات البدعة 
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نة، بالدرجة التً جعلت عدًدا ِمن الطرق  أولى ِمن إقامة السُّ

ابل االحتفاظ الصوفٌة تتحالؾ مع االحتالل األوربً لبالدها فً مق

لهم بخالوٌهم وزواٌاهم وحضراتهم، وأعطٌاتهم وموالدهم؛ وفً 

المقابل ٌسكت هإالء ِمن الصوفٌة عن كل جرابم االحتالل ِمن 

قتل وتدمٌر، وتهجٌر واؼتصاب؛ وقد ظهر هذا فً أوضح صورة 

فً الجزابر، حٌث وقفت كثٌر ِمن الطرق الصوفٌة مع 

ء المسلمٌن ومإسسها المستعمر، وتؤلّبت ضد جمعٌة علما

 ، وكادوا ٌقتلونه!-رحمه هللا-الشٌخ "عبد الحمٌد بن بادٌس" 

 .(ٕ٘)الفكر والثقافة المعاصرة فً شمال إفرٌقٌا، ألنور الجندي، ص 

عز -فهذا هو الخنوع الذي ال ٌرضاه السلفٌون، وال ٌرضاه هللا 

ِ الَّ القابل فً كتابه: ) -وجل ٌَُقاتِلُوَنُكْم َواَل َوَقاتِلُوا فًِ َسبٌِِل هللاَّ ِذٌَن 

ٌُِحبُّ اْلُمْعَتِدٌنَ  َ اَل 
؛ فكٌؾ بَمن ٌتعاون (9ٓٔ)البقرة:( َتْعَتُدوا إِنَّ هللاَّ

نه ِمن أرضه وعرضه، وٌعادي ألجله أخاه  مع المحتل وٌمكِّ

 المسلم؟! فهذا وهللا أعظم الخنوع والذلة.

اعة لوالة ٌجب التنبٌه إلى أن قول السلفٌٌن بوجوب الط الثالثة:

األمر فً المنشط والمكره، والعسر والٌسر؛ لٌس خنوًعا أو 

وأمر رسوله  -تعالى-استسالًما أو ذلة؛ بل هو استجابة ألمر هللا 

؛ وهو مشروط بكونه فً ؼٌر معصٌة؛ -صلى هللا علٌه وسلم-

أما فً حال األمر بالمعصٌة فإن الحاكم لٌس له طاعة بخصوص 

، وارتفاع لزوم الطاعة له فً هذه تلك المعصٌة التً أمر بها

المعصٌة ال ٌعنً ارتفاع حّقه فً الطاعة مطلًقا، بل هو مستحق 

لها فً ؼٌر خصوص تلك المعصٌة؛ كما أن ذلك ال ٌعنً الخروج 

 علٌه أو التؤلٌب.

صلى هللا -بقاء حق النصٌحة له واجًبا؛ لقوله  أضؾ إلى ذلك:

ٌُن النَِّصٌَحةُ : )-علٌه وسلم ِ َولِِكَتاِبِه ْلَنا: لَِمْن؟ َقالَ: )( قُ الدِّ هلِلَّ

تِِهمْ  ِة اْلُمْسلِِمٌَن َوَعامَّ  . )رواه مسلم(( َولَِرُسولِِه َوأِلَبِمَّ

 الصوفٌة والتسول:

ٌزعم الباحث أن السلفٌٌن ٌنتقدون الصوفٌة على حٌاتهم التً ال 

تلٌق بالمسلم الحق، والمتسمة بركون الهّمة والذل، والضعؾ، 

 فً الحٌاة. والزهد

نعم السلفٌون ال ٌحبون هذا النوع ِمن الحٌاة؛ ألنها  ونقول هنا:

حٌاة رهبانٌة نهى هللا عنها، كما أنها بعٌدة عن الزهد الذي 

 .-صلى هللا علٌه وسلم-اتصؾ به سلؾ األمة اتباًعا للرسول 

ومع ذلك فإن هذه الصفة ُتعد الٌوم تارٌخٌة فً تعلّقها 

هذه الحالة عندهم بشكٍل كبٌٍر كما كانت  بالصوفٌة؛ إذ لم تعد

علٌه قْبل عقود، وأصبح منهم الٌوم أهل ثراء ودنٌا، ومناصب 

 اجتماعٌة وسٌاسٌة، وؼٌرها.

 الصوفٌة والقوة المعطلة:

أن السلفٌٌن ٌرون أن الصوفٌة قوة معطلة،  ٌزعم الباحث:

وٌرٌدون استؽاللها أو القضاء علٌها؛ وعلل الباحث ذلك بؤن هذا 

حتى ٌحتلوا المشهد الدٌنً وحدهم لٌتفرؼوا لمواجهة الدولة، 

وتحقٌق أهدافهم فً مواجهة الدولة، وهو ما حدث فً عهد 

الربٌس المعزول "مرسً"، وهذا الكالم ِمن الباحث ٌرسله دون 

 أمثلة ودون أدلة!

 وهنا نؤتً بالتفصٌل والتدلٌل فنقول:

عطلة، بل هناك لٌس السلفٌون هم َمن ٌرون أن الصوفٌة قوة م

نصوص كثٌرة ِمن تعالٌم الصوفٌة، وأحوال ِمن تارٌخ وتراجم 

رإوسهم تإكد أن ِمن درجات التصوؾ العلٌا ترك الدنٌا، وترك 

 العمل والسعً فً الرزق.

 وسوؾ أكتفً هنا بنّصٌن، وهما:

"وسمعت األستاذ أبا علً الدقاق هـ(: ٘ٙٗقال القشٌري )ت 

ا كما هً، ال تقول: أبنً بها رباًطا ٌقول: والزهد أن تترك الدنٌ

 .(ٕٖٗ/ ٔ)الرسالة القشٌرٌة، أو أعمر مسجًدا!" 

"وإن كان مشؽول القلب باهلل ؼٌر مستشرؾ إلى  وقال الؽزالً:

الناس، وال متطلع إلى َمن ٌدخل ِمن الباب فٌؤتٌه برزقه، بل 

)إحٌاء واشتؽاله باهلل، فهو أفضل"  -تعالى-تطلعه إلى فضل هللا 

 .(7ٕٙ/ ٗم الدٌن، علو

وأمثال هذه األقوال كثٌرة فً التراث الصوفً، وهذا االنعزال 

وترك الدنٌا واالنهماك فً الرهبانٌة المبتدعة والبدع الظاهرة، 
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صلى هللا -لٌس مما دعا إلٌه اإلسالم، وال مما جاء به الرسول 

نة أظهر ِمن أن -علٌه وسلم ، واألدلة على ذلك فً الكتاب والسُّ

ى، وبذلك تعلم أن السلفٌٌن لٌسوا هم َمن ٌقول: "إن ُتحص

الصوفٌة معطلون"، بل ذلك ما ٌقوله رإوس الصوفٌة عن 

 طرٌقتهم.

 أما لماذا ٌنقم السلفٌون هذا السلوك ِمن كثٌٍر ِمن المتصوفة؟! 

فلسبٍب واضح وصحٌح، وبعٌد عن السٌاسة، وهو أن الصوفٌة 

ٌؾ للدٌن وتشوٌه له، ٌنسبونه لإلسالم والتدٌن، وفً هذا تزٌ

وال ٌسع السلفٌون السكوت عن بدعة ُتنسب للدٌن وهً لٌسْت 

َمْن أَْحَدَث فًِ : )-صلى هللا علٌه وسلم-منه، وقد قال رسول هللا 

َس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ  ٌْ صلى هللا -، وعنه )متفق علٌه(( أَْمِرَنا َهَذا َما لَ

ْحِملُ َهَذا اْلِعْلمَ قوله: ) -علٌه وسلم ْنفُوَن  ٌَ ٌَ ِمْن ُكلِّ َخلٍَؾ ُعُدولُُه 

)رواه ( َعْنُه َتْحِرٌَؾ اْلَؽالٌَِن َواْنتَِحالَ اْلُمْبِطلٌَِن َوَتؤِْوٌلَ اْلَجاِهلٌن

، فنفً التحرٌؾ واالنتحال والتؤوٌل عن البٌهقً، وصححه األلبانً(

صلى هللا -الدٌن ِمن صفات العدول، كما فً الخبر عن النبً 

 هذا ما ٌقوم به السلفٌون وٌدعون الناس إلٌه.، و-علٌه وسلم

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ن االستسالم للواقع والتسلٌم هلل ٌْ  الصبر ب

 كتبه/ حسنى المصري

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

اتها فً القرآن الكرٌم فً مابة فقد وردت كلمة الصبر ومشتق

َفاْصبِْر َكَما َصَبَر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن : )-تعالى-وثالثة مواضع، كقوله 

ُسلِ  َها الَِّذٌَن آَمُنوا : )-عز وجل-، وكقوله (ٖ٘)األحقاؾ:( الرُّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ابِِرٌنَ  َ َمَع الصَّ
اَلِة إِنَّ هللاَّ ْبِر َوالصَّ  .(ٖ٘ٔرة:)البق( اْسَتِعٌُنوا بِالصَّ

"اإلٌمان نصفه صبر  والصبر ِمن اإلٌمان فً الذروة، وفً األثر:

ونصفه شكر"، وهو بال شك ِمن أعمال القلب والجوارح كذلك، 

ؼٌر أن معنى الصبر ومفهومه قد ٌختلؾ ِمن شخٍص آلخر؛ 

فبعض الناس فهموا خطؤ أن الصبر نوع ِمن االستسالم لألمر 

ا ما كان؛ إذ ال ح ًٌّ ٌلة فً دفعه فال مناص ِمن الذي وقع أ

الخضوع له! ولٌس كذلك بالطبع، فإذا كان الصبر ِمن اإلٌمان فً 

الذروة بمكان وهو ِمن أعمال القلوب والجوارح، فإذن البد ِمن 

أن ٌكون معه عمل وإال كان نوًعا ِمن المذلة لواقٍع ال ٌرضاه 

 المرء ؼٌر أنه استسلم له، والصبر الذي ٌصاحبه العمل وٌتبعه

هو الصبر الذي علَّمه أنبٌاء هللا أقوامهم، فها هم بنو إسرابٌل 

ا، وبعد مبعثه  ًٌّ تعرضوا لقهر فرعون مرتٌن قْبل مبعث موسى نب

 لهم. 

ففرعون كان ٌّذَبح الذكران وٌستحًٌ اإلناث لٌستخدمهم، وذلك 

وبنو ، -صلوات هللا وسالمه علٌه-ِمن قبل والدة موسى الكلٌم 

ا قادرٌن على تؽٌٌر ذلك الواقع المإلم، بل لم إسرابٌل لم ٌكونو

ٌحاولوا تؽٌٌره ولم ٌعرفوا الطرٌق لتؽٌٌره؛ فاستسلموا لهذا 

القهر، وصبروا صبر الخانع الذي ال حٌلة له، وها هم ٌتعرضون 

حٌن  -صلى هللا علٌه وسلم-لنفس القهر وذات الحكم بعد مبعثه 

لُ أَْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحًٌِ َسُنَقتِّ ردَّ فرعون على ملبه قاباًل لهم: )

ا َفْوَقُهْم َقاِهُرونَ  ، فعاد فرعون إلى (7ٕٔ)األعراؾ:( نَِساَءُهْم َوإِنَّ

الخطة القدٌمة التً هً فً نظره أمعن فً اإلذالل والبطش 

عاد إلى  -علٌه السالم-والخضوع، لكن األمر اآلن تؽٌر؛ فموسى 

ن هللا، فقال بنو إسرابٌل بنً إسرابٌل بالرسالة والنبوة والتؤٌٌد مِ 

َنا َوِمْن َبْعِد َما ِجْبَتَنالموسى: ) ٌَ ( َقالُوا أُوِذٌَنا ِمْن َقْبِل أَْن َتؤْتِ

ِ َواْصبُِروا، فرد علٌهم: )(9ٕٔ)األعراؾ: ( اْسَتِعٌُنوا بِاهللَّ

 .(8ٕٔ)األعراؾ:

وهنا الصبر لن ٌكون كالحال األول، فمعه اإلٌمان الذي ٌربً 

بنو إسرابٌل، ومعه العلم الذي أوحاه  -لٌه السالمع-علٌه موسى 

ومعه العمل الذي له فً رسالته لهم "التوراة"،  -عز وجل-هللا 

سٌقوم به بنو إسرابٌل أنفسهم ِمن صالٍة فً بٌوتهم وتربٌة 

ألبنابهم، ومعه دعوة موسى لهم، وتعاهده إٌاهم وحركته بٌنهم، 

ب بحتمٌة انتصار سٌقوي الٌقٌن فً القلو -بال شك-وكل ذلك 

الحق على الباطل، وكل هذه أسباب ِمن أسباب النصر، وهذا هو 

أصحابه  -صلى هللا علٌه وسلم-الصبر الذي ربى علٌه رسول هللا 

ُكْم فً مكة فً العهد األول ) ٌَ ِد ٌْ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن قٌِلَ لَُهْم ُكفُّوا أَ

اَلةَ   . (77)النساء:( َوأَقٌُِموا الصَّ

صلى هللا علٌه -م اإلٌذاء الشدٌد الذي تعرض له النبً ورؼ

ِمن قومه فً مكة وتعرض له أتباعه األُول، وقد كانوا  -وسلم

ِمن المستضعفٌن الفقراء أؼلبهم؛ إال أنه كان ٌؤمرهم بالصبر 

ٌُعذبون، فٌقول: اِسٍر، َفإِنَّ ) فٌمر على آل ٌاسر وهم  ٌَ َصْبًرا آلَ 

ةُ  ، وٌؤتٌه خباب ٌشكو )رواه الحاكم، وصححه األلبانً(( َمْوِعَدُكُم اْلَجنَّ

ُكْم َتْسَتْعِجلُونَ له فٌقول: )  . )رواه البخاري(( َولَِكنَّ

وكان مع ذلك كله ٌعلِّم أصحابه الصالة فً دار األرقم بن أبً 

ٌُوحى إلٌه ِمن القرآن وٌعلمهم اإلٌمان،  األرقم، وٌتلو علٌهم ما 

تٌن، وٌرتب خروجهم ِمن مكة وٌؤمرهم بالهجرة إلى الحبشة مر

وطرٌق هجرتهم، والسفن التً تحملهم، وٌخرج للمأل ٌدعوهم 

ٌَعرض نفسه على  وٌصلً فً الكعبة أمامهم، وٌذهب للطابؾ و

القبابل وٌدعو الناس فً الموسم؛ كل ذلك وهو صابر محتسب 

ٌؤمر أصحابه بالصبر واالحتساب، فالصبر المحمود، بل المؤمور 

ضا بواقٍع مرٌٍر أو االستسالم له، وإنما ٌعنً به ال ٌعنً الر

المثابرة والمحاولة والبذل والعمل مع تحمل ما ال ٌستطٌع 

 اإلنسان دفعه عن نفسه دون ترك السعً والعمل. 

وهنا ندرك حقـًّا أن َمن لدٌه عمل بنابً إٌمانً ٌقوم به ببناء 

ٌها نفسه وأسرته ومجتمعه قد ٌتحمل أنواًعا ِمن األذى ٌصبر عل

وال ٌرضى بها، وٌسعى قدر الطاقة فً تؽٌٌرها بالبناء الحقٌقً 

 لإلٌمان موقًنا بؤن العاقبة للمتقٌن، والنصر للمإمنٌن الصابرٌن.
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ْبِر ): -تعالى-وِمن هنا نستطٌع فهم قوله  َواْسَتِعٌُنوا بِالصَّ

اَلةِ  ِ : )-تعالى-، وقوله (٘ٗ)البقرة:( َوالصَّ اْسَتِعٌُنوا بِاهللَّ

ْصَر َمَع : )-صلى هللا علٌه وسلم-(، وقوله بُِرواَواصْ  َواْعلَْم أَنَّ النَّ

َرا ٌَسِّ ْبِر، َوأَنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب ، َوأَنَّ َمَع اْلُعْسِر  )رواه أحمد ( الصَّ

 . والحاكم، وصححه األلبانً(

 موقع أنا السلفً

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، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

 الصوفٌة والسلفٌة وفكرة االصطفاء: 

على  -عز وجل-نصَّ الحقُّ  -سبحانه وتعالى- فً كتاب هللا

عز ِمن قابل -، فقال -صلى هللا علٌه وسلم-خٌرٌة أمة محمد 

اِس َتؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ : )-علًٌما ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ َر أُمَّ ٌْ ُكْنُتْم َخ

 ِ فٌون ، فالسل(ٓٔٔ)آل عمران:( َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْإِمُنوَن بِاهللَّ

دنا وحبٌبنا محمد  ٌّ  -صلى هللا علٌه وسلم-ٌإمنون بكون أمة س

خٌر أمة أخرجت للناس، وأن اإلسالم هو دٌن هللا الحق الذي ال 

ْبَتِػ : )-سبحانه-ٌقبل هللا ِمن الخلق دًٌنا ؼٌره، كما قال  ٌَ َوَمْن 

ٌُْقَبلَ ِمْنُه َوُهَو فًِ اآْلِخرَ  َر اإْلِْساَلِم ِدًٌنا َفَلْن  ٌْ ( ِة ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ َؼ

-، فاالصطفاء الذي هو معنى خٌرٌة أمة محمد (8٘)آل عمران:

، وكون دٌنها اإلسالم هو الدٌن الحق -صلى هللا علٌه وسلم

هو ما ٌإمن به  -ؼٌره  -تعالى-الخالص الذي ال ٌقبل هللا 

 السلفٌون أشد اإلٌمان، ومعهم فً ذلك نصوص الوحٌٌن.

ما ٌدعون إلٌه هو اإلسالم الذي اصطفاه أن  كما ٌإكد السلفٌون:

، كما اصطفاه آلل إبراهٌم -صلى هللا علٌه وسلم-هللا ألمة محمد 

ى بَِها إِْبَراِهٌُم َبنٌِِه : )-تعالى-وٌعقوب ِمن قْبل، قال  َوَوصَّ

ٌَن َفاَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَنْ  َ اْصَطَفى لَُكُم الدِّ
ًَّ إِنَّ هللاَّ ا َبنِ ٌَ ْعقُوُب  ٌَ ُتْم َو

، وال ٌرون االنتقاص منه وال الزٌادة فٌه؛ (ٕٖٔ)البقرة:( ُمْسلُِمونَ 

ألن النقص والزٌادة ٌخرجان العبد ِمن االتباع الذي أمر هللا به 

ُ حٌن قال: )
ٌُْحِبْبُكُم هللاَّ بُِعونًِ  َ َفاتَّ

)آل ( قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

ا اكتسبت الخٌرٌة باإلسالم، ، وإذا كانت هذه األمة إنم(ٖٔعمران:

فبقدر ما تكون ِمن االتباع ٌكون حظها ِمن الخٌرٌة بعًدا وقرًبا؛ 

فهذا ما ٌإمن به السلفٌون؛ أما أن ٌكون لشٌوخهم وآحادهم 

وجماعتهم اصطفاء خاصٌّ ِمن هللا بؽٌر هذا االعتبار فهذا ما 

ل علٌه ٌنكره السلفٌون؛ ألن القول به ِمن االفتراء على هللا والقو

َبًة َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌَبُتُه َفؤُولَِبَك بؽٌر علم، ) ٌِّ َبلَى َمْن َكَسَب َس

الَِحاِت  اِر ُهْم فٌَِها َخالُِدوَن . َوالَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ أَْصَحاُب النَّ

ِة ُهْم فٌَِها َخالُِدونَ   .(8ٕ-8ٔ)البقرة( أُولَبَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ

أن نتخذه وهو العمل؛  -تعالى-عٌار الذي أمرنا هللا هذا هو الم

ومع العمل الصالح ال ٌجزم العبد بقبول وال رد، بل ٌطمع برحمة 

: -صلى هللا علٌه وسلم-هللا وٌسؤله ِمن فضله، قال رسول هللا 

ةَ ) ٌُْدِخلَ أََحًدا َعَملُُه الَجنَّ ِ؟ َقالَ: لَْن  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ( َقالُوا: َوالَ أَْنَت 

ُ بَِفْضٍل َوَرْحَمةٍ ) َدنًِ هللاَّ َتَؽمَّ ٌَ  .)متفق علٌه(( الَ، َوالَ أََنا، إاِلَّ أَْن 

-أما الصوفٌة فهم ٌنصون على كونهم المصطفٌن ِمن لدن هللا 

 دون ؼٌرهم ِمن المسلمٌن، وِمن نصوصهم فً ذلك: -عز وجل

بو القاسم القشٌري فً مقدمة رسالته التً تقدمت ما قاله أ

اإلشارة إلٌها: "جعل هللا هذه الطابفة صفوة أولٌابه، وفّضلهم 

صلوات هللا وسالمه -على الكافة ِمن عباده بعد رسله وأنبٌابه 

، وجعل قلوبهم معادن أسراره، واختصهم ِمن بٌن األمة -علٌهم

برون فً عموم أحوالهم بطوالع أنواره، فهم الؽٌاث للخلق، والدا

مع الحق بالحق، صفاهم ِمن كدورات البشرٌة، ورّقاهم إلى محل 

المشاهدات بما تجلى لهم ِمن حقابق األحدٌة، ووفقهم للقٌام 

)مقدمة بآداب العبودٌة، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبٌة... " 

 فانظر إلى هذا الؽلو فً دعوى االصطفاء. الرسالة القشٌرٌة(،

"أن  :-وقد سبل عن عالمة الصوفً-بكر الدٌنوري  وقال أبو

ٌكون مشؽواًل بكل ما هو أولى به ِمن ؼٌره، وٌكون معصوًما 

 .(9ٓٔ)طبقات الصوفٌة، للسلمً، ص: عن المذمومات" 

وهذا كله بخالؾ ما ٌقوله السلفٌون ِمن نفً العصمة عنهم، 

ٌر "بخالؾ ؼ وعن علمابهم وُعّبادهم، وِمن ذلك قول ابن تٌمٌة:

األنبٌاء، فإنَّهم لٌسوا معصومٌن كما عصم األنبٌاء/ ولو كانوا 

 . (7ٖٖ/ ٕ)مجموع الفتاوى، أولٌاًء هلل" 

 المظهر والجوهر:

حدٌث الباحث عن كون السلفٌٌن ٌعتنون بالمظهر دون الجوهر، 

وباللحى والنقاب، وٌنقل أن هذه التهمة موجهة ِمن الصوفٌٌن 

الباحث لها مستنًدا وال دلٌاًل وال للسلفٌٌن، وهً تهمة لم ٌنقل 

مثااًل، وإنما هو كالم مرسل! ومع ذلك فال مانع أن نتحدث قلٌاًل 

عن رأي السلفٌٌن فً المظهر والجوهر؛ فهما مصطلحان 

حادثان لم تؤِت بهما الشرٌعة، وإنما جاءت الشرٌعة باإلسالم 
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ل، واإلٌمان واإلحسان، والثواب والعقاب، والفسق والكفر، والعد

صلى هللا علٌه -وؼٌرها مما جاء فً كتاب هللا وسنة رسوله 

، ولم تؤِت الشرٌعة باألمر بالعناٌة ببعض أوامرها وترك -وسلم

باالتباع مطلًقا، واالمتثال مطلًقا، فقال  -تعالى-اآلخر، بل أمر هللا 

بِ : )-سبحانه- ُكْم َواَل َتتَّ ُكْم ِمْن َربِّ ٌْ بُِعوا َما أُْنِزلَ إِلَ ُعوا ِمْن ُدوِنِه اتَّ

ُرونَ  اَء َقلٌِاًل َما َتَذكَّ ٌَ َوأَِطٌُعوا : )-تعالى-، وقال (ٖ)األعراؾ:( أَْولِ

ُسولَ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  َ َوالرَّ
 .(ٕٖٔ)آل عمران:( هللاَّ

فالعباد مؤمورون بالطاعة واالتباع فً كل شًء، ولٌس فً 

ا أمر هللا به شًٍء دون آخر، وال بالجواهر دون الظواهر! وكل م

َوَما آَتاُكُم أو نهى عنه فالمسلمون مؤمورون باالمتثال فٌه: )

َ َشِدٌُد 
َ إِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَّ الرَّ

 . (7)الحشر:( اْلِعَقابِ 

حّقًا، هناك فروق فً التشرٌعات فً قدر الوجوب والثواب 

واإلثم، لكن ذلك ال ٌعنً إؼفال بعضها بحجة كونه والتحرٌم 

مظهًرا، والعناٌة باآلخر لكونه جوهًرا؛ فهذا التقسٌم ألحكام 

د  الشرٌعة تقسٌم حادث، ال حرج فٌه لو اقتصر على مجرَّ

الّتوصٌؾ، أما لو ُبنً علٌه أن ما كان مظهًرا ٌمكن االستؽناء 

لمعنى فاسد، وفٌه عنه، وأنه ال أهمٌة إال لما هو جوهر؛ فهذا ا

ِمن الضرر والذرٌعة إلى االنحالل واالستهانة ببعض أحكام 

 الشرع ما فٌه، وهللا أعلم. 

"إن الظاهر البد له ِمن باطن  ومما ٌإكد ذلك ما قاله ابن تٌمٌة:

ٌحّققه وٌصّدقه وٌوافقه، فَمن قام بظاهر الدٌن ِمن ؼٌر تصدٌق 

الؾ ظاهًرا فهو كافر بالباطن فهو منافق، ومن اّدعى باطًنا ٌخ

منافق، بل باطن الدٌن ٌحقق ظاهره وٌصدقه وٌوافقه، وظاهره 

ٌوافق باطنه وٌصدقه وٌحققه، كما أن اإلنسان ال بد له ِمن روح 

وبدن، وهما متفقان، فال بد لدٌن اإلنسان ِمن ظاهر وباطن 

ٌتفقان، فالباطن للباطن ِمن اإلنسان، والظاهر للظاهر منه، 

ء ِمن ذكر أحكام الباطن والظاهر، والباطن أصل والقرآن مملو

 .(8ٕٙ/  ٖٔ)مجموع الفتاوى، الظاهر" 

 الصوفٌة والسلفٌة وابن تٌمٌة:

"إنه شنَّ  أشار الباحث إلى موقؾ ابن تٌمٌة ِمن الصوفٌة وقال:

 علٌهم حملة شعواء ال هوادة فٌها".

على  والحقٌقة أن شٌخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة ردَّ 

نة والجماعة، ولم ٌرد  كل الطوابؾ والفرق التً خالفت أهل السُّ

كان موقؾ الداعٌة  -رحمه هللا-على الصوفٌة وحسب؛ وموقفه 

المخلص هلل الذي ٌخاطب المخالفٌن بعلم وعدل؛ وقد رد على 

ٌَّن ما وافقوا  أكثر ما أحدثه الصوفٌة على اختالؾ درجاتهم، وب

أمور كفرٌة، وما وافقوا فٌه أمم الهند  فٌه الفالسفة الٌونان ِمن

وؼٌرها مما ٌجب الحذر منه لكونه مخرًجا ِمن الملة؛ كالحلول 

ٌَّن َمن أقوالهم وأفعالهم ما هو بدعة ؼٌر مخرجة  واالتحاد، وب

بما لم ٌشرع؛  -تعالى-ِمن الدٌن، لكن حملهم علٌها عبادة هللا 

الثناء على بعض وكان فً كل ما كتبه الزًما العدل واإلنصاؾ، و

مشاٌخهم بما ٌستحقون، ونقدهم فٌما هو فٌهم محل نقد، 

واستخدم ِمن العبارات ما ٌتناسب مع كل مقال علًما وعداًل وأدًبا؛ 

وفً هذا الرد العاجل ال ٌمكننا استعراض ذلك والبرهنة علٌه، 

لكننا نحٌل إلى كتب ابن تٌمٌة فً الرد على الصوفٌة، فسوؾ 

كل ما ذكرناه؛ بل سٌجد أننا مقصرون فً ٌجد المنصؾ فٌها 

 إنصافه والثناء علٌه. 

 وِمن هذه الكتب:

 الرد على الشاذلً فً حزبٌه وما صنفه فً آداب الطرٌق. -ٔ

 االستؽاثة فً الرد على البكري. -ٕ

 الرد على عدي بن مسافر. -ٖ

وِمن الكتب التً ألفت عن موقؾ ابن تٌمٌة ِمن الصوفٌة، وٌمكن 

سترشاد بها عن مسلكه العادل والعلمً معهم: كتاب للمنصؾ اال

 "ابن تٌمٌة والتصوؾ" للدكتور "مصطفى حلمً".

أما موقؾ الصوفٌة ِمن ابن تٌمٌة فؤصدق َمن ٌعبِّر عنه الحقبة 

التارٌخٌة التً عاشها ابن تٌمٌة معهم، وكٌؾ جنحوا عن 

نة إلى المشاركة فً التؤلٌ ب مناظرته بالدلٌل ِمن الكتاب والسُّ

علٌه، والسعً فً سجنه مراًرا، كانت آخرهن سجنته التً مات 

 .-رحمه هللا رحمة واسعة-فٌها فً سجن القلعة بدمشق 

 موقع أنا السلفً
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ِ َوَقْد َهَدانَ  لَ َعلَى هللاَّ ا وقفة مع آٌة: )َوَما لََنا أاَلَّ َنَتَوكَّ

ِل  َتَوكَّ ٌَ ِ َفْل ُتُموَنا َوَعلَى هللاَّ ٌْ ُسُبلََنا َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َما آَذ

لُوَن(  اْلُمَتَوكِّ

 كتبه/ سامح بسٌونً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ِ َوَقْد َهَداَنا: )-تعالى-فقد قال هللا  لَ َعلَى هللاَّ ُسُبلََنا  َوَما لََنا أَالَّ َنَتَوكَّ

لُونَ  ِل اْلُمَتَوكِّ َتَوكَّ ٌَ ِ َفْل ُتُموَنا َوَعلَى هللاَّ ٌْ ( َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َما آَذ

 .(ٕٔ)إبراهٌم:

فمنة هللا على عبده بالهداٌة إلى الطرٌق القوٌم؛ نعمة عظٌمة 

لعباده المإمنٌن بالنصر  -تعالى-تورث القلب الٌقٌن بموعود هللا 

سبحانه -الصبر وحسن التوكل على هللا والتمكٌن، وتستحق منه 

، وحسن الظن به، وعدم القنوط ِمن رحمته مهما طال -وتعالى

 األذى على الطرٌق.

عند حسن  -سبحانه وتعالى-فالصبر عاقبته دابًما إلى خٌر، وهللا 

 ظن عبده به.

فاللهم اجعلنا مَمن هدٌتهم لطرٌقك الذي ترضاه، ورزقتهم حسن 

فً سبٌلك، وحسن التوكل علٌك، الظن بك، وحسن الصبر 

 وحسن الرجاء فٌك.

 موقع أنا السلفً
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 !أؼلى ِمن الذهب

 كتبه/ أحمد حمدي

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

تفعت "صحبت الصوفٌة، فما ان: -رحمه هللا-فقد قال الشافعً 

منهم إال بكلمتٌن؛ سمعتهم ٌقولون: الوقت سٌؾ فإن قطعته وإال 

 قطعك. ونفسك إن لم تشؽلها بالحق، وإال شؽلتك بالباطل".

"إنً ألكره أن أرى  :-رضً هللا عنه-وقال عمر بن الخطاب 

 الرجل سبهلاًل، ال فً عمل دنٌا، وال فً عمل آخرة". 

أن  -العباد الزهاد أحد التابعٌن-ونقل عن عامر بن عبد قٌس 

 رجاًل قال له: "كلمنً"، فقال له عامر: "أمسك الشمس!".

"ٌا ابن آدم، إنما أنت أٌام، فإذا ذهب ٌوم وقال الحسن البصري: 

ذهب بعضك، وٌوشك إذا ذهب بعضك أن ٌذهب كلك"، وقال 

أًٌضا: "أدركت أقواًما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرًصا على 

 . دراهمكم ودنانٌركم"

"ما ندمت على شًء كندمً  :-رضً هللا عنه-وقال ابن مسعود 

على ٌوم ؼربت شمسه نقص فٌه أجلً ولم ٌزد فٌه عملً!". 

وقال أًٌضا: "إنً ألبؽض الرجل أراه فارًؼا؛ ال فً أمر دنٌاه، 

 وال فً أمر آخرته!".

 فِمن سمات الوقت: 

س مالك، أنه أؼلى ِمن الذهب، فالوقت هو الحٌاة، وهو رأ أواًل:

وهو أنفاسك المعدودة، وٌوم القٌامة ٌتحسر العبد وٌندم على 

-ساعة نوم زابدة أو دردشة أو لؽو بؽٌر فابدة أو هدؾ، قال 

اتًِ: )-تعالى ٌَ ْمُت لَِح َتنًِ َقدَّ ٌْ ا لَ ٌَ قُولُ   .(24)الفجر:( ٌَ

"تؤتً ساعات عمر االنسان ٌوم  :-رحمه هللا-قال الؽزالً 

لتً كان ٌطٌع هللا فٌها ٌشع منها ِمن النور ما القٌامة... الساعة ا

لو وزع على أهل النار لشؽلهم عما هم فٌه ِمن العذاب، والساعة 

التً ٌعصً هللا فٌها ٌشع فٌها ِمن الوحشة والظلمة ما لو وزع 

على أهل الجنة لشؽلهم عما هم فٌه ِمن النعٌم، وساعة ضٌعها 

 ع الندم!".فً فضول المباحات واللهو ٌعض علٌها أصاب

ا: ًٌ َقالَ َكْم لَبِْثُتْم فًِ اأْلَْرِض : )-تعالى-الوقت ٌمر سرًٌعا، قال  ثان

ٌَن . َقالَ  ْوٍم َفاْسؤَِل اْلَعادِّ ٌَ ْوًما أَْو َبْعَض  ٌَ َعَدَد ِسنٌَِن . َقالُوا لَِبْثَنا 

ُكْم ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ   . (114-112ون:)المإمن( إِْن لَبِْثُتْم إاِلَّ َقلٌِاًل لَْو أَنَّ

الوقت ما مضى منه ال ٌعود الى ٌوم القٌامة، قال الحسُن  ثالًثا:

ٌُنادي: ٌا -رحمه هللا-البصريُّ  : "ما ِمن ٌوم ٌنشقُّ فجره إال و

ابن آدم أنا خلٌق جدٌد، على عملك شهٌد، فتزّود منًِّ، فإنً إذا 

ْرُكْم َما أََولَْم ُنعَ : )-تعالى-مضٌُت ال أعود إلى ٌوم القٌامة"، قال  مِّ

ِذٌرُ  َر َوَجاَءُكُم النَّ ُر فٌِِه َمْن َتَذكَّ َتَذكَّ ، النذٌر هو: (37)فاطر:( ٌَ

 الشٌب، أو موت قرٌب أو صدٌق.

احرصوا على أوقاتكم، ال فٌا أٌها الشباب، ٌا أٌها المسلمون: 

تضٌعوها فٌما ال ٌفٌد على مواقع التواصل االجتماعً، وعلى 

مج التوك شو، والبرامج الحوارٌة ألعاب الكمبٌوتر، وبرا

والسٌاسٌة، ومشاهدة مبارٌات الكرة، والجلوس على المقاهً 

والكافتٌرٌات، ؼٌر المنكرات ِمن مشاهدة األفالم والمسلسالت 

اْؼَتنِْم : )-صلى هللا علٌه وسلم-والمواقع االباحٌة، قال النبً 

َتَك َقْبلَ َسَقِمَك َوِؼَناَك َخْمًسا َقْبلَ َخْمٍس: َشَباَبَك َقْبلَ ِهَرِمَك، وَ  ِصحَّ

اَتَك َقْبلَ َمْوتِكَ  ٌَ )رواه الحاكم، ( َقْبلَ َفْقِرَك، َوَفَراَؼَك َقْبلَ ُشْؽلَِك، َوَح

 . وصححه األلبانً(

واحرص على تحصٌل أكبر قدٍر ِمن الحسنات ِمن صالة وذكر، 

وقرآن ودعاء، وصٌام، واتباع جنابز، وصلة رحم، وعمرة 

ان للجار، وإؼاثة للملهوؾ؛ حتى ال تخرج ِمن وحجة، وإحس

 الدنٌا خالً الوفاض. 

 أتـرضى أن تـكون رفٌق قـوم لـهـم زاد وأنــت بـؽـٌـر زاد؟!

ْقَوى: )-تعالى-قال  اِد التَّ َر الزَّ ٌْ ُدوا َفإِنَّ َخ  . (197)البقرة:( َوَتَزوَّ

 فكم فرطنا فً قرارٌط كثٌرة؟!

 الجنة؟!  وكم ضٌعنا ِمن النخٌل ِمن ؼراس

ِ : )-تعالى-قال  ْطُت فًِ َجْنِب هللاَّ ا َحْسَرَتا َعلَى َما َفرَّ  .(56)الزمر:( ٌَ

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

رد علمً على ورقة بعنوان: "السلفٌة والصوفٌة، 

 داء ال ٌنتهً وحرب دابمة االشتعال!"ع

 كتبه/ محمد إبراهٌم السعٌدي 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

 :-تعالى-الصوفٌة والسلفٌة وصفات هللا 

أن  ٌزعم الباحث زعًما مرساًل دون دلٌٍل أو نقٍل ِمن أي مصدر:

التً تفٌد  -الىتع-الصوفٌة تعتمد على العقل فً تؤوٌل صفات هللا 

 التشبٌه والتجسٌم؛ وأن هذا الموقؾ ال ٌرضاه السلفٌون.

أن الصوفٌة باعتبارهم متصوفة لٌس لهم موقؾ ِمن  والصواب:

ٌُعنى  -تعالى-صفات هللا  عقلً أو نقلً؛ بل إن منهج التصوؾ ال 

ٌُسّمى  باالشتؽال بؤي علٍم ِمن علوم المسلمٌن؛ فهو منهج فٌما 

عالقة بالفقه أو التفسٌر أو الحدٌث أو علم بالسلوك، ولٌس له 

 الكالم.

"فالتخلق وٌإكد ذلك شٌخ الصوفٌة ابن عربً حٌث ٌقول: 

ٌَّن العلماء التخلق بؤسماء هللا  بؤخالق هللا هو التصوؾ، وقد ب

الحسنى وبٌنوا مواضعها، وكٌؾ تنسب إلى الخلق، وال تحصى 

ٌُصَرؾ فٌه مع هللا خاصة، فَمن تفطن وصرفها  كثرة، وأحسن ما 

مع هللا أحاط علًما بتصرٌفها مع الموجودات؛ فذلك المعصوم 

الذي ال ٌخطا أبًدا، والمحفوظ ِمن أن ٌتحرك أو ٌسكن سدى، 

جعلنا هللا ِمن الصوفٌة القابمٌن بحقوق هللا والمإثرٌن جناب 

 .(ٕٙٙ/  ٕ)الفتوحات المكٌة هللا" 

ٌِّن أن وهذا الكالم نقلُته مع ما فٌه ِمن مخالفة عق دٌة كً أب

التصوؾ ِمن حٌث هو تصوؾ ال عالقة له بالعلوم، بل هو سعً 

 .-حسب تعبٌر ابن عربً-إلى التخلق بؤخالق هللا 

نعم، ِمن الصوفٌة َمن اشتؽلوا وبرعوا فً كثٌٍر ِمن العلوم، لكن 

ذلك لٌس باعتبارهم صوفٌة، فهم إذا دخلوا ِحلَق الذكر ومنهج 

 بؤي علٍم ِمن العلوم.السلوك؛ فال عالقة لهم 

وإذا بلػ الصوفٌة رتبة علٌا ِمن الطرٌق فإنهم ٌإمنون بالحلول، 

بالمخلوقات جمٌعها ِمن بشٍر وحجٍر  -تعالى-أي: حلول هللا 

وشجٍر، وٌإمنون باالتحاد، وهو: أن اإلله هو الخلق والخلق هو 

اإلله! وهذه نزعة فلسفٌة لٌست مفارقة للعقل وحده، بل 

 ا للدٌن.ومفارقة أٌضً 

وهً فً منتهى التجسٌم -واستمع إلى هذه المقالة ألبً ٌزٌد 

ن ٌدٌه،  -أي هللا تعالى-"رفعنً  قال: -المذموم ٌْ مرة فؤقامنً ب

وقال لً: ٌا أبا ٌزٌد، إن خلقً ٌحبون أن ٌروك، فقلت: زٌنً 

بوحدانٌتك، وألبسنً أنانٌتك، وارفعنً إلى أُحدٌتك، حتى إذا 

أٌناك، فتكون أنت ذاك، وال أكون أنا هنا" رآنً خلقك قالوا: ر

 .(ٔٙٗ)اللمع للسراج الصوفً، ص: 

فؤي تشبٌه وتجسٌم أشنع ِمن هذا؟! وهو أن ٌكون هللا فً صورة 

ا كبًٌرا.  أبً ٌزٌد البسطامً! تعالى هللا عن ذلك علّوً

-"ولقد سمعت شٌخنا أبا العباس وٌقول ابن عطاء السكندري: 

كشؾ عن حقٌقة الولً لُعبد؛ ألن  ٌقول: لو -رضً هللا عنه

 .(9٘)لطابؾ المنن، ص أوصافه ِمن صفاته، ونعوته ِمن نعوته!" 

 فؤي تجسٌم وُبعد عن العقل والشرع أكثر ِمن هذا؟!

 السلفٌة واتهام الصوفٌة بممارسة الشرك:

ٌذكر الباحث: أن السلفٌٌن ٌتهمون الصوفٌة بالشرك الخفً، 

ٌَُعّرؾ الباحث الشرك الخفً  بؤنه التبرك باألضرحة، واللجوء و

لألولٌاء لقضاء الحاجات، وتعرٌؾ الباحث للشرك الخفً ؼٌر 

صحٌح؛ إذ الشرك الخفً هو: أن ٌعمل العبد عماًل ال ٌرٌد به 

، وإنما ٌرٌد به نظر الناس، وكتب السلفٌة -تعالى-وجه هللا 

 واضحة فً هذا األمر.

ن السلفٌة وال ٌْ صوفٌة فإنه الشرك أما الذي هو موضع الخالؾ ب

ًّ الواضح الحقٌقً، وهو: صرؾ أي نوع ِمن العبادات لؽٌر  الجل

، ِمن ذبح ونذر ودعاء، فهذه ٌفعلها الصوفٌة -تعالى-هللا 

ٌقصدون بها األولٌاء ِمن أصحاب القبور؛ وهو عمل ِمن أعمال 

الشرك؛ ومع ذلك فإن السلفٌة ال ٌحكمون على َمن فعل ذلك بؤنه 

تى تزول عنه الشبهة وتقام علٌه الحجة، وهذا مشرك أو كافر ح

 كثٌر فً كالم العلماء. 
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واستمع لقول ابن تٌمٌة كمثال على المنهج السلفً فً التكفٌر: 

صلى هللا -"وأما التكفٌر، فالصواب أن َمن اجتهد ِمن أمة محمد 

وقصد الحق فؤخطؤ لم ٌكفر، بل ٌؽفر له خطإه،  -علٌه وسلم

ٌَّن له ما جاء ٌَّن  وَمن تب به الرسول، فشاق الرسول من بعد ما تب

له الهدى واتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن فهو كافر، وَمن اتبع هواه 

وقصر فً طلب الحق وتكلم بال علم فهو عاص مذنب، ثم قد 

)مجموع  ٌكون فاسًقا، وقد ٌكون له حسنات ترجح على سٌباته"

 .(8ٔ/  ٕٔالفتاوى 

 السلفٌون ومصادر التلقً:

أن السلفٌٌن ٌرون مخالفة الصوفٌة للشرع فً  حث:ٌذكر البا

صلى هللا -اعتبارهم الكشؾ والمنامات، ودعاوى رإٌة النبً 

 ٌقظة، مصادر للتلقً، وهذا الذي ذكره الباحث حق. -علٌه وسلم

صلى هللا -ورسوله  -تعالى-فنحن مؤمورون بؤخذ دٌننا عن هللا 

-ٌة النبً ، وما ٌراه الصوفٌون ِمن الكشؾ ورإ-علٌه وسلم

والخضر هً ِمن البدع البعٌدة عن  -صلى هللا علٌه وسلم

الشرع، البعٌدة عن العقل؛ وال ٌرّدها السلفٌون وحدهم؛ بل 

تردها أصول مذهب األشاعرة والمعتزلة؛ وها هً كتب أصول 

الفقه مَمن كتبها أبمة العلماء المنتسبٌن لمنهج السلؾ؛ 

ً الخطاب الكلوذانً، كـ"العدة" ألبً ٌعلى، و"التمهٌد" ألب

و"المسودة" آلل تٌمٌة، وكذلك الكتب األصولٌة التً كتبها 

المعتزلة؛ كـ"المعتمد" ألبً الحسٌن البصري، والتً كتبها أبمة 

األشاعرة؛ كـ"شرح اللمع" للقاضً أبً إسحاق الشٌرازي، 

والتً كتبها الماترٌدٌة؛ كـ"أصول البزدوي"، كلها ال تذكر 

صلى هللا -المنامٌة، وال دعاوى لقاء الرسول الكشؾ وال الرإٌا 

 ٌقظة فً مصادر التلقً. -علٌه وسلم

 السلفٌة واإلنسانٌة:

أن الصوفٌة أقرب  ٌنقل الباحث عن أحد الكتاب المؽاربة:

لإلنسانٌة ِمن السلفٌة، وأن الصوفٌة تصل العبد باهلل مباشرة، 

ٌْن هللا و اسطة ِمن كتب بٌنما السلفٌة تحتقر العبد، وتجعل بٌنه وب

 الفقه.

أن النص الذي نقله الباحث عَمن ٌسمٌه المفكر والحقٌقة: 

المؽربً "أحمد عصٌد" هو نص هجابً خال ِمن أي لفتة بحثٌة 

أو فكرٌة أو علمٌة ٌمكن ِمن خاللها تتبع ما ذكره والرد علٌه، 

 لكننا سوؾ نقؾ عند قضٌتٌن ِمن القضاٌا التً أثارها.

ٌم السلفٌة ِمن حٌث ُبعدها عن اإلنسانٌة، حدٌثه عن تقٌ األولى:

فالباحث لم ٌنقل مقصود "أحمد عصٌد" هذا بما ٌسمٌه 

اإلنسانٌة، حتى ٌمكننا أن نحاكم قوله بدقة أكبر؛ ومع ذلك 

فمعٌار الحكم عندنا لٌس البعد أو القرب ِمن أي مبدأ أو توجه 

فً  -تعالى-إنسانً؛ بل المعٌار هو: مدى القرب ِمن مراد هللا 

؛ -صلى هللا علٌه وسلم-شرعه الذي جاءنا به نبٌنا محمد 

والسلفٌة هم أحرص الناس على أن تكون أحكامهم وآراإهم 

ونظرتهم لإلنسان والحٌاة والدٌن موافقة لكتاب هللا وسنة نبٌنا 

 .-صلى هللا علٌه وسلم-محمد 

تحكٌم مرادات البشر وأعرافهم  أما الحدٌث عن اإلنسانٌة فمعناه:

، وهذا هو -صلى هللا علٌه وسلم-كتاب هللا وسنة رسوله فً 

، -صلى هللا علٌه وسلم-الجفاء والبعد عن كالم هللا وكالم رسوله 

وعما كان علٌه الصحابة وخٌار األمة ِمن بعدهم ِمن العلماء 

ُموَك : )-تعالى-الربانٌٌن، ٌقول  ٌَُحكِّ ٌُْإِمُنوَن َحتَّى  َك اَل  َفاَل َوَربِّ

َت فٌَِما َشجَ  ٌْ ا َقَض ِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ ٌَ َنُهْم ُثمَّ اَل  ٌْ َر َب

ٌَُسلُِّموا َتْسلًٌِما  . (٘ٙ)النساء:( َو

فاالحتكام لٌس لإلنسانٌة بؤي فهم فهمناها علٌه، وإنما للكتاب 

نة؛ وإذا عرضنا ما ذكره "أحمد عصٌد" ونقله الباحث عنه  والسُّ

نة وجدن نة على خالفه.على الكتاب والسُّ  ا أن الكتاب والسُّ

أن ِمن إنسانٌة الصوفٌة  الثانٌة: ٌنقل الباحث عن "عصٌد" هذا:

وارتباط السلفٌٌن  -عز وجل-قولها بالحلول واالتحاد مع هللا 

 بالفقه!

فهل الحلول واالتحاد علٌهما دلٌل ِمن كتاب هللا وسنة نبٌه، أم 

 هما قوالن ال ٌمتان لإلسالم بصلة؟!

أنهما ِمن أشر أنواع الكفر باهلل؛ ألن حقٌقتهما عبادة  :الجواب

العبد لنفسه؛ وٌمكن للقارئ المنصؾ أن ٌقرأ عن الحلول 

نة منهما.  واالتحاد وموقؾ الكتاب والسُّ
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 ومما نقترحه ِمن كتب فً ذلك:

"عقٌدة الصوفٌة وحدة الوجود الخفٌة"، ألحمد بن عبد  -ٔ

 العزٌز القصٌر.

 ة"، لعبد الرحمن الوكٌل. و"هذه هً الصوفٌ -ٕ

أن مما ٌمٌز الصوفٌة  وٌنقل الباحث عن "أحمد عصٌد":

انشؽالها بمتعها الروحٌة، واحتراق السلفٌٌن ِمن أجل بلوغ 

 منصب سٌاسً!

هل االنشؽال بما ٌسمونه المتع الروحٌة التً لم ٌرد والسإال: 

 -صلى هللا علٌه وسلم-فٌها كتاب وال سنة، ولم ٌعمل بها النبً 

 وال سلفنا الصالح، هل هذا االنشؽال ِمن الدٌن؟!

َمْن أَْحَدَث فًِ أَْمِرَنا : )-صلى هللا علٌه وسلم-وأٌن قول الرسول 

َس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ  ٌْ َمْن َعِملَ َعَماًل ؟! وقوله: ))متفق علٌه(( َهَذا َما لَ

ِه أَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ  ٌْ َس َعلَ ٌْ َوُكلُّ بِْدَعٍة ، وقوله: ))رواه مسلم( (لَ

-تعالى-؟! وأٌن هذه المتع الروحٌة ِمن قوله )رواه مسلم(( َضاَللَةٌ 

ُكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكُم : ) ٌْ ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ ٌَ اْل

 ؟!(ٖ)المابدة:( اإْلِْساَلَم ِدًٌنا

ٌل علٌها، ال شك أن هذه المتع المزعومة ِمن البدع التً ال دل

أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء )والسلفٌة ال ٌرون العمل بما لم ٌؤذن به هللا 

 ُ
ؤَْذْن بِِه هللاَّ ٌَ ٌِن َما لَْم   . (ٕٔ)الشورى:( َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّ

وأما مشاركتهم السٌاسٌة فهم ِمن الشعب، وأي بلد ٌسمح نظامه 

نها إن أراد للشعب بالمشاركة السٌاسٌة؛ فلماذا ٌكونون بمعزل ع

 أحد منهم ذلك؟!

"إن ِمن مٌزات الصوفٌة سعة أفقهم فً مقابل ضٌق  وأما قوله:

أفق السلفٌة، وجمالٌة منهجهم فً مقابل قبح السلفٌة"؛ فهً 

دعاوى مرسلة، وألفاظ هجابٌة ال تلٌق بمسلٍم فضاًل عن أن 

ٌكون باحًثا، وإذا جاء الباحث بؤمثلة لمزاعمه أو أدلة علٌها فله 

ٌنا حق الرد، أما هذه الهجابٌات فالدخول فً الرد علٌها ِمن عل

 الهبوط الذي ال نرتضٌه.

أن ٌوفق أمتنا للعمل بكتابه وسنة  -تعالى-أسؤل هللا  وفً الختام:

، وأن ٌجمعنا على كلمة -صلى هللا علٌه وسلم-الحبٌب المصطفى 

 الحق. 

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 (ٕلماذا انتحرْت؟! )

 كتبه/ نور الدٌن عٌد 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فهالك فبام ِمن الموحدٌن ٌإرقك، وافتقار آحادهم أو جماعتهم 

ٌضعفك، وقتلهم ٌمزقك، وجوعهم ٌحزنك، فما رأٌت ِمن مشهد 

ٌؤس والقنوط أودى بصاحبه إلى االنتحار، صٌحة ألطراٍؾ ال

 عدة: 

المثقول بالهموم، والمدٌن، والمظلوم، ومسلوب الحق،  أولها:

وؼٌرهم مَمن تبدل بهم الحال، وضاقت بهم السبل؛ اعلموا أن 

الملجؤ إلى هللا، وأن المخرج بٌد هللا، وأن تؽٌٌر أمرك واستبدال 

جه، وعلٌه توكل، ارفع شكواك حالك مقدور بٌد ربك، فله تو

قُوا َدْعَوَة إلٌه، واعلم أن سهًما صوبته بدعوة ال تذهب سدى، ) اتَّ

ٌَقُولُ هللاُ  َها ُتْحَملُ َعلَى اْلَؽَماِم،  تًِ -َجلَّ َجاَللُهُ -اْلَمْظلُوِم، َفإِنَّ : َوِعزَّ

َك َولَْو َبْعَد ِحٌنٍ   . ه األلبانً()رواه الطبرانً، وصحح( َوَجاَللًِ أَلَْنُصَرنَّ

فوهللا هلل أرحم بك ِمن نفسك، وما قدر هللا ِمن المكروه استدفعه 

بالمحبوب ِمن الصبر والدعاء، واالحتساب والرضا، فإن الفرج 

ٌُْسًرا . إِنَّ َمَع )قرٌب، وإن مع العسر ٌسًرا:  َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر 

ٌُْسًرا : -علٌه وسلمصلى هللا -. وقال النبً (ٙ-٘)الشرح:( اْلُعْسِر 

ْصَر َمَع ) ًرا َكثًٌِرا، َوأَنَّ النَّ ٌْ ْبِر َعلَى َما َتْكَرهُ َخ َواْعلَْم أنَّ فًِ الصَّ

ٌُْسًرا ْبِر، َوأَنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َوأَنَّ َمَع اْلُعْسِر  )رواه أحمد، ( الصَّ

ٌُفتح لك، واستعذ ُتعاذ، وصححه األلبانً( ؛ فؤكثر ِمن قرع الباب 

  ٌُحقق رجاإك، وتوكل ُترزق وُتكفى. وارج

ا: ًٌ البد لكل مسإول أن ٌقوم بدوره، فَمن واله هللا أمر  ثان

م  المسلمٌن فؤصابهم بالعنت والضٌق فلٌعلم أنه لٌس له إال ما قدَّ

: سِمْعُت -رضى هللا عنها-فً الدنٌا واآلخرة، قالت عابشة 

، َمْن بٌتً هذا: )ٌقولُ فً  -صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم-رسولَ هللاِ  اللُهمَّ

 ًَ ِه، َوَمْن َولِ ٌْ ِهْم، َفاْشُقْق َعلَ ٌْ ًبا َفَشقَّ َعلَ ٌْ تًِ َش ًَ ِمْن أَْمِر أُمَّ َولِ

ًبا َفَرَفَق بِِهْم، َفاْرفُْق بِهِ  ٌْ تًِ َش -، وقال )رواه مسلم(( ِمْن أَْمِر أُمَّ

لًِ أَْمَر َعَشَرةٍ : )-صلى هللا علٌه وسلم ٌَ َفَما َفْوَق  َما ِمْن َرُجٍل 

هُ أَْو  ُه بِرُّ ُدهُ إِلَى ُعُنقِِه َفكَّ ٌَ اَمِة  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َذلَِك إاِلَّ أََتى هللاَ َمْؽلُواًل، 

ْوَم  ٌَ لَُها َماَلَمٌة، َوأَْوَسُطَها َنَداَمٌة َوآِخُرَها ِخْزٌي  أَْوَبَقُه إِْثُمُه أَوَّ

اَمةِ  ٌَ  . )رواه أحمد، وحسنه األلبانً(( اْلقِ

ت النصوص حتى أفزعت، وتعاظمت حتى أثقلت؛ قالت وتكاثر

"دخلُت علٌه ٌوًما وهو فاطمة زوجة عمر بن عبد العزٌز: 

جالس فً مصاله واضًعا خده على ٌده، ودموعه تسٌل! فقلت 

له: ما بالك؟! وفٌَم بكاإك؟ قال: وٌحك ٌا فاطمة إنً قد ولٌت ِمن 

والمرٌض أمر هذه األمة ما ولٌت، ففكرت فً الفقٌر الجابع 

الضابع والعاري المجهود، والٌتٌم المكسور والمظلوم المقهور، 

والؽرٌب واألسٌر، والشٌخ الكبٌر واألرملة الوحٌدة، وذي العٌال 

الكثٌر والرزق القلٌل وأشباههم فً أقطار األرض وأطراؾ 

البالد؛ فعلمُت أن ربً سٌسؤلنً عنهم ٌوم القٌامة، وأن خصمً 

، فخشٌُت أال تثبت لً -ى هللا علٌه وسلمصل-دونهم ٌومبٍذ محمد 

 .)تارٌخ الخلفاء(حجة؛ فلذلك أبكً!" 

ٌُسؤلون عنه، ِمن  ثالًثا: أهل العلم البد أن ٌقوموا بدورهم الذي س

بٌان الحق وتعلٌق الخلق باهلل، وأن ٌدلوهم على ما فٌه كفاٌتهم 

ُكْم ُكْنتُ وؼناهم ِمن طاعة هللا وصدق التوكل علٌه، ) ْم لَْو أَنَّ

ُر َتْؽُدو ِخَماًصا  ٌْ ٌُْرَزُق الطَّ لِِه لَُرِزْقُتْم َكَما  ِ َحقَّ َتَوكُّ لُوَن َعَلى هللاَّ َتَوكَّ

، وأال ٌقنطوهم )رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(( َوَتُروُح بَِطاًنا

بفقد األسباب أو ضعفها، فإن َتخلَؾ أهل العلم عن دورهم 

د هلل فً محنة، وٌدعو إلٌه فً شدة، اُستبِدلوا وأُتً بؽٌرهم ٌتعب

فلكل سعة عبودٌة، والضٌق مثل ذلك، فالمسبولٌة علٌكم كبٌرة 

 فً بٌان الدٌن وإظهار الحق، وتكثٌر الخٌر، وتقلٌل الشر.

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 (ُٕكنَت الرابع؟! ) ماذا لو

 كتبه/ جمال فتح هللا عبد الهادي 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فقد تكلمنا فً المقال السابق عن أصحاب الؽار الثالثة الذي 

وكشؾ عنهم كربهم، لما توسلوا إلى هللا  -تعالى-أنجاهم هللا 

 بؤعمالهم الصالحة، وفً هذا المقال نتناول:

 فوابد ِمن قصة أصحاب الؽار:

األعمال الصالحة وقت الرخاء ٌستفٌد منها  الفابدة األولى:

: -صلى هللا علٌه وسلم-اإلنسان وقت الشدة، قال رسول هللا 

ْؾ إلَى هللاِ ِفً ) ْحَفْظَك، اْحَفْظ هللاَ َتِجْدهُ ُتَجاَهَك، َتَعرَّ ٌَ اْحَفْظ هللَا 

ْعِرْفَك فًِ الشِّ  ٌَ َخاِء،  ةِ الرَّ  .)رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(( دَّ

وِمن القصص فً هذا السٌاق، لكن بصورة العمل الفاسد، 

َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَؽَرُق َقالَ ) فرعون لما جاءته الشدة والضٌق:

ُه اَل إِلََه إاِلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسَرابٌِلَ َوأََنا ِمَن  آَمْنُت أَنَّ

، كررها لٌقبل منه فلم ٌقبل، ودس جبرٌل (9ٓ)ٌونس:( ُمْسلِِمٌنَ الْ 

فً فٌه حمؤة البحر )طٌنته(؛ مخافة أن تناله الرحمة، فلم ٌنفعه 

جعل له  -علٌه السالم-فً أشد المواقؾ، أما المإمن موسى 

 اآلٌات التً لم ُتعَط ألحٍد ِمن ؼٌره. 

لمعصٌة هً إن صالح العمل هو المنّجً فً الشدابد، كما أن ا

المهلكة فً الشدابد، فؤنت بطاعتك لربك تعّد لٌوٍم فٌه ِمن 

 الشدابد العظام؛ فقّدم لنفسك فإنك ال تدري كم تعٌش ِمن الدهر.

فاحفظ هللا فً رخابك ٌعرفك فً شّدتك، وقّدم أرصدة إٌمانٌة فً 

ٌُقبل  حسابك، وارفع رصٌدك باألعمال الصالحة، كما أن العمل ال 

ٌُراد به إال وجه هللا، كما أن ِمن إال إذا كان  خالًصا لوجه هللا، ال 

 عالمة قبول الحسنة إتباعها بحسنٍة أخرى.

مشروعٌة التوسل إلى هللا باألعمال الصالحة،  الفابدة الثانٌة:

 وهً نافعة ومفٌدة وال سٌما عند الشدة.

بّر الوالدٌن ِمن أعظم القربات وأوجب الطاعات،  الفابدة الثالثة:

 الحدٌث ضرب لنا أعظم األمثلة ببر الوالدٌن.  فهذا

حفظ الفرج ِمن الوقوع فً الزنا، وهً أسهل ما  الفابدة الرابعة:

ٌكون، لكن الخوؾ ِمن هللا ٌفعل األعاجٌب، وِمن ذلك قصة 

؛ فالتً ترٌده امرأة العزٌز ملك مصر، -علٌه السالم-ٌوسؾ 

ْت بِِه َولَ وهو عبٌد عندها، وإن لم ٌفعل لٌسجن وٌعذب ) َقْد َهمَّ

وَء  ِه َكَذلَِك لَِنْصِرَؾ َعْنُه السُّ أَى ُبْرَهاَن َربِّ َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخلَِصٌنَ  ، فهو ِمن (ٕٗ)ٌوسؾ:( َواْلَفْحَشاء إِنَّ

المخلصٌن، فما كان منه إال أن ذكرها بالخوؾ هللا، فما هً إال 

ملك، فَمن ترك شًٌبا هلل عوضه هللا خًٌرا سنٌن، حتى أصبح هو ال

 منه؛ فلٌكن شعاًرا: "إنً أخاؾ هللا". 

–األمانة ورّد حقوق الناس إلى أهلها، قال هللا  الفابدة الخامسة:

وْا األََماَناِت إِلَى أَْهلَِها: )-تعالى ؤُْمُرُكْم أَن ُتإدُّ ٌَ ( إِنَّ هللّاَ 

 . (58)النساء:

ال ٌعلِّق قلبه إال باهلل؛ فهإالء الثالثة المإمن  الفابدة السادسة:

تبرإوا ِمن الحول والقوة، بل حتى لم ٌحاولوا دفع الصخرة 

وٌتكلوا على قوتهم، أو ٌصرخوا وٌستنجدوا بَمن عساه ٌمر، بل 

 . -سبحانه-تعلقوا باهلل وحده، وأنزلوا حاجتهم به 

 فماذا لو كنت الرابع؟! 

مته ا لذي ٌتوفر فٌه بعد اإلٌمان ما هو العمل الصالح الذى قدَّ

 ؟! -صلى هللا علٌه وسلم-باهلل، االخالص والمتابعة للنبى 

-تعالى-نحتاج مراجعة فً أعمالنا وأقوالنا، أن تكون خالصه هلل 

. 

ولو سؤلنا أنفسنا: لو أن واحًدا ِمن هإالء الثالثة لم ٌكن عنده 

فٌده له، فما الذي ٌست -عز وجل-عمل صالح ٌرقى إلى قبول هللا 

 اآلخران؟!

ن أفراد األمة هو السبٌل الوحٌد  ٌْ نعم، إن تكامل العمل الصالح ب

 الذي سٌزٌل الصخرة الجاثمة على صدر األمة. 

إلهً بحثُت عن عمل صالح أتوسل به إلٌك فلم أجد، إال محبتك 

، فاجعل هذا العمل الصالح -صلى هللا علٌه وسلم-ومحبة رسولك 

 ٌا واآلخرة.منقًذا لنا ِمن كربات الدن

 والحمد هلل رب العالمٌن. 
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ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمٌَقاًتا(  ٌَ  )إِنَّ 

 كتبه/ حنفً مصطفى 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ة على عباده ٌوم القٌامة أنه العظٌم -تعالى-فإن ِمن نعم هللا 

ٌجازي العباد على أعمالهم بمثاقٌل الذر ِمن الخٌر أو الشر، 

وٌفصل بٌنهم، وٌعطً كل ذي حق حقه، فترد الحقوق إلى 

ن العباد، والفصل فً المظالم  ٌْ أصحابها لٌكون فصل القضاء ب

التً بٌنهم، فاللهم لك الحمد على عدلك وفضلك ٌوم القٌامة؛ قال 

ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمٌَقاًتا: )-تعالى- ٌَ  . (17)النبؤ:( إِنَّ 

ْعَملْ : )-تعالى-وقال  ٌَ َرهُ . َوَمْن  ٌَ ًرا  ٌْ ٍة َخ ْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ ٌَ َفَمْن 

َرهُ  ٌَ ا  ٍة َشّرً َوَنَضُع : )-تعالى-، وقال (8-7)الزلزلة:( ِمْثَقالَ َذرَّ

اَمةِ  ٌَ ْوِم اْلقِ ٌَ ًبا َوإِْن َكاَن ِمْثَقالَ  اْلَمَواِزٌَن اْلقِْسَط لِ ٌْ َفاَل ُتْظلَُم َنْفٌس َش

َنا بَِها َوَكَفى بَِنا َحاِسبٌِنَ  ٌْ ٍة ِمْن َخْرَدٍل أََت -، وقال (47)األنبٌاء:( َحبَّ

ْومَ : )-تعالى ٌَ  . (17)ؼافر:( اَل ُظْلَم اْل

ال ظلم ألحٍد فً جزاء األعمال، فما أعظم عدل هللا فً هذا الٌوم! 

الحقوق، واستٌفاء الحقوق لٌس باألموال، ولكن وفً استٌفاء 

بالحسنات والسٌبات، فٌظهر إفالس كثٌر ِمن الناس بما حملوا 

 أنفسهم بمظالم انتهكوها، فٌكون الوفاء ِمن الحسنات والسٌبات.

فاللهم لك الحمد أن جعلت ٌوم القٌامة إلظهار عدلك وإظهار 

قوق فعلى الظالم أن ٌستعد لقضاء الح فضلك ورحمتك؛

واستٌفابها، وعلى المظلوم أن ٌطمبن وال ٌجزع، وال ٌحزن، 

فسٌؤخذ حقه كاماًل ؼٌر منقوص فً ٌوٍم ال رٌب فٌه؛ هو ٌوم 

القٌامة، ٌوم الجزاء والحساب والقصاص؛ إنه ٌوم الفصل، 

 فاللهم سلم سلم. 

اللهم استرنا فوق األرض وتحت األرض، وٌوم العرض علٌك، ٌا 

 كرٌم.

 ن الحمد هلل رب العالمٌن. وآخر دعوانا أ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 !هل هلك الخلق؟

 كتبه/ عالء رمضان

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فما أسهل أن ُتقنع نفسك بفساد الزمان وكثرة الفُجار وقلة 

بالك وُتٌبس نفسك ِمن السعً فً اإلصالح،  األخٌار، لترٌح

 وُتشبع رؼباتك الدفٌنة باالنشؽال بالنفس وتحصٌل دنٌاك!

لكن الحقٌقة أننا حٌنما نتعامل مع الخلق ونبحث عن التؤثٌر، 

ونحاول وضع بصمة خٌر؛ حٌنها فقط سنعلم أن هناك أخٌاًرا 

 ُكثر، بل وهناك محسنون وأبرار. 

وجود الُمقربٌن فً األزمنة المتؤخرة وإن بل حتى القرآن لم ٌنِؾ 

لٌَِن . َوَقلٌِلٌ كانوا أقل بالمقارنة باألزمنة الفاضلة ) ُثلٌَّة ِمَن اأْلَوَّ

 .(14-13)الواقعة:( ِمَن اآْلِخِرٌنَ 

فبة الُبسطاء القانعٌن الراضٌن  وِمن أجمل الفبات التً ستقابلها:

ونفوسهم صافٌٍة، بما قسم هللا، حٌاُتهم طٌبٍة وقلوُبهم نقٌٍة 

تتعجب بالفعل ِمن إٌمانهم باهلل والرضا الذي ٌمأل قلوبهم 

وقلوبهن؛ فٌدفعك ذلك لمزٌٍد ِمن العمل وعدم الٌؤس ِمن التؽٌٌر، 

وخلع نظارتك السوداء، وترك الهروب خلؾ شاشات الحواسب 

 والجّوال.

وإن رؼبت فً طٌب العٌش ونعٌم الحٌاة وطمؤنٌنة القلب، فِمن 

ُبلها البحث عنهم ومحاولة مساعدتهم، وتؽٌٌر بعض أعظم سُ 

 أوضاعهم.

  الخٌر فً أمتنا إلى ٌوم القٌامة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 -( استشهاد ابن الزبٌر ٘ٗصفحات ِمن ذاكرة التارٌخ )

  -رضً هللا عنهما

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

-فقد ذكرنا فً المقال السابق ما كان ِمن أمر عبد هللا بن الزبٌر 

، وقد -رضً هللا عنها-وحدٌثه مع أمه أسماء  -رضى هللا عنهما

 قرر ابن الزبٌر أن ٌستمر فً المواجهة ولو أدى ذلك إلى مقتله. 

ٌخرج ِمن باب المسجد  -عنهمارضً هللا -كان ابن الزبٌر 

الحرام، وهناك خمسمابة فارس وراجل، فٌحمل علٌهم فٌتفرقون 

عنه ٌمًٌنا وشمااًل، وال ٌثبت له أحد، وكانت أبواب الحرم قد قل 

حصار  حمص َمن ٌحرسها ِمن أصحاب ابن الزبٌر، وكان ألهل

باب بنً شٌبة،  دمشق الباب الذي ٌواجه باب الكعبة، وألهل

 باب الصفا، وألهل فلسطٌن باب بنً جمح، وألهل ألردنا وألهل

باب بنً سهم، وعلى كل باب قابد، ومعه أهل تلك  قنسرٌن

المكان -البالد، وكان الحجاج وطارق بن عمرو فً ناحٌة األبطح 

ُمّر به السٌل، فٌترك فٌه الرملَ والحصى الصؽار ومنه  ٌَ المتَّسُع 

ن  ٌْ ة، هو مسٌل واسع ٌقع ب ، وكان ابن -مكة ومنىأَبطح مكَّ

)البداٌة الزبٌر ال ٌخرج على أهل باب إال فرقهم وبدد شملهم 

 . والنهاٌة البن كثٌر(

وفً آخر ٌوم ِمن حٌاته صلى ركعتً الفجر ثم تقدم وأقام 

، حرًفا حرًفا، (ٔ)القلم:( ن َواْلَقلَمِ ) المإذن فصلى بؤصحابه فقرأ:

ثم قال:  خطبة بلٌؽة، ثم سلم فقام فحمد هللا وأثنى علٌه ثم خطب

-"احملوا على بركة هللا". ثم حمل علٌهم حتى بلػ بهم الحجون 

فُرمً بحجر، فؤصاب جبهته، فسقط، ودمً  -جبل بؤعلى مكة

وقاتلهم قتااًل شدًٌدا،  ،(ٖ٘ٔ)األخبار الطوال للدٌنوري، ص وجهه 

فتعاونوا علٌه فقتلوه ٌوم الثالثاء ِمن جمادى اآلخرة وله ثالث 

، وتولى قتله رجل ِمن )تارٌخ الرسل والملوك للطبري(ن سنة وسبعو

، -قبحه هللا-قبٌلة مراد، وحمل رأسه إلى الحجاج، فخر ساجًدا 

وسار الحجاج وطارق بن عمرو حتى وقفا علٌه، فقال طارق: 

"ما ولدت النساء أذكر ِمن هذا!". فقال الحجاج: "أتمدح مخالؾ 

لنا، ولوال هذا لما كان لنا أمٌر المإمنٌن؟ قال: نعم، هو أعذر 

عذر، إنا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو فً ؼٌر جند وال 

حصن وال منعة فٌنتصؾ منا، بل ٌفضل علٌنا، فبلػ كالمهما عبد 

 . (7ٖ/ ٖ)الكامل فً التارٌخ الملك فصوب طارًقا" 

"ما أُرانً الٌوم وقد ٌذكر أن ابن الزبٌر فً ٌوم استشهاده قال: 

قد رأٌُت فً لٌلتً كؤن السماء فرجت لً فدخلتها، إال مقتوالً، ل

، (78ٖ/ ٖ)سٌر أعالم النبالء، مللت الحٌاة وما فٌها"  -وهللا-فقد 

ولما قٌتل عبد هللا خرجْت إلٌه أمه حتى وقفت علٌه، وهً على 

دابة، فؤقبل الحجاج فً أصحابه فسؤل عنها فؤخبر بها، فؤقبل 

هللا الحق وأظهره؟ حتى وقؾ علٌها فقال: "كٌؾ رأٌت نصر 

قالت: ربما أُدٌل الباطل على الحق، فقال: إن ابنك ألحد فً هذا 

ِذْقُه ِمْن : )-تعالى-البٌت، وقد قال هللا  ٌُِرْد فٌِِه بِإِْلَحاٍد بُِظْلٍم نُّ َوَمن 

، وقد أذاقه هللا ذلك العذاب األلٌم! قالت: (ٕ٘)الحج:( َعَذاٍب أَلٌِمٍ 

ً اإلسالم بالمدٌنة، وُسّر به رسول كذبت، كان أول مولود ولد ف

، وحنكه بٌده وكبر المسلمون ٌومبٍذ -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

حتى ارتجت المدٌنة فرًحا به، وقد فِرحَت أنت وأصحابك بمقتله، 

ا  فَمن كان فرح ٌومبذ خٌر منك وِمن أصحابك، وكان مع ذلك بّرً

ٌُْبِؽض أن بالوالدٌن، صواًما قواًما بكتاب هللا، معظًما لحُ  رم هللا، 

 . )البداٌة والنهاٌة البن كثٌر(" -عز وجل-ٌُعصى هللا 

وقد دافعت عن ابنها دفاًعا مجًٌدا؛ فانكسر الحجاج وانصرؾ، 

-فبلػ ذلك عبد الملك، فكتب إلٌه ٌلومه فً مخاطبته أسماء 

)البداٌة  ، وقال: "مالك والبنة الرجل الصالح"-رضً هللا عنها

 .ثٌر(والنهاٌة البن ك

إن الحجاج دخل علٌها بعد أن قتل ابنها فقال: "ٌا أماه،  وقٌل:

إن أمٌر المإمنٌن أوصانً بك فهل لِك ِمن حاجة؟ فقالت: لسُت 

لك بؤم، إنما أنا أم المصلوب على الثنٌة، وما لً من حاجة، 

ٌقول:  -صلى هللا علٌه وسلم-ولكن أحدثك إنً سمعت رسول هللا 

اًبا َوُمبًٌِراإِنَّ فًِ َثقٌٍِؾ كَ ) ا اْلُمبٌُِر ذَّ َناهُ، َوأَمَّ ٌْ اُب َفَرأَ ا اْلَكذَّ -( َفؤَمَّ

َفاَل إَِخالَُك إاِلَّ  -الذي ٌسفك الدماء، وٌعتدي على الناس، وٌظلمهم

اهُ.  ٌَّ  . )رواه مسلم(إِ

- عبد هللا بن الزبٌر بكاًء على مكة ولما قتل ابن الزبٌر ارتجت

"أٌها الناس،  ج الناس، فقال:، فخطب الحجا-رضً هللا عنهما

كان ِمن خٌار هذه األمة حتى رؼب فً  عبد هللا بن الزبٌر إن

الخالفة، ونازعها أهلها، وألحد فً الحرم، فؤذاقه هللا ِمن عذاب 

ألٌم، وإن آدم كان أكرم على هللا ِمن ابن الزبٌر، وكان فً الجنة، 
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شجرة التً مكة، فلما خالؾ أمر هللا وأكل ِمن ال وهً أشرؾ ِمن

نهً عنها؛ أخرجه هللا ِمن الجنة، قوموا إلى صالتكم ٌرحمكم 

مكة، بلؽنً إكباركم واستعظامكم  وقٌل: "إنه قال: ٌا أهل هللا".

قتل ابن الزبٌر، فإن ابن الزبٌر كان ِمن خٌار هذه األمة، حتى 

رؼب فً الدنٌا، ونازع الخالفة أهلها، فخلع طاعة هللا، وألحد 

شًٌبا ٌمنع القضاء لمنعت آدم حرمة  مكة ولو كانتفً حرم هللا، 

الجنة، وقد خلقه هللا بٌده، ونفخ فٌه ِمن روحه، وأسجد له 

مالبكته، وعلَّمه أسماء كل شًء، فلما عصاه أخرجه ِمن الجنة، 

وأهبطه إلى األرض، وآدم أكرم على هللا ِمن ابن الزبٌر، وإن ابن 

ر كتاب هللا"، فقال له ٌَّ رضً هللا -هللا بن عمر  عبد الزبٌر ؼ

"لو شبُت أن أقول لك: كذبت لقلُت، وهللا إن ابن الزبٌر  :-عنهما

ٌِّر كتاب هللا، بل كان قواًما به، صواًما، عاماًل بالحق"  لم ٌؽ

 . )تارٌخ دمشق البن عساكر(

ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبٌر فصلبت على ثنٌة كداء عند 

 فقال: عبد هللا بن عمر به الحجون، فما زالت مصلوبة حتى مرَّ 

"رحمة هللا علٌك ٌا أبا خبٌب، أما وهللا لقد كنَت صواًما قواًما 

وصواًل للرحم، أما وهللا لقد كنت أنهاك عن هذا، أما وهللا لقد 

كنت أنهاك عن هذا، أما وهللا لقد كنت أنهاك عن هذا، وهللا ألمة 

ب أن ٌنزل؟"، أنت شرها ألمة خٌر"، ثم قال: "أما آن لهذا الراك

، ودفن )البداٌة والنهاٌة البن كثٌر(فبعث الحجاج، فؤنزل عن الجذع. 

)الكامل فً هناك. ولما صلب ابن الزبٌر ظهرت منه رابحة المسك 

  .(7ٗ/ ٖالتارٌخ البن األثٌر، 

 مكة، فؤخذ البٌعة ِمن أهلها ألمٌر المإمنٌن ودخل الحجاج إلى

ج مقًٌما بمكة حتى أقام عبد الملك بن مروان، ولم ٌزل الحجا

والٌمامة والٌمن،  مكة للناس الحج عامه هذا أًٌضا، وهو على

وقد كتب عبد الملك إلى الحجاج بن ٌوسؾ أال ٌخالؾ عبد هللا بن 

 عمر فً الحج لما ٌعرفه ِمن فضله وفقهه.

ولما أجمع الناس على البٌعة لعبد الملك بن مروان كتب إلٌه ابن 

قد باٌعت لعبد الملك أمٌر المإمنٌن بالسمع "أما بعد، فإنً  عمر:

ًّ قد  والطاعة على سنة هللا وسنة رسوله فٌما استطعت، وإن بن

أقروا بذلك، وقد بلؽنً أن المسلمٌن اجتمعوا على البٌعة لك، 

)الطبقات البن سعد، وقد دخلت فٌما دخل فٌه المسلمون، والسالم" 

ٗ /ٕٔ٘) . 

الزبٌر كان مظلوًما، وأن وال شك أن مذهب أهل الحق أن ابن 

وقد ذكرنا سابًقا آراء العلماء فً الحجاج ورفقته خارجون علٌه، 

ذلك، وأن مروان بن الحكم وابنه عبد الملك باؼٌن على ابن 

الزبٌر خارجٌن على خالفته؛ فهو أمٌر المإمنٌن، وقد انعقدت له 

البٌعة، وكانت مدة خالفته تسع سنٌن، وتوفً وله اثنان 

نة، وبهذا انتهت التوترات السٌاسٌة، واستقر األمر وسبعون س

لعبد الملك وسٌطر على الدولة فً كافة أنحابها، واستمرت 

الدولة األموٌة دون خالفاٍت مع أهل الحجاز، لكن الخالفات لم 

 تنتِه فً أرض العراق.

بعد  -رضً هللا عنهما-لماذا لم ٌستسلم ابن الزبٌر  فإن قال قابل:

، وسٌطرة عبد الملك بن مروان على بالد مقتل أخٌه مصعب

الشام والعراق ومصر والحجاز، وٌكون تنازله دفًعا للمفسدة 

الكبرى، وهً سفك الدماء، واستحالل الحرم، ولقد فعل ذلك 

-عندما تنازل لمعاوٌة بن أبً سفٌان  -رضً هللا عنه-الحسن 

، وقد نال الحسن على فعله هذا الثناء ِمن -رضً هللا عنهما

 ؟!-صلى هللا علٌه وسلم-سول هللا ر

، وقد كان كثٌر -رضً هللا عنه-نعم، كان هذا بإمكانه  فالجواب:

ِمن أصحابه ٌرون ذلك، وٌتضح ذلك وٌظهر فً قول ابن عمر: 

"لقد كنت أنهاك عن هذا"، ولكن ابن الزبٌر اجتهد فؤخطؤ، ولعله 

 -نهرضً هللا ع-أراد أن ٌتؤسى فً ذلك بؤمٌر المإمنٌن عثمان 

 -رضً هللا عنه-الذي رفض التنازل عن الخالفة، ولكن عثمان 

كان ٌملك النص الصرٌح فً عدم تنازله؛ فلقد قال له رسول هللا 

ُصَك َقِمًٌصا، : )-صلى هللا علٌه وسلم- ٌَُقمِّ  َ
ُه لََعلَّ هللاَّ ا ُعْثَماُن إِنَّ ٌَ

)رواه أحمد والترمذي، ( َفإِْن أََراُدوَك َعَلى َخْلِعِه َفاَل َتْخلَْعُه لَُهمْ 

، ولعله أًٌضا ؼلب على ظنه أنه مقتول فً جمٌع وصححه األلبانً(

 األحوال حتى لو استسلم للحجاج.

ن المصالح والمفاسد ٌختلؾ  وفً النهاٌة نقول: ٌْ أن الترجٌح ب

ِمن شخٍص آلخر، وِمن زمٍن إلى زمٍن، وِمن مكاٍن إلى مكاٍن، 

 ض نفسه أحٌاًنا. ولكل واقع معطٌاته، والواقع ٌفر

 وهللا المستعان.

 موقع أنا السلفً
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 أمثال القرآن

 كتبه/ خالد آل رحٌم

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فال شك أن ِمن أعظم العلوم علم القرآن الكرٌم، والمحروم حّقًا 

ٌُحرم فهم القرآن، قال مَ  ًَ الَّذٌَن : )-تعالى-ن  َسؤَصِرُؾ َعن آٌاتِ

ٌُإِمنوا بِها  ٍة ال  ٌَ َروا ُكلَّ آ ٌَ َتَكبَّروَن فًِ األَرِض بَِؽٌِر الَحقِّ َوإِن  ٌَ

 ًِّ َروا َسبٌلَ الَؽ ٌَ ِخذوهُ َسبٌاًل َوإِن  تَّ ٌَ شِد ال  َروا َسبٌلَ الرُّ ٌَ َوإِن 

ِخذوهُ َسبٌاًل  تَّ  . (ٙٗٔاؾ:)األعر( ٌَ

 قال سفٌان بن عٌٌنة: "ومعناه أحرمهم فهم القرآن".

ٌُكرم قلوب البطالٌن  وقال ذو النون المصري: "أبى هللا أن 

 بمكنون حكمة القرآن".

وقال سفٌان الثوري: "ال ٌجتمع فهم القرآن واالشتؽال بحطام 

 الدنٌا فً قلب مإمن أبًدا".

 -تعالى-ضرب هللا وِمن أعظم علوم القرآن: علم أمثاله، فقد 

األمثال فً القرآن بالصؽٌر والكبٌر، فٌضرب المثل بالذبابة أو 

ْضِرَب : )-تعالى-البعوضة كما فً قوله  ٌَ ْسَتْحًٌِ أَْن  ٌَ َ اَل 
إِنَّ هللاَّ

ُه اْلَحقُّ ِمْن  ْعلَُموَن أَنَّ ٌَ ا الَِّذٌَن آَمُنوا َف َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفؤَمَّ

ٌُِضلُّ بِِه َربِّ  ُ بَِهَذا َمَثاًل 
قُولُوَن َماَذا أََراَد هللاَّ ٌَ ا الَِّذٌَن َكَفُروا َف ِهْم َوأَمَّ

ٌُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلَفاِسقٌِنَ  ْهِدي بِِه َكثًٌِرا َوَما  ٌَ ، (ٕٙ)البقرة:( َكثًٌِرا َو

ْعقِ: )-تعالى-وقوله  ٌَ اِس َوَما  لَُها إاِلَّ َوتِْلَك اأْلَْمَثالُ َنْضِرُبَها لِلنَّ

؛ لٌدلل بذلك على عظمته لَمن أطلق (ٖٗ)العنكبوت:( اْلَعالُِمونَ 

النظر لفهم هذا المثل مع الصؽر المتناهً للممثل به؛ لٌمٌز أهل 

 اإلٌمان والتصدٌق عن أهل الضالل والكفر.

قال الماوردي: "الناس فً ؼفلة الشتؽالهم باألمثال وإؼفالهم 

 الممثالت".

ٌقول: "إذا سمعَت المثل فً القرآن فلم أفهمه  وكان أحد السلؾ

َوتِْلَك اأْلَْمَثالُ َنْضِرُبَها ٌقول: ) -تعالى-بكٌُت على نفسً؛ ألن هللا 

ْعقِلَُها إاِلَّ اْلَعالُِمونَ  ٌَ اِس َوَما   (.لِلنَّ

ذكر األمثال فً القرآن؛ ألنها ابلػ فً  -تعالى-وقد أكثر هللا 

: -تعالى-فً اإلقناع، قال  الوعظ، وأقوى فً الحجة، وأقوم

ُرونَ ) َتَذكَّ ٌَ اِس فًِ َهـَذا اْلقُْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم  ( َولََقْد َضَرْبَنا لِلنَّ

 .(7ٕ)الزمر:

 قال ابن عاشور: "إن األمثال تنبِّه على بالؼة القرآن فً بابها".

ن مزاٌا القرآن؛ ألج ٌْ ل وقال: "وخصت أمثال القرآن بالذكر ِمن ب

لفت بصابرهم للتدبر فً ناحٌٍة عظٌمٍة ِمن نواحً إعجازه، وهً 

بالؼة أمثاله، فإن بلؽاءهم كانوا ٌتنافسون فً جودة األمثال 

 . )انتهى(وإصابتها المحز ِمن تشبٌه الحالة بالحالة" 

اِس ِفً : )-تعالى-وقد ذكر ابن عاشور عند قوله  ْفَنا لِلنَّ َولََقْد َصرَّ

اِس إاِلَّ ُكفُوًراَهَذا اْلقُْرآِن  : (89)اإلسراء:( ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفؤََبى أَْكَثُر النَّ

"لما تحدى هللا بلؽاء المشركٌن باإلعجاز تطاول علٌهم بذكر 

فضابل القرآن على ما سواه ِمن الكالم، مدمًجا فً ذلك النعً 

علٌهم إذ َحَرُموا أنفسهم االنتفاع بما فً القرآن ِمن كل مثٍل، 

نا ناحٌة ِمن نواحً إعجازه، وهً ما اشتمل علٌه ِمن وذكرت ه

 . )انتهى(أنواع األمثال" 

 وهللا ِمن وراء القصد.
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ِه َقابًِما( ) ٌْ  (ٔ)إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَ

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة

 والسالم على رسول هللا، أما بعد؛  الحمد هلل، والصالة

وا فؤعوذ باهلل ِمن الشٌطان الرجٌم: ) ؤُْمُرُكْم أَْن ُتَإدُّ ٌَ  َ
إِنَّ هللاَّ

َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتُخوُنوا ، )(58)النساء:( اأْلََماَناِت إِلَى أَْهلَِها ٌُّ ا أَ ٌَ

ُسولَ َوَتُخوُنوا أََماَناتُِكْم َوأَْنُتمْ  َ َوالرَّ
 . (27)األنفال:( َتْعلَُمونَ  هللاَّ

بعض ِمن الناس الطٌبٌن تجدهم ٌصلون، ولكنهم ٌتساهلون فً 

سداد الدٌن واعطاء الحقوق إلى أهلها، فهإالء فٌهم شبه ِمن 

الٌهود الذٌن ٌؤكلون أموال الناس بالباطل، وٌقولون لٌس علٌنا 

 فً األمٌٌن سبٌل.

ت بها البل ٌُعد هذا ِمن األمور التً عمَّ وى فً زماننا الحاضر، و

وخاصة بعد السٌاسات األخٌرة فً النظام االقتصادي القابم على 

إؼراق أصحاب الدخول البسٌطة بالدٌون والقروض الربوٌة ذات 

العابد المنخفض مما ٌشجعهم على االقتراض والدخول فً دوامة 

 عدم القدرة على الوفاء.

فسكم بؤن تجتنبوا فً أن -عزَّ وجلَّ -فٌجب علٌكم أن تتقوا هللا 

تورٌطها فً التساهل وعدم المباالة فً االستدانة ِمن اآلَخرٌن 

لؾ وسداد الدٌون؛  فإنَّ حقوق العباد مالٌة كانت أو ؼٌر والسَّ

ٌُعاقب علٌها المسلم ذكًرا  ٌُحاَسب و مالٌة لَِمن أؼلظ الحقوق التً 

ته مظلَمٌة وحّق ألحدٍ  اقُتصَّ  كان أو أنثى، وإنَّ َمن مات وفً ِذمَّ

 ِمنه ٌوم القٌامة عن طرٌق حسناته وسٌبات ُخصومه.

َمن استدان ِمنكم واقترض وتسلَّؾ فلٌكن لحاجٍة أو ضرورٍة، أو 

ع فً  ٍم وتَرؾ، وَتوسُّ ٍط وزٌادة َتنعُّ نفٍع، ولٌس ألجل َتبسُّ

مات قولٌة أو  الكمالٌات، وسفرٌاِت ُنزهة قلَّ أْن تخلو عن محرَّ

كن االستدانة بقْدٍر معقول ٌتناسب مع دخله فعلٌة أو بَصرٌة، ولت

ته  ٌُثقِل ِذمَّ المالً، أو أُْجرة وظٌفته، وحاجٌاته المهمة، حتى ال 

َب فً التضٌٌق على معٌشِة  ٌَعجز عن سدادها، أو ٌتسبَّ بدٌون 

مة باالستدانة  َمن أحسن إلٌه فؤقَرضه، واعلموا أنَّ َشؽل الذِّ

لؾ ِمن الناس أفرًدا أو مإسس ات أو حكومة لٌس باألمر والسَّ

ٌِّن.  اله

 وإنَّ للمِدٌن المقترض ِمن ؼٌره حالٌن:

ل: ٌن،  الحال األوَّ أْن ٌكون الَمِدٌن الُمقتِرض عازًما على سداد الدَّ

ا  وعنده الحرص على ذلك، فهذا َسٌجعل هللا له فرًجا ومخرًجا، إمَّ

د عنه ِمن قرٌب أ ٌُسدِّ و بإعانته على السداد، أو بتٌسٌر َمن 

ل الدولة لدٌنه وإسقاطه  ؼٌره، أو بمسامحة ؼرٌمه، أو بتحمُّ

ى عنه ؼرٌمه، لَِما  ٌُرضِّ ٌَقضً هللا عنه ٌوم القٌامة، و عنه، أو 

ه قال: ) -صلى هللا علٌة وسلم-صحَّ عن النبً  َمْن أََخَذ أَْمَوالَ أنَّ

ُ َعْنُه، َوَمْن أََخَذ ٌُ  ى هللاَّ ٌُِرٌُد أََداَءَها أَدَّ اِس  ُ النَّ
( ِرٌُد إِْتالََفَها أَْتلََفُه هللاَّ

 .)رواه البخاري(

ٌَستدٌن وهو عازم على عدم السداد والوفاء،  الحال الثانً: أْن 

د بوعٌد شدٌد، كما قال  صلى هللا -فهذا آثٌم، وسارق، وُمتَوعَّ

ُ : )-علٌه وسلم
ٌُِرٌُد إِْتاَلَفَها أَْتلََفُه هللاَّ اِس   (. َمْن أََخَذ أَْمَوالَ النَّ

ُ ومعنى: )
( أي: عاقبه باإلتالؾ فً الدنٌا فً معاشه أو أَْتلََفُه هللاَّ

 نفسه، وفً اآلخرة بالعقوبة.

عدم الخوؾ ِمن هللا، واألمن ِمن العقوبة  وِمن أسباب المماطلة:

فً الدنٌا؛ لعدم كتابة الدٌن أو توقٌعه على ما ٌضمن الوفاء أو 

ور أو التزوٌر فً بسبب بطء إجراءات التقاضً أو شهود الز

 المستندات، وؼٌر ذلك مما ٌؤمن معه المماِطل العقوبة الدنٌوٌة.

  .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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حكم صٌام َمن وضع القطرة قْبل الفجر ثم وجد 

 طعمها فً حلقه بعد األذان

 السإال:

امرأة أخذت قطرة قْبل أذان الفجر بربع ساعة، وبعد األذان 

بنصؾ ساعة وجدت طعمها فً حلقها، فهل علٌها قضاء ذلك 

الٌوم؛ ألن البعض قال بؤن أخذها للقطرة قْبل الفجر فعل مباح؛ 

ألنه كان قبل اإلمساك الشرعً فال ٌضرها إن وجدت طعمها فً 

طعم بعد الفجر الصادق، الحلق. والبعض قال: بل العبرة بوجود ال

وهً قد وجدته فً حلقها، فهً بذلك مفطرة. فما الراجح فً 

 ذلك ٌا شٌخ؟ وجزاكم هللا خًٌرا. 

 الجواب:

   هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛الحمد 

فطالما كانت أخذت القطرة قْبل الفجر؛ فلٌس علٌها القضاء، 

 وصومها صحٌح.

 سلفًموقع أنا ال

www.anasalafy.com 

حكم صالة القٌام إذا كان اإلمام نسً وقام لركعة 

 ثالثة ثم أتى برابعة لتكون الصالة شفًعا

 السإال:

فً صالة التراوٌح فً رمضان نسً اإلمام وقام إلى ركعٍة ثالثٍة 

ثم أكمل رابعة حتى ال تكون وتًرا، فما حكم ذلك؟ ألٌس األصح 

 أن ٌسجد للسهو فً هذه الحالة؟ وجزاكم هللا خًٌرا. 

 الجواب:

   الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

 فكال األمرٌن صحٌح، والنفل واسع األمر فٌه. 

 موقع أنا السلفً
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 وعلومه الكرٌم القرآن

 سورة الفاتحة )ختمة مرتلة(. د/ ٌاسر برهامً -111

 سورة البقرة )ختمة مرتلة(. د/ ٌاسر برهامً -112

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 78اآلٌة ) -132 

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

سٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة ( من تف81-79اآلٌتان ) -133

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 81-75اآلٌات ) -134

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

 ( )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهام81ًاآلٌة ) -135

 ( )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهام82ًاآلٌة ) -136

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 82-81اآلٌتان ) -137

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

تفسٌر  -( )سورة النساء121 -117تابع اآلٌات ) -174 

 السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

تفسٌر  -( )سورة النساء121 -117تابع اآلٌات ) -175

 السعدي(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

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

ر(. د/ باسم المرجع فً تفسٌر القرآن )أصول فً التفسٌ -111

 عبد رب الرسول

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

 الرسول

كم والمتشابه )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد المح -113

 رب الرسول

موهم التعارض فً القرآن )أصول فً التفسٌر(. د/  -114

 باسم عبد رب الرسول

القصص )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد رب  -115

 الرسول

 الضمٌر )أصول فً التفسٌر(. د/ باسم عبد رب الرسول -116

 

 

 حدٌث

باب من أدلى رجلٌه إلى البئر إذا جلس وكشف عن  -177

 الساقٌن )األدب الُمْفَرد(. د/ ٌاسر برهامً

كتاب كفارة األٌمان )الشرح الُمفهم لما انفرد به  -211 

 البخاري عن مسلم(. د/ ٌاسر برهامً

من فضائل األنصار رضً هللا تعالى عنهم( إلى من ) -121 

)من فضائل غفار وأسلم وجهٌنة وأشجع ومزٌنة وتمٌم ودوس 

مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ/  -وطٌئ( )فضائل الصحابة

 سعٌد محمود

ش( إلى )فضل الصحابة رضً من )فضائل نساء قرٌ -122

هللا تعالى عنهم ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم( )فضائل 

 مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ/ سعٌد محمود -الصحابة

 

 

 وأصوله فقه

فقه السنة(. د/ ٌاسر  -العدول عن الخطبة )باب الزواج -117

 برهامً
 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

تابع الٌنتفع بنعمة هللا باإلٌمان والعلم إال من عرف نفسه  -136

 ووقف عند قدرها )كتاب الفوائد(. د/ ٌاسر برهامً

 قصة نذر الجن. الشٌخ/ عصام حسنٌن 

 -وسلمصلى هللا علٌه -من أشد المواقف على رسول هللا  -118 
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