مجلة النبع الصافً
العدد ٕٗٔ
الجمعة ٕٖٔٔٗ9-ٖ-هـ ٕٓٔ7-ٕٔ-ٔ -م
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المقاالت
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ت مِن التربص ب ٌْن
ت لجرائمها تولّد حاال ٍ
العادة بتقدٌم مبررا ٍ

بٌان مِن "الدعوة السلفٌة" بشؤن تفجٌر "مسجد

أبناء المجتمع الواحد.

الروضة!" فً العرٌش

وهذا ٌلقً بالمسئولٌة على الجمٌع فً التكاتؾ والترابط،

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

وتفوٌت الفرصة على هإالء األعداء ،والجمع فً مواجهتهم ب ٌْن
فتستنكر "الدعوة السلفٌة" االعتداء اآلثِم الذي ت َّم على المصلٌن

المواجهات العسكرٌة واألمنٌة ،والمواجهات االجتماعٌة،

العزل فً "مسجد الروضة" بالعرٌش ،لٌسقط المصلون ب ٌْن

والمواجهات الفكرٌة التً تجفؾ منابع هذا التطرؾ وتمنعه مِن

وجرٌح ،ولٌبقى الوعٌد الشدٌد لهإالء المجرمٌن جزاء
قتٌل
ٍ
ٍ
سفكهم الدم الحرام ( َومَنْ ٌَ ْق ُتلْ ُم ْإ ِم ًنا ُم َت َع ِّم ًدا َف َج َزاإُ هُ َج َه َّن ُم َخالِ ًدا
فٌِ َها َو َؼضِ َب َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذا ًبا َعظِ ٌ ًما) (النساء.)9ٖ:

استقطاب أنصار جدد ٌستخدمهم فً حرق أوطانهم ،وسفك دماء
ذوٌهم!
شر الفتن ،ما ظهر منها وما بطن.
نسؤل هللا أن ٌحفظ مصر مِن ِّ

سا ِجدَ َّ
هللاِ أَنْ
وجزاء تخرٌبهم بٌوت هللاَ ( :ومَنْ أَ ْظلَ ُم ِممَّنْ َم َن َع َم َ
س َعى فًِ َخ َر ِاب َها أُولَئِ َك َما َكانَ لَ ُه ْم أَنْ ٌَدْ ُخلُو َها
اس ُم ُه َو َ
ٌُ ْذ َك َر فٌِ َها ْ

الدعوة السلفٌة  -مصر

اب َعظِ ٌ ٌم)
ي َولَ ُه ْم فًِ ْاآلخ َِر ِة َع َذ ٌ
إِ َّال َخائِفٌِنَ لَ ُه ْم فًِ ال ُّد ْن ٌَا خ ِْز ٌ

السبت  7ربٌع األول ٖٔٗ9هـ

(البقرة.)ٔٔٗ:
ٕ٘ نوفمبر ٕٓٔ7م
كما تتقدم "الدعوة السلفٌة" بخالص العزاء ألسر الضحاٌا سائلة
هللا -تعالى -أن ٌنزلهم منازل الشهداء" ،فللّه ما أخذ وهلل ما

موقع أنا السلفً

أعطى ،وكل شًءٍ عنده بمقدار".

www.anasalafy.com

وتدعو هللا أن ٌشفً المصابٌن شفا ًء ال ٌؽادر سق ًما ،وأن ٌجعل
ما أصابهم وه ْم فً صبلة الجمعة فً موازٌن حسناتهم.
وتستنكِر "الدعوة السلفٌة" محاولة هذه الجماعات التكفٌرٌة
ت كاذبة حول أهل المسجد؛ فضبلً
تبرٌر جرٌمتها الشنٌعة بادعاءا ٍ
صحٌحا -ال ٌترتب علٌه إهدار دم
على أن كل ما ادعوه -لو كان
ً
فرد؛ فكٌؾ بإهدار دماء المئات؟!
وكٌؾ بقتل أطفال صؽار ذهبوا ٌإدون الجمعة ،فلم ٌعودوا إال
جث ًثا هامدة؟!
فهم
وإذا كانت الجماعات التكفٌرٌة تعانً جمٌعها مِن سوء
ٍ
للدٌنٌ ،ترتب علٌه وقوعهم فً بدعة تكفٌر المسلمٌن ،وتلبسهم
بنقض العهود مع ؼٌر المسلمٌن؛ إال أن هذه الدرجة مِن اإلجرام
التً تصل إلى القتل العشوائً "بل االنتقائً للمساجد!" ال ُتعرؾ
إال عن تنظٌمات ُتدار فً الواقع بواسطة أجهزة مخابرات
معادٌة ،ترٌد لؤلمة أن تؽرق فً بحر الدماء ،كما أنها تقوم فً
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بٌان حزب النور بشؤن استهداؾ مسجد الروضة فً

نسؤل هللا أن ٌرحم من مات وأن ٌتقبلهم فً الشهداء ،وأن ٌشفً
جراح المصابٌن وأن ٌلهم أهلهم وذوٌهم الصبر والسلوان

شمال سٌناء

اللهم احفظ مصر من كٌد الكائدٌن واجعلها آمنة مستقرة ٌا رب

إن ما حدث الٌوم أثناء صبلة الجمعة بمسجد الروضة بشمال

العالمٌن

سٌناء لجرٌمة بشعة نكراءٌ ،عجز اللسان عن وصفها ،والعقل
عن استٌعابها ،فقد تم استهداؾ أناس آمنٌن  ،وهم ٌإدون

موقع أنا السلفً

شعٌرة من أعظم شعائر اإلسبلم فً بٌت من بٌوت هللا تعالى
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فٌقع العشرات من الضحاٌا بٌن قتٌل وجرٌح
إنها جرٌمة تدل على خسة ونذالة من ارتكبها ،كما تدل على
مدى االنحراؾ الفكري والسلوكً واألخبلقً الذي وصل إلٌه
هإالء القتلة ،وكذلك مدى قسوة قلوبهم وعمى بصائرهم ،
وظبلم عقولهم وضبلل منهجهم
لقد بات واضحا ً جلٌا ً أن هذه الفئة الضالة تستهدؾ المصرٌٌن
جمٌعا ً ال تفرق بٌن عسكري ومدنً أو مسلم ومسٌحً أو مسجد
وكنٌسة ،إنها تستهدؾ الوطن بؤسره لتهدمه على من فٌه.
إنهم مفسدون فً األرضٌ ،روعون اآلمنٌن ،وٌستبٌحون
المحرمات ،وٌسفكون الدماء المعصومة ،إنهم أداة ٌستخدمها
األعداء إلشاعة الفوضى ونشر الفتنة وهدم األوطان ،وتشوٌه
صورة اإلسبلم الذي هو منهم ومن أفكارهم وأفعالهم براء
إن األمر جلل وخطٌر ،باألمس القرٌب ٌستهدفون شاحنات مدنٌة
فٌقتلون من فٌها ثم ٌشعلون فٌها النٌران ،والٌوم ٌستهدفون
مسجداً وقبل ذلك رأٌناهم ٌستهدفون الكنائس ،هذا ؼٌر الهجمات
المتكررة التً تستهدؾ أبناءنا بالجٌش والشرطة
إن هذا اإلرهاب األسود ٌستدعً أن ٌتحمل الجمٌع المسئولٌة،
واألخذ بؤسباب الوحدة واالصطفاؾ ،والحذر من عوامل الفرقة
التً تإدي إلى شق الصؾ الوطنً
إن هذا الخطر ال ٌمكن مواجهته إال بمجتمع قوى متماسك
متراص بحٌث تكون المواجهة شاملة ال تقتصر على المواجهة
األمنٌة فحسب بل مواجهة فكرٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة
واقتصادٌة حتى نسد جمٌع الثؽرات ونفوت الفرصة على من
ٌكٌدون بمصرنا العزٌزة
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the image of Islam, which is innocent of

Al-Nour Party's Statement on the

them, of their thoughts and of their

Targeting of Al-Rawdah Mosque in

actions.

North Sinai

This matter is serious and dangerous. A

Indeed, that which happened today during

few days ago, they targeted civilian

the Friday Prayer inside Al- Rawdah

vehicles, murdered those inside them and

Mosque in North Sinai is so a horrible,

set the vehicles on fire. Today, they

atrocious crime that the tongue is unable

targeted a mosque, and before that, we

to describe and the mind is unable to

had seen them as they had been targeting

conceive. Peaceful people were targeted

churches, apart from the recurrent attacks

while performing one of the greatest

targeting our people in military and police.

Islamic rituals in one of God's houses, a

Indeed, this black terrorism requires all of

mosque, resulting in the falling of dozens

us to take the responsibility, do the best

as victims either murdered or wounded.

regarding unification and alignment, and

It is a crime that shows the ignobility and

be aware of the division factors that lead

villainy of its committers. It also shows

to the loosing of the national unity.

how much intellectual, behavioral and

Indeed, this danger can be encountered

moral deviation to which those killers

only by a strong, solid and stable society;

have come. Moreover, it shows how cruel

so

becomes

their hearts, how blind their eyes, how

comprehensive and not limited to only the

dark their minds and how stray their

security confrontation, yet it should also

approaches are.

that

the

confrontation

include intellectual, political, social and

It has been clear that this stray sect is

economic confrontation in order to bridge

targeting

all the gaps and get the chance missed for

all

the

Egyptians

with

no

distinction between military and civilian,

those who want to destroy our beloved

Muslim and Christian, or mosque and

Egypt.

church, but rather, it targets the whole

May Allah bestow his mercy over those

country in order to destroy it over all

who died, accept them as martyrs, remedy

therein. They are corruptive in Earth who

the wounded and grant their families

horrify the safe, commit what is illegal and

patience and forbearance!

shed the bloods of the secured people;
they are a tool used by the enemies in

May Allah save Egypt from any dangers

order to spread chaos and disturbance in

and keep it safe, secure and stable!

addition to destroy the country and distort
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بٌانٌ من جمعٌ ِة إحٌاءِ الترا ِ
الهجوم
بشؤن
ث اإلسبلمً
ِ
ِ
اآلثم على المصلٌنَ فً مسج ِد الروضة فً
اإلرهابً
ِّ
ِ

•

وإننا فً (إحٌاء التراث) ندعو هللا ـ تبارك وتعالى ـ أن

ٌتؽمد هإالء الضحاٌا بواسع رحمته ،وأن ٌتقبلهم فً الشهداء،
وأن ٌعافً المصابٌن منهم ،ونتقدم بخالص العزاء للشعب

شمال سٌناء بجمهورٌة مصر العربٌة

المصري وحكومته فً هذا المصاب الجلل ،كما ونتوجه بالدعاء
إلى هللا ـ سبحانه وتعالى ـ أن ٌحفظ الكوٌت ومصر وعموم ببلد

هللا أَن
•
سا ِج َد ّ ِ
قال هللا ـ تعالى ـ َ ﴿ :ومَنْ أَ ْظلَ ُم ِم َّمن َّم َن َع َم َ
س َعى فًِ َخ َر ِاب َها أ ُ ْولَئِ َك َما َكانَ لَ ُه ْم أَن ٌَدْ ُخلُو َها
اس ُم ُه َو َ
ٌُ ْذ َك َر فٌِ َها ْ

المسلمٌن من كل سوء  ،وأن ٌمنَّ علٌهم باألمن واإلٌمان ،وأن

اب َعظِ ٌ ٌم ﴾
ي َولَ ُه ْم فًِ اآلخ َِر ِة َع َذ ٌ
إِالَّ َخآئِفٌِنَ ل ُه ْم فًِ ال ُّد ْن ٌَا خ ِْز ٌ

ٌقٌهم ؼدر اإلرهاب ،وشر التطرؾ ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل

(البقرة.)ٔٔٗ :

رب العالمٌن.

•

جمعٌة إحٌاء التراث اإلسبلمً /دولة الكوٌت

تدٌن جمعٌة إحٌاء التراث اإلسبلمً بدولة الكوٌت

الحادث اإلرهابً الذي استهدؾ جموع المصلٌن األبرٌاء فً
مسجد الروضة بشمال سٌناء فً جمهورٌة مصر العربٌة ،وهو ـ

السبت  7من ربٌع األول ٖٔٗ9هـ  -الموافق ٕ٘ من

ببل شك ـ عمل إجرامً ٌتنافى مع تعالٌم الدٌن اإلسبلمً ،ومع

نوفمبر ٕٓٔ7م .

القٌم واألعراؾ اإلنسانٌة ،فضبل عن االستهانة بقتل األنفس
البرٌئة ،وانتهاك حرمة بٌوت هللا ـ تعالى ـ بتعرٌضها للتفجٌر
حرم هللا قتلها إال
والتخرٌب؛ فمن قتل النفس المعصومة التً َّ
بالحق كان كمن قتل الناس جمٌعا ،قال ـ تعالى ـ  ﴿ :أَ َّن ُه َمن َق َتل َ
اس َجمٌعا ﴾
فس أَو َفسا ٍد فًِ األَ ِ
رض َف َكؤ َ َّنما َق َتل َ ال ّن َ
َن ً
ٌر َن ٍ
فسا بِ َؽ ِ
(المائدة ،)ٖٕ :وقال صلى هللا علٌه وسلم" :ال ٌزال المإمن فً
فُسحة من دٌنه ما لم ٌُصِ ْب دما ً حراماً" .وهذا الفعل ٌعد إساءة
لئلسبلم وإلى مبادئه وتعالٌمه السامٌة  ،وتشوٌها لصورته
الناصعة.
•

لذلك فإن (إحٌاء التراث) تستنكر ما حصل من عدوان

آثم وتفجٌر ؼادر  ،وتعده أمرا منكرا لٌس من اإلسبلم فً شًء،
وإنما هو إجرام تؤباه الشرٌعة ،وتنكره الفطرة السوٌة ،وتلفظه
العقول السلٌمة ،وإن تلك الجماعات اإلرهابٌة دعاة شر وفتنة
وضبلل وفساد ودمار.
•

و(إحٌاء التراث) إذ تإكد على رفضها لئلرهاب بجمٌع

أنواعه فإنها ال تجد لهذا الفعل الشنٌع أي تسوٌػ فً الدٌن
اإلسبلمً السمح؛ فاإلرهاب ال دٌن له ،وال مكان وال زمان له؛
حٌث انسلخ من كل قٌم الحق والعدل ،وؼلب علٌه الهوى
والضبلل والبؽً ،ولٌس بعد التجرإ على أرواح اآلمنٌن وسفك
دمائهم فً بٌوت هللا من فجور وال وصؾ !
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السلَف ٌَّة مصدر اإلرهاب؟!
هل َّ

وكانت ألول مرة أسمع فٌها مصطلحات ،مثل" :السلفٌة
الجهادٌة" ،و"السلفٌة التكفٌرٌة" ،و"السلفٌة القطبٌة" فً أثناء

كتبهٌ /اسر برهامً

التحقٌقات التً تمتْ فً اعتقال سنة ٕٕٓٓم ،وأنكرتُ معرفتً
أمام ُم َح ِّققً أمن الدولة -بهذه األقسام؛ وإن كانت هناك ف ًِعبل

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

على أرض الواقع اختبلفات ب ٌْن التوجهات ،لكن لم تكن تنتسِ ب

فمنذ بداٌات العمل اإلسبلمً فً السبعٌنٌات مِن القرن الماضً

هذه االتجاهات للسلفٌة وال ترفع اسمها ،فكان طبٌع ًٌا أن أنكر

"السلَف ٌّة" بعد االنشقاق الذي تعرضتْ له (الجماعة
ظهر اسم
َ

انتساب هذه التوجهات للسلفٌة؛ فبل هً َتر َفع راٌ َتها ،وال تتفق

اإلسبلمٌة) إلى ثبلثة اتجاهات:

مع منهجها ،وإن اجتمعت معها فً بعض المرجعٌات ،وبعض
العقائد -تكثر وتقل.-

األول" :اإلخوان المسلمون".
ثم بعد هذه الفترة انتشرتْ بقو ٍة هذه األسماء ،وصار أصحاب
والثانً" :الجماعة اإلسبلمٌة" فً الصعٌد ،والتً َت َب َّنت خط

التوجهات المختلفة مِن" :تكفٌرٌة ،وصدامٌة ،وقطبٌة،

العنؾ والصدام مع الدولة ،و َتحالَ َفت ُمإق ًتا مع "تنظٌم الجهاد"

وسرورٌة" -والتً ظهرتْ ً
أوال باسم السلفٌة الجدٌدة للتمٌز عن

الذي كان ٌعمل فً سِ ّرٌ ٍة بعٌ ًدا عن حركة الشباب فً (الجماعة

جمٌعا االنتساب للسلفٌة ،وصار هذا
"الدعوة السلفٌة"ٌ -علنون
ً

اإلسبلمٌة) ق ْبل انشقاقها ،والذي كان ٌتبنى الفكر القُ ْط ِب ًّ ،و ٌُ َر ّبً

االسم ٌسمع به العالم كله!

أبناءه فً البٌوت -ال فً المساجد -على كتاب " َم َعالِم فً
ث
سنة ٕٓٓٙم -أو نحوها -على أبحا ٍ
ثم ا َّطلَ ْعت فً حوالً َ

كمحور تعلٌمً وتربوي ،ثم انفصل
الطرٌق" لـ"سٌد قُطب"
ٍ
أشهر قلٌلة مِن
التنظٌمان "الجماعة اإلسبلمٌة" و"الجهاد" بعد
ٍ

سم "السلفٌة" إلى سلفٌة تقلٌدٌة،
لمراكز بحثٌة ؼربٌة تق ِّ
وسلفٌة علمٌة ،وسلفٌة سرورٌة ،وسلفٌة جهادٌة ،وسلفٌة

اؼتٌال "السادات".

تكفٌرٌة ،وسلفٌة مدخلٌة أو جامٌة ،والعجب أنً علمتُ أن هذه
والثالث من االتجاهات كان هو" :المدرسة السلفٌة" ،التً

األبحاث كان تارٌخها فً التسعٌنٌات مِن القرن الماضً ،ولٌس

ت ٌسٌرة مِن
اختارت لها اسم "الدعوة السلفٌة" بعد سنوا ٍ
تؤسٌسهاُ ،من َفصِ لَ ًة فً منهجها وتؤصٌلها عن جماعة اإلخوان،

بعد ظهور هذه المصطلحات والتوجهات ،ولكن لئلنصاؾ كان
شرا ق ْبل ذلك ،وكان شدٌد النقد
اسم "ال َم َدا ِخلَة
والجا ِم ٌَّة" منت ً
َ

وعن التحالؾ الصدامً -ق ْبل انقسامه و َبعدَه -ال ُم َم َّثل فً

هاج َمة لـ"الدعوة السلفٌة" ،واالتهام لها بؤنها مِن الخوارج،
وال ُم َ

الجماعة اإلسبلمٌة فً الصعٌد ،وتنظٌم الجهاد.

والقطبٌٌن ،واإلخوان ،وكان هذا مِن العجب؛ ألن كل هذه

وكان اسم "السلفٌة" فً ذلك الوقت ٌتعرض للسخرٌة المستمرة

ب "الدعوة السلفٌة" وتهاجمها على أنها العدو
س ُّ
االتجاهات َت ُ
األول؛ ف َب َد ْأتُ سا َع َتها أ ْف َهم مِن أٌن جاء االنتساب للسلفٌة مِن

مِن كل ٍّ مِن االتجاهٌن" :اإلخوانً ،والصدامً"؛ فتارة ٌقولون:

جهة هذه االتجاهات التً َظلَّتْ ُعقو ًدا تسخر مِن االسم وترفضه،

"السلؾ تلؾ والرد خسارة!" ،وتارة ٌقولون" :الدعوة

وال تنتسب له!

التلفٌة!" ،وتارة ٌقولون" :فلسفة ال ُجبن!" ،وتارة ٌقولون:
"عمبلء أمن الدولة!" ،وؼٌر ذلك مِن أنواع التهم واالستهزاء!

فقد كان أصل اإلطبلق مِن هذه المراكز الؽربٌة لتشوٌه اسم
"السلفٌة"؛ ألنها الوحٌدة التً ما زالتْ قادرة على استعمال

ت طوٌلة لم ٌفكر أح ٌد منهم فً أن ٌتسمى بـ "السلفٌة"،
لسنوا ٍ

النصوص فً مخاطبة الناس؛ والتً بهذا َم َّثلَت َق ْلب "الصحوة

وسارت "الدعوة السلفٌة" فً طرٌقها ،وحققتْ -بحمد هللا-

اإلسبلمٌة" ،وسبب قوتها ونفوذها فً المجتمع ،بل وفً

ت فً الدعوة إلى هللا ،كانت بها رائدة كل َمن انتمى
نجاحا ٍ

المجتمعات الؽربٌة وؼٌر الؽربٌة التً ٌُ َم ِّثل ُ المسلمون فٌها

للسلفٌة بعد ذلك ،وإن لم ٌكن ُمنتم ًٌا إلدار ِة الدعوةِ ،وال بطرٌقة

أقلٌة ،وفً نفس الوقت ال تصطدم مع الدولة والمجتمع ،بل

تعلٌمِها ومنه ِجها فً القضاٌا المختلفة.

ص على مصلحة الببلد
صٌح ٍة للناس ،وح ِْر ٍ
تعٌش بسِ ْل ِم ٌَّة ،و َن َ
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ٌ
رٌضة مِن
والعباد ،ودفع الفساد عنهم؛ فت َك َّو َنت لها َقاعِدةٌ َع

وٌستحٌل أن ٌَ ْق َبل َ مسل ٌم أنه طالما اح َت َّج الصدامٌون بآٌات قرآنٌة

الشباب ،والرجال والنساء واألطفال؛ فكانت بمثابة عامل إؼراء

وأحادٌث نبوٌة واستعملوا المصطلحات الشرعٌة" :كالجهاد
والخبلفة والحدود والشرٌعة ُج ْملَ ًة"؛ فالحل هو مهاجمة القرآن

إضافة إلى اسمها األصلً ،وتتوقؾ عن السخرٌة مِن هذا االسم

س َّنة ،والمصطلحات الشرعٌة ،أو إلؽاإها ،أو اعتبارها عبلمة
وال ُّ

فو ِج َدت السلفٌة الجهادٌة،
الذي صار َعلَ ًما على هذه التنظٌماتُ ،

على اإلرهاب!

للجماعات الصِ دام ٌّة أن َت ْق َبل مِن أجلها رفع اسم" :السلفٌة"؛

والقطبٌة ،وؼٌرها ،وصارتْ مِن أعظم أسباب الم َِحن فً ببلد

س َّن ِة
أَ َال َف ْل َن ْح ِرص على مستقبل مجتمعنا وتعاٌشه؛ وإال فبل تبدٌل ل ُ

وجلَ َبتْ
أنواع الخراب والتدمٌر
َ
العالم اإلسبلمً وؼٌر اإلسبلمًَ ،

هللا.

والتشوٌه لئلسبلم "وللسلفٌة بطبٌعة الحال".

فسٌبقى اإلسبلم ،وسٌبقى الدٌن ،وسٌبقى التدٌن ،ولو كره

وصارتْ فرصة عظٌمة لبلتجاهات الؽربٌة المعادٌة لئلسبلم أن

الكارهون.

ضا لها ،وكذا االتجاهات العلمانٌة الكارهة
تجعل "السلفٌة" َؼ َر ً
ً
أصبل ،وكل االتجاهات االشتراكٌة والثورٌة واللٌبرالٌة
لئلسبلم

موقع أنا السلفً

والقومٌة الرافضة للتعاٌش مع التدٌن!
www.anasalafy.com
كل هإالء صارت "السلفٌة" عندهم ُت ْه َمة ٌجب استئصال
أصحابها؛ وذلك ألنها عندهم مصدر اإلرهاب ومنبعه ،والدلٌل
عندهم هو أن الجماعات الصدامٌة التً ُتعلِن اسم الجهاد
والخبلفة والشرٌعة تؤخذ مِن "ابن تٌمٌة  -ومحمد بن عبد
الوهاب" ،مثل "السلفٌة"؛ ونسً هإالء تارٌخ "الدعوة
السلفٌة" ال ُم َ
ش ِّرؾ ،ومواقفها المحافِظة على الببلد وأمنها
وسبلمتها ،والتً َت َح َّملَت فً سبٌل ذلك أنواع األذى ِمن كل
ال ُمخالِفٌن لها بما لم ٌتعرض له أحدٌ ،فقد أتتها السهام مِن كل
وج َّرح َها الخصوم مِن كل حدب وصوب ،وبالفعل ٌتم
اتجاهَ ،
إقصاء أبنائها وتعرٌضهم لؤلذى والتعصب العكسً لمجرد وجود
ب حتى ٌصبح هذا الفرد موضع التهمة،
الهٌئة مِن ل ِْح ٌَ ٍة أو نِ َقا ٍ
وموضع اإلبعاد ،وموضع التنفٌر! بل والعزل مِن الوظائؾ،
ومنع التعٌٌن ابتدا ًء! وكل ذلك باسم محاربة اإلرهاب النابع مِن
"السلفٌة!" َ -ز َع ُموا.-
وأقول :محاربة اإلرهاب ال ٌمكن أن تتم إال بمواجه ٍة فكرٌة؛
فالفكر ال ٌُ َق َاوم باألمن فقط ،بل ال ٌُ َق َاوم إال بالفكر ،ولن ٌتمكن
مِن مواجهته إال َمن له معه قدر مشترك ،ومرجعٌة مشتركة،
وإن اختلؾ الفهم والعمل والسلوك أَ َ
شدَّ االختبلؾ.
حاول مصادمة السنن الكونٌة ٌُ َع ِّرض مصلحة المجتمع
ومن ٌُ ِ
للخطر ،وٌُدَ ِّمر مستقبل التعاٌش السلمً بٌن طبقاته.
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أفً بٌت هللا ٌقتل أضٌافه

استهداؾ المصلٌن أثناء صبلة الجمعة فلٌس الهدؾ اعبلمٌا فقط
بل هناك رؼبة فً حصٌلة كبٌرة من القتلى.

كتبه /ؼرٌب أبو الحسن
الحدث جلل والمصاب كبٌر وربما ٌكون المقصود من هكذا
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

عملٌات هو إثارة النزعات القبلٌة باستهداؾ أفراد قبٌلة بعٌنها
واشعال نار الثؤر بٌن القبائل  ،ومحاولة اٌجاد حالة من الفوضى

 -إجرام ما بعده إجرام أن ٌستهدؾ بٌت هللا فٌقتل المصلون

و الفتنة بٌن شرائح المجتمع لٌجدوا موطؤ قدم خبلل تلك

والساجدون الذاكرون أثناء صبلة الجمعة  ،وٌحهم كٌؾ

الفوضى  ،لذلك ٌنبؽً سرعة التواصل ومواساة أهالً القتلى

استطاعوا أن ٌفجروا وٌطلقوا رصاصهم الؽادر نحو صدور

وتعوٌضهم عن مصابهم الجلل  ،والتصدي ألي بادرة من بوادر

أهلنا.

الفتنة.

 -منذ أوائل التسعٌنات عندما بدأت تٌارات العنؾ المحلٌة الصدام

تدل العملٌة والتحرك بالسبلح وبسٌارات الدفع الرباعً علً

مع الدولة وحتً اآلن لم ٌتم استهداؾ المساجد  ،فللمسجد هٌبته

وجود تموٌل وتسلٌح ومكان ٌؤوون إلٌه وشًء من حرٌة

فهو بٌت هللا تقام فٌه شعائره وٌذكر فٌه اسمه.

الحركة أثناء الهجوم ثم االنسحاب

 -إذا فداعش تؽٌر استراتٌجٌتها من استهداؾ النقاط العسكرٌة

مما ٌحتم سرعة التبلحم مع شعبنا فً شمال سٌناء إلزالة كل ما

والعسكرٌٌن إلً استهداؾ النقاط الرخوة والمدنٌٌن والتً

من شؤنه ٌعكر صفو التبلحم المجتمعً وتهٌئة المجتمع هناك

ٌصعب فً الحقٌقة حماٌتها  ،كما استهدفوا السائقٌن وقتلوهم

لٌساهم فً حصار هذا الفكر الوافد والؽرٌب علً مجتمعنا

وأحرقوا سٌاراتهم منذ وقت قرٌب.

وٌبقً أن أهم عناصر المواجهة هً المواجهة الفكرٌة وتفنٌد

لماذا تستهدؾ داعش ومن ٌقؾ خلفها المدنٌٌن بل وتستهدؾ

حججهم الشرعٌة التً ٌنطلقون منها لتكفٌر المجتمع ثم استحبلل

المساجد وفً وقت تجمع المصلٌٌن فً صبلة الجمعة ؟

دماء أبناءه  ،إن حرب العقول أخطر بكثٌر من حرب السبلح

 -ربما ٌكون هذا مإشر علً صعوبة تنفٌذهم عملٌات نوعٌة

ووقوؾ شبابنا علً أرضٌة عقدٌة صلبة تجعلهم محصنٌن من

ضد أهداؾ عسكرٌة لذلك لجؤوا إلً تلك األهداؾ السهلة والتً

هذا الفكر الوافد الهدام فٌتعلم قضاٌا اإلٌمان والكفر وبما ٌثبت

لن ٌجدوا فٌها مسلح ٌقاومهم  ،فقط ٌحتاج الهجوم قدر كبٌر من

حكم اإلسبلم وما هً نواقض اإلسبلم وٌتعلم ضوابط األمر

الخسة والنذالة.

بالمعروؾ والنهً عن المنكر وؼٌرها من القضاٌا التً تحصنه
ضد آفات االنحراؾ والتكفٌر.

 قد ٌكون مإشر علً قدوم عناصر جدٌدة من خارج الببلدباستراتٌجٌة جدٌدة قد جربوها وتجرإا علٌها فً األماكن

رحم هللا أهلنا و اسكنهم فسٌح جناته وتقبلهم عنده فً الشهداء

الملتهبة مثل العراق و سورٌا وؼٌرها.

و الصالحٌن و صبر عائبلتهم علً هذا المصاب الجلل

ٌرٌد من نفذ هذا الهجوم ومن ٌقؾ خلفهم ارسال رسالة إلً

موقع أنا السلفً

العالم أن مصر بعٌدة عن االستقرار وأن تٌارات العنؾ الزالت

www.anasalafy.com

تستطٌع أن تضرب بقوة.
 وربما ٌكون مزٌد من الضؽط من بعض القوي اإلقلٌمٌة فًمرحلة " عض األصابع" لبلستسبلم لبسط نفوذها فً المنطقة
ورسالة أن من ٌقؾ أمام سٌاستنا سٌتؤلم كثٌرا  ،وهذا قد ٌفسر
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مِن دالئل صدق االنتماء" :التضحٌة والوفاء"

ومِن التضحٌة :العمل الدءوب ،والتخلً عن الراحة ،وإنفاق
الوقت فً سبٌل نشر دٌن هللا -عز وجل ،-والتمكٌن له؛ وكٌؾ

كتبه /وائل رمضان

لدعو ٍة أن تنهض أو أن تبقى إذا كان أبناإها ٌقدِّ سون راحة
الجسم ،واإلخبلد إلى الدعة ،وٌإثرون السكون؟!

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

وهل فً مثل هإالء خٌر لدعوة أو فائدة لمبدأ أو فكرة؟!

فالتضحٌة أحد الركائز األساسٌة للدعوة ،وواحدة مِن أهم
أركانها ،والتضحٌة قرٌنة الوفاء ،وهما وجهان لصدق االنتماء،

إن الدعوة ترٌد َمن ٌعملون اللٌل والنهار ال ٌفترون ،وال ٌبالون

فإن كان الداعٌة صاد ًقا فً انتمائه لدعوته ضحى فً سبٌلها،

صبٍ ،وإنما ٌجدون راحتهم فً خدمة مبادئهم؛ ٌرون سعادتهم
ب َن َ

وإن كان مإم ًنا بها اجتهد فً الوفاء لها؛ فالتضحٌة وقود

فً علوها وارتقائها ،لها ٌنشطون ،وفً سبٌلها ٌتحركون

الدعوة ،وكلما عظمت التضحٌات كبرت مكاسب الدعوة ،ودنتْ

وٌجهدون.

مِن تحقٌق أهدافها ،وتحصٌل ؼاٌاتها.
ت جسام ،وكان
ضحى النبً -صلى هللا علٌه وسلم -تضحٌا ٍ
لقد
َّ
والتضحٌة ً
ضحى بنفسه أو بعمله أو
ضحىٌُ ،قال:
لؽة :مصدر
َّ
َّ

قدوة لكل مسلم إلى قٌام الساعة ،وسار الصحابة -رضً هللا

بماله ،أي َ
بذلَهُ ،وتبرع به دون مقابل.

عنهم -على هذا الطرٌق ،فق َّدموا مِن أجل دٌنهم ما لم ٌَعرؾ
ً
هللا
التارٌخ له
مثٌبل ،قال -صلى هللا علٌه وسلم( :-لَ َقدْ أ ُ ِخ ْفتُ فًِ َّ ِ
هللا َو َما ٌُ ْإ َذى أَ َحدٌَ ،ولَ َقدْ أَ َتتْ
اؾ أَ َحدٌَ ،و َل َقدْ أُوذٌِتُ فًِ َّ ِ
َو َما ٌُ َخ ُ

واصطبلحا :هً بذل ال َّنفس أو الوقت أو المال ألجل ؼاٌة أسمى،
ً
وألجل هدؾ أرجى ،مع احتساب األجر والثواب على ذلك عند

َعلَ ًَّ َث َبل ُثونَ مِنْ َب ٌْ ِن ٌَ ْو ٍم َولَ ٌْلَةٍَ ،و َما لًِ َول ِِب َبل ٍل َط َعا ٌم ٌَؤْ ُكلُ ُه ُذو
ش ًْ ٌء ٌُ َو ِارٌ ِه إِ ْب ُ
َك ِب ٍد إِ َّال َ
ط ِب َبل ٍل) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه

هللا -عز وجل ،-والمرادؾ لهذا المعنى الفداء ،ومِن معانٌها:
البذل والجهاد ،والمروءة والثبات على المبدأ ،والشجاعة

األلبانً).

واإلحساس بواجب المرء تجاه المبادئ التً ٌحملها ،والفكرة
التً آمن بها واعتقدها.

وقد حوصر النبً -صلى هللا علٌه وسلم -والمسلمون فً ال ِّ
عب
ش ْ
ثبلث سنٌن ،حتى أكلوا ورق الشجر! كل ذلك فً رضا عن هللا،

ودافعا
والتضحٌة شعار أهل الحق ،ودلٌل على صدق انتمائهم،
ً

وتضحٌة مِن أجل اإلسبلم ،وقصة الطائؾ وما أصابه مِن أهلها -

لهم فً صراعهم وممانعتهم ألهل الباطل؛ فهٌهات أن تقوم للحق

صلى هللا علٌه وسلم -معروفة مشهورة.

قائمة ،أو ٌكون له وجود إال بالتضحٌة والبذل ،قال -سبحانه:-
ص َوا ِم ُع َوبِ ٌَ ٌع
( َولَ ْو َال دَ ْف ُع َّ ِ
ض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ض لَ ُه ِّد َمتْ َ
اس َب ْع َ
هللا ال َّن َ
ٌِرا) (الحج.)ٗٓ:
اس ُم َّ ِ
هللا َكث ً
سا ِج ُد ٌُ ْذ َك ُر فٌِ َها ْ
صلَ َواتٌ َو َم َ
َو َ

وما مِن صحابً مِن الصحب الكرام إال وله قصة عجٌبة فً
التضحٌة ،والبذل بالنفس والمال ،فقد أخرج أبو بكر -رضً هللا
عنه -ماله كله أكثر مِن مرة ،وأخرج عمر -رضً هللا عنه-

و َمن نذر نفسه لدٌنه ودعوته ،تقلب ب ٌْن تضحٌات عدة ،أعبلها

نصؾ ماله ،وتبرع عثمان -رضً هللا عنه -لـ"جٌش العسرة"

وأسماها :التضحٌة بالنفس والمال؛ فالجود بهما أقصى ؼاٌة
هللا
الجود ،وهذا مما ال ٌخفى على عاقل ،قال هللا -تعالى( :-إِنَّ َّ َ
ا ْ
س ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُه ْم ِبؤَنَّ لَ ُه ُم ا ْل َج َّن َة)
ش َت َرى مِنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ أَ ْنفُ َ

وجهزه مِن ماله ،وخرج الصحابة -رضوان هللا علٌهم -مِن
دورهم وتركوها لكفار مكة ،مهاجرٌن فً سبٌل هللا -تعالى.-

(التوبة ،)ٔٔٔ:وقال -تعالى -مقد ًما المال على النفس( :انفِ ُروا
هللا َذلِ ُك ْم َخ ٌْ ٌر
ٌل َّ ِ
ِخ َفا ًفا َوثِ َقاالً َو َجا ِهدُوا ِبؤ َ ْم َوالِ ُك ْم َوأَنفُسِ ُك ْم فًِ َ
س ِب ِ

على نهجهم ودربهم مِن الدعاة والمخلصٌن لدعوتهم وبدعوتهم،

لَّ ُك ْم إن ُكن ُت ْم َت ْعلَمُونَ ) (التوبة.)ٗٔ:

تراها فً قلوبهم وتمؤل علٌهم حٌاتهمٌ ،حملون همها وٌنشؽلون

وفً ظبلل هذه المعانً عاشوا -رضً هللا عنهم ،-و َمن سار

بها ،وٌضحون مِن أجلها.
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وال شك أن حاجتنا فً مثل هذه األوقات لهذا ال ُخلُق العظٌم أشد
ما تكون؛ فالثؽرات تتسع على الدعوة ٌو ًما بعد ٌوم ،وتكثر
المجاالت الشاؼرة التً تفتقر إلى َمن ٌقوم بها ،وٌتزامن ذلك مع
قلة الموارد ،وجفاؾ المنابع ،وضٌق ذات الدعاة مما ٌمثـِّل
كثٌر مِن أهداؾ وبرامج الدعوة.
ً
خطرا على ٍ
وفً المقابل :تزداد جهود أهل الباطل قوة ،وتزداد مخططاتهم
دقة ،وتتعدد أنشطتهم لتشمل شتى الجوانب ،وٌذكرنا ذلك
بشكوى عمر -رضً هللا عنه -ال ُم َّر َة" :اللهم إنً أشكو إلٌك َج َل َد
الفاجر وعجز الثقة!".
فلن ٌرفع هذا الواقع إال الصدق مع هللا ،ودلٌل الصدق االستعداد،
مع البذل والتضحٌة فً كل جانب تحتاج إلٌه الدعوة؛ وال سٌما
فً هذا الوقت ،وهو الوقت الذي ٌعظم فٌه األجر ،وٌزداد فٌه
الفضل؛ لحدٌث النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً صحٌح مسلم
وؼٌره عن معقل بن ٌسار-رضً هللا عنه -بلفظ( :ا ْل ِع َبا َدةُ فًِ
ا ْل َه ْر ِج َك ِه ْج َر ٍة إِلَ ًَّ).
قال النووي فً شرح مسلم" :المراد بالهرج هنا :الفتنة واختبلط
أمور الناس ،وسبب كثرة فضل العبادة فٌه أن الناس ٌؽفلون
عنها وٌشتؽلون عنها ،وال ٌتفرغ لها إال أفراد مِن الناس".
فشتان ب ٌْن َمن ٌضحً وهو ٌرى ثمرة الجهد ،وتلوح له أمارات
النصر ،وب ٌْن َمن ٌضحً وقد ؼابت عن ناظرٌه أمارات النصر
ودالئل التمكٌن ،قال هللا -عز وجل( :-ال ٌَ ْس َت ِوي مِن ُكم مَّنْ أَن َفقَ
دَر َج ًة مِّنَ الَذٌِنَ أَن َف ُقوا مِنْ َب ْع ُد
مِن َق ْب ِل ال َف ْت ِح و َقا َتل َ أ ُ ْولَئِ َك أَ ْع َظ ُم َ
َّ
و َقا َتلُوا و ُكبلًّ و َع َد َّ
وهللا ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َخ ِبٌ ٌر)
هللا ُ ال ُح ْس َنى
(الحدٌد.)ٔٓ:
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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نظرات فً مإشرات التعدادات السكانٌة (زواج األطفال

وفً المقابلٌ :كفً اإلشارة إلى أن زواج َمن هم دون  ٔ1سنة
أمر مقبول اجتماع ًٌّا "قدٌ ًما وحدٌ ًثا" ،وأن األُسر كانت تنعم

ً
مثاال)

مجتمعا متماس ًكا،
بحاالت السلم والدؾء والرعاٌة التً أفرزت
ً
ولٌس مجتم ًعا مفك ًكا كما نشاهِد جراء حمبلت التؽرٌب المستمرة

كتبه /مصطفى خطاب

فً العقود األخٌرة.
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
وفً هذا اإلطار ٌمكن الرجوع إلى اإلحصائٌات الرسمٌة التً
فكثٌرا ما ٌتحدث البعض عن أزمات ومشكبلت لٌس لها انعكاس
ً

صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (تعداد

حقٌقً على أرض الواقع ،وذلك نتٌجة وقوع المتكلم تحت تؤثٌر

 ،)ٕٓٔ7فاإلحصاءات تشٌر إلى أن عدد المتزوجٌن فً مصر

االنطباع الشخصً واالنحٌازات "سواء الفكرٌة أو العاطفٌة"؛

ٌصل إلى  ٘.ٙملٌون نسمة تقرٌ ًبا ،وأن تقدٌرات زواج َمن هم

لذلك ٌلجؤ الباحثٌن إلى اإلحصاءات وتحلٌبلتها ال َكم ٌَّة والوصفٌة.

 ٔ1عا ًما فما دونهم (كما ٌحلو لهم التسمٌة بها ،وإن كنتُ ال أقر
ذلك) تبلػ حوالً ٗ ٕ9أل ًفا ،وأن ما دون  ٔٙسنة ٔ٘ أل ًفا فقط،

وفً هذا اإلطار ٌمكن التمثٌل بقضٌة ٌسعى بعض َمن ٌطلق

فً حٌن ٌبلػ عدد المتزوجٌن فً الفئة العمرٌة مِن ٕٓ ٖٓ-

علٌهم "وصؾ الحقوقٌٌن" إلى إثارتها مستؽلٌن اإلعبلم فً

سنة حوالً ٘ ٕٔ.ملٌون نسمة.

التشؽٌب مِن أجل سَنِّ قوانٌن تحقق لهم ما ٌسعون إلٌه ،وهً
قضٌة "زواج األطفال" ،أو باألحرى :زواج الفتٌات دون سن

وبالرجوع إلى اإلحصاءات نفسها ٌمكننا اعتبار معدالت الطبلق

 ٔٙعا ًما ،وهً القضٌة التً ُتنا َقش حال ًٌا فً أروقة الحكم،

أحد المإشرات الرئٌسٌة الملموسة التً ٌمكن قٌاسها كدلٌل على

وتكلم عنها رئٌس الجمهورٌة معلِّ ًقا على نتائج عرض التعداد

عدم القدرة النفسٌة على تحمل أعباء إنشاء ورعاٌة أسرة؛

السكانً األخٌر.

فباألرقام نجد أن عدد حاالت الطبلق فً الفئة العمرٌة التً
ٌدرجونها تحت فئة الطفل (أي ما دون  ٔ1سنة) هً ٖٕٖٔ

ففً هذا المقال لن نتناول تلك القضٌة مِن الجانب الشرعً؛ ألن

حالة طبلق ،أي بما ٌعادل ٔ %مِن حاالت الزواج ،وفً المقابل

نقاش مثل تلك القضاٌا لها منهجٌات وأسالٌب مختلفة فً التناول

بالنظر إلى حاالت الطبلق فً الفئة العمرٌة مِن ٕٓ  ٖٓ-سنة

والطرح ،لكن سنتناول القضٌة مِن وجهة نظر علمٌة بحثٌة

تبلػ ٕٗ٘ ألؾ حالة تقرٌ ًبا ،أي ما ٌعادل ٕ %مِن حاالت

تحلٌلٌة فقط.

الزواج.

فالمتابع للقضٌة ٌجد أن أؼلب مبرراتهم للسعً لسنِّ مثل تلك

ضح أن األزمة االجتماعٌة األكبر فً الفئات
فهذه األرقام تو ِّ
العمرٌة األكبر س ًّنا ،ولٌستْ فً حاالت زواج َمن هم دون ٔ1

القوانٌن تدور على أمرٌن:

أٌضا
سنة "كما ٌسعى البعض إلى تصوٌرها للمجتمع!" ،وهً
ً
تحمل ر ًّدا للمزاعم أن التهٌئة النفسٌة للفتٌات األصؽر س ًّنا سب ًبا

األول :بٌولوجً مِن قبٌل عدم قدرة األنثى على تحمل أعباء
الزواج مِن حمل ،وتربٌة أبناء ،والقٌام بؤعباء األسرة المختلفة.

فً المشكبلت االجتماعٌة" :كالطبلق ،والخلع" ،وهو ما توضح

الثانً :نفسً بؤن هذه األنثى لٌستْ مإهلة نفس ًٌّا بالشكل الكاؾ

األرقام عكسه!

لتحمل أعباء إنشاء ورعاٌة أسرة وأطفال.
ضح أن األمر ال ٌمثـِّل أي أزم ٍة حقٌقٌة
فالنتائج الرسمٌة تو ِّ
سواء على المستوى االجتماعً كنسبة طبلق ،بل إن سنَّ مثل

وال ٌخلو األمر مِن استؽبلل حالة أو حالتٌن لحوادث مؤساوٌة
تعرضت لها إحدى الفتٌات مِن أجل تضخٌم القضٌة وتصوٌرها

كثٌرا مِن المشكبلت االجتماعٌة؛ ألنها
تلك القوانٌن قد ٌسبب
ً

أنها حالة عامة وؼالبة التكرار!

تخالِؾ األعراؾ ،والعادات والتقالٌد المجتمعٌة ،وهو األمر الذي
ٌإدي إلى لجوء الكثٌرٌن إلى طرق ؼٌر رسمٌ ٍة للتحاٌل على
12

مثل تلك القوانٌن :كعدم توثٌق الزواج إال بعد بلوغ السن
القانونً ،وهو األمر الذي ٌترتب علٌه مشاكل مجتمعٌة حقٌقٌة
مِن قبٌل :قضٌة نسب األبناء ،والتسرب مِن التعلٌم ،وؼٌرها؛
باإلضافة إلى ازدٌاد احتمالٌة ضٌاع حقوق بعض النساء نتٌجة
التعنت ،وعدم مراعاة الوضع المجتمعً ،والعادات والتقالٌد التً
ال تش ِّكل أي مشكلة مجتمعٌة بقدر ما تفعله مثل تلك القوانٌن.
فهإالء الساعون لسنِّ مثل تلك القوانٌن تحت زعم رعاٌة حقوق
األطفال أو المرأة ه ْم أول َمن ٌعملون حقٌقة على إضاعة
حقوقهم بمثل تلك القوانٌن المصادمة للمجتمع المصري!
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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س ُبلَ) (األنعام)ٖٔ٘:
َفا َّت ِب ُعوهُ َو َال َت َّت ِب ُعوا ال ُّ

االنحراؾ الفكري

(رواه أحمد ،وحسنه

األلبانً).
كتبه /خالد آل رحٌم
قال السعدي -رحمه هللا" :-األمن مِن المخاوؾ والعذاب
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

والشقاء ،بالهداٌة إلى الصراط المستقٌم".

فمِن أخطر األمراض التً تف َّ
شتْ فً مجتمعاتنا قدٌ ًما وحدٌ ًثا -بل

اس َت َقا ُموا َعلَى َّ
الط ِرٌ َق ِة َألَ ْس َق ٌْ َناهُم َّماء
وقال هللا -تعالىَ ( :-وأَلَّ ِو ْ
َؼ َد ًقا) (الجن ،)ٔٙ:فكلما انحرؾ اإلنسان عن الصراط المستقٌم

والذي نشؤ على عهد النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،-وتصدى له

قرب مِن المخاوؾ والشقاء والعذاب بقدر انحرافه!

وربما ٌكون أهمها على اإلطبلق -مرض "االنحراؾ الفكري"،
بكل قو ٍة كما فً حدٌث ذي الخوٌصرة الذي طعن فً عدالة النبً
-وؼٌرها مِن المواقؾ ،-ولكن نور النبوة قضى على تلك

سنة،
وهذا االنحراؾ له أسباب كثٌرة ،منها :عدم فهم الكتاب وال ُّ

االنحرافات بوجوده -صلى هللا علٌه وسلم-؛ ولذلك عندما تجد

وتؤوٌل النصوص ،والطعن فً العلماء الربانٌٌن ،وتصدر

سنة
مكا ًنا انتشر فٌه هذا االنحراؾ فلتبحث عن ؼٌاب الكتاب وال ُّ

الروٌبضة حدثاء األسنان ،وكذلك عدم فقه القضاٌا الشرعٌة:

فٌه.

كقضٌة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،وفقه المصالح
والمفاسد ،وفقه المؤآلت ،والواقع واألولوٌات ،ولذلك ال بد مِن

وإن ما تعانٌه األمة إلى الٌوم إنما هو بسبب هذا االنحراؾ،

العمل على تبصٌر الناس بهذه القضاٌا لنساهِم فً إخراج األمة

بداٌة مِن فتنة الخوارج ،ووصوالً لفتنة "الدواعش" فً عصرنا

مِن دٌاجٌر ظلمات المناهج المنحرفة التً تتخبط فٌها منذ قرون

الحالً ،فتصدر الروٌبضة قدٌ ًما وحدٌ ًثا ،فتسلط أعداء هللا -

سنة ،والمنهج الصحٌح المنبثق منهما،
عدٌد ٍة إلى نور الكتاب وال ُّ

تعالى -على عباده؛ بسبب هذا االنحراؾ ،ولن نذكر أمثلة مِن

ومِن أفعال السلؾ الكرام ،وعلى رأسهم الصحابة -رضوان هللا

التارٌخ وأعٌننا ترى و ُتشاهِد ما ٌحدث فً أرض الشام ،ولٌبٌا،

علٌهم أجمعٌن.-

والٌمن ،والعراق مِن التشرذم والتفرق ،واالنتصار للرجال
ً
وصبل بلٌلى ،وٌزعم صحة
وللمناهج الفاسدة ،وكل ٌدعً

موقع أنا السلفً

منهجه ،بل وٌقاتِل على ذلك ،و ٌُدخِل فً اإلسبلم َمن شاء
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وٌخرجه بنا ًء على ذلك!
والنتٌجة هزائم متوالٌة وتسلط مِن المبلحدة ،والروافض،
والمشركٌن والمنافقٌن؛ ألن الجمٌع ٌنتصِ ر لذاته أو لشٌخه أو
سنة ،وسلؾ األمة الصالح!
لمعتقده حتى وإن خالؾ الكتاب وال ُّ
مما كان سب ًبا فً ازدهار هذا االنحراؾ ،فؤدى إلى إزهاق أرواح
حارب
سنة الذي ٌُ َ
ودماء معصومة ،وضٌاع ممتلكات ألهل ال ُّ
ً
فضبل عن أعدائه ،و َمن
منهجهم لٌل نهار ممن ٌدعون متابعته؛
ٌلقً نظرة سرٌعة ٌجد أن سبب الببلء المناهج المنحرفة التً
كانت نواتها األفكار المنحرفة.
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
سول ُ هللاِ َ -
فعَنْ أَ ِبً َوائ ٍِل ،عَنْ َع ْب ِد هللاَِ ،قالََ :خ َّط َر ُ
س ِبٌل ُ هللاِ ُم ْس َتقٌِ ًما)َ ،قالَُ :ث َّم َخ َّط
سلَّ َمَ ،-خ ًّطا ِب ٌَ ِدهُِ ،ث َّم َقالََ ( :ه َذا َ
َو َ
س ِبٌل ٌ إِ َّال
س ِم ْن َها َ
س ُبلَُ ،ل ٌْ َ
عَنْ ٌَمٌِنِهَِ ،وشِ َمالِهُِ ،ث َّم َقالََ ( :ه ِذ ِه ال ُّ
َعلَ ٌْ ِه َ
ش ٌْ َطانٌ ٌَدْ ُعو إِلَ ٌْ ِه) ُث َّم َق َرأََ ( :وأَنَّ َه َذا صِ َراطِ ً ُم ْس َتقٌِ ًما
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ماذا ٌرٌد منا اإلعبلم كشباب سلفً ؟!

نشعر بالؽربة فً أوطاننا بسبب استهداؾ اإلعبلم لنا بل لم ٌسلم
منهم حتى األزهر وعلمائه

كتبه /رجب أبو بسٌسة
ورؼم كل هذا فنحن على العهد والمنهج بإذن هللا لن نحٌد ولن
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

نهزم نفسٌا وسوؾ نحافظ على وطننا وببلدنا ومجتمعنا
متمسكٌن بالفهم الصحٌح لئلسبلم

فهل نرحل عن وطننا ونؽادر أرضنا و بٌوتنا ؟!

هذه الكلمات ؼٌض من فٌض وإال اآلالم كثٌرة والمضاٌقات

وكل ذلك لماذا ؟! هل بسبب أننا نحاول االستقامة على منهج

صعبة ونحن ال نرٌد إال اإلنصاؾ

السلؾ الصالح ؟!

وهللا نحن نحب لوطننا ولمجتمعنا الخٌر وهذه التصرفات لن

نحن كشباب الدعوة السلفٌة لم نشارك ٌوما ال فً صدام وال

تزٌدنا إال إصرارا على الخٌر

عنؾ وال قتل وال تفجٌر وال تكفٌر  ،فً كل المواقؾ وفً كل
االستحقاقات تم االنحٌاز لمجتمعنا ودولتنا ووطننا إعماال للقواعد

هللا َف ْل ٌَ َت َو َّك ِل ا ْل ُم َت َو ِّكلُونَ ))
ص ِب َرنَّ َع َل ٰى َما آ َذ ٌْ ُت ُمو َنا ۚ َو َعلَى َّ ِ
(( َولَ َن ْ

الشرعٌة
حسبنا هللا ونعم الوكٌل فً كل من ٌرٌد لنا العنت واالنحراؾ عن
ننبذ التكفٌر واألفكار الصدامٌة حتى قتلوا منا أفرادا وأصٌب

الطرٌق

البعض األخر سواء فً العرٌش وكرداسة أو فً أماكن أخرى
اللهم احفظ مصر من كل سوء
ورؼم ذلك نسمع من ٌكٌل لنا التهم وٌشوه وٌطعن فٌنا
موقع أنا السلفً
هل ٌرٌدون منا أن ننجر إلى أتون الفتنة ؟! أم ٌرٌدون الزج بنا
www.anasalafy.com

خلؾ األسوار فً السجون والمعتقبلت ؟!
أخذت مساجدنا ومنعنا من طلب العلم الشرعً فٌها وحتى معاهد
األوقاؾ أؼلقت أبوابها فً وجوهنا بل ومن اجتاز االختبارات
بنجاح قٌل له تم رفضك من قبل بعض الجهات
وأنتم تعلمون أن اإلرهاب والفكر الصدامً لم ٌنشؤ فً المساجد
بل بعٌدا عنها نما وترعرع
فً الوظائؾ الحكومٌة تعنت وإبعاد لشبابنا ومنع لترقٌهم
المهنً رؼم كفاءتهم التً ٌشهد بها القاصً والدانً ببل أسباب
أو تبرٌرات سوى انتماءهم.
فً األكمنة مضاٌقات وتصدٌر لحالة من الكراهٌة بتصرفات
البعض معنا كشباب
نشعر من تصرفات البعض باالستهزاء والكراهٌة فما ذنبنا نحن
كشباب سلفً ؟ فعبل نرٌد أن نفهم !!
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المتاجرون بآالم الوطن

وهذا المدعو البحٌري الذي ٌدعو لهدم أصول الدٌن ٌقول :

كتبه  /سامح بسٌونً

" فتاوي ابن تٌمٌة تبٌح تفجٌر الصوفٌة داخل المسجد ".

الحمد هلل والصبلة والسبلم على رسوله صلى هللا علٌه وسلم ..

وٌستدل بكبلم مقتطع لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا زاعما

أما بعد ..

أنه قد أتى بالبرهان الدامػ  ،وكذب فً ذلك .

ففً الوقت الذي ٌدعو فٌه العقبلء والمخلصون عند وقوع

فقد نقل هذا المدعو البحٌري قول شٌخ اإلسبلم فً كتاب الحسبة
ض َّإال
سا ُدهُ فًِ ْاألَ ْر ِ
مقتطعا ً من سٌاقه قولهَ " :ومَنْ لَ ْم ٌَ ْن َدف ِْع َف َ

والبحث عن األسباب والحلول العملٌة والواقعٌة لمواجهة هذا

َع فًِ
بِا ْل َق ْت ِل قُتِل َ ِم ْثل َ ا ْل ُم َف ِّر ِق ل َِج َما َع ِة ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوالدَّ اعِ ً إلَى ا ْلبِد ِ
ٌِّن "..
الد ِ

المصائب إلى ضرورة االصطفاؾ الوطنً واللُحمة االجتماعٌة
اإلرهاب الؽاشم والفكر المنحرؾ الذي ٌتسبب فً إراقة دماء
األبرٌاء فً كل مكان وآخرهم هإالء المصلٌن الطاهرٌن.

مدعٌا أن شٌخ اإلسبلم ٌدعو إلى قتل مبتدعة الصوفٌة.

نجد بعض المتاجرٌن بآالم الوطن ٌحاولون الكٌد بخصومهم

وهذا كذب صراح واحتراؾ للتضلٌل:

الفكرٌٌن مستؽلٌن عواطؾ الجمٌع الجٌاشة والملتهبة من هذا
الحادث األلٌم بإلقاء التهم الكاذبة وحفر العبارات الخاطئة

 -فقد تجاوز البحٌري عمداً كبلم شٌخ اإلسبلم عن جرٌمتً

الموهمة فً المساحات اإلعبلمٌة المتاحة لهم بمنتهى الخفة

الفساد فً األرض والتفرٌق بٌن جماعة المسلمٌن وبقٌة السٌاق

وعدم تقدٌر المسئولٌة .

الذي ٌتكلم شٌخ اإلسبلم فٌه عن بدعة الخوارج  ،وهذا ؼرٌب
فً االستدالل من البحٌري  ،فموضوع الساعة هو محاربة

لذلك فبل عجب...

اإلرهابٌٌن الخوارج التكفٌرٌٌن المفسدٌن فً األرض  ،ولكنه

أن تجد بعد حادث تفجٌر مسجد الروضة مثل هذه التصرٌحات

الهوى  ،فتجاوز عمداً اآلٌة التً أوردها شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌه

المثٌرة للفتن بٌن فئات المجتمع والممهدة لزٌادة أتباع هإالء

بعد النص المذكور والتً تبطل اعتراضه من أنه ٌدعو إلى القتل

التكفٌرٌٌن من الشباب الحانقٌن على أمثال هإالء المتاجرٌن.

!!

فهذا عماد جاد أحد متعصبً الكنٌسة ٌصرخ وٌقول :

فقد استشهد شٌخ اإلسبلم فً سٌاق ذات النص بقوله تعالى :
ٰ
سا ِب َؽ ٌْ ِر
(مِنْ أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َعلَ ٰى َبنًِ إِ ْس َرائٌِل َ أَ َّن ُه َمن َق َتل َ َن ْف ً
ٌِعا َومَنْ أَ ْح ٌَاهَا
سا ٍد فًِ ْاألَ ْر ِ
اس َجم ً
ض َف َكؤ َ َّن َما َق َتل َ ال َّن َ
س أَ ْو َف َ
َن ْف ٍ

"بعض منتسبً األزهر ٌكفرون األقباط  ،واألقباط مضطهدون "

ٌِعا)﴿المائدة.. ﴾ٖٕ :
اس َجم ً
َف َكؤ َ َّن َما أَ ْح ٌَا ال َّن َ

وكؤنه ٌرٌدها فتنة طائفٌة فً هذا الوقت الملتهب ،والذي قتل فٌه
مسلمون وهم ٌصلون لربهم فً مسجدهم  ،فهل فرق هذا

وكذلك استشهد شٌخ اإلسبلم فً ذات السٌاق بؤحادٌث توضح

اإلرهاب األسود بٌن مسلم ومسٌحً فً االستهداؾ  ،أم أن

مقصده  ،حٌث جاء النص كامبل  -والذي اقتطعت منه تلك

الجمٌع فً الوطن متضرر من هذا الفكر المنحرؾ ؟!

العبارة – كاآلتً:

وهل استطاع هو أو ؼٌره من كنٌسته أن ٌمنع طوائؾ النصارى

ض َّإال ِبا ْل َق ْت ِل ُقتِل َ ِم ْثلَ ا ْل ُم َف ِّر ِق
سا ُدهُ فًِ ْاألَ ْر ِ
( َومَنْ لَ ْم ٌَ ْن َدف ِْع َف َ
ل َِج َما َع ِة ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوالدَّ اعِ ً إلَى ا ْل ِب َد ِع فًِ
الدٌِّن َقالَ َت َعا َلى{ :مِنْ
ِ

من تكفٌر بعضهم البعض ؟!

س أَ ْو
أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َع َلى َبنًِ إِ ْس َرائٌِل َ أَ َّن ُه َمن َق َتلَ َن ْف ًسا بِ َؽ ٌْ ِر َن ْف ٍ
ٌِعا َومَنْ أَ ْح ٌَاهَا َف َكؤ َ َّن َما
سا ٍد فًِ األَ ْر ِ
اس َجم ً
ض َف َكؤ َ َّن َما َق َتل َ ال َّن َ
َف َ

فلماذا المتاجرة بآالم الوطن  ،أم هً أجندات خارجٌة تنفذ طبقا
لؤلوامر ؟!

ٌِرا ِّم ْن ُهم
سل ُ َنا ِبال َب ٌِّ َنا ِ
ت ُث َّم إِنَّ َكث ً
اس َجمٌِ ًعا َولَ َقدْ َجاء ْت ُه ْم ُر ُ
أَ ْح ٌَا ال َّن َ
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ض لَ ُم ْس ِرفُونَ } (ٕٖ) سورة المائدةَ ،وفًِ
َب ْع َد َذلِ َك فًِ األَ ْر ِ
وٌ َع
ال َّ
ٌِح عَنْ ال َّن ِب ًِّ  -صلى هللا علٌه وسلم  -أَ َّن ُه َقالَ« :إِ َذا ُب ِ
صح ِ
ل َِخلٌِ َف َت ٌْ ِن َفا ْق ُتلُوا َ
اآلخ َر ِم ْن ُه َما»َ .و َقالَ« :مَنْ أَ َتا ُك ْم َوأَ ْم ُر ُك ْم َجمٌِ ٌع

ؾ َما َإذا
ٌِرا َزا َد فًِ ا ْل ُعقُو َبةِ؛ ِبخ َِبل ِ
اس َوقِلَّتِهَِ .فإِ َذا َكانَ َكث ً
فًِ ال َّن ِ
ب ).
ال ا ْل ُم ْذنِ ِ
س ِ
َكانَ َقل ًٌِبلَ .و َعلَى َح َ
ب َح ِ
[مجموع فتاوى ابن تٌمٌة ] )ٖ9ٗ /ٙ -

َعلَى َر ُج ٍل َوا ِح ٍد ٌُ ِرٌ ُد أَنْ ٌَ ُ
صا ُك ْم أَ ْو ٌُ َف ِّرقَ َج َما َع َت ُك ْم
شقَّ َع َ
َفا ْق ُتلُوهُ» [).كتاب الحسبة – ٔ] ٖٗٔ/

جامعا
 ثم إن لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى كبل ًماً
مان ًعا فً مجموع الفتاوي عن حرمة الدماء فلماذا ٌتجاوزه مثل

 -ثم إن تطبٌق األحكام فً اإلسبلم وإسقاطها على المع ٌّن باب

هإالء المتاجرون بآالم الوطن ؟!!

قائم بذاته أي منفصل عن باب استخبلص الحكم الشرعً من
النصوص ،فهذا باب له ضوابطه وقواعده التً من أهمها

حٌث ٌقول شٌخ االسبلم رحمه هللا:

استٌفاء الشروط وانتفاء الموانع  ،فالكبلم الذي جاء فً النص
هو توضٌح لحكم الفعل من ناحٌة الشرع  ،أما إسقاطه على

ض ُه ْم ُم َح َّر َم ٌة مِنْ
صل ُ أَنَّ ِد َما َء ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َوأَ ْم َوالَ ُه ْم َوأَ ْع َرا َ
( َو ْاألَ ْ
ص َّلى
ض َال َت ِحل ُّ َّإال بِإِ ْذ ِن َّ ِ
َب ْعضِ ِه ْم َع َلى َب ْع ٍ
سولِهَِ .قال َ ال َّنبِ ًُّ َ
هللا َو َر ُ

ٌكون متعمداً أو معاند ؛ فبل بد من النظر فً حال المعٌن أوالً،

َّ
سلَّ َم لَ َّما
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ض ُك ْم
َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َرا َ
َه َذا فًِ َ
ش ْه ِر ُك ْم ه ََذا}

متؤوالً وقد
معٌن فهذا منوط بحال المعٌن  ،فقد ٌكون جاهبلً أو
ّ
ولشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا قوالً مفصبل فً هذا المعنى
فً رسالته رفع المبلم عن األئمة األعبلم حٌث ٌقولَ ( :فإِنَّ
ْ
َ
ٌِم َوال َّذ ِّم َوا ْل ُعقُو َب ِة َوا ْلف ِْس ِقَ ،و َؼ ٌْ ِر
ال َّت ْح ِرٌ َم لَ ُه أ ْح َكا ٌم :مِنْ ال َّتؤث ِ
َذلِكَ ،لَكِنْ لَ َها ُ
اب ًتاَ ،و َه ِذ ِه
ش ُرو ٌط َو َم َوانِ ُعَ .ف َقدْ ٌَ ُكونُ ال َّت ْح ِرٌ ُم َث ِ

اء ُك ْم
اع " {إنَّ ِد َم َ
َخ َط َب ُه ْم فًِ َح َّج ِة ا ْل َودَ ِ
َعلَ ٌْ ُك ْم َح َرا ٌم َك ُح ْر َم ِة ٌَ ْو ِم ُك ْم ه ََذا فًِ َب َل ِد ُك ْم
" َو َقال َ " { ُكل ُّ ا ْل ُم ْسل ِِم َع َلى ا ْل ُم ْسل ِِم َح َرا ٌم:

ص َبل َت َنا َو ْ
صلَّى َ
ضهُ} "َ .و َقالَ " {مَنْ َ
َد ُم ُه َو َمال ُ ُه َوع ِْر ُ
اس َت ْق َبلَ
سولِهِ} " َو َقالَ "
ٌح َت َنا َف ُه َو ا ْل ُم ْسلِ ُم لَ ُه ِذ َّم ُة َّ ِ
هللا َو َر ُ
قِ ْبلَ َت َنا َوأَ َكل َ َذ ِب َ
ار قٌِلَ ٌَا
ان بِ َ
{إ َذا ا ْل َت َقى ا ْل ُم ْسلِ َم ِ
س ٌْ َف ٌْ ِه َما َفا ْل َقاتِل ُ َوا ْل َم ْق ُتول ُ فًِ ال َّن ِ

ت َ
ْاألَ ْح َكا ُم ُم ْن َتفِ ٌَ ٌة لِ َف َوا ِ
ش ْرطِ َها ،أَ ْو ُو ُجو ِد َمانِعها؛ أَ ْو ٌَ ُكونُ
ال َّت ْح ِرٌ ُم ُم ْن َتفِ ًٌا فًِ َحقِّ َذلِ َك ال َّ
ص َم َع ُث ُبوتِ ِه فًِ َحقِّ َؼ ٌْ ِرهِ)
ش ْخ ِ
[.رفع المبلم عن األئمة األعبلم ٔ] ٙٓ/

صاح ِِبهِ}
سول َ َّ ِ
ول؟ َقالَ :إ َّن ُه أَ َرادَ َق ْتل َ َ
َر ُ
هللا َه َذا ا ْل َقاتِل ُ َف َما َبال ُ ا ْل َم ْق ُت ِ
" َو َقالََ " :
ض}
اب َب ْع ٍ
ض ُك ْم ِر َق َ
ب َب ْع ُ
ض ِر ُ
ارا ٌَ ْ
{ال َت ْر ِج ُعوا َب ْعدِي ُك َّف ً
اء ِب َها أَ َح ُد ُه َما} "
" َو َقال َ " {إ َذا َقال َ ا ْل ُم ْسلِ ُم ِألَخٌِ ِه ٌَا َكافِ ُر َف َقدْ َب َ
َو َه ِذ ِه ْاألَ َحاد ُ
اح[).مجموع الفتاوى] ٕ1ٖ/ٖ -
ٌِث ُكلُّ َها فًِ ال ِّ
ص َح ِ

والشاهد من هنا أن ثبوت الحكم من ناحٌة الشرع أمر وإٌقاعه
على شخص ما أمر آخر له شروط وموانع.

فهل بعد هذا ٌدعً هذا المتاجر أن شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة ٌدعو

ومعلوم أٌضا أن المصلٌن الذٌن قُتلوا هم من عموم الناس

لقتل الصوفٌة وهو من أكثر الناس إنصافا معهم وتوضٌحا

واألطفال لٌسوا دعاة للبدعة ،وبدعة الحضرة للمولد إن وجدت

لمناهجهم ولم ٌصرح فً موضع واحد بقتلهم.

فلٌست مكفرة.

ثم ٌؤتً أبو العزائم لٌكمل ثالثة األثافً والمتاجرة بآالم الوطن

ثم إن المنوط بإٌقاع تلك األحكام وتنفٌذها هو اإلمام ولٌس آحاد

فٌحترؾ تصفٌة الحسابات قائبل  " :السلفٌون أصل كل الشرور

الناس كما ذكر شٌخ اإلسبلم ذاته فً ؼٌر موضع آخر فً ذات

".

ستْ َه ِذ ِه ا ْل َقا ِعدَ ةُ
(ولَ ٌْ َ
الفقرة الكاملة المستدل بها حٌث قالَ :
س لَ ُه ا ْل َق ْتل ُ َوا ْل َق ْط ُع).
ص َرةُ َم ْوضِ َع َذلِكََ .فإِنَّ ا ْل ُم ْح َتسِ َب لَ ٌْ َ
ا ْل ُم ْخ َت َ

 -فهل تناسى هذا العجوز دور الدعوة السلفٌة فً الخروج

[الحسبة – ٔ] ٖٖٗ/

بالببلد من الفتن المتتالٌة ،وانحٌازها للوطن وأبنائه طبقا
للقواعد الشرعٌة فً كل المواقؾ الفاصلة.

وٌقول أٌضا فً الفتاوى:
َ
ٌرا
اع ا ْل ُم َح َّر َماتَِ :ف َهإُ َالءِ ٌُ َعا َقبُونَ َت ْع ِز ً
(  ...إلَى َؼ ٌْ ِر َذلِ َك مِنْ أ ْن َو ِ
َو َت ْنك ً
ب
ب َك ْث َر ِة َذلِ َك ال َّذ ْن ِ
س ِ
ٌِبل َو َتؤْدٌِ ًبا بِ َقدْ ِر َما ٌَ َراهُ ا ْل َوالًِ َعلَى َح َ
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 أم تناسى تلك الدروع التً صنعها أبناء الدعوة السلفٌةبؤجسادهم لحماٌة الكنائس والمساجد والفصل بٌن بعض
المتظاهرٌن والشرطة لمنع الصدام والدماء إبان الثورة.
 أم تناسى مشاركتهم مع أبناء وطنهم فً حماٌة المنشآتوالمإسسات العامة للببلد أثناء الفوضى ..
إلى ؼٌر ذلك من المواقؾ التً لن تنمحً من عقول المصرٌٌن
مهما حاولوا تشوٌه.
 أم أنه فً الحقٌقة ٌتذكر ذلك جٌدا ،لكنه ال ٌستطٌع أن ٌقدممصلحة الببلد على مصلحته الشخصٌة أو تعصبه الفكري
لطرٌقته.
فٌا أٌها المتاجرون بآالم الوطن:
« قلٌل من العقل وإعبلء لمصلحة الوطن هداكم هللا »
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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"خدعة" اسمها" :التسوٌق الشبكً!" (ٖ)

سلبً وخطٌر على اقتصاد
وهذا التسوٌق الشبكً له تؤثٌر
ٌّ
الببلد ،فكلما زاد عدد المخدوعٌن به ،كلما زاد إنفاق الناس

كتبه /شحاتة صقر

سلع فً الؽالب ال ٌحتاجونها فً الحقٌقة،
لدوالراتهم فً شراء
ٍ
وٌشترونها بؤضعاؾ أضعاؾ قٌمتها ،وهكذا تذهب العملة

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

منثورا!
الصعبة هبا ًء
ً

ف ِمن شبهات المروجٌن للتسوٌق الشبكً أو أالعٌبهم لخداع

ٌح َذر مِن المشاركة فً تلك
وفً الختامٌ :نبؽً على المسلم أن ْ
ٌح ِّذر
الخدعة الكبرى المسماة:
"بالتسوق الشبكً" ،وعلٌه أن َ
ُّ

البسطاء :أنهم ٌقولون إنهم ٌخدمون المشتري ،وٌو ّفرون علٌه
ما قد ٌؤخذه موزعو الجملة وموزعو التجزئة ،وبالتالً تصل

إخوانه المسلمٌن مِن هإالء المخادعٌن أو المخدوعٌن ،وٌنبؽً

إلٌه السلعة أرخص مِن ثمنها لو بٌعت فً المحبلت ،وٌزعمون

أن ٌقوم الدعاة واإلعبلمٌون بتوعٌة الناس حتى ال ٌقعوا فً

أن السلع التً ٌخدعون الناس وٌبٌعونها بؤضعاؾ أضعاؾ

حبائلهم ،وٌجب أن تقوم الهٌئات الرقابٌة بالدولة بواجبها لمنع

قٌمتها الحقٌقٌة إنما هً سلع فائقة الجودة ،وكل هذا الكبلم

هذه المعاملة المحرمة التً تفسد اقتصاد الببلد ،وتفسد دنٌا

باطل ،والحقٌقة خبلؾ ذلك.

العباد وآخرتهم ،وأن تقوم بواجبها لؤلخذ على أٌدي َمن ٌروجون

فلو كانت السلعة فائقة الجودة ح ًّقا لكانت معروضة فً األسواق

لها.

لكل الناس ،وعدم وجودها فً السوق وعدم قدرتها على منافسة

الشر وأهله.
حفظ هللا ببلدنا مِن
ِّ

ؼٌرها ٌثٌر عبلمات استفهام كثٌرة حول جودتها وقٌمتها
ٌسوقون لها.
الفعلٌة ،وٌثٌر الشكوك فٌ َمن ّ

موقع أنا السلفً

ولو كان التسوٌق ح ًّقا ٌتم عن طرٌق البٌع المباشر؛ لكان بإمكان
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أي شخص أن ٌشتري مِن تلك الشركة مباشر ًة عن طرٌق
اإلنترنت أو ؼٌره ،ولكن ما ٌتم هو عكس ذلك ،فالمشتري ال بد
جزءا مِن سلسل ٍة مِن المشترٌن ،وٌحصل كل ُّ َمن فوقه
أن ٌكون
ً
فً الهرم على نسب ٍة مِن العمولة.
ً
سلعة ٌشترٌها الشخص بؤلؾ دوالر ً
مثبل ،وكل
ولك أن تتخٌل
َمن فوقه فً الهرم الذٌن قد ٌصل عددهم إلى المائة قد أخذوا
عمولة على هذه السلعة ،فلو أخذ كل واحد منهم عشرة دوالرات
فقط رؼم أنهم ٌؤخذون أكثر مِن ذلك ،فمِن أٌن جاءت كل هذه
الدوالرات؟!
بكثٌر مِن
وهذا ٌدلك على أن الثمن الذي تباع به السلعة أكبر
ٍ
قٌمتها الحقٌقٌة ،وأن األمر فً النهاٌة :أن كل َمن اشترى سلعة
بعشرٌن أل ًفا ً
مثبل ،وهً فً الحقٌقة قد ال تساوي األلؾٌ ،رٌد أن
ؼٌره بؤن ٌشرب مِن نفس الكؤس المر،
ِّ
ٌعوض خسارته بإقناع ِ
ُ
سلسلة الخداع الشبكً فً أكل أموال الناس
وهكذا تستمر
بالباطل؛ وبهذا ٌُعلَ ُم أن هذه الدوالرات إنما جاءتْ مِن جٌوب
الؽبلبة المخدوعٌن!
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ً
جمٌبل ،قو ًٌّا وسرٌ ًعا؛ فهذا هو المخرج مما
هللا -تعالى -عودًا

التدهور اإلٌمانً!

نحن فٌه ،وهذا هو سبٌل النجاة ،ومفتاح الفوز والسبلمة
كتبه /سعٌد الروبً

والعافٌة.

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

سنة نبٌه -صلى هللا علٌه
عودة إلى هللا -تعالى -وإلى كتابه ،و ُ
وسلم.-

تدهورا
فتشهد الساحة الدعوٌة والعلمٌة والعبادٌة اإلسبلمٌة
ً
ً
وخطٌرا فً الحالة اإلٌمانٌة!
حادّ ا
ً

عودة إلى اإلٌمان الصادق القوي.

فمنسوب اإلٌمان ٌقل ،وقوة اإلٌمان تضعؾ ،والتمسك بالدٌن

عودة إلى العمل الصالح.

وأحكامه ٌتراخى!
عودة إلى التقوى والتقرب إلى هللا.
بمعدل سرٌع ،مخٌؾ
المستوى العلمً والعملً والتربوي ٌقل
ٍ
عودة إلى العلم النافع ،واإلقبال على الدار اآلخرة.

ت مما ٌس َّمى
مقلق ،وهذا التدهور الحاد السرٌع بدأ ق ْبل سنوا ٍ
بـ"ثورات الربٌع العربً"؛ فالقراءة فً كتب العلم قلَّتْ  ،وحضور

عودة إلى نصرة الدٌن وقضاٌا المسلمٌن.

الدروس الدٌنٌة قلَّ ،واإلقبال على المساجد قلَّ ،الحرص على
السنن النبوٌة قلَّ!

عودة إلى حرارة االلتزام وحبلوة اإلٌمان.

كل ذلك -وأكثر منه -حدث بعد أن كانت الصحوة مكتسحة

عودة إلى سنوات الصحوة الجمٌلة.

للساحة العامة فً معظم البلدان.
على األقل على المستوى الشخصً واألُسري والعائلً؛ بترتٌب
وفً أٌام الصحوة "أو قُل سنوات الصحوة" كانت القلوب مقبلة

األوضاع فً داخل كل بٌت ،واالهتمام باألوالد ،ومراجعة القرآن،

على الدٌن والتدٌن ،والحالة اإلٌمانٌة كانت فً زٌادة وارتفاع،

وقراءة نفس الكتب التً قرأناها فً بداٌة استقامتنا ،وتوبتنا

أخ أو
وأحوال القلوب والنفوس كانت منتعشة ،وال ٌخلو بٌت مِن ٍ

والتزامنا؛ هذا هو القدر المتاح والمطلوب والممكن فً ظل

سنة ،واستمرتْ هذه
أخ ٍ
ت مستمسكٌن بالدٌن ،ناشرٌن لل ُّ

التشدٌد والتضٌٌق على العمل اإلسبلمً العام.

ت عدٌدةٍ ،وتؤثرتْ بها كل طبقات
األوضاع الطٌبة لسنوا ٍ
صا ،وتفسٌر القرآن
ولٌتنا نر ِّكز على قصص القرآن خصو ً

المجتمع ،تاب فً هذه الصحوة العدٌد مِن المشاهٌر المعروفٌن.

عمو ًما ،ومواقؾ الصحابة الكرام ،نتعمق مع قصص القرآن،
ثم حدثت االنتكاسة ...وحدث الملل والفتور والتراجع ق ْبل ثورات

ونتزود ونتحصل على البصٌرة المطلوبة ،ونرجع إلى التفاسٌر

ب عدٌدةٍ.
ت ألسبا ٍ
الربٌع العربً بسنوا ٍ

القدٌمة ،وكتب العلماء الثقات ،وال نقطع صلتنا بالمشاٌخ
والدعاة ،وال ببقٌة إخواننا.

وإلى ٌومنا هذا ما زلنا نعٌش فً التدهور اإلٌمانً الحاد ،وكان
المتوقع والمنتظر فً ظل المصائب التً صاحبت الربٌع العربً

ال بد مِن درج ٍة ما مِن التواصل واالرتباط رؼم كل التضٌٌقات

أن ٌعود الناس إلى التدٌن واإلٌمان والتوبة ،وأن ٌرجعوا إلى هللا

والتشدٌدات؛ هذا دورنا فً المرحلة القادمة ،وهذه مهمتنا فً

بحسن العمل ،ولكن -لؤلسؾ -هذا لم ٌحدث ،بل إن التدهور

الفترة المقبلة ،ال ننشؽل باألحداث عما هو مطلوب منا ،وال نؽفل

اإلٌمانً قد زاد!

ننس ،وال نسهو وال نتشتت ،وال نحتار ،فالمتوقع أن تزداد
وال
َ
ً
واشتعاال والتها ًبا ،بل وإحرا ًقا ،وٌقابلها
األحداث سخونة

واآلن ،وفً ظل المتؽٌرات السرٌعة الكثٌرة والخطٌرة فً عالمنا

وٌناسبها أن نزداد على هللا ً
إقباال ،وبدٌننا استمسا ًكا.

العربً واإلسبلمً -بل فً العالم أجمعٌ ،-جب علٌنا أن نعود إلى
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ال بد أن نهرب إلى هللا ،وأن نفر إلى هللا ،وأن تقربنا األحداث مِن

واألمهات ،واآلباء واإلخوة واألخوات ،وال تحتاروا وال تنشؽلوا،

هللا -تعالى ،-ولٌس العكس!

وال تضٌعوا هذه المهمة وهذه الوظٌفة الحالٌة؛ فتخسروا
وتندموا.

جو تشتت فٌه العقول والقلوب
نحن نعٌش اآلن -لؤلسؾ -فً ٍّ
والصدور ،واألحداث تشؽل الناس أكثر وأكثر ،وتلهٌهم وتنسٌهم

وأقترح إنشاء جلسة إٌمانٌة عائلٌةٌ ،وم ًٌّا أو ٌو ًما بعد ٌوم لمدة

ذكر هللا ،وهذا أمر خطٌر!

نصؾ ساعة على األقلٌ ،تم فٌها قراءة القرآن مع التفسٌر
والقراءة فً كتاب قصص األنبٌاء ،أو سٌر الصحابة ،أو كتب

ومرة أخرى أقول :فً ظل التدهور اإلٌمانً الحالًٌ ،جب علٌنا

عن الدار اآلخرة ،أو موضوعات إٌمانٌة متنوعة ،مع التركٌز

أن نعود إلى البٌت واألسرة ،والزوجات واألوالد؛ لنرتب

على العبادات الشخصٌة الفردٌة.

أحوالهم ،ونصلح شئونهم -مستعٌنٌن باهلل تعالى ،-ونراجع
مواقفهم ونتفقد إٌمانهم ،ونعمل على تقوٌتهم علم ًٌّا وعباد ًٌّا،

موقع أنا السلفً

وقلب ًٌّا ونفس ًٌّا ،وبدن ًٌّا ،ونتفقد مواضع الخلل والنقص فً حٌاتنا؛
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لنتفاداها ونتجنبها.
ال بد مِن ترمٌم البٌوت إٌمان ًٌّا ودٌن ًٌّا ،وتحصٌنها علم ًٌّا وتربو ًٌّا؛
هذا ما ٌمكن عمله ،وهذا هو أهم األولوٌات فً المرحلة القادمة،
وهذا هو الواجب على كل أبٍ ،وكل زوج ،وكل زوجة ،وكل فرد؛
إصبلح النفس ،وإصبلح القرٌبٌن والمقربٌن ،مع استذكار أنواع
الفتن وكٌفٌة التصرؾ فٌها تصر ًفا شرع ًٌّا.
وال بد أن نعلم :أٌن نحن اآلن فً مراحل التارٌخ؟!
فهذا مهم ج ًّدا؛ ألن تحدٌد المرحلة ٌحدد ما ٌجب فعله فً تلك
المرحلة.
وهذه نقطة فً ؼاٌة األهمٌة ،فما ٌصلح فً مرحل ٍة قد ال ٌصلح
فً مرحل ٍة أخرى ،وما ٌناسِ ب مرحلة ما قد ال ٌناسب مرحلة
أخرى.
فبل بد مِن تحدٌد أٌن نحن اآلن؟! أٌن موقعنا مِن التارٌخ؟!
لنتصرؾ على ضوئه التصرؾ المناسب البلئق المطلوب.
سنة النبوٌة الشرٌفة تفصٌل للمراحل ،وتحدٌد للمطلوب
وفً ال ُّ
فعله فً كل مرحل ٍة وما ٌناسبها.
و َمن جهل هذا تاه وضاع ،وضل وأضل ،وزل وأزل!
وأعود ألذكر وأكرر :المستجدات متسارعة ،واإلٌمان متدهور
ومتناقص؛ فتفقدوا إٌمانكم ،وإٌمان ذوٌكم مِن األوالد والزوجات
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المإامرة الكبرى!

مع أن اإلسبلم نظـَّم ضوابط ومعاٌٌر لعمل المرأة وتعلٌمها،
وخروجها مِن البٌت بالضوابط الشرعٌة ،فقال -صلى هللا علٌه

كتبه /أحمد حمدي

سا ِج َد هللاِ) (متفق علٌه).
وسلمَ ( :-ال َت ْم َن ُعوا إ ِ َما َء هللاِ َم َ

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

وكذلك جعل النبً -صلى هللا علٌه وسلمٌ -و ًما للنساء بعد أن
جاءته أم عمارة (نسٌبة بنت كعب) خطٌبة النساء ،تطلب منه أن

ت
فبل ٌزال الؽرب ومنظماته الحقوقٌة ع ْبر سنٌن طوٌل ٍة بمبادرا ٍ

ٌخصص ٌو ًما للنساء ،وقد كانت النساء تخرج للجهاد تداوي

ومحاوالت ،وأسماء مختلفة ٌ -دَّعون الدفاع عن حقوق المرأة

الجرحى ،وقد خرجتْ ابنتا شعٌب للسقاٌة تمشٌان على استحٌاءٍ

وتحرٌرها ،وؼٌر ذلك مِن العبارات البراقة الخادعة!

مِن ؼٌر اختبلطٍ بالرجال عند ضعؾ وكبر أبٌهم؛ فبل حرج إذا

ولكنهم فً الحقٌقة عرفوا :أن المرأة هً نصؾ المجتمع ،وتلد

خرجت المرأة للتعلٌم ،فنحن نحتاج إلى الطبٌبة المسلمة،

لنا النصؾ اآلخر ،وهً مربٌة األجٌال ،وأنه وراء كل عظٌم أم

والممرضة المسلمة ،وكذلك المدرسة ،ومدرسات رٌاض األطفال

صالحة.

للحضانات والكتاتٌب ،ودور التحفٌظ.

فــاألم مـــدرسـة إن أعـــددتـهـا أعـددت شـعـبـًا طـٌـب األعـراق

وال حرج إذا خرجتْ للعمل للحاجة بؤنها كانت أرملة أو مطلقة أو
تساعد زوجها؛ لضٌق ذات الٌد فً ظروؾ الحٌاة الصعبة ،مع

فعرفوا مِن التارٌخ :أن الشافعً ،وأحمد ،وسفٌان الثوري،

خضوع بالقول أو
االلتزام بالحجاب الشرعً وضوابطه مِن ؼٌر
ٍ
اختبلطٍ محرم.

وصبلح الدٌن ،وؼٌرهم مِن علماء وأبطال اإلسبلم نشؤوا أٌتا ًما
وربتهم أمهاتهم؛ فؤرادوا تدمٌر المرأة المسلمة ،فقال احدهم:
"إذا مدت المرأة لنا ٌدها ،فُـزنا بالحرام وتبدد جٌش

وتوالت المإتمرات فً القاهرة عام ٗٔ99م ،وفً بكٌن عام

المنتصرٌن!".

ٔ99ٙم ،واتفاقٌة "السٌداو" -اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال
التمٌٌز ضد المرأة -وإباحة الشذوذ والحرٌة الجنسٌة المطلقة،

وقال آخر" :لن تقوم لمستعمراتنا فً الشرق قائمة حتى ٌُخلع

وكان مِن توصٌات المإتمر إباحة اإلجهاض ،وتجرٌم ختان

الحجاب عن المرأة ،و ٌُؽطى به القرآن!".

اإلناث ،وإباحة الشذوذ ،وتؤخٌر سنِّ الزواج ،والمساواة فً
المٌراث!

ضا" :كؤس وؼانٌة تفعبلن فً تحطٌم األمة المحمدٌة
وقالوا أٌ ً
أكثر مما ٌفعله ألؾ مدفