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الدعوة السلفٌة بمصر تتقدم بخالص العزاء فً وفاة 

 الشٌخ أبً بكر جابر الجزابري

 كتبه/ الدعوة السلفٌة

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

بمصر بخالص العزاء ألسرة وأهل فتتقدم "الدعوة السلفٌة" 

، ولألمة -رحمه هللا-وتالمٌذ الشٌخ أبً بكر جابر الجزابري 

ِ َما -رحمه هللا-اإلسالمٌة كافة فً وفاته  ، "َفلِلَِّه َما أََخَذ َوهلِلَّ

ٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَداٍر، َفْلَتْصبُِروا َوْلَتْحَتِسُبوا". ًْ  أَْعَطى، َوُكلُّ َش

ً أن تكون وفاته فً خٌر أٌام العام فً ونستبشر له الخٌر ف

صلى هللا -العشر األول ِمن ذي الحجة، وفً مدٌنة رسول هللا 

ٌُصلى علٌه فً مسجد رسول هللا -علٌه وسلم صلى -، وفً أن 

ر للناس فٌها ؛ -هللا علٌه وسلم حٌث ظل لمدة خمسٌن عاًما ٌفسِّ

علٌه صلى هللا -كتاب هللا بؤٌسر عبارة، وٌعلمهم سٌرة نبٌه 

، وٌرشدهم إلى سنته، فانتفع به المالٌٌن فً مشارق -وسلم

األرض ومؽاربها مَمن ٌحضرون درسه فً الحرم النبوي ومَمن 

 .درسوا كتبه

ٌُستبشر به أن قّدر هللا قبَض روِحه فً تلك الفترة التً  ومما 

صلى هللا علٌه -ٌكون توافد الحجٌج فٌها إلى مدٌنة رسول هللا 

ن ٌدي رحلة الحج لٌشهدوا ِمن كل حد -وسلم ٌْ ٍب وصوٍب ب

 .جنازته

خٌر مثال فً حٌاته للعالِم الذي ٌهتم  -رحمه هللا-لقد ضرب 

بشؤن المسلمٌن فً أي بقعة كانوا؛ فً الجزابر حٌث موطنه 

األصلً، أو فً السعودٌة حٌث كانت إقامته، أو فً مصر، أو فً 

زته أن ساق الهند، أو فً أي مكان، فكذلك رأٌنا كٌؾ كانت جنا

 .هللا له الناس من كل بقاع األرض

وكلما فقدت األمة اإلسالمٌة عالًما ِمن علمابها، وكلما رأٌنا فً 

ذات الوقت تطاول الجهَّال على ثوابت الدٌن وجرأتهم على 

الفتوى بما ٌخالؾ اإلجماع، بل بما ٌناقض القرآن ذاته مناقضًة 

: -لى هللا علٌه وسلمص-صرٌحًة = كلَّما ازداد خوفنا ِمن قوله 

ْقبُِض ) ٌَ اِس، َولَِكْن  ْنَتِزُعُه ِمَن النَّ ٌَ ْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزاًعا  ٌَ إِنَّ هللاَ اَل 

اُس ُرُءوًسا  َخَذ النَّ ْتُرْك َعالًِما، اتَّ ٌَ اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعلََماِء، َحتَّى إَِذا لَْم 

ِر عِ  ٌْ ااًل، َفُسبِلُوا َفؤَْفَتْوا بَِؽ  .)متفق علٌه(( ْلٍم، َفَضلُّوا َوأََضلُّواُجهَّ

نة بفهم سلؾ  أال فلٌحرص شباب األمة على تعلم الكتاب والسُّ

ن الناس، وأن ٌبذلوا قصارى  ٌْ األمة، وعلى نشر هذا العلم ب

جهدهم فً تذلٌل ذلك لكل المسلمٌن؛ بحٌث ٌبقى الجمٌع سواء 

صلى هللا -العامة أو الخاصة مرتبطٌن بكتاب ربهم وسنة نبٌهم 

 .-علٌه وسلم

-نسؤل هللا أن ٌعصمنا ِمن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسؤله 

أن ٌكرم ُنُزلَ الشٌخ أبً بكر الجزابري، وٌعلً  -عز وجل

 درجته، وٌسكنه الفردوس األعلى

 الدعوة السلفٌة بجمهورٌة مصر العربٌة

 ه9ٖٗٔذو الحجة  ٘الخمٌس 

 م .8ٕٔٓأؼسطس  ٙٔالموافق 

 السلفًموقع أنا 
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 (٘تؤمالت فً حجة الوداع )

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

ًَ هللاُ َعْنهُ -قال جابر  ؛ لَْسَنا َنْعِرُؾ : -َرِض "لَْسَنا َنْنِوي إاِلَّ اْلَحجَّ

ْكَن، َفَرَملَ َثاَلًثا، اْلُعْمَرةَ  َت َمَعُه؛ اْسَتلََم الرُّ ٌْ َنا اْلَب ٌْ . َحتَّى إَِذا أََت

اَلم-َوَمَشى أَْرَبًعا، ُثمَّ َنَفَذ إِلَى َمَقاِم إِْبَراِهٌَم  ِه السَّ ٌْ َفَقَرأَ:  -َعلَ

ِخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى)  ؛ َفَجَعلَ اْلَمَقامَ (ٕ٘ٔ)البقرة:( َواتَّ

 ًِّ بِ قُولُ، َواَل أَْعلَُمُه َذَكَرهُ إاِلَّ َعْن النَّ ٌَ ِت. َفَكاَن أَبًِ  ٌْ َن اْلَب ٌْ َنُه َوَب ٌْ -َب

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
ُ -َصلَّى هللاَّ ِن: "قُلْ ُهَو هللاَّ ٌْ ْكَعَت ْقَرأُ فًِ الرَّ ٌَ : َكاَن 

َها اْلَكافُِروَن".  ٌُّ ا أَ ٌَ  أََحٌد"، َو"ُقلْ 

ركٌن والتبرإ منهم، وتحقٌق الشعور بالشخصٌة إن مخالفة المش

المستقلة لدى المسلمٌن أمر فً ؼاٌة الظهور فً حجة رسول 

ِه َوَسلَّمَ -هللا  ٌْ  ، بل فً شإونه كلها.-َصلَّى هللاُ َعلَ

كان المشركون فً الجاهلٌة ٌرون أن العمرة فً أشهر الحج ِمن 

ة فً أشهر أفجر الفجور؛ فنزل القرآن بمخالفتهم، وجعل العمر

الحج والبقاء إلى الحج بمكة متعة ٌستمتع المسلم بها، وٌشكر 

ربه على هذه النعمة بالهدي، وهو على الصحٌح َهْدي ُشْكران ال 

َع : )-تعالى-َهْدي ُجْبران، والتمتع أفضل المناسك، قال  َفَمْن َتَمتَّ

َسَر ِمَن اْلَهْديِ  ٌْ  . (9ٙٔ)البقرة: (بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ َفَما اْسَت

ِه َوَسلَّمَ -وأجاز النبً  ٌْ ألصحابه فً أول اإلحرام أن  -َصلَّى هللاُ َعَل

ٌُْحِرم بُعْمَرٍة  ٌُْحِرم، وَمن أراد أن  ٌُْحِرم بحج فل َمن شاء أن 

ٌُْحِرم،  ٌُْحِرم بحج وعمرة فل ٌُْحِرم، وَمن أراد أن  وكانت عابشة فل

ًَ هللاُ َعْنَها- َصلَّى -بُعْمَرة، وكان هو  -أْحَرمأي -ممن أَهلَّ  -َرِض

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َعزَّ -قد أْحَرم بحج وعمرة قارًنا بٌنهما بؤمر ربه  -هللاُ َعلَ

وقال له:  -َعزَّ َوَجلَّ -إذ أتاه جبرٌل لٌلة اإلحرام ِمن ربه  ؛-َوَجلَّ 

ةٍ ) ؛ ألنه كان قد ساق الهدي، )رواه البخاري(( قُلْ: ُعْمَرًة فًِ َحجَّ

مرة هً لمخالفة المشركٌن فً زعمهم الكاذب أن وهذه الع

 العمرة فً أشهر الحج ِمن أفجر الفجور!

ومخالفة الكفار وعدم التشبه بهم سمة أساسٌة للمسلم بؤمر 

ِه َوَسلَّمَ -النبً  ٌْ فً شعابر وشرابع وعبادات  -َصلَّى هللاُ َعَل

ا، قال النبً  ِه َوَسلَّ -وعادات كثٌرة جّدً ٌْ وَمْن ) :-مَ َصلَّى هللاُ َعلَ

َه بَِقْوٍم َفُهَو ِمْنُهمْ   . )رواه أحمد وأبو دود، وصححه األلبانً(( َتَشبَّ

ولألسؾ صارت أكثر شعوب المسلمٌن الٌوم تقلد الؽرب وتتشبه 

ٌُقال على  به، حتى فً الضالالت والسخافات والفواحش! حتى 

مسامعهم ِمن بعض رإسابهم أنه ال دخل لدولتنا بالدٌن 

ة الدٌنٌة وال بالقرآن وال باآلٌات القرآنٌة؛ وذلك تمهًٌدا والمرجعٌ

ن الذكر واألنثى فً المٌراث؛ هذا الكفر  ٌْ لتشرٌع المساواة ب

البواح، هو لتقلٌد الؽرب واالستجابة لمطالبه، وكذا فً ما ٌسمى 

فً أن تسن  -زعموا-بالحرٌة الجنسٌة وحقوق المثلٌٌن 

باهلل، وؼٌرها ِمن التشرٌعات التً تحفظ حقوقهم! نعوذ 

ِه َوَسلَّمَ -الضالالت والكفرٌات التً ربى الرسول  ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

أصحابه على النفور منها، والتبرإ منها، ورفضها ومحاربتها، 

 بل ما دون ذلك بكثٌر.

ِه َوَسلَّمَ -وقد ورد األمر عن النبً  ٌْ بإعفاء اللحٌة  -َصلَّى هللاُ َعلَ

َواِرَب، ) ل:مخالفًة للمشركٌن؛ فقا َخالُِفوا اْلُمْشِرِكٌَن؛ أَْحفُوا الشَّ

، وقال فً دفن )رواه البخاري ومسلم واللفظ له(( َوأَْوفُوا اللَِّحى

ِرَناالموتى: ) ٌْ )رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ( اللَّْحُد لََنا َوالشَّقُّ لَِؽ

امِ ، وقال فً الصٌام: )وصححه األلبانً( ٌَ َن ِص ٌْ اِم َفْصلُ َما َب ٌَ َنا َوِص

َحرِ  لَبِْن ، وفً عاشوراء قال: ))رواه مسلم(( أَْهِل اْلِكَتاِب أَْكلَُة السَّ

اِسعَ   ، مخالفًة للٌهود.)رواه مسلم(( َبقٌُِت إِلَى َقابٍِل، أَلَُصوَمنَّ التَّ

ونهى عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت ؼروبها؛ ألنها 

َن ) وهً ساعة ٌسجد فٌها المشركون فٌها للشمس، ٌْ َتْطلُُع َب

َطانٍ  ٌْ ًْ َش ، وأمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة )متفق علٌه(( َقْرَن

؛ -كما فً حدٌث ُمْسلِم الذي معنا-إال َمن كان قد ساق الهدي 

مخالفًة للمشركٌن، وَرَمل ثالًثا ومشى أربًعا؛ تذكًٌرا للمسلمٌن 

بإؼاظة المشركٌن؛ فإن أول تشرٌع الرمل كان فً ُعْمَرة 

ة، فعن عبد هللا بن عباس ال ٌَّ ُ َعْنُهَما-َقِض
ًَ هللاَّ قال: "َقِدَم  -َرِض

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسولُ هللاَّ ٌْ َوأَْصَحاُبُه، َفَقالَ الُمْشِرُكوَن:  -َصلَّى هللاُ َعلَ

 ًُّ بِ ْثِرَب، َفؤََمَرُهُم النَّ ٌَ ى  ُكْم َوَقْد َوَهَنُهْم ُحمَّ ٌْ ْقَدُم َعلَ ٌَ ُه   َصلَّى هللاُ -إِنَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َن  -َعلَ ٌْ ْمُشوا َما َب ٌَ ْرُملُوا األَْشَواَط الثَّالََثَة، َوأَْن  ٌَ أَْن 

ْرُملُوا األَْشَواَط ُكلََّها إاِلَّ  ٌَ ؤُْمَرُهْم أَْن  ٌَ ْمَنْعُه أَْن  ٌَ ِن، َوَلْم  ٌْ ْكَن الرُّ

ِهْم"  ٌْ ؛ وذلك أن المشركٌن جلسوا مما ٌلً )متفق علٌه(اإلِْبَقاُء َعلَ

ن الركنٌن ال ٌرون المسلمٌن فٌه.  ٌْ  الحجر، فكان ما ب
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ِه َوَسلَّمَ -أما فً حجة الوداع فقد َرَمل رسول هللا  ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِمن الحجر األسود إلى الحجر األسود، أي فً الطوفة كلها، 

الطوافات الثالث األولى؛ فقد صارت ُسنَّة مستقلة، وقد استشكل 

ًَ هللاُ -ُعَمر  ذلك بعد أن نفى هللا الشرك وأهلَه، فعن  -َعْنهُ َرِض

ًَ هللاُ -زٌد بن أسلم عن أبٌه قال: سمعت عمر بن الخطاب  َرِض

ؤَ  -َعْنهُ  ْوَم َواْلَكْشُؾ َعِن اْلَمَناِكِب؛ َوَقْد أَطَّ ٌَ َماَلُن اْل ٌقول: "فٌَِم الرَّ

ُ اإْلِْساَلَم َوَنَفى اْلُكْفَر َوأَْهلَُه؟ َمَع َذلِكَ 
ا َنْفَعلُُه هللاَّ ًبا ُكنَّ ٌْ ، اَل َنَدُع َش

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاَّ ٌْ )رواه أبو داود وابن " -َصلَّى هللاُ َعلَ

 .ماجه، وقال األلبانً: حسن صحٌح(

َمل وُسنَّة االضطباع، لتحًٌ فً قلب المسلم  ة الرَّ وبقٌت ُسنَّ

ولو بعد زوال  قضٌة مخالفة المشركٌن وأهل الكفر وإؼاظتهم،

السبب؛ لكً ال ٌتسلل إلٌنا َهَوان مداهنتهم ومشابهتهم 

ُهْم اَل : )-تعالى-قال  وإرضابهم بحاٍل ِمن األحوال، َذلَِك بِؤَنَّ

َطُبوَن  ٌَ ِ َواَل  ٌ َواَل َنَصٌب َواَل َمْخَمَصٌة فًِ َسبٌِِل هللاَّ ٌُِصٌُبُهْم َظَمؤ

نَ  ٌَ ِؽٌُظ اْلُكفَّاَر َواَل  ٌَ اًل إاِلَّ ُكتَِب لَُهْم بِِه َعَملٌ َمْوِطًبا  ٌْ الُوَن ِمْن َعُدوٍّ َن

َمل هو: اإلسراع فً المشً دون (ٕٓٔ)التوبة:( َصالِحٌ  ، والرَّ

الجري مع تقارب الخطى، واالضطباع هو: كشؾ المنكب األٌمن، 

وإلقاء طرؾ الرداء على المنكب األٌسر؛ وهً هٌبة تعٌن على 

 اإلسراع.

َصلَّى هللاُ -ما قرأه النبً  ن الشرك وأهله:وِمن ضمن البراءة مِ 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َها اْلَكافُِروَن" فً الركعة األولى  -َعلَ ٌُّ ا أَ ٌَ ِمن سورة "قُلْ 

ُ أََحٌد" فً الركعة 
من ُسنَّة الطواؾ بعد الفاتحة، و"قُلْ ُهَو هللاَّ

الثانٌة؛ وذلك ألن سورة الكافرون براءة ِمن الشرك، وهً 

ا بالكفر لكل َمن خالَؾ دٌن اإلسالم؛ فـ"لَُكْم ِدٌُنُكْم"؛ تتضمن إقرارً 

َها  ٌُّ اأَ ٌَ فكل ِملَّة تخالؾ دٌن اإلسالم ٌخاَطب أصحابها بـ"قُلْ 

ًَ ِدٌِن"؛ دٌنً هو اإلسالم ال دٌن سواه، وال  اْلَكافُِروَن"، و"َولِ

وهو ٌعبد ؼٌره؛ فمن َعَبد ؼٌر  -َعزَّ َوَجلَّ -تصح عبادة أحد هلل 

فإنه لم ٌعبد هللا؛ ألن المقصود أن ٌعبده  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى- هللا

 ُ بالتوحٌد، ففٌها البراءة ِمن الشرك وأهله، وكذلك "قُلْ ُهَو هللاَّ

ُ -َعزَّ َوَجلَّ -أََحٌد"، فٌها إثبات صفة الكمال والوحدانٌة هلل  ، فـ"هللاَّ

َمُد: السٌد الذي قد َكمل فً سإدده َمُد"؛ الصَّ العظٌم، الذي قد  الصَّ

كمل فً عظمته، الحلٌم الذي قد كمل فً ِحْلِمه، العلٌم الذي قد 

كمل فً ِعْلِمه، الذي قد كمل فً كل أنواع الكمال والتعظٌم، وهو 

 الذي ٌصمد إلٌه الخالبق فً حوابجهم. 

وكذلك نفً أن ٌكون له والد أو ولد؛ إبطااًل لملل الكفر الذٌن 

قُولُوَن -لونه مولوًدا ٌثبتون هلل ولًدا أو ٌجع ٌَ ا  ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ

ا َكبًٌِرا ُكْن لَُه ُكفًُوا أََحدٌ ) ، ثم ختمت باآلٌة الجامعة:-ُعلُّوً ٌَ (؛ َولَْم 

فهاتان السورتان تبٌنان للمسلمٌن دابًما مفارقتهم ألهل الشرك 

 والكفر.

هِ -أما استالم الحجر فقد فعله النبً  ٌْ فً َحّجه  -َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ َعلَ

له، وثبت أًٌضا السجود علٌه، وقد قال النبً  وعمراته كلها، وقبَّ

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ ِة َوُهَو أََشدُّ : )-َصلَّى هللاُ َعَل َنَزلَ اْلَحَجُر اأْلَْسَوُد ِمَن اْلَجنَّ

ا َبنًِ آَدمَ  ٌَ َدْتُه َخَطا اًضا ِمَن اللََّبِن، َفَسوَّ ٌَ مذي، )رواه أحمد والتر( َب

اَمِة َلُه ، وعنه مرفوًعا: )وصححه األلبانً( ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  ُ
ُه هللاَّ ْبَعَثنَّ ٌَ ِ لَ َوهللاَّ

ْشَهُد َعلَى َمِن اْسَتلََمُه  ٌَ ْنِطُق بِِه  ٌَ ٌُْبِصُر بِِهَما، َولَِساٌن  َناِن  ٌْ َع

 . )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( بَِحقٍّ 

خرجنا منه بالخطٌبة وهذا تذكٌر لنا بموطننا األول الذي 

ًِّ القدٌر العزٌز  والمعصٌة، باالبتالء والِمْحَنة، بحكمة الَعلِ

الحكٌم، وما زالت نفوسنا تشتاق إلى بالدنا األولى فً الَجنَّة، 

أن جعل لنا  -سبحانه-وَتِحنُّ نفوسنا إلى أحجارها، وِمن رحمته 

وًقا إلى ِمن مواطننا األولى حجًرا َتِرقُّ قلوبنا وتدمع عٌوننا ش

الجنة، وندًما على السٌبات؛ ولذا كان استالمه ٌحط الخطاٌا 

ا، وَمن َعَجز عن تقبٌله استلَمه بٌده أو بشًٍء فً ٌده، وقبَّل  حّطً

 ِ ُت َرُسولَ هللاَّ ٌْ -ٌده أو َقبَّل ذلك الشًء، عن أبً الطفٌل قال: "َرأَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِت، وَ  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ْكَن بِِمْحَجٍن ٌَُطوُؾ بِاْلَب ْسَتلُِم الرُّ ٌَ

لُ اْلِمْحَجَن"  ٌَُقبِّ ، والمحجن عصى ملتوٌة، )رواه مسلم(َمَعُه، َو

ٌَُقبِّل ٌَده.  وَمن عجز عن االستالم أشار إلٌه، ولم 

-ومع ذلك فالحجر األسود، حجر ال ٌضر وال ٌنفع، كما قال عمر 

ًَ هللاُ َعْنهُ  له: -َرِض ً أَْعلَُم أَنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ "إِنِّ  للَحَجر بعد أن َقبَّ

 ًَّ بِ ُت النَّ ٌْ ِه َوَسلَّمَ -َواَل َتْنَفُع، َولَْواَل أَنًِّ َرأَ ٌْ لَُك َما  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَُقبِّ

ْلُتَك"  ؛ فلٌس عند المسلمٌن اعتقادات شركٌة فً )رواه البخاري(َقبَّ

َصلَّى هللاُ -األحجار، أو أنها تضر أو تنفع؛ بل االتباع للرسول 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ والشوق والحنٌن لوطننا األول هو الدافع لذلك، مع  ،-َعلَ

 .-َعزَّ َوَجلَّ -كمال التوحٌد هلل 

ـمُ  ٌَّ اِت َعدٍن َفإِنَّها َمَناِزلَُنا األولَى َوفٌِها الُمَخ ًَّ َعـلَى َجنَّ  َفـَح

ًُ الَعُدوِّ َفهلْ تـَُرى نـَُعـوُد إِلَى أَ   ْوَطـانِـنـَا َوُنَسلّـَمُ َولكنَنا َسْب
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 !سنة منسٌة

 )إمساك َمن أراد أن ٌضحً عن شعره وأظفاره(

 كتبه/ عالء بكر

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

لَمن أراد أن  -صلى هللا علٌه وسلم-د النهً عن النبً فقد ور

ٌضحً أن ٌؤخذ ِمن شعره وأظفاره، بعد دخول شهر ذي الحجة؛ 

ورد عنه ذلك صرًٌحا مرفوًعا، وقد تكلم العلماء فً تحرٌم األخذ 

ِمن الشعر واألظفار لَمن أراد أن ٌضحً بعد دخول شهر ذي 

 الحجة على ثالثة أقوال: 

وهو قول اإلمام أحمد، وربٌعة  : التحرٌم:القول األول -ٔ

وإسحاق، وسعٌد بن المسٌب، وداود وابن حزم، وبعض 

 الشافعٌة. 

 -رضً هللا عنها-وعمدتهم فً ذلك حدٌث أم المإمنٌن أم سلمة 

، المرفوع: ) ًَ ٌَُضحِّ ِة، َوأََراَد أََحُدُكْم أَْن  ُتْم ِهاَللَ ِذي اْلِحجَّ ٌْ إَِذا َرأَ

ٌُْمِسْك َعنْ  . وهو نص فً المسؤلة، )رواه مسلم(( َشْعِرِه َوأَْظَفاِرهِ  َفْل

وهو خاص باألضحٌة، وخاص باألخذ ِمن الشعر واألظفار دون 

ؼٌرها، وخاص بَمن أراد أن ٌضحً دون ؼٌره ِمن أهل بٌته 

 مَمن ٌضحً عنهم.

القول الثانً: بإباحة األخذ ِمن الشعر واألظفار لَمن أراد أن  - ٕ

وهو قول أبً حنٌفة، وعمدتهم فً  أو كراهة، ٌضحً، بال حرمة

قالت: "َفَتْلُت  -رضً هللا عنها-ذلك حدٌث أم المإمنٌن عابشة 

 ًِّ بِ ِه َوَسلَّمَ -َقالَبَِد َهْديِ النَّ ٌْ ، ُثمَّ أَْشَعَرَها َوَقلََّدَها، أَْو -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِت، َوأََقامَ  ٌْ ٌء  َقلَّْدُتَها ُثمَّ َبَعَث بَِها إِلَى الَب ًْ ِه َش ٌْ بِاْلَمِدٌَنِة َفَما َحُرَم َعلَ

. قالوا: فٌه داللة على أنه ال ٌحرم على )متفق علٌه(َكاَن لَُه ِحلٌّ" 

المرء شًء ببعثه بهدٌه، والبعث بالهدي أكثر ِمن إرادة 

التضحٌة، فقاسوا األضحٌة على الهدي، وقاسوا حلق الشعر 

الطٌب وؼٌره، ولعموم وتقلٌم األظفار على ما أحل ِمن اللباس و

ٌء َكاَن لَُه -رضً هللا عنها-قول عابشة  ًْ ِه َش ٌْ : "َفَما َحُرَم َعلَ

 ِحلٌّ". 

"البعث بالهدي أكثر ِمن إرادة  :-رحمه هللا-قال الشافعً 

التضحٌة، فلما لم ٌحرم ذلك على َمن أرسل الهدي لم ٌحرم على 

لمخٌط المضحً". وقالوا: إنه ال ٌحرم على المضحً اللباس ا

والطٌب، كما ٌحرمان على المحرم، فدل على أنه للندب 

 واالستحباب، ال على اإلٌجاب.

 وهذا االستدالل مردود ِمن وجوٍه، منها:

نص فً المسؤلة،  -رضً هللا عنها-أن حدٌث أم سلمة  -ٔ

قٌاس على الهدي،  -رضً هللا عنها-واالستدالل بحدٌث عابشة 

 فال ٌعارض النص بالقٌاس. 

أي الشافعً القابل -"هذا قٌاس منه  :-رحمه هللا-لصنعانً قال ا

 ٗ)سبل السالم، ج والنص قد خص َمن ٌرٌد التضحٌة بذلك"  -بذلك

 .ط. الحلبً( - 9ٙ/

لٌس بصرٌٍح فً إباحة  -رضً هللا عنها-أن حدٌث عابشة  -ٕ

األخذ ِمن الشعر واألظفار، وٌحمل على الجماع واللباس 

ا، أما قص الشعر والطٌب، ونحو ذلك مما ٌ ًٌّ تكرر فعله ٌوم

وتقلٌم األظفار فٌفعل على فتراٍت متباعدٍة، فهو مما قد ال ٌفعل 

 فً األٌام العدٌدة إال مرة، فهً لم ترده بخبرها. 

خاص فً األضحٌة،  -رضً هللا عنها-أن حدٌث أم سلمة  -ٖ

وخاص فً األخذ ِمن الشعر واألظفار، واالستدالل بحدٌث عابشة 

استدالل بعمومه، والجمع بٌنهما عند التعارض  - عنهارضً هللا-

بتخصٌص العام، فٌخصص حدٌث أم سلمة حدٌث عابشة فً منع 

األخذ ِمن الشعر واألظفار دون سابر األفعال األخرى: كالتطٌب، 

 ولبس المخٌط، وتؽطٌة الرأس. 

ٌعنً -"وال ٌخفى أن حدٌث الباب  :-رحمه هللا-قال الشوكانً 

مطلًقا، فٌبنى  -ٌعنً حدٌث عابشة-أخص منه  -ةحدٌث أم سلم

العام على الخاص، وٌكون الظاهر مع َمن قال بالتحرٌم، ولكن 

ط. شباب  - ٕٔٔ/  ٘)نٌل األوطار: ج  على َمن أراد التضحٌة"

 .األزهر(

هو إخبار بالقول،  -رضً هللا عنها-أن حدٌث أم سلمة  -ٗ

التعارض ٌكون وحدٌث عابشة هو إخبار عن فعل ورإٌة، وعند 

 القول مقدًما على الفعل. 
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القول الثالث: بالكراهة التنزٌهٌة، أي حمل النهً على  -ٖ

وهو قول الشافعً ورواٌة عن مالك،  التنزٌه، ال على التحرٌم،

ن الحدٌثٌن. ٌْ  جمًعا ب

نا أن القول األول القابل بالتحرٌم هو المتوجه، وال  ٌَّ وقد ب

ن فهم الحدٌثٌن به،  ٌْ ٌُقال أنه تعارض ب صلى -وهو أولى ِمن أن 

 -رضً هللا عنها-فعل ما ٌخالؾ حدٌث أم سلمة  -هللا علٌه وسلم

 أعلم.-تعالى-لبٌان عدم الوجوب، وهللا 

 فوابد: 

"والمراد بالنهً عن أخذ الظفر : -رحمه هللا-قال الشوكانً  -ٔ

والشعر، النهً عن إزالة الظفر بقلٍم أو كسٍر أو ؼٌره، والمنع 

زالة الشعر بحلٍق أو تقصٌٍر أو نتٍؾ أو إحراٍق أو أخذه ِمن إ

بنورة أو ؼٌر ذلك ِمن شعور بدنه. قال إبراهٌم المروزي وؼٌره 

ِمن أصحاب الشافعً: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر. 

نَّ ِمْن َشْعِرِه َوَبَشِرِه  َمسَّ ٌَ ودلٌلهما ثبت فً رواٌة لمسلم: "َفاَل 

ًبا"  ٌْ  .ألوطار()نٌل اَش

ذكر فً الشرح الكبٌر أن َمن أخذ شًٌبا ِمن شعره أو أظفاره  - ٕ

 استؽفر وال فدٌة علٌه إجماًعا، سواء فعله عمًدا أو نسٌاًنا. 

لعل ِمن أسباب اإلشكال فً المسؤلة ما قٌل فً أن الحكمة ِمن  -ٖ

النهً هو تشبه المضحً بالمحرم فً اإلمساك عن شعره 

ا دون ذلك مما ٌحرم على المحرم، قال وأظفاره، فلما أبٌح م

 المانعون للنهً بعدم وجوب اإلمساك عما ذكر. 

"وحكً عن أصحاب الشافعً أن  :-رحمه هللا-قال الشوكانً 

ؼلط؛  -ٌعنً أن الحكمة ِمن النهً التشبه بالمحرم-الوجه الثانً 

ال ٌعتزل النساء وال ٌترك الطٌب واللباس  -أي المضحً-ألنه 

ما ٌتركه المحرم". والكالم عن الحكمة فً األمور وؼٌر ذلك م

التعبدٌة اجتهاد ٌحتمل الخطؤ والصواب، ال ٌبنى حكم المسؤلة 

 علٌه. 

: "وقال مالك فً رواٌة ال ٌكره، -رحمه هللا-قال الشوكانً  -ٗ

 وفً رواٌة ٌكره، وفً رواٌة ٌحرم فً التطوع دون الواجب". 

ن َمن ٌضحً عنهم ِمن الحكم خاص بَمن أراد أن ٌضحً دو -٘

  أهل بٌته فال ٌلزمهم.
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بِْع أَْهَواَءُهْم( )  (ٔ)َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَتقِْم َكَما أُِمْرَت َواَل َتتَّ

 كتبه/ إبراهٌم بركات

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

ُ الَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا : )-تعالى-فٌقول هللا 
َوَعَد هللاَّ

ُهْم فًِ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََؾ الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم  ْسَتْخلَِفنَّ ٌَ الَِحاِت لَ الصَّ

لَ  َبدِّ ٌُ َننَّ لَُهْم ِدٌَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَ ٌَُمكِّ ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َولَ نَّ

ًبا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفؤُولَِبَك ُهُم  ٌْ ٌُْشِرُكوَن بًِ َش ْعُبُدوَننًِ اَل  ٌَ أَْمًنا 

 . (٘٘)النور:( اْلَفاِسقُونَ 

البد أن ٌسبقها االستقامة على  -عز وجل-فمهمة الدعوة إلى هللا 

 الحق بعد معرفته، والُبعد عن األهواء.

عد باالستخالؾ والتمكٌن، وتبدٌل الخوؾ أمًنا ٌكون لفبٍة والو

استقامْت على الحق، واتصفْت بصفات اإلٌمان والعمل الصالح، 

، وابتعدْت عن الشرك -عز وجل-والعبودٌة الخالصة هلل 

 واألهواء.

وبداٌة القٌام بالعبودٌة إرادة وعزٌمة تنهض بالقلب فً طلب 

فً الضمٌر، وهمة عالٌة الحق ولوعة فً الفإاد، وانزعاج 

ك القلب إلى هللا؛  فٌتحبب إلى هللا بؤداء الفرابض، وٌستقٌم تحرِّ

، وٌمن علٌه -عز وجل-وٌواظب على أداء النوافل، فٌحبه هللا 

باإلخالص فً نصٌحة األمة والحٌاة مع جماعة الحق واالنخراط 

فً سلك الجندٌة، وأداء فروض الكفاٌات واألنس بالخلوة، 

، والحٌاء ِمن نظر هللا وبذل -عز وجل-رضات هللا وإٌثار م

المجهود بقدر ما ٌستطٌع، واالجتهاد فً أداء كل األسباب التً 

، وال ٌقنع بالدون وال ٌقر قلبه وٌطمبن -عز وجل-توصل إلى هللا 

إال بالوصول إلى ربه ومعبوده ومواله، فٌلحظ توفٌق هللا له 

ذاّلً وتفوًٌضا ودواًما وٌعاٌن عالمات القبول، فٌزداد شكًرا و

للطاعة، وأداًء لواجبات العهد )ال إله إال هللا(، وأسباب الوعد ِمن 

ٌقٌن وصدق ومعرفة وبصٌرة، وقوة وإرادة، وعزٌمة وحٌاة، 

وصبر وإخالص مع هللا وأوامره، ومع عباد هللا بمختلؾ أحوالهم 

وقدراتهم؛ بهذا ٌحٌا مع الحق وأهله، وإن بعد الزمن وتناءت 

 مسافات.ال

ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فًِ اإْلِْنِجٌِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطؤَُه ) - َذلَِك َمَثلُُهْم فًِ التَّ

ِؽٌَظ بِِهُم  ٌَ اَع لِ رَّ ٌُْعِجُب الزُّ َفآَزَرهُ َفاْسَتْؽَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوقِِه 

 (اْلُكفَّارَ 

ِ َوالَّذِ : )-تعالى-ٌقول هللا  ٌد َرُسولُ هللاَّ ٌِّن هللا ٌَن َمَعهُ ُمَحمَّ ( ثم ٌب

َنُهمْ صفاتهم: ) ٌْ اِر ُرَحَماُء َب اُء َعلَى اْلُكفَّ ( ثم ٌتضح رزق هللا أَِشدَّ

َتَراُهْم لهم أن كشؾ عن سرابرهم وأظهر أحوالهم لصدقهم )

ِ َوِرْضَواًنا ِسٌَماُهْم فًِ ُوُجوِهِهْم  ْبَتُؽوَن َفْضاًل ِمَن هللاَّ ٌَ ًدا  ًعا ُسجَّ ُركَّ

ُجودِ ِمْن أَ  ( ثم ٌبٌن هللا أمثالهم فً السابقٌن فً التوراة َثِر السُّ

واإلنجٌل، وكذلك ٌبٌن هللا أمثالهم وأشباههم فً الالحقٌن إلى 

قٌام الساعة، وذلك بوعٍد صادٍق وأجر عظٌم ٌشمل جمٌعهم وكل 

 َمن شاكلهم وشابههم وكان مثلهم.

ُ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا ا) -
الَِحاِت ِمْنُهْم َمْؽفَِرًة َوأَْجًرا َوَعَد هللاَّ لصَّ

، هم مع صحابة -صلى هللا علٌه وسلم-( هم مع رسول َعِظًٌما

 صلى هللا علٌه وسلم. -رسول هللا 

وللوصول إلى هذا المرتقى الصعب على النفس، بل وٌهٌبها ألمر 

عظٌم ووظٌفة شاقة ومهمة تحٌا بها األرواح واألجساد وتسلم 

عز -نٌات مهمة االستقامة والدعوة إلى هللا بها النفوس وال

 ، والمداومة ذلك. -وجل

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 نصٌحة لَمن ٌسافر للحج هذا العام

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة 

 سول هللا، أما بعد؛ الحمد هلل، والصالة والسالم على ر

فتعٌش األمة االسالمٌة فً هذه االٌام الطٌبة المباركة االستعداد 

ألداء فرٌضة ِمن فرابض اإلسالم، وهً فرٌضة الحج؛ استجابة 

ن ِفً عندما قال هللا له: ) -علٌه السالم-لنداء نبً هللا إبراهٌم  َوأَذِّ

ؤُْتوَك ِرَجااًل َوَعَلى؟ كُ  ٌَ اِس بِاْلَحجِّ  ؤْتٌَِن ِمن ُكلِّ َفجٍّ النَّ ٌَ لِّ َضاِمٍر 

 -علٌه الصالة والسالم-، وتلبٌة ألمر النبً (7ٕ)الحج:( َعِمٌقٍ 

واعندما قال: ) ، َفُحجُّ ُكُم اْلَحجَّ ٌْ اُس َقْد َفَرَض هللاُ َعلَ َها النَّ ٌُّ )رواه ( أَ

 . مسلم(

ونحن فً هذه األٌام نرى جموع حجاج بٌت هللا ٌقصدون بٌت 

م ِمن كل أقطار الدنٌا ألداء فرٌضة الحج، وبهذه هللا الحرا

المناسبة نود أن نلفت أنظار َمن ٌرٌد السفر إلى الحج هذا العام 

 إلى اآلتً:

كتابه الوصٌة وسداد الدٌون الحالّة، والحرص أن تكون  -ٔ

 النفقة ِمن حالل.

معرفه فقه مناسك الحج معرفة جٌدة، وخاصة لَمن ٌذهب  -ٕ

 ألول مرة.

ه فضل وقدر المشاعر المقدسة: كـ"منى، وعرفات، معرف ٖ

 ومزدلفة"؛ لٌجتهد فً العبادة فً هذه األماكن.

-قراءة قصة نبً هللا إبراهٌم وإسماعٌل والسٌدة هاجر  -ٗ

 ، وبناء البٌت. -علٌهم السالم

لٌقتفً  -صلى هللا علٌه وسلم-دراسة أو معرفة حجة النبً  -٘

، مع حفظ آٌات -والسالم علٌه الصالة-أثره، وٌحج كما حج 

 الحج ومعرفة تفسٌرها. 

حفظ كثٌر ِمن األدعٌة النافعة فً الدنٌا واآلخرة؛ ألنه ٌحتاج  -ٙ

إلى الدعاء والذكر، وال بؤس أن ٌستعٌن ببعض الكتب فً 

 الدعاء.

االهتمام بالصالة فً أوقاتها وعدم تضٌٌع أي صالة فً  -7

 الحرمٌن الشرٌفٌن.

اء وحسن الخلق والتحمل والصبر على عدم الجدال والمر -8

 األذى.

االستعداد النفسً والبدنً لتحمل مشاق أداء فرٌضة الحج؛  -9

 ألنها نوع ِمن أنواع الجهاد.

 . -عز وجل-ؼض البصر عن المحرمات ومراقبه هللا  -ٓٔ

عدم المزاحمة فً الطواؾ والسعً والرمً وعند أداء  -ٔٔ

 المناسك كلها.

ن والسٌر معهم، واالبتعاد عَمن ٌشؽلك مصاحبة الصالحٌ -ٕٔ

 عن الذكر والعبادة.

 مساعدة المرضى وكبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة.  -ٖٔ

شكر المنعم فً اللٌل والنهار على أن وفقك ألداء فرٌضة  -ٗٔ

 الحج هذا العام.

ال تجعل أي شًء ٌبعدك وٌشؽلك عن هدفك األسمى، وهو  -٘ٔ

 ك ذنوبك.أن ترجع، وقد ؼفر هللا ل

نسؤل هللا أن ٌتقبل ِمن كل َمن ٌحج هذا العام، ونسؤله أن ٌكتب 

 لنا الحج فً األعوام القادمة.

 وهللا الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبٌل.

 موقع أنا السلفً
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 السلفٌة والقوس الواحدة

 ٌم السعٌديكتبه/ محمد إبراه

 هذا التعبٌر العربً الزال ٌستجلبه” رموه عن قوس واحدة“

الكتاب واألدباء والخطباء حٌن ٌتحدثون عمن اجتمع على 

عداوته خصوم متفرقون ؛ ولعل المنهج السلفً هو أنسب من 

ٌمكن وصؾ عالقته بمن حوله الٌوم بؤنهم رموه عن قوس 

الٌوم على عداوة  واحدة ؛ فكل المحٌط الفكري والسٌاسً ٌجتمع

السلفٌة وإرادة استبصالها ومحوها من ظهر البسٌطة ، مع 

 اختالؾ مفاهٌمهم ومشارٌعهم.

فمراكز البحث األمرٌكٌة واألوربٌة ،والبرامج السٌاسٌة لدولهم، 

وحاخامات الٌهود وآباء النصارى ؛ واللٌبرالٌون والتنوٌرٌون 

ارج والصوفٌون واألشاعرة والشٌعة واإلباضٌة والخو

واإلخوان، والسٌاسٌون واإلعالمٌون ؛ الجمٌع ٌقصؾ السلفٌة 

 من جهته ، والجمٌع على تباٌنهم ٌخططون للقضاء علٌها .

كنت أقرأ البارحة حواراً فً مجلة هسبرس المؽربٌة اإللٌكترونٌة 

مع مستشرق هولندي ، ومما قاله : إن السلفٌة هً سبب 

ارنٌا متشدداً ثم أصبح الشرور فً العالم ؛ وهذا الرجل كان نص

ال دٌنٌاً ؛ وقبل ذلك قرأت فً مجلة العمق المؽربً اإللٌكترونٌة 

للعالم المؽربً ذي التوجه اإلخوانً كالما قرٌباً من هذا لٌس فً 

حق المنهج السلفً وحده بل فً الدولة القابمة به وعلمابها 

 وشعبها .

ٌة مع وقول هذٌن الرجلٌن مثال على اتحاد الموقؾ من السلف

 تباٌن األدٌان والتوجهات .

فما هو السر فً أن ٌتناسى كل هإالء الفرقاء خصوماتهم 

 وٌتوجهوا نحو السلفٌة ؟

هناك لهذا السإال جواب إجمالً ٌصلح لكل هذه الملل والنحل 

مجتمعة وأجوبة تفصٌلٌة تختص بؤفراد هذه الطوابؾ كل على 

 حده .

بِّر الٌوم وحدها عن الثبات فالجواب اإلجمالً هو: أن السلفٌة ُتعَ 

ٌِّرات ؛ فاإلسالم الصحٌح  ٌِّرات والُمَتَؽ اإلسالمً فً مواجهة الُمَؽ

كما جاء به الرسول صلى هللا علٌه وسلم ال ٌتؽٌر من أجل 

ٌِّر هذا المحٌط وفق  ٌَُؽ محٌطه وظروؾ عصره ؛ بل مهمته أن 

فٌه أصوله وأركانه وحدود هللا تعالى من األمر والنهً الكامنة 

ونظامه األُْسِري والمجتمعً والسٌاسً واالقتصادي ؛ فاإلسالم 

ٌِّر وال ٌتؽٌر ؛ وقد ُبِعث النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بٌبة  ٌَُؽ

مخالفة لما جاء به فً كل شًء ، عباداتها وعاداتها وأنظمتها 

الحٌاتٌة كلِّها ونظرتها للكون والحاضر والمستقبل ؛ وكان قادة 

لبون من النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌجارٌهم ، هذا الواقع ٌط

وكانوا مستعدٌن للقبول منه إذا قبل منهم ، وموافقٌن على 

ٌِّه فً دعوته ما دامت هذه الدعوة مستعدة ألن تتنازل عن  ُمِض

شًء ولو قلٌل من سماتها كً تبقى بٌنهم وأن ٌكون لهم 

ٌإذي  صالحٌة تشكٌل جانب منها كما ٌرٌدون هم ، أو كما ال

 أنظارهم وأسماعهم .

لكن هللا تعالى أبى على رسوله ذلك ، وأخبره أن هإالء لدٌهم 

االستعداد التام للتنازل بشرط أن ٌكون هناك تنازل من َطَرِفك 

أٌضا ، لكن أي تنازل منك هو فتنة وضالل ولو كان شٌباً ٌسٌراً 

ٌُدِهن بٌَن  َوّدوا لَو ُتدِهُن َف [قال 9-8وَن﴾ ]القلم: ﴿َفال ُتِطِع الُمَكذِّ

” ودوا لو ترخص لهم فٌرخصون لك” ابن عباس فً معناها:

فتِنوَنَك َعِن الَّذي أَوَحٌنا إِلٌََك لَِتفَتِرَي  ٌَ وقال سبحانه: ﴿َوإِن كادوا لَ

تناَك لََقد ِكدَت  َخذوَك َخلٌاًل  َولَوال أَن َثبَّ َعلٌَنا َؼٌَرهُ َوإًِذا اَلتَّ

ا َقلٌاًل  إًِذا أَلََذقناَك ِضعَؾ الَحٌاِة َوِضعَؾ َترَكُن إِلٌَِهم َشٌبً 

[ فكان 7٘-7ٖالَمماِت ُثمَّ ال َتِجُد لََك َعلٌَنا َنصًٌرا﴾ ]اإلسراء: 

الركون ولو شٌباً قلٌالً إلى مطالب هإالء مدعاة لوعٌد هللا تعالى 

أن ٌذٌقه ضعؾ عذاب الحٌاة وضعؾ عذاب اآلخرة لو فعل 

سلم أن ٌفعل ؛ ولذلك كان النبً بعد وحاشاه صلى هللا علٌه و

 هذه اآلٌة ٌقول فً دعابه:)اللهم ال تكلنً إلى نفسً طرفة عٌن(

ُ إِلٌََك﴾ 
فتِنوَك َعن َبعِض ما أَنَزلَ هللاَّ ٌَ وقال تعالى:﴿َو َواحَذرُهم أَن 

[أي احذر هإالء الٌهود أن ٌصدوك عن شًء ولو 9ٗ]المابدة: 

نزول اآلٌة : أن هذا الحكم  ٌسٌٍر مما أوحٌنا إلٌك ؛ وفً سبب

الذي أرادوا منه الرجوع عنه فً حقهم هو الرجم ، بؤن ال ٌرجم 

من جاءوا محتكمٌن إلٌه فً حقهم ؛ وهً قضٌة شدٌدة الجزبٌة 

، وبالتؤكٌد فهً لن تإثر على المجتمع اإلسالمً ، ألنه حكم 

جنابً فردي فً مجتمع ٌهودي ضٌق ، ومع ذلك أبى هللا تعالى 

 لتنازل .هذا ا
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هكذا ٌفهم السلفٌون اإلسالم دٌنا ٌبنً الفرد والمجتمع بناء 

خاصاً ال ٌد ألحد فً تؽٌٌره سوى المسلم نفسه بناء على ما 

صلى هللا -عنده من الوحً المنزل فً كتاب هللا وسنة رسوله 

 ونهج أصحابه فً فهم ما دعاهم إلٌه ونهاهم عنه . -علٌه وسلم

مسلم من عادات وثقافات وحضارات فإن وكل ما ٌبنٌه المجتمع ال

 هذا النص الشرعً َحَكم علٌها ولٌست حاكمة علٌه .

واإلسالم بذلك ٌإصل لألقلٌة المسلمة فً المحٌط المخالؾ لها : 

أن ٌبقى تؤثرها بمحٌطها المختلؾ معها دٌناً وثقافة فً الحدود 

ر بَِقَدِره ا ،مالم التً ال تختلؾ مع النص إال للضرورة التً ُتَقدَّ

عاء تخفً حقٌقته مٌالً لإلثم ﴿َفَمِن اضُطرَّ فً  تكن الضرورة ادِّ

َ َؼفوٌر َرحٌٌم﴾ ]المابدة: 
[ أو َٖمخَمَصٍة َؼٌَر ُمَتجانٍِؾ إِلِثٍم َفإِنَّ هللاَّ

ٌكون االضطرار دعوى ؼٌر صحٌحة وإنما الصحٌح هو رؼبة 

ثٌاب  هذا اإلنسان التجاوز والطؽٌان فٌلبس تٌن الخصلتٌن زوراً 

َ َؼفوٌر َرحٌٌم﴾ 
للضرورة:﴿َفَمِن اضُطرَّ َؼٌَر باٍغ َوال عاٍد َفإِنَّ هللاَّ

 [.٘ٔٔ]النحل: 

فمراد اإلسالم من أبنابه لٌس أن ٌكونوا تابعٌن العصر متحركٌن 

على وفقه ، بل أن ٌكون العصر بكل مكوناته تابعا للمسلم متؽٌراً 

 وفق إرادته .

به المنهج السلفً ٌقؾ فً وجه  هذا الفهم لإلسالم الذي ٌختص

العولمة والفرنسة وما شاكلها من مشارٌع تصدٌر ثقافات األمم 

الؽالبة وأطر األمم والشعوب علٌها ؛ فالسلفٌة ال تقدم أي فرصة 

لتلك المشارٌع بالنجاح فً مجتمعاتها ؛ ولنقل إن مشارٌع 

العولمة هً المشابه للسلفٌة فً الطرؾ المقابل ؛ فهً فكر 

م األمة الؽالبة هو مبن ٌَ ً على أن تؽٌٌر الشعوب ودمجهم فً قِ

 الضامن األكبر لبقاء الؽلبة لهذه األمة.

وحٌن كان المنهج السلفً هو قابد زمام الحضارة اإلنسانٌة فً 

عهد الخلفاء الراشدٌن والدولة األموٌة تم اعتماد هذا المنهج 

ن عوامل الذي ٌإمن بمحورٌة اإلسالم وثقافته كعامل ضروري م

بقاء القوة والوحدة ، وكان تعرٌب الدواوٌن الذي قامت به 

الدولة األموٌة أحد أمثلة مظاهر إٌمانها بهذا العامل ؛ وكان 

الفرس لسابقتهم فً بناء الدول والحضارات هم األمة الوحٌدة 

من بٌن رعاٌا الدولة اإلسالمٌة التً عارض قومٌوها مشروع 

نجاح مشروع محورٌة اإلسالم تعرٌب الدواوٌن لعلمهم بؤن 

ٌَمه ٌعنً بقاء الدولة اإلسالمٌة وقوتها ومنعتها مهما  ولؽته وقِ

 تؽٌرت أنظمتها السٌاسٌة.

ولذلك كان القومٌون الفرس هم العامل األقوى فً الثورة على 

بنً أمٌة ، وكان تعزٌز القومٌة الفارسٌة هو أعلى ثمن قبضوه 

 من العباسٌٌن على موقفهم .

جد منهج فكري سواء أكان منظروه تابعً الدٌانة وال ٌو

الٌهودٌة أم النصرانٌة أم اإلسالم ٌقؾ من محورٌة الدٌن بكل 

 تفاصٌله وكل ما ٌحٌط به كما ٌقؾ المنهج السلفً .

ومن الطبٌعً نتٌجة لما سبق أن ٌقؾ الفكر اللٌبرالً أو 

ان التنوٌري ]زعماً[من السلفٌة موقفاً مخاصماً ؛ فهذان المنهج

من جسور العولمة التً نجحت فً مسخ ثقافة األمة وتلوٌثها 

بالقٌم الؽربٌة بٌن كل الثقافات والشعوب ، وساهمت لصالح 

الؽرب المنتصر فً طمس ثقافات الشعوب وؼلبة القٌم الؽربٌة 

على الجمٌع إلى حد كبٌر ؛ وضعؾ هذٌن المنهجٌن طوال ثمانٌن 

شروع العولمة فً مسخ عاماً مضت فً السعودٌة هو ما أفشل م

ثقافتنا وهوٌتنا العربٌة اإلسالمٌة فً بالدنا المملكة العربٌة 

السعودٌة ؛ وأي نجاح سٌحققه اللٌبرالٌون والتنوٌرٌون على 

حساب ثقافتنا وقٌمنا وخصوصٌتنا سٌكون نجاحاً لمشروع 

 العولمة والتذوٌب الثقافً بدرجة من الدرجات .

دٌنة مما سوى التوجه السلفً ، فإن أما التوجهات اإلسالمٌة المت

المنهج السلفً ٌحمل فً طٌاته ممانعة علمٌة مإصلة بالنص 

الشرعً ضدها ؛ بٌنما ال تملك هً ضده أي قدرة نصٌة على 

مواجهته ، فهً من الناحٌة العلمٌة شدٌدة الضعؾ أمامه ؛ لذلك 

تستعٌض عن ذلك بالتحالؾ على عداوته واالستعانة بكل 

مكنة لتشوٌهه لكً ٌكون هذا التشوٌه حاجزاً بدٌالً الوسابل الم

 عن الحصانة العلمٌة النصٌة .

ما تقدم هو الجواب اإلجمالً عن تساإل هذا المقال ؛ أما 

الجواب التفصٌلً ، فٌمكن تدبره فً موقؾ كل فرقة ونحلة من 

 السلفٌة وموقؾ السلفٌة منها كلٌ منها على حدة.

 7ٕٔٓمن أكتوبر  ٙٔنشر فً 
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ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا(   )َوَما آَتاُكُم الرَّ

 كتبه/ حنفً مصطفى 

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

صلى هللا علٌه -ً محمد أنعم علٌنا ببعثة النب -تعالى-فإن هللا 

نة  -وسلم لٌبلػ ما أنزل إلٌه ِمن ربه ِمن القرآن العظٌم، والسُّ

ْنِطُق َعِن : )-تعالى-الشرٌفة التً هً وحً كذلك، قال هللا  ٌَ َوَما 

ٌُوَحى  ًٌ َمْن : )-تعالى-، وقال (ٗ-ٖ)النجم:( اْلَهَوى . إِْن ُهَو إاِلَّ َوْح

ُسولَ َفَقْد أََطاعَ  َ  ٌُِطِع الرَّ
َوإِْن ُتِطٌُعوهُ ، وقال: )(8ٓ)النساء:( هللاَّ

 .(ٗ٘)النور:( َتْهَتُدوا

َة إاِلَّ : )-صلى هللا علٌه وسلم-وقال النبً  ْدُخلُوَن الَجنَّ ٌَ تًِ  ُكلُّ أُمَّ

ؤَْبى؟ َقالَ: )َمْن أََبى ٌَ ِ، َوَمْن  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ َمْن أََطاَعنًِ (، َقالُوا: 

َة، َوَمنْ  صلى -، وقال )رواه البخاري(( َعَصانًِ َفَقْد أََبى َدَخلَ الَجنَّ

ِن لَْن َتِضلُّوا َبْعَدُهَما إِْن : )-هللا علٌه وسلم ٌْ َب ٌْ َتَرْكُت فٌُِكْم َش

تًِ ْكُتْم بِِهَما: ِكَتاَب هللاِ َوُسنَّ  . )رواه الحاكم، وحسنه األلبانً(( َتَمسَّ

قال  لجنة،والحٌاة الطٌبة السعٌدة التً تإدي بصاحبها إلى ا

: "الحٌاة الطٌبة هً: االسالم -رحمه هللا-الفضٌل بن عٌاض 

نة"، فعلى المسلم أن ٌتبع هدي النبً  صلى هللا علٌه -والسُّ

؛ ألن هللا فً كتابه أمره بذلك؛ فهو الصراط المستقٌم، -وسلم

والسبٌل الموصل إلى جنات النعٌم، وٌسؤلنا ربنا عن اتباعه ٌوم 

 الدٌن. 

محبٌن، ولسنته  -صلى هللا علٌه وسلم-نا لنبٌك محمد فاللهم اجعل

 متبعٌن، ولهدٌه مقتدٌن، واحشرنا فً زمرته ٌوم الدٌن.

  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

اَك َنْسَتِعٌنُ  ٌَّ اَك َنْعُبُد َوإِ ٌَّ  ()إِ

 كتبه/ سامح بسٌونً

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

أن ندرك أن البركة ال ُتساق إلى العبد إال  فِمن أصول الفهم:

 .-سبحانه وتعالى-بمقدار ما فً القلب ِمن طلٍب للعون ِمن الرب 

وال ٌشعر العبد بتمام االستعانة إال إن استشعر تمام عجزه وقلة 

فً نفع نفسه، ولو نظر العبد منا إلى حاله فً ٌومه  حٌلته

ولٌلته لعلم تمام ذلك ِمن نفسه؛ فكم ِمن المرات بدأنا باألذكار ولم 

نكملها، بل كم ِمن المرات شرعنا فً عبادٍة ثم لم نكملها، وإن 

ا، كتردٌد األذان   !-مثاًل -كانت ذات وقٍت قصٌٍر جّدً

ا، ونعلم أن اإلستعانة باهلل كل ذلك ِمن أجل أن ٌرٌنا هللا فقرن

 واإلفقار إلٌه هً مفتاح الرزق الحقٌقً لنا! 

ا، وفقره لربه  فالعبد ال ٌستطٌع أن ٌجلب لنفسه نفًعا وال ضّرً

 مالزٌم له فً كل حاله طوًعا أو كرًها. 

وما طرق أحٌد باب الرب مستعًٌنا به، مفتقًرا إلٌه؛ إال أجابه 

 سعادته. وطوع له جوارحه، وسبب له أسباب

ولٌنظر أحدنا إلى حال قلبه ومدى ما فٌه ِمن افتقاٍر لربه، ثم 

لٌعلم حاجته إلى معونة ربه فً كل لحظات حٌاته وعدم استؽنابه 

عن ذلك طرفة عٌن أو أقل ِمن ذلك، ولٌلهج بلسانه دابًما صباًحا 

َربِّ أَِعنًِّ َواَل ُتِعْن : )-صلى هللا علٌه وسلم-ومساًء بدعاء النبً 

 ، ًَّ ، َواْمُكْر لًِ َواَل َتْمُكْر َعلَ ًَّ ، َواْنُصْرنًِ َواَل َتْنُصْر َعلَ ًَّ َعلَ

، اللَُّهمَّ  ًَّ ، َواْنُصْرنًِ َعلَى َمْن َبَؽى َعلَ ًَّ ْر ُهَداَي إِلَ ٌَسِّ َواْهِدنًِ َو

َك، مُ  ٌْ ْخبًِتا، اْجَعْلنًِ لََك َشاِكًرا، لََك َذاِكًرا، لََك َراِهًبا، لََك ِمْطَواًعا إِلَ

ْت  لْ َتْوَبتًِ، َواْؼِسلْ َحْوَبتًِ، َوأَِجْب َدْعَوتًِ، َوَثبِّ أَْو ُمنًٌِبا، َربِّ َتَقبَّ

ْد لَِسانًِ، َواْسلُلْ َسِخٌَمَة َقْلبًِ تًِ، َواْهِد َقْلبًِ، َوَسدِّ )رواه ( ُحجَّ

 . أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه األلبانً(

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 أفضل األٌام وأفضل األعمال

 كتبه/ رجب صابر

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

هو المنفرد بالخلق واالختٌار ِمن  -سبحانه وتعالى-فإن هللا 

َشا: )-تعالى-المخلوقات، قال هللا  ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ َك  ْخَتارُ َوَربُّ ٌَ ( ُء َو

، وِمن هذا تفضٌله بعض األٌام والشهور على (8ٙ)القصص:

 بعض، وِمن ذلك: تفضٌل عشر ذي الحجة على ؼٌرها ِمن األٌام.

-، فعن ابن عباس -تعالى-فإن أٌام العشر أفضل األٌام عند هللا 

َما أنه قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-، عن النبً -رضً هللا عنهما

امِ َعَملٌ أَْفضَ  ٌَّ اَم اْلَعْشرِ -( لَ ِمْنُه فًِ َهِذِه اأْلَ ٌَّ ْعنًِ أَ . َقالَ: َفقٌِلَ: -ٌَ

َواَل اْلِجَهاُد فًِ َسبٌِِل هللاِ، إاِلَّ َمْن َواَل اْلِجَهاُد فًِ َسبٌِِل هللاِ؟ َقالَ: )

ٍء ِمْن َذلِكَ  ًْ ْرِجْع بَِش ٌَ  )رواه البخاري( َخَرَج بَِنْفِسِه َوَمالِِه، ُثمَّ لَْم 

 .وأحمد واللفظ له(

-فعن عبد هللا بن قُْرط عن النبً وخٌر األٌام عند هللا ٌوم النحر: 

ِ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم اِم ِعْنَد هللاَّ ٌَّ َتَباَرَك -إِنَّ أَْعَظَم اأْلَ

ْوُم اْلَقرِّ  -َوَتَعاَلى ٌَ ْحِر، ُثمَّ  ْوُم النَّ ، )رواه أبو داود، وصححه األلبانً(( ٌَ

ْحِر وٌوم الَقرِّ ة: )وفً رواٌ ْوُم النَّ ٌَ  ِ اِم ِعْنَد هللاَّ ٌَّ )رواه ابن ( أَْفَضلُ اأْلَ

. وٌوم القر: هو الٌوم الذي ٌلً ٌوم النحر حبان، وصححه األلبانً(

 حٌث ٌستقر الحجاج فٌه بمنى.

"فخٌر األٌام عند هللا ٌوم النحر، وهو  :-رحمه هللا-قال ابن القٌم 

ل: ٌوم عرفة أفضل منه، وهذا هو ٌوم الحج األكبر... وقٌ

المعروؾ عند أصحاب الشافعً، قالوا: ألنه ٌوم الحج األكبر، 

وصٌامه ٌكفر سنتٌن، وما ِمن ٌوم ٌعتق هللا فٌه الرقاب أكثر منه 

ٌدنو فٌه ِمن عباده، ثم  -سبحانه وتعالى-فً ٌوم عرفة؛ وألنه 

الحدٌث  ٌباهً مالبكته بؤهل الموقؾ. والصواب القول األول؛ ألن

 .)زاد المعاد(الدال على ذلك ال ٌعارضه شًء ٌقاومه" 

وشؤن المحب أن ٌجتهد فً مرضاة محبوبه، وأن ٌسعى فً 

االجتهاد فً األوقات التً ٌحبها مواله، وإذا ضم العبد إلى العمل 

فً أفضل األوقات إلى هللا أن ٌعمل أفضل األعمال عند هللا 

 وأحبها إلٌه؛ فهذا فضل عظٌم.

األعمال التً ورد أنها أفضل األعمال عند هللا  فِمن

 :-سبحانه-وأحبها إلٌه 

، -صلى هللا علٌه وسلم-اإلٌمان باهلل ورسوله  -ٖ، ٕ، ٔ

رضً -فعن أبً هرٌرة والجهاد فً سبٌل هللا، والحج المبرور: 

صلى هللا علٌه وسلم سبل: أَيُّ الَعَمِل -أن رسول هللا  -هللا عنه

ِ َوَرُسولِهِ ) أَْفَضلُ؟ َفَقالَ: الِجَهاُد (. قٌِلَ: ُثمَّ َماَذا؟ َقالَ: )إٌَِماٌن بِاهللَّ

 ِ  .)متفق علٌه(( َحجٌّ َمْبُرورٌ ( قٌِلَ: ُثمَّ َماَذا؟ َقالَ: )فًِ َسبٌِِل هللاَّ

فعن عبد هللا بن الصالة على وقتها، وبر الوالدٌن:  -٘، ٗ

ِ  -رضً هللا عنه-مسعود  ِه - قال: َسؤَْلُت َرُسولَ هللاَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ، أَيُّ الَعَمِل أَْفَضلُ؟ َقالَ: ) -َوَسلَّمَ  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ الَةُ َعلَى قُْلُت:  الصَّ

؟ َقالَ: )ِمٌَقاتَِها نِ (، قُْلُت: ُثمَّ أَيٌّ ٌْ ؟ َقالَ: ُثمَّ بِرُّ الَوالَِد (، قُْلُت: ُثمَّ أَيٌّ

( ِ ِ  ( َفَسَكتُّ الِجَهاُد فًِ َسبٌِِل هللاَّ ِه -َعْن َرُسوِل هللاَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

 .)متفق علٌه(، َولَِو اْسَتَزْدُتُه لََزاَدنًِ. -َوَسلَّمَ 

-فعن أبً بن كعب صالة الجماعة مع كثرة عدد المصلٌن:  -ٙ

ِ  -رضً هللا عنه ِه َوَسلَّمَ -قال: َصلَّى بَِنا َرُسولُ هللاَّ ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ْبَح، ْوًما الصُّ أََشاِهٌد ( َقالُوا: اَل، َقالَ: )أََشاِهٌد ُفاَلٌن؟َفَقالَ: ) ٌَ

لََواِت َعلَى ( َقالُوا: اَل، َقالَ: )فاَُلٌن؟ ِن أَْثَقلُ الصَّ ٌْ اَلَت ِن الصَّ ٌْ إِنَّ َهاَت

ُتُموُهَما، َولَْو َحْبًوا َعَلى  ٌْ اْلُمَنافِقٌَِن، َولَْو َتْعلَُموَن َما فٌِِهَما أَلََت

َكِب وَ  لَ َعلَى ِمْثِل َصؾِّ اْلَماَلبَِكِة َولَْو َعلِْمُتْم َما الرُّ ؾَّ اأْلَوَّ إِنَّ الصَّ

ُجِل أَْزَكى ِمْن  ُجِل َمَع الرَّ َفِضٌلَُتُه اَلْبَتَدْرُتُموهُ، َوإِنَّ َصاَلَة الرَّ

ُجلِ  ِن أَْزَكى ِمْن َصاَلتِِه َمَع الرَّ ٌْ ُجلَ ، َصاَلتِِه َوْحَدهُ، َوَصاَلُتُه َمَع الرَّ

 ِ  . )رواه أبو داود، وحسنه األلبانً(( -َتَعاَلى-َوَما َكُثَر َفُهَو أََحبُّ إِلَى هللاَّ

صلى هللا علٌه -فعن أبً أمامة، أنه سؤل رسول هللا الصوم:  -7

ُه اَل ِعْدلَ لَهُ : أي العمل أفضل؟ قال: )-وسلم ْوِم َفإِنَّ َك بِالصَّ ٌْ ( َعلَ

 . )رواه النسابً، وصححه األلبانً(

"ومعنى الحدٌث: أن الصوم لٌس  قال الشٌخ محمد األثٌوبً:

ل بما  شًء ٌماثله فً كثرة األجر والثواب، وقد تقدم أن هذا مَإوَّ

عدا الصالة وبر الوالدٌن والجهاد فً سبٌل هللا؛ مما ثبت 

)ذخٌرة العقبى أفضلٌته بنصوٍص أصح مما هنا. والحدٌث صحٌح( 

 .(9ٖ/ ٕٔفً شرح المجتبى 
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ٌراعً ما ٌشرع صومه ِمن هذه األٌام دون ما ال ٌشرع، هذا، و

.  وهو ٌختلؾ أًٌضا فً حق ؼٌر الحاجِّ عن الحاجِّ

قال: قال  -رضً هللا عنه-فعن سمرة بن جندب ذكر هللا:  -8

أََحبُّ اْلَكاَلِم إِلَى هللاِ أَْرَبٌع: : )-صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

 ِ َك ُسْبَحاَن هللاِ، َواْلَحْمُد هلِلَّ ٌَُضرُّ ، َواَل إَِلَه إاِلَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكَبُر. اَل 

ِهنَّ َبَدْأتَ  ٌِّ َ  .)رواه مسلم(( بِؤ

صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضً هللا عنه-وعن أبً ذر 

ا َرُسولَ أاََل أُْخبُِرَك بِؤََحبِّ اْلَكاَلِم إِلَى هللاِ؟: )-علٌه وسلم ٌَ ( ُقْلُت: 

إِنَّ أََحبَّ اْلَكاَلِم إِلَى هللاِ: ً بِؤََحبِّ اْلَكاَلِم إِلَى هللاِ، َفَقالَ: )هللاِ أَْخبِْرنِ

ِ )رواه مسلم(( ُسْبَحاَن هللاِ َوبَِحْمِدهِ  -. وفً رواٌة: أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
ِ َصلَّ -َعاَدهُ،  -َصلَّى هللاَّ ى أَْو أَنَّ أََبا َذرٍّ َعاَد َرُسولَ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
ِ، أَيُّ الَكاَلِم  -هللاَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ  ً َفَقالَ: بِؤَبًِ أَْنَت َوأُمِّ

 ِ ُ لَِماَلبَِكتِِه: ُسْبَحاَن ؟ َقالَ: )-َعزَّ َوَجلَّ -أََحبُّ إِلَى هللاَّ
َما اْصَطَفى هللاَّ

ترمذي، وصححه )رواه ال( َربًِّ َوبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن َربًِّ َوبَِحْمِدهِ 

 . األلبانً(

-: أَنَّ َرُسولَ هللاِ -رضً هللا عنها-فعن عابشة أدوم العمل:  -9

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ أَْدَوُمُه ُسبِلَ أَيُّ اْلَعَمِل أََحبُّ إِلَى هللاِ؟ َقالَ: ) -َصلَّى هللاُ َعلَ

 . )رواه مسلم(( َوإِْن َقلَّ 

العرب قد ( أن 7ٗٔ/ ٗذكر ابن خزٌمة فً "صحٌحه" ) تنبٌه:

تقول: "إن أفضل العمل كذا، وإنما ترٌد: ِمْن أفضل، وخٌر العمل 

 كذا، وإنما ترٌد: ِمْن خٌر العمل".

"قال النووي: ذكر فً هذا : -رحمه هللا-وقال الحافظ ابن حجر 

الحدٌث الجهاد بعد اإلٌمان، وفً حدٌث أبً ذر لم ٌذكر الحج 

ة ثم البر ثم وذكر العتق، وفً حدٌث ابن مسعود بدأ بالصال

الجهاد وفً الحدٌث المتقدم ذكر السالمة ِمن الٌد واللسان. قال 

العلماء: اختالؾ األجوبة فً ذلك باختالؾ األحوال واحتٌاج 

المخاَطبٌن، وذكر ما لم ٌعلمه السابل والسامعون وترك ما 

علموه، وٌمكن أن ٌقال: إن لفظة "ِمْن" مرادة كما ٌقال: فالن 

راد: ِمْن أعقلهم، ومنه حدٌث: "خٌركم خٌركم أعقل الناس والم

)فتح الباري ألهله"، وِمن المعلوم أنه ال ٌصٌر بذلك خٌر الناس" 

ٔ /99). 

"وأحادٌث أفضل األعمال وردت  :-رحمه هللا-وقال السندي 

مختلفة، وقد ذكر العلماء فً توفٌقها وجوًها، ِمن جملتها: أن 

مخاَطبٌن، فمنهم َمن ٌكون االختالؾ بالنظر إلى اختالؾ أحوال ال

األفضل له االشتؽال بعمل، ومنهم َمن ٌكون األفضل له االشتؽال 

 . (8ٖٗ/ ٖ)حاشٌة مسند اإلمام أحمد بآخر" 

فما أحرى بنا أن نجتهد فً تحصٌل ما نستطٌع ِمن األعمال 

الفاضلة فً تلك األٌام المباركة؛ السٌما ما ورد أنه ِمن أفضل 

 بها إلٌه. األعمال عند هللا وأح

 أسؤل هللا أن ٌعٌننا على ذلك وأن ٌتقبله منا.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 !وال الجهاد فً سبٌل هللا

 كتبه/ سامح بسٌونً

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

ِمن كل عام،  -المعلومات تلك األٌام-تؤتً عشر ذي الحجة 

وتزداد الؽفلة عنها وعن فضلها عند الكثٌر منا؛ لكثرة الملهٌات 

، بخالؾ ما كان ٌحدث فً -لؽٌر الحجٌج-وقلة العبادات فٌها 

األٌام المعدودات ِمن صٌام رمضان وقٌامه ِمن الجمٌع؛ لذلك 

نحتاج جمًٌعا أن نستشعر فضل هذه األٌام ومدي الخسارة التً 

 سرها اإلنسان منا لو فرط فٌها.قد ٌخ

وِمن أعظم ما ٌنفع اإلنسان منا فً ذلك؛ استعراض تلك 

ثم تذكر أن العمل األحادٌث التً فً فضابل الجهاد فً سبٌل هللا 

أعظم عند هللا ِمن الجهاد  -أي عمل صالح-الصالح فً هذه األٌام 

ٍر، َعِن  كما فً الحدٌث َعْن َسِعٌِد ْبنِ فً سبٌل هللا فً ؼٌرها،  ٌْ ُجَب

 ًِّ بِ اٍس، َعِن النَّ ِه َوَسلَّمَ -اْبِن َعبَّ ٌْ ُ َعلَ
َما ِمْن َعَمٍل : )-َصلَّى هللاَّ

ْعَملُُه فًِ اْلَعْشِر  ٌَ ٍر  ٌْ أَْزَكى ِعْنَد هللاِ َواَل أَْعَظُم أَْجًرا ِمْن َخ

ِجَهاُد ِفً َواَل الْ (، قٌِلَ: َواَل اْلِجَهاُد فًِ َسبٌِِل هللاِ؟، َقالَ: )اأْلَْضَحى

ءٍ  ًْ ْرِجْع ِمْن َذلَِك بَِش ٌَ (، َسبٌِِل هللاِ إاِلَّ َرُجلٌ َخَرَج بَِنْفِسِه َوَمالِِه َفلَْم 

اُم اْلَعْشِر اْجَتَهَد اْجتَِهاًدا َشِدًٌدا  ٌَّ ٍر إَِذا َدَخلَ أَ ٌْ َوَكاَن َسِعٌُد ْبُن ُجَب

ِه.  ٌْ ْقِدُر َعلَ ٌَ َكاُد  ٌَ شعب اإلٌمان، وحسنه )رواه البٌهقً فً َحتَّى َما 

 . األلبانً(

فالنظر فً أحادٌث فضابل الجهاد فً هذه األٌام المباركة؛ مما 

ٌحفز النفوس الصادقة علً االجتهاد واإلكثار ِمن األعمال 

الصالحة فٌها، فؤي عمل صالح فٌها أزكى عند هللا وأحب إلٌه 

فً ؼٌرها ِمن  -الذي هو ذروة سنام اإلسالم-من شعٌرة الجهاد 

 األٌام. 

 وِمن هذه األحادٌث الصحٌحة: 

صلى هللا علٌه -عن النبً  -رضً هللا عنه-ما رواه أبو أمامة 

ا أنه قال: ) -وسلم ٌَ ْن ٌر ِمَن الدُّ ٌْ ِ أَْو َرْوَحٌة، َخ لََؽْدَوةٌ فًِ َسبٌِِل هللاَّ

ِ ، وقال: ))رواه البخاري(( َوَما فٌَِها  إِنَّ ُمَقاَم أََحِدُكْم فًِ َسبٌِِل هللاَّ

 ُ ْؽفَِر هللاَّ ٌَ تِِه َسْبِعٌَن َعاًما، أاََل ُتِحبُّوَن أَْن  ٌْ أَْفَضلُ ِمْن َصاَلتِِه فًِ َب

 ِ ِ، َمْن َقاَتلَ فًِ َسبٌِِل هللاَّ َة، اْؼُزو فًِ َسبٌِِل هللاَّ ٌُْدِخلَُكُم الَجنَّ لَُكْم َو

ة  . لبانً()رواه الترمذي، وحسنه األ( َفَواَق َناَقٍة َوَجَبْت لَُه الَجنَّ

صلى -قال: سمعت رسول هللا  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

اِم ٌقول: ) -هللا علٌه وسلم ٌَ ٌر ِمْن قِ ٌْ َمْوقُِؾ َساَعٍة فًِ َسبٌِِل هللاِ َخ

لَِة اْلَقْدِر ِعْنَد اْلَحَجِر اأْلَْسَودِ  ٌْ )رواه ابن حبان والبٌهقً، وصححه ( لَ

 . األلبانً(

-قال: قال النبً  -رضً هللا عنه-ً وعن عمرو بن عبسة السلم

ِ َفَبلََػ اْلَعُدوَّ : )-صلى هللا علٌه وسلم َمْن َرَمى بَِسْهٍم فًِ َسبٌِِل هللاَّ

)رواه أحمد والنسابً، وصححه ( أَْخَطؤَ أَْو أََصاَب، َكاَن لَُه َكِعْدِل َرَقَبةٍ 

  .األلبانً(

 علٌه صلى هللا-وعن جابر بن عبد هللا قال: سمعت رسول هللا 

ُ َعلَى ٌقول: ) -وسلم
َمُه هللاَّ ِ َحرَّ ْت َقَدَماهُ فًِ َسبٌِِل هللاَّ َمِن اْؼَبرَّ

ارِ   . )رواه البخاري(( النَّ

ِ  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة  قال: َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسوِل هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ عْ -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ِدلُ الِجَهاَد؟ َقالَ: ، َفَقالَ: ُدلَّنًِ َعلَى َعَمٍل 

َهلْ َتْسَتِطٌُع إَِذا َخَرَج الُمَجاِهُد أَْن َتْدُخلَ َمْسِجَدَك ( َقالَ: )الَ أَِجُدهُ )

ْسَتِطٌُع َذلَِك؟ َفَتقُوَم َوالَ َتْفُتَر، َوَتُصوَم َوالَ ُتْفِطَر؟ ٌَ (، َقالَ: َوَمْن 

 . )رواه البخاري(

صلى هللا -ل رسول هللا قال: قا -رضً هللا عنه-وعن أبً الدرداء 

ُ لِْلُمَجاِهِدٌَن : )-علٌه وسلم
َها هللاَّ ِة ِماَبَة َدَرَجٍة، أََعدَّ إِنَّ فًِ الَجنَّ

َماِء َواألَْرِض  َن السَّ ٌْ ِن َكَما َب ٌْ َرَجَت َن الدَّ ٌْ ِ، َما َب )رواه ( فًِ َسبٌِِل هللاَّ

 .البخاري(

كرت للجهاد هذه الفضابل التً ذ -رحمنً هللا وإٌاك-فتؤمل معً 

 فً سبٌل هللا فً تلك األحادٌث الصحٌحة عالٌه.

ا َوَما فٌَِها) - ٌَ ْن ٌر ِمَن الدُّ ٌْ ِ أَْو َرْوَحٌة، َخ  (.لََؽْدَوةٌ فًِ َسبٌِِل هللاَّ

 (. َكاَن لَُه َكِعْدِل َرَقَبةٍ ) -

 (. أَْن َتْدُخلَ َمْسِجَدَك َفَتقُوَم َوالَ َتْفُتَر، َوَتُصوَم َوالَ ُتْفِطَر؟) -

لَِة اْلَقْدِر ِعْنَد اْلَحَجِر اأْلَْسَود) - ٌْ اِم لَ ٌَ ٌر ِمْن قِ ٌْ  (.َخ
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ُ لَُكمْ مؽفرة الذنوب ) - ْؽفَِر هللاَّ ٌَ  (. أاََل ُتِحبُّوَن أَْن 

ارِ ) - ُ َعلَى النَّ َمُه هللاَّ  (. َحرَّ

 (.َوَجَبْت لَُه الَجنَّةوجوب الجنة ) -

َن ارفعة الدرجات فً الجنة ) - ٌْ َماِء َما َب َن السَّ ٌْ ِن َكَما َب ٌْ َرَجَت لدَّ

 (.َواألَْرِض 

واستشعر معً أن فضل العمل الصالح فً هذه العشر أعظم ِمن 

 تلك الفضابل كلها.

 فهل ستعلو همتنا؟!

 وهل سنرتب أولوٌات أعمالنا فٌها؟!

 وهل سنجٌد استؽالل أوقاتنا فٌها بطرٌقة صحٌحة؟!

لذٌن ٌصدقهم هللا أم ِمن وهل سنكون فٌها حّقًا ِمن الصادقٌن ا

 الُمّدعٌن المفرطٌن الذٌن ٌخذلهم هللا؟ 

فاللهم إنا نسؤلك التوفٌق والسداد، وأعنا على ذكرك وشكرك 

وحسن عبادتك على الوجه الذي ٌرضٌك عنا، وال تكلنا إلى 

 أنفسنا طرفة عٌن أبًدا.

 اللهم آمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 (ٕفضل أٌام العشر وما ٌنبؽً فٌها ِمن أعمال )

 كتبه/ محمود عبد المنعم

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

فإن األعمال الصالحة عامة متؤكدة فٌها؛ وذلك  أما أعمال العشر:

-عباس ، عن ابن -تعالى-لما لها ِمن فضل وأجر عظٌم عند هللا 

: -صلى هللا علٌه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضً هللا عنهما

اِم ) ٌَّ ِ ِمْن َهِذِه األَ الُِح فٌِِهنَّ أََحبُّ إِلَى هللاَّ اٍم الَعَملُ الصَّ ٌَّ َما ِمْن أَ

ِ؟ َفَقالَ الَعْشرِ  ِ، َواَل الِجَهاُد فًِ َسبٌِِل هللاَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ (، َفَقالُوا: 

 ِ ِه َوَسلََّم: )َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ِ، إاِلَّ  َصلَّى هللاَّ َواَل الِجَهاُد فًِ َسبٌِِل هللاَّ

 ًْ ْرِجْع ِمْن َذلَِك بَِش ٌَ )رواه البخاري ( َرُجلٌ َخَرَج بَِنْفِسِه َوَمالِِه َفلَْم 

 . وأبو داود والترمذي واللفظ له(

ٌجتهدون فً العشر أكثر  -رضون هللا علٌهم-وقد كان السلؾ 

فعن سعٌد بن جبٌر إذا دخل العشر اجتهد اجتهاًدا ال  ن ؼٌره،مِ 

ٌكاد ٌقدر علٌه، وكان ٌقول: "ال تطفبوا سرجكم لٌالً العشر"، 

 تعجبه العبادة.

وإلى جانب ذلك فإن هناك أعمااًل خاصة بالعشر، لكن 

 قْبل أن نتعرض لها البد ِمن التنبٌه على أمرٌن:

ٌمتنع عن أخذ شًِء ِمن  على َمن أراد األضحٌة أن أولهما:

شعره وبشره ابتداًء ِمن ؼروب شمس آخر ٌوم فً ذي القعدة 

صلى هللا علٌه -وانتهاًء بذبح أضحٌته، فعن أم سلمة أن النبً 

ِة، قال: ) -وسلم ْذَبُحُه َفإَِذا أُِهلَّ ِهاَللُ ِذي اْلِحجَّ ٌَ َمْن َكاَن لَُه ِذْبٌح 

ؤُْخَذنَّ ِمْن َشْعِرِه، َواَل  ٌَ ًَ َفاَل  ٌَُضحِّ ًبا َحتَّى  ٌْ )رواه (  ِمْن أَْظَفاِرِه َش

 .مسلم(

نة أن ٌفعل ذلك عقٌب ذبح أضحٌته، فقد كان ابن عمر إذا  والسُّ

ذبح أضحٌته ٌحلق شعرة وٌقلم أظافرة، وٌقول: "هذا ِمن تمام 

 أضحٌتً".

 -تعالى-وأما حلق اللحٌة فحرام؛ إذ كل ما ورد فً كتاب هللا 

-ِمن األمر بطاعة الرسول  - علٌه وسلمصلى هللا-وسنة النبً 

والنهً عن معصٌته ٌصلح أدلة على  -صلى هللا علٌه وسلم

 وجوب إعفاء اللحٌة. 

فً  -صلى هللا علٌه وسلم-أنه قد صح عن النبً  أضؾ إلى ذلك:

االمر بإعفاء اللحٌة والنهً عن حلقها أكثر ِمن ثالثٌن حدًٌثا، 

التابعٌن وال تابعٌهم أنه حلق  ولم ٌرد عن أحد ِمن الصحابة وال

لحٌته، بل ذهب األبمة األربعة أبو حنٌفة ومالك والشافعً وأحمد 

 إلى تحرٌم حلقها. 

"حالق اللحٌة عاٍص، : -رحمة هللا-وقال الشٌخ الشعراوي 

والمستهزئ بها كافر"، فٌا عجًبا لَمن ٌروجون لسكسوكة 

 !-وسلمصلى هللا علٌه -األسطورة، وٌحاربون لحٌة النبً 

صلى هللا علٌه -ذكر دعاء رإٌة الهالل الثابت عن النبً  ثانٌهما:

ٌُْمِن ، إذ كان ٌقول إذا رأى الهالل: )-وسلم َنا بِاْل ٌْ اللُهمَّ أَِهلُه َعلَ

الََمِة َواإلِْسالَِم َربًِّ َوَربَُّك هللا )رواه أحمد، وحسنه ( َواإلٌَِماِن، َوالسَّ

ى هالاًل فً اللٌالً  ، وِمن الجدٌر بالذكراأللبانً( أن القمر ٌسمَّ

 السبع األولى ِمن كل شهر قمري.

 وأما األعمال الخاصة بالعشر، فمنها:

رضً -عن ابن عمر  االكثار ِمن التهلٌل والتحمٌد والتكبٌر: -ٔ

اٍم قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-عن النبً  -هللا عنهما ٌَّ َما ِمْن أَ

ِ َوالَ أَ  اِم اْلَعْشِر، أَْعَظُم ِعْنَد هللاَّ ٌَّ ِه اْلَعَملُ فٌِِهنَّ ِمْن َهِذِه األَ ٌْ َحبُّ إِلَ

ْكبٌِرِ  ْحِمٌِد َوالتَّ ْهلٌِِل َوالتَّ )رواه أحمد، وحسنه ( َفؤَْكثُِروا فٌِِهنَّ ِمَن التَّ

، وكان ابن عمر وأبو الحافظ ابن حجر، وصححه الشٌخ أحمد شاكر(

ن للسوق ال لبٌع اذا دخل العشر ٌخرجا -رضً هللا عنهم-هرٌرة 

وال لشراء، وانما ٌخرجان للتكبٌر فٌكبِّر أهل السوق بتكبٌرهما 

فٌا عجًبا مَمن ٌستحٌون ِمن إحٌاء سنة الجهر بالتكبٌر فً 

الوقت الذي ال ٌستحًٌ أهل المعاصً الجهر بمعاصٌهم، مثل: 

التدخٌن، وبٌع المخدرات وشربها، ونشر الفواحش ورفع 

، وؼٌر ذلك؛ فلله المشتكى، هو حسبنا األصوات بالؽناء الفاحش

 ونعم الوكٌل.

 ومنها اإلكثار ِمن ذكر اسم هللا عند رإٌة هدٌك أو أضحٌتك: -ٕ

اٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما : )-تعالى-قال هللا  ٌَّ ِ فًِ أَ ْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٌَ َو

 (.8ٕ( )الحج:َرَزَقُهْم ِمْن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعامِ 

ناسك الحج "وهو الركن الخامس ِمن أركان وقوع م ومنها: -ٖ

 االسالم" فٌها.
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صٌام التسعة أٌام ِمن ذي الحجة، فعن بعض أزواج ومنها:  -ٗ

صلى هللا علٌه -: "َكاَن َرُسولُ هللاِ -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

اٍم ِمنْ  -وسلم ٌَّ ْوَم َعاُشوَراَء، َوَثالََثَة أَ ٌَ ِة، َو  ٌَُصوُم تِْسَع ِذي اْلِحجَّ

 . )رواه أبو داود، وصححه األلبانً(ُكلِّ َشْهٍر... " 

رضً هللا -وخاصة صوم ٌوم عرفة لؽٌر الحاج، فعن أبً قتادة 

َثاَلٌث ِمْن ُكلِّ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-عن رسول هللا  :-عنه

وْ  ٌَ اُم  ٌَ ْهِر ُكلِِّه، ِص اُم الدَّ ٌَ ِم َشْهٍر، َوَرَمَضاُن إَِلى َرَمَضاَن، َفَهَذا ِص

َنَة الَّتًِ  َنَة الَّتًِ َقْبلَُه، َوالسَّ ٌَُكفَِّر السَّ َعَرَفَة، أَْحَتِسُب َعلَى هللاِ أَْن 

َنَة  ٌَُكفَِّر السَّ ْوِم َعاُشوَراَء، أَْحَتِسُب َعلَى هللاِ أَْن  ٌَ اُم  ٌَ َبْعَدهُ، َوِص

 .)رواه مسلم(( الَّتًِ َقْبلَهُ 

الثالث عشر ِمن ذي أنه ال ٌجوز صٌام  وِمن الجدٌر بالذكر:

الحجة إال للحاج فً أحواٍل مخصوصٍة مع أنه ِمن أٌام البٌض؛ 

: -صلى هللا علٌه وسلم-ألنه آخر أٌام التشرٌق، وقد قال النبً 

اُم أَْكٍل َوُشْرٍب َوِذْكٍر هللِ ) ٌَّ ْشِرٌِق أَ اُم التَّ ٌَّ  . )رواه مسلم(( أَ

ٌبدأ عند أداء صالة عٌد األضحى، حٌث إن وقتها  ومنها: -٘

ارتفاع الشمس قدر رمح بعد شروق الشمس بعشر دقابق 

تقرًٌبا، وٌمتد وقتها إلى الزوال، وهو قْبل أذان الظهر بوقٍت ال 

 ٌكفً لصالة ركعتٌن "وهو ثالث دقابق تقرًٌبا قبٌل أذان الظهر".

حٌث إن وقت ذبحها ٌبدأ بعد صالة  ومنها: ذبح األضحٌة: -ٙ

العاشر ِمن ذي الحجة، كما فً حدٌث  العٌد أو قدرها وهو الٌوم

، فإنه لما كان ٌوم عٌد -رضً هللا عنه-أبً بردة بن نٌار 

األضحى أحب أن ٌذبح أضحٌته مبكًرا ِمن أجل أن ٌؤكل هو وأهل 

بٌته، فذبح أضحٌته قْبل صالة العٌد، فلما جاء وصلى العٌد 

لَ َما إِنَّ أَوَّ الخطبة، وقال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-وخطب النبً 

، ُثمَّ َنْرِجَع َفَنْنَحَر، َفَمْن َفَعلَ َذلَِك َفَقْد  ًَ ْوِمَنا َهَذا أَْن ُنَصلِّ ٌَ َنْبَدأُ فًِ 

َمُه أِلَْهلِِه،  َما ُهَو َلْحٌم َقدَّ الَِة َفإِنَّ َتَنا، َوَمْن َنَحَر َقْبلَ الصَّ أََصاَب ُسنَّ

ءٍ  ًْ َس ِمَن النُّْسِك فًِ َش ٌْ ٌَُقالُ لَُه أَُبو ( َفَقالَ َرُجلٌ مِ لَ َن األَْنَصاِر 

ٌر ِمْن  ٌْ ِ، َذَبْحُت َوِعْنِدي َجَذَعٌة َخ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ اٍر:  ٌَ ُبْرَدَة ْبُن نِ

ٍة، َفَقالَ: ) ًَ أَْو َتْجِزَي َعْن أََحٍد َبْعَدكَ ُمِسنَّ ( اْجَعْلُه َمَكاَنُه َولَْن ُتوفِ

 . )متفق علٌه(

ا قْبل ؼروب شمس ٌوم وٌنبؽً لَمن ذبح أضحٌته أن ٌقسمه

النحر حتى ٌنال علٌها أجر العمل الصالح فً العشر، ولو أخر 

تقسٌمها بعد ذلك جاز، ولكن فاته أجر العمل الصالح على ذلك 

 فً العشر.

إخوانكم فً هذه األٌام قد عقدوا اإلحرام وقصدوا البٌت الحرام 

ظام، لقد ومألوا الفضاء بالتلبٌة والتكبٌر والتهلٌل والتحمٌد واإلع

ساروا وقعدنا، وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصٌب سعدنا، 

القاعد لعذٍر شرٌك للسابر، وربما سبق السابر بقلبه السابرٌن 

 بؤبدانهم.

الؽنٌمة الؽنٌمة بانتهاز الفرصة فً هذه األٌام العظٌمة، فما منها 

 عوض وال لها قٌمة. 

قْبل هجوم األجل، قبل المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل 

أن ٌندم المفرط على ما فعل، قبل أن ٌسؤل الرجعة فٌعمل صالًحا؛ 

ن المإمل وبلوغ  ٌْ فال ٌجاب إلى ما سؤل، قْبل أن ٌحول الموت ب

م ِمن عمل.  األمل، قْبل أن ٌصٌر المرء مرتهًنا فً حفرته بما قدَّ

بعد ٌا َمن طلع فجر شٌبه بعد بلوغ األربعٌن، ٌا َمن مضى علٌه 

ذلك لٌالً عشر سنٌن حتى بلػ الخمسٌن، ٌا َمن هو فً معترك 

ن الستٌن والسبعٌن... ما تنتظر بعد هذا الخبر إال أن  ٌْ المناٌا ما ب

 ٌؤتٌك الٌقٌن! 

ٌا َمن ذنوبه بعدد الشفع والوتر؛ أما تستحً ِمن الكرام الكاتبٌن؟ 

 أم أنت ممن ٌكذب بٌوم الدٌن؟! 

إذا ٌسر، أما آن لقلبك أن ٌستنٌر أو ٌا َمن ظلمة قلبه كاللٌل 

ٌلٌن؟! تعرض لنفحات موالك فً هذه العشر، فإن فٌها هلل نفحات 

 ٌصٌب بها َمن ٌشاء، فَمن أصابته سعد بها آخر الدهر.

نسؤل هللا العظٌم رب العرش العظٌم أن ٌعٌننا على ذكره وشكره 

وحسن عبادته، وأن ٌوفقنا لما ٌحب وٌرضى، وأن ٌتقبل منا 

 لح أعمالنا، وٌتجاوز عن سٌباتنا. اللهم آمٌن.صا

 وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمٍد، وعلى آله وصحبة أجمٌن. 

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 (ٕلَمن فاته الحج هذا العام )

 كتبه/ محمد سرحان

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

فإذا كان الحج بذل الوقت والجهد والمال فً أداء المناسك؛ فابذل 

أنَت وقتك فً العلم، فقٌمة كل امرئ ما ٌحسنه، وتعلٌم الناس 

صلى هللا علٌه -، والدعوة إلى هللا، قال النبً -تعالى-دٌن هللا 

َ َوَماَلبَِكتَ : )-وسلم
ْمَلَة إِنَّ هللاَّ َمَواِت َواألََرِضٌَن، َحتَّى النَّ ُه َوأَْهلَ السَّ

رَ  ٌْ اِس الَخ ٌَُصلُّوَن َعلَى ُمَعلِِّم النَّ )رواه ( فًِ ُجْحِرَها، َوَحتَّى الُحوَت لَ

 . الترمذي، وصححه األلبانً(

ولٌكن لك سهم فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، فما  -

 بى، والمجتمع ٌصلح بالقٌام به.زالت القلوب تحٌا، والنفوس تتر

وبذل المال فً الواجبات، كاإلنفاق على الزوجة والولد،  -

والوالدٌن، أو الصدقة ولو بؤقل القلٌل، ال ٌحول بٌنك وبٌنها 

أحد، ولٌست العبرة بكثرة المال المنفق، فكم ِمن درهم فاق ثوابه 

ْرَهٌم ِماَبَة َسَبَق دِ : )-علٌه الصالة والسالم-مابة ألؾ، قال النبً 

َؾ؟ َقالَ: )أَْلِؾ ِدْرَهمٍ  ٌْ َق ( َقالُوا: َوَك َكاَن لَِرُجٍل ِدْرَهَماِن َتَصدَّ

بِؤََحِدِهَما، َواْنَطلََق َرُجلٌ إِلَى ُعْرِض َمالِِه، َفؤََخَذ ِمْنُه ِماَبَة أَْلِؾ 

َق بَِها  .)رواه النسابً، وحسنه األلبانً(( ِدْرَهٍم َفَتَصدَّ

فً أداء  -صلى هللا علٌه وسلم-المسلم هدٌه  وفً الحج ٌتبع

لَِتؤُْخُذوا َمَناِسَكُكْم، َفإِنًِّ ) المناسك؛ اتباًعا لسنته، وتنفًٌذا لقوله:

تًِ َهِذهِ  ، وأنَت اجعل )رواه مسلم(( اَل أَْدِري لََعلًِّ اَل أَُحجُّ َبْعَد َحجَّ

؛ فً جوهرك ومظهرك، -صلى هللا علٌه وسلم-حٌاتك وفق هدٌه 

قُلْ إِْن ُكْنُتْم ً بٌتك أو عملك أو أي مكان حللت فٌه، فمنهجك: )ف

ُ َؼُفوٌر 
ْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوهللاَّ ٌَ ُ َو

ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونًِ  َ َفاتَّ
ُتِحبُّوَن هللاَّ

ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم ، و)(ٖٔ)آل عمران:( َرِحٌمٌ  َوَما آَتاُكُم الرَّ

 .(7)الحشر:( َتُهواَعْنُه َفانْ 

والحج اجتماع عالمً للمسلمٌن ِمن كل مكان، تلتقً فٌه القلوب 

واألبدان؛ فلنحًٌ فٌما بٌننا روح األخوة فً هللا، ولنعٌد اللُّحمة 

ن أهل اإلٌمان مرة أخرى؛  ٌْ ٌبحث كل منا عن أخٌه؛ ٌواسٌه، ب

ٌإازره، ٌقؾ بجواره إن احتاج، ٌفرح لفرحه وٌحزن لحزنه؛ 

حوجنا إلى عودة هذه الروح اإلٌمانٌة التً ضعفت، والتً فما أ

 ٌُبكى علٌها حٌن نقرأ فً سٌر الصالحٌن عنها.

وأنَت قد  الحج المقبول ٌرجع صاحبه ِمن ذنوبه كٌوم ولدته أمه،

ٌكون ذلك فً عمٍل صالٍح أخلصَت فٌه هلل، أو توبة صادقة، أو 

مة طٌبة ال دمعة نزلت ِمن خشٌة هللا، أو رحمة بمإمن، أو كل

تظن أنَت تبلػ ما بلؽت، وقد ٌكون فً عمل ما ظننت أن ٌبلػ ما 

بلػ، واذكر ِمن أزاح شوًكا عن الطرٌق فشكر هللا له فؽفر له، 

وبؽً بنً إسرابٌل التً رحمت كلًبا فتاب هللا علٌها وؼفر لها، 

 وصاحب الرؼٌؾ الذي نجاه هللا به. 

محمد، وعلى آله  وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبٌك

 وصحبه وسلم.

 موقع أنا السلفً
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الُِموَن( ُتْب َفؤُولَبَِك ُهُم الظَّ ٌَ  )َوَمْن لَْم 

 كتبه/ محمود عبد الحفٌظ البرتاوي

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

م العباد إلى  -عالىت-فقد جعل هللا  الظالَم قسٌم التابب، وقسَّ

ُتْب : )-سبحانه وتعالى-قسمٌن ال ثالث لهما، فقال  ٌَ َوَمْن لَْم 

الُِمونَ  ، فالعباد إما تاببون وإما (ٔٔ)الحجرات:( َفؤُوَلبَِك ُهُم الظَّ

 ظالمون.

التابب بالفالح فً الدنٌا واآلخرة  -تبارك وتعالى-ووعد هللا 

َه اْلُمْإِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ َوُتوبُ ) فقال: ٌُّ ِ َجِمًٌعا أَ ( وا إِلَى هللاَّ

الُِمونَ ، وقال عن الظالمٌن: )(ٖٔ)النور: ٌُْفلُِح الظَّ ُه اَل  ( إِنَّ

 . (ٕٔ)األنعام:

الرجوع مما ٌكرهه هللا ظاهًرا وباطًنا إلى ما ٌحبه  والتوبة هً:

 ة وأوسطها وآخرها. ظاهًرا وباطًنا، وهً أولُ منازل العبودٌ

ُ َعلَى ): -تعالى-فً قوله  -رحمه هللا-قال ابن القٌم 
لََقْد َتاَب هللاَّ

َبُعوهُ فًِ َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن  ًِّ َواْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذٌَن اتَّ بِ النَّ

ِهمْ  ٌْ ِزٌُػ قُلُوُب َفِرٌٍق ِمْنُهْم ُثمَّ َتاَب َعلَ ٌَ ُه بِِهْم َرُءوٌؾ  َبْعِد َما َكاَد  إِنَّ

ُؾ العبُد قدَر التوبِة (7ٔٔ)التوبة:( َرِحٌمٌ  ٌُعرِّ : "هذا ِمن أعظم ما 

 -سبحانه-وفضلَها عند هللا، وأنها ؼاٌُة كماِل المإمن، فإنه 

أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الؽزوات، بعد أن قضوا َنْحَبهم، 

ُة أمِرهم أن تاب وبذلوا نفوَسهم وأموالَهم ودٌاَرهم هلل، وكان ؼاٌ

ٌوَم توبِة كعب  -صلى هللا علٌه وسلم-علٌهم؛ ولهذا جعل النبً 

ه إلى ذلك الٌوم، وال  بن مالك خٌَر ٌوٍم َمرَّ علٌه منذ ولدْته أمُّ

ٌعرؾ هذا حقَّ معرفته إال َمن َعَرَؾ هللاَ وعرؾ حقوقه علٌه، 

وعرؾ ما ٌنبؽً له ِمن عبودٌته، وعرؾ نفسه وصفاِتها 

ها، وأن الذي قام به ِمن العبودٌة بالنسبة إلى حق ربه وأفعالَ 

 .)زاد المعاد(علٌه كقطرٍة فً بحر" 

مخاطًبا صفوة الخلق بعد  -صلى هللا علٌه وسلم-وقال النبً 

َها )األنبٌاء والمرسلٌن وهم الصحابة الكرام "وَمن بعدهم":  ٌُّ ا أَ ٌَ

اُس، ُتوُبوا إِلَى هللاِ َواْسَتْؽفُِروهُ، فَ  إِنًِّ أَُتوُب إِلَى هللاِ َوأَْسَتْؽفُِرهُ النَّ

ةٍ  ْوٍم ِماَبَة َمرَّ ٌَ  .)رواه أحمد وابن حبان، وصححه األلبانً(( فًِ ُكلَّ 

والتوبة وإن كانت الزمة للعبد فً كل أحواله وأحٌانه، إال أنها 

تتؤكد أكثر عند استقبال مواسم الطاعات والقربات؛ تعرًضا 

َر ) :-صلى هللا علٌه وسلم-بً لنفحات هللا، كما قال الن ٌْ اْفَعلُوا اْلَخ

 ِ ُضوا لَِنَفَحاِت َرْحَمِة هللاِ، َفإِنَّ هلِلَّ َنَفَحاٍت  -َعزَّ َوَجلَّ -َدْهَرُكْم َوَتَعرَّ

َشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  ٌَ ٌُِصٌُب بَِها َمْن  )رواه الطبرانً فً ( ِمْن َرْحَمتِِه 

 . الكبٌر، وحسنه األلبانً(

تلك  م الخٌر العظٌمة "أٌام العشر ِمن ذي الحجة"؛وإن ِمن مواس

: -صلى هللا علٌه وسلم-األٌام المباركة التً قال فٌها النبً 

ْنٌا أٌاُم الَعْشرِ ) ، )رواه البزار، وصححه األلبانً(( أفضلُ أٌاِم الدُّ

فحقٌق بالمسلم أن ٌنشؽل باالستعداد لها لٌفوز بخٌرها، وٌتقرب 

 طاعات والقُُربات.إلى هللا فٌها بصنوؾ ال

والتوبة واالستؽفار والرجوع إلى هللا خٌر معٌن للعبد على ذلك؛ 

فإن هللا ٌحب التوابٌن وٌفرح بتوبتهم، وٌكرمهم وال ٌخزٌهم، 

ِ َتْوَبًة : )-سبحانه-كما قال  َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُتوُبوا إِلَى هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َكفَِّر  ٌُ ُكْم أَْن  اٍت َتْجِري َنُصوًحا َعَسى َربُّ ٌُْدِخلَُكْم َجنَّ َباتُِكْم َو ٌِّ َعْنُكْم َس

ًَّ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعهُ  بِ ُ النَّ
ٌُْخِزي هللاَّ ْوَم اَل  ٌَ ( ِمْن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر 

  .(8)التحرٌم:
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بِْع أَْهَواَءُهْم( ))َفلَِذلَِك َفا  (ْٕدُع َواْسَتقِْم َكَما أُِمْرَت َواَل َتتَّ

 كتبه/ إبراهٌم بركات

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

 -عز وجل-مقومات للقٌام بوظٌفة الدعوة إلى هللا 

 واالستقامة على المنهج الحق: 

 ( علم ٌسوسك وترى به الطرٌق وبركته.ٔ)

رع ٌحجزك وٌكسر حظوظ نفسك، وٌجعل فً القلب مكان ( وٕ)

 لما تقبله هللا ِمن عبده ِمن إٌمان. 

( ٌقٌن ٌحملك على اقتحام المكاره، ومكابدة أهوال عالج نتاج ٖ)

 ماضً المعاصً. 

( ذكر هلل ٌإنسك، فتحٌا مع هللا مطمبًنا ترتوي ِمن بحر ٗ)

إلٌمان المعٌة، وتستظل بشجرة اإلحسان، وتقطؾ ِمن جنى ا

 واإلسالم. 

نة والجماعة، ٘) ( لُحمة الجماعة، وقوة الصلة بمنهج أهل السُّ

والذوبان مع كٌاٍن له سمات وراٌة واضحة جلٌة تزٌل حظوظ 

األفراد وعصبٌة الكثٌر، وتضع تارًٌخا ممتًدا جذره مع محمد 

رسول هللا والذٌن معه، وأؼصانه وثماره تإتً أكلها كل حٌن 

بصحة  -عز وجل-وبركة الدعوة إلى هللا  إلى قٌام الساعة،

المنهج وقوة الصلة واالرتباط باألوابل، وكذلك بصدق جنوده 

وحسن أخالقهم وأعمالهم، كل ذلك ِمن ثمرات االلتزام بالعهد 

واالجتهاد فً متطلبات الوعد، واالستقامة فً الظاهر والباطن 

،  َوأََنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت،) ًَّ أَُبوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعلَ

ُنوَب إاِلَّ أَْنتَ  ْؽفُِر الذُّ ٌَ ُه الَ  ( )رواه َوأَُبوُء لََك بَِذْنبًِ َفاْؼفِْر لًِ، َفإِنَّ

 البخاري(.

 نداء لجنود وشباب الدعوة السلفٌة: 

إن لكل فترة زمنٌة واجبات شرعٌة تتناسب مع فٌها ِمن 

بفضل هللا -سلفٌة المباركة متؽٌراٍت ومتطلبات... ودعوتنا ال

رؼم الفتن المتالحقة والهجوم الشرس ِمن الؽٌر؛ كًٌدا  -ورحمته

وحقًدا، وعداوة وحرًبا وتربًصا، أكرمنا هللا وَمنَّ علٌنا وعلى 

دعوتنا بالسالمة والخروج اآلمن ِمن الفتن التً تحٌط ببلدنا 

فً  ، وألصحاب القرار-عز وجل-مصر، ولكن البد ِمن الشكر هلل 

الدعوة، بحسن الظن بهم، والدعاء لهم بصدق، واإلخالص فً 

 نصحهم.

وإن كان اإلمام ٌلحن فً الصالة وٌعجم علٌه القرآن كما حدث 

، والتفت ألصحابه وقال لهم: -صلى هللا علٌه وسلم-مع النبً 

َما ٌَ ) ُهوَر، َفإِنَّ ٌُْحِسُنوَن الطُّ ٌَُصلُّوَن َمَعَنا اَل  َنا َما َبالُ أَْقَواٍم  ٌْ ْلبُِس َعلَ

( )رواه أحمد والنسابً، وصححه األلبانً(؛ ِمن اْلقُْرآَن أُولَبِكَ 

ذلك نستنبط أن طهارة قلوب شباب الدعوة وأفرادها ٌثبت 

شٌوخها وٌحفظهم، وٌهدٌهم إلى القرار الصابب والرأي الحكٌم 

 الذي فٌه النجاة.

وب، البد ِمن علو الهمة فً طهارة القل لذلك ٌا شبابنا...

والعجالة إلى هللا، ومأل الفراؼات التً تحتاج إلى دعوة، وما 

أكثرها؛ لذلك البد أن ٌكون نومنا ؼلبة، وأكلنا فاقة وحاجة، 

وكالمنا ضرورة؛ لنتفرع ألداء المهمة واالستقامة على المنهج 

الصحٌح، والبد أن نتذكر دابًما أن علومنا ومعارفنا البد أن تظهر 

ًقا؛ لذلك البد ِمن تهٌبة األسباب التً تإدي إلى حااًل وواقًعا وأخال

 ذلك.

 ( نفس مستعدة تتزكً. ٔ)

 ( دعوة مستمعة مع قلب ٌشهد.ٕ)

 ( تخلٌة الطرق ِمن الموانع. ٖ)

نة وتراجم علماء األمة. ٗ)  ( الحٌاة على القرآن والسُّ

 ( خلع العادات والتقالٌد. ٘)

 ( صدق القصد وترك كل شاؼل ومرجوح.ٙ)

صلى هللا - قصد السبٌل، وصلِّ اللهم على رسول هللا وعلى هللا

 .-علٌه وسلم
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 (ِٕعبر من قصص األنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة

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

 :-علٌه السالم-آدم  -ب

كشؾ منهج األعداء  -علٌه السالم-وِمن فوابد وِعبر قصة آدم 

؛ اعتماًدا -عز وجل-فً إضالل الناس وصرفهم عن طاعة هللا 

على التظاهر بتقوى هللا وطاعته، وٌتجلى ذلك فً أن قبول آدم 

وزوجه حواء األكل ِمن الشجرة المحرمة لم ٌحدث إال بعد أن قام 

َوَقاَسَمُهَما إِنًِّ لَُكَما ة، وهً: )إبلٌس اللعٌن بخدعته الشٌطانٌ

اِصِحٌنَ  ، فلقد سبق إلبلٌس أن وسوس (ٕٔ)األعراؾ:( لَِمَن النَّ

-آلدم وزوجه، لكنهما بقٌا ؼٌر مصدقٌن له حتى أقسم لهما باهلل 

، ولم ٌظن آدم وحواء -تبارك وتعالى-، وحلؾ لهما به -عز وجل

كانت النتٌجة أن أنه ٌمكن أن ٌقسم أحد وٌحلؾ باهلل كاذًبا! و

 .-جل وعال-ُطرد الجمٌع ِمن الجنة لعصٌان أمر هللا 

 -عز وجل-وال ٌزال هذا المنهج "اإلبلٌسً" فً الحلؾ كذًبا باهلل 

-فكم رأٌنا ِمن أعداء اإلسالم هو منهج شٌاطٌن اإلنس والجن؛ 

ٌحلفون األٌمان المؽلظة على خدمة اإلسالم  -ظاهًرا وباطًنا

إذا هم ألد األعداء وأشد المجرمٌن، وقد ونصرة المسلمٌن، و

أخبرنا القرآن الكرٌم عن توظٌؾ المنافقٌن قدًٌما للحلؾ والٌمٌن 

قُولُ الَِّذٌَن آَمُنوا عنهم: ) -تعالى-لخداع المإمنٌن، فقال  ٌَ َو

ُهْم لََمَعُكْم َحبَِطتْ  َمانِِهْم إِنَّ ٌْ ِ َجْهَد أَ  أََهُإاَلِء الَِّذٌَن أَْقَسُموا بِاهللَّ

، وقال عنهم أًٌضا: (ٖ٘)المابدة:( أَْعَمالُُهْم َفؤَْصَبُحوا َخاِسِرٌنَ 

ْفَرقُونَ ) ٌَ ُهْم َقْوٌم  ُهْم لَِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َولَِكنَّ ِ إِنَّ ْحلِفُوَن بِاهللَّ ٌَ ( َو

 .(ٙ٘)التوبة:

أما الٌوم: فلعل النموذج األبرز فً توظٌؾ الحلؾ والٌمٌن فً 

الذٌن  الؽدر بهم ٌؤتً ِمن الشٌعة والخوارج؛خداع المإمنٌن و

أقسموا للبسطاء أنهم سٌدافعون عن المستضعفٌن وٌنصرونهم 

فً وجه الشٌطان األكبر والعمالء والخونة والمرتدٌن، فإذا 

المٌلشٌات الشٌعٌة والداعشٌة هم َمن ٌقوم بالمجازر والوحشٌة 

ٌن واإلبادة الجماعٌة بؤبشع الصور واألشكال ضد المسلم

المستضعفٌن، وأرض الشام والعراق وما سال علٌها ِمن أنهار 

الدماء شاهدة على إجرام الشٌعة والخوارج واّتباعهم لمنهج 

 إبلٌس! 

وهذا المنهج اإلبلٌسً فً التظاهر بالتدٌن وتقوى هللا هو 

فلما رأوا  المعتمد الٌوم فً حرب اإلسالم ِمن الشرق والؽرب،

ن المسلمٌن كان خٌارهم تصدٌر عمالء انتشار التدٌن وااللتزام  ٌْ ب

بزي علماء، ومحاربة التدٌن الصحٌح بمحاصرة منابره 

اإلعالمٌة، والتضٌٌق على دعاته المخلصٌن، وفتح الباب واسًعا 

للمهرجٌن واألفاقٌن ِمن قلٌلً الدٌن والعلم لٌتصدروا المنابر 

 والفضابٌات، والمإتمرات والصحؾ.

ٌة تحلّ الخمر والزنا، والكفر والربا، فخرجت علٌنا فتاوى إبلٌس

وكل المنكرات والفواحش وتقسم أنها حالل زالل، وأن تحرٌم 

هذه المنكرات كان مإقًتا حتى ترشد البشرٌة! أو ألن العلم 

البشري لم ٌكن ٌستطٌع التعامل مع األضرار الجانبٌة لها! أو 

عل ؼٌرها ِمن التؤوٌالت الباطلة، والتبرٌرات السمجة، كما ف

 ِمن قْبل.-علٌه السالم -شٌخهم مع أبٌنا آدم 

إن حسد وحقد الشٌطان على أبٌنا آدم هو ما دفعه لٌخدعه 

! حتى نجح فً ذلك -تعالى-لٌعصً هللا  -عز وجل-بالحلؾ باهلل 

وطرد أبانا ِمن الجنة! فهل نعتبر ِمن ذلك، ونحذر ِمن اتباع 

هلل وٌتظاهرون شٌاطٌن الجن واإلنس الٌوم الذٌن ٌحلفون لنا با

ٌّن الواضح  -عز وجل-بتقوى هللا؛ لٌحرفونا عن صراط هللا  الب

نة وفهم سلؾ األمة، وٌسلكوا بنا طرٌق  فً القرآن والسُّ

 الشهوات والمعاصً، والكفر واإللحاد؟!
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 (ًٔ المناصب القٌادٌة )الضوابط اإللهٌة لتول

 كتبه/ عبد العاطً خنٌسة

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

علٌه -ِمن قصة ابنتً شعٌب مع موسى  -سبحانه-فقد ذكر هللا 

َر َمِن اْسَتؤَْجْرَت : )-السالم ٌْ ا أََبِت اْسَتؤِْجْرهُ إِنَّ َخ ٌَ َقالَْت إِْحَداُهَما 

 . (ٕٙ)القصص:( ِمٌنُ اْلَقِويُّ اأْلَ 

مع شعٌب الذي  -علٌه السالم-وجاءت اآلٌة ضمن قصة موسى 

سقاٌة البعٌر -كان عاجًزا عن العمل، فخرجت ابنتاه للسقٌا 

، ولكثرة الرعاء حول الببر طال انتظار الفتاتٌن؛ إال أن -واألؼنام

وما ٌحمله ِمن مقومات شخصٌة  -علٌه السالم-شهامة موسى 

مبادرة ِمن ؼٌر أن ٌنتظر سإالهما للسقٌا، وبقوته حملتاه على ال

اخترق صفوؾ الرجال وسقا لهما، فلما سقى لهما وقضى 

حاجتهما فرجعا إلى األب فقصا علٌه ِمن شؤن موسى، وما حباه 

هللا ِمن قوٍة بدنٌة، وسمات أخالقٌة، وأمانة فً حفظ المال 

ا أََبِت اْسَتؤْجِ والعرض، ) ٌَ َر َمِن اْسَتؤَْجْرَت َقالَْت إِْحَداُهَما  ٌْ ْرهُ إِنَّ َخ

 (. اْلَقِويُّ اأْلَِمٌنُ 

 .-علٌه السالم-شعٌب صاحب المإسسة وصاحب القرار:  -

-موسى األجٌر الذي ٌتولى إدارة المإسسة ورعاٌة البنات:  -

 . -علٌه السالم

 ابنتا شعٌب.  الجامع لالستخبارات والبٌانات: -

 القوة واألمانة.  معاٌٌر اختٌار مدٌر المإسسة: -

وهو ٌعرض نفسه على الملك:  -علٌه السالم-وِمن قصة ٌوسؾ 

، (٘٘)ٌوسؾ:( َقالَ اْجَعْلنًِ َعَلى َخَزابِِن األَْرِض إِنًِّ َحفٌٌِظ َعلٌِمٌ )

لتولً وزارة الخزانة وهو المزكى ِمن قَِبل الخالق ال ِمن قَِبل 

(؛ حفٌظ لما لٌِمٌ َحفٌٌِظ عَ المخلوق بالعلم والخبرة وحفظ األمانة )

 استودعتنً، علٌم بما ولٌتنً. 

وأرى السر فً عرض نفسه على الملك لعلمه بطؽٌان الملك مع 

رؼبة الملك فً صالح البالد، فتالقت رؼبة ٌوسؾ مع رؼبة 

  الملك فً الصالح.

ولما أطلعه هللا على الخطر الداهم الذي أوشك أن ٌدهم مصر 

أجل مصلحة رأى أنه ال ٌقوم  فٌؤكل األخضر والٌابس فطلبه ِمن

بها أحد سواه، وأنه فً حالة تولً ؼٌره المسبولٌة سٌفسد فً 

 األرض. 

لتولً وزارة  -علٌه السالم-والمعنً هنا هو مإهالت ٌوسؾ 

الخزانة، وهً حفظه بما ٌتولى ِمن مإسسات، وعلمه وخبرته 

 بإدارتها، وهما شرطا القوة واألمانة. 

فً هذه المهمة براعة فابقة؛  -سالمعلٌه ال-ولما برع ٌوسؾ 

ْوَم (: -تعالى-قال  أعطاه الملك رتبة "مكٌن أمٌن"، ٌَ َك ال َقالَ إِنَّ

َنا َمِكٌٌن أَِمٌنٌ  ٌْ  . (ٗ٘)ٌوسؾ:( لََد

فكم ِمن األخٌار عندنا لدٌهم رؼبة ٌوسؾ، وعندهم ِمن القوة 

 واألمانة، ولكن حٌل بٌنهم وبٌنها!

 (؟!َمِكٌٌن أَِمٌنٌ تبة )فكم وزٌر لدٌنا ٌستحق هذه الر

القوة واألمانة جناحا طابٍر ٌطٌر بهما كل مدٌر ناجح، وكل وزٌر 

ناجح، وكل ربٌس مإسسة ناجح؛ فكم ِمن ناجح صعد إلى 

السماء بؤجنحٍة كرتونٌة واهًما نفسه أو ؼٌره أنه ٌمتلك مقومات 

االختٌار "القوة واألمانة"، وسرعان ما تحطمت تلك األجنحة، 

 سه وؼٌره فً البرك والمستنقعات وكانت فتنة!وهوى بنف

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 ما هو مكان الجنة والنار؟

 السإال:

 أٌن توجد الجنة اآلن؟ وأٌن توجد النار؟ 

 الجواب:

   لى رسول هللا، أما بعد؛الحمد هلل، والصالة والسالم ع

فالجنة فً السماء، أي فً العلو، والنار فً السفل، ولكن هللا 

 أعلم أٌن ٌكونان بالضبط؟ 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

هل للمسافر المحافظة على السنن الراتبة أثناء 

 سفره؟

 السإال: 

ا، فهل لً المحافظة على السنن الراتبة حال أنا أسافر أ ًٌّ سبوع

 قصري للصالة؟ 

 الجواب:

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

ن أهل العلم، واألقرب: أن لَك أن  ٌْ ففً هذه المسؤلة خالؾ ب

تصلً النوافل ؼٌر الراتبة؛ إال سنة الصبح، والوتر، وقٌام اللٌل، 

 ها.فلك المحافظة علٌ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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حول حدٌث: )ُحجَّ َعْن َنْفِسَك ُثمَّ ُحجَّ َعْن 

 (ُشْبُرَمةَ 

 السإال:

ًَّ -رضً هللا عنهما-جاء فً الحدٌث عن ابن عباس  بِ -: أَنَّ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َك َعْن ُشْبُرَمَة، َقالَ: َسِمَع َرجُ  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ قُولُ: لَبَّ ٌَ الً 

َقالَ: )َحَجْجَت َعْن  -أَْو َقِرٌٌب لًِ-)َمْن ُشْبُرَمُة؟( َقالَ: أٌَخ لًِ 

)رواه َنْفِسَك؟( َقالَ: ال، َقالَ: )ُحجَّ َعْن َنْفِسَك ُثمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُرَمَة( 

 .أبو داود وابن ماجه، وصححه األلبانً(

صلى هللا -ما كٌفٌة توجٌه النٌة فً قول النبً  والسإال هو:

: )ُحجَّ َعْن َنْفِسَك ُثمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُرَمَة( فً حٌن أن -علٌه وسلم

 الرجل بدأ بالفعل فً أعمال الحج؟

 الجواب:

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

ل ذلك فَمن أحرم عن ؼٌره ولم ٌحرم عن نفسه ولم ٌكن حج قبْ 

حج الفرٌضة؛ انعقد اإلحرام عن نفسه، ووجب علٌه أن ٌؽٌر 

 نٌته، والحدٌث دلَّ على صحة ذلك.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

سٌخرج ِمن مصر للحج وسٌذهب إلى المدٌنة 

 أواًل قْبل مكة، فِمن أٌن ٌحرم؟

 السإال:

ى وشك السفر للحج مع أمً، ولكن سنمر على المدٌنة أنا عل -ٔ

أواًل قْبل دخول مكة، فهل أحرم ِمن "ذي الحلٌفة" مٌقات أهل 

المدٌنة أم البد ِمن العودة لمٌقات أهل مصر، وهذه المرة األولى 

لً وال أدري كٌؾ أتصرؾ، وكٌؾ أرجع أنا وأمً لمٌقات أهل 

ٌُسمح لنا بالرجوع، وكٌؾ نرجع  وحدنا؟  مصر؟ وهل س

ألٌس ٌجوز ألي أحد اإلحرام ِمن أي مٌقات ِمن المواقٌت  -ٕ

 طالما أنه لن ٌذهب إلى مكة مباشرة؟

ما معنى أن اإلنسان ال بد أن ٌمر بالمٌقات وهو محرم؟ وهل  -ٖ

ا الحج أو العمرة، لكن سٌذهب إلى مكان آخر أوالً  ًٌ إذا كان ناو

مرٌد للحج والعمرة أن  قبل مكة ٌلزمه أًٌضا اإلحرام، أم البد لكل

 ٌبدأ بمكة قبل أي مكان آخر؟ وجزاكم هللا خًٌرا، وبارك فٌكم.

 الجواب:

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

بل تحرم ِمن "ذي الحلٌفة" مٌقات أهل المدٌنة؛ لحدٌث ابن  -ٔ

ًَّ  -رضً هللا عنهما-عباس  بِ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ عَ -قال: إِنَّ النَّ ٌْ  -لَ

ؤِْم الُجْحَفَة، َوألَْهِل َنْجٍد:  َفِة، َوألَْهِل الشَّ ٌْ َوقََّت ألَْهِل الَمِدٌَنِة: َذا الُحلَ

ِهنَّ  ٌْ ، َولَِمْن أََتى َعلَ لَْملََم، ُهنَّ لَُهنَّ ٌَ َمِن:  ٌَ َقْرَن الَمَناِزِل، َوألَْهِل ال

ْن أََراَد الَحجَّ َوالعُ  ِرِهنَّ ِممَّ ٌْ ْمَرَة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك، َفِمْن ِمْن َؼ

َة"  َة ِمْن َمكَّ ُث أَْنَشؤَ َحتَّى أَْهلُ َمكَّ ٌْ ، فإذا ذهبَت إلى )متفق علٌه(َح

المدٌنة كان مٌقاتك مٌقات أهل المدٌنة، وال تحتاج للذهاب إلى 

 -"الجحفة" مٌقات أهل مصر، ثم إنه على طرٌق "المدٌنة 

 مكة".

-ٌث وصل إلى أحد البالد التً نصَّ الرسول نعم، ٌحرم ِمن ح -ٕ

 على مواقٌتها. -صلى هللا علٌه وسلم

ال ٌجاوز المٌقات إال وهو محرم، وال ٌلزمك أن تبدأ بمكة، بل  -ٖ

 ٌمكن أن تزور المدٌنة أوالً ثم تعتمر ِمن هناك.
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 حول البرزخ الذي ٌكون فٌه عذاب القبر

 السإال:

أٌن ٌقع البرزخ الذي ٌكون فٌه عذاب القبر؟ وهل ٌتؤثر هذا  -ٔ

 البرزخ بدمار الكون والعالم عند قٌام القٌامة؟

 هل ٌشعر الموتى بؤهوال القٌامة وقٌامها؟ -ٕ

 الجواب:

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

ن الموت  -ٔ ٌْ فالبرزخ مرحلة زمنٌة، ولٌس مكاًنا؛ فهو فترة ما ب

 والقٌامة.

 إذا ُبعث الموتى شاهدوا أهوال القٌامة.  -ٕ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

هل ٌلزم الوفاء بالشرط الجزابً عند التراجع 

 عن إمضاء البٌع؟

  السإال: 

ما حكم الشرط الجزابً فً حالة إذا باع شخص أرًضا، واشترط 

ٌُدفع عند فسخ العقد والتراجع عن البٌع  فً العقد أن ٌدفع مبلؽا 

 بعد تمامه، ولزومه ِمن البابع أو المشتري؟ وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:

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

 زم الوفاء به.فٌصح هذا الشرط، وٌل

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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لدٌه مال لم ٌبلػ النصاب وباع شقة ٌصل المال 

 بثمنها للنصاب فهل علٌه زكاة؟

 السإال: 

رجل معه مبلػ ِمن المال لم ٌبلػ النصاب، ومرَّ علٌه سنة كاملة، 

أخرى، وبضم المبلؽٌن ٌبلػ المال ثم باع شقة لٌشتري شقة 

 النصاب، وهو ٌبحث عن شقة لشرابها، فهل علٌه زكاة؟

 الجواب:

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

فإذا مرَّ علٌه عام ولم ٌشتِر شقة وجبْت علٌه الزكاة ِمن تارٌخ 

، أما إذا -أي سنة هجرٌة ِمن تارٌخ بٌع الشقة-ملكه للنصاب 

نة، ورجع إلى ما دون النصاب؛ لم ٌلزمه ا شتراها خالل السَّ

  شًء.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 مجاوزة المٌقات بؽٌر إحرام بنٌة العودة إلٌه

 السإال:

إذا كان اإلحرام هو نٌة الدخول فً نسك الحج، فعلى هذا:  -ٔ

للحج، لكنه جاوز مٌقاته متعمًدا عدم الدخول فً  هل َمن سافر

النسك طلًبا للراحة أوالً، وهو فً نٌته أنه بعد االنتهاء من بعض 

األمور التً لٌسْت ضرورٌة وال ملحة، ولكنه ٌرٌد أن ٌفرغ منها 

أوالً ثم بعد أن ٌنتهً منها سٌعود إلى مٌقاته األصلً وٌنوي 

ً هذه الحالة أم ٌلزم أن تكون اإلحرام منه، فهل ٌكون علٌه إثم ف

هناك حاجة ملحة أو ضرورٌة؟ وهل ٌكون علٌه دم مع أنه ٌنوي 

 أن ٌعود بعد ذلك إلى مٌقاته األصلً؟

 هل ٌجوز االنتقال ِمن حج التمتع إلى حج اإلفراد؟ -ٕ

 الجواب:

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

األرض قْبل اإلحرام بعد إنهاء ما فإذا عاد إلى المٌقات على  -ٔ

ٌرٌد ِمن أموٍر ولو لم تكن ضرورٌة، بل ِمن الحاجات؛ لم ٌؤثم، 

ولٌس علٌه شًء؛ ألن سفره األول لقضاء حاجته ثم ٌعود 

 للمٌقات، وهو سٌحرم ِمن المٌقات فلم ٌترك واجًبا.

فسخ الحج إلى  -صلى هللا علٌه وسلم-الذي أمر به النبً  -ٕ

 تمتًعا، ولٌس العكس.عمرة لٌكون م

 موقع أنا السلفً
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 ما ٌجوز للمحِرم من األحذٌة

 السإال:

ما حكم أن ٌلبس المحرم فً الحج والعمرة "الشبشب" العادي 

الذي نلبسه اآلن فً شوارعنا فً الحج والعمرة وتؤدٌة المناسك 

 شًء؟ وما هً األحذٌة المحظور لبسها فً الحج؟به، هل فٌه 

 الجواب:

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

فال حرج فً لبس النعل المعروؾ "الشبشب"، والمحظور إنما 

هو فٌما ٌجاوز الكعبٌن وٌؽطٌهما، والكعب هو العظم الناتا عند 

 ملتقى الساق والقدم، ولكل قدم كعبان.

 نا السلفًموقع أ
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 وعلومه الكرٌم القرآن

( )تفسٌر سورة الفرقان(. د/ ٌاسر 3 -1اآلٌات ) -111

 برهامً

 
 ( )تفسٌر سورة إبراهٌم(. د/ ٌاسر برهام5ًاآلٌة ) -113

 
 تفسٌر سورة الحجرات. د/ باسم عبد رب الرسول -117

 

 

 وأصوله فقه

 أحكام األضحٌة. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 وأعوذ بك من البكم. د/ ٌاسر برهامً

 وقفات إٌمانٌة مع موسم الحج. الشٌخ/ محمود عبد الحمٌد 

 فضل العشر ومقاصد الحج. الشٌخ/ شرٌف الهواري 

 التشوٌق إلى البٌت العتٌق )من األرشٌف(. الشٌخ/ سعٌد محمود 

 (. الشٌخ/ سعٌد محمود2أٌام الحج بٌن السائرٌن والقاعدٌن )

ر(. الشٌخ/ إٌهاب ما ٌقال عند المصٌبة )أضف لذة للذك -122 

 الشرٌف

دعاء سداد الدٌن )أضف لذة للذكر(. الشٌخ/ إٌهاب  -123

 الشرٌف

 
11X10 كٌف تستغل عشر ذي الحجة؟. الشٌخ/ إٌهاب ..

 الشرٌف

 

 

 فكر ومنهج

طعن الرافضً على أبً بكر خوفه من الوالٌة  -165

 )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً

تفضٌل الرافضً علٌا على أبً بكر فً العلم )مختصر  -166

 منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً
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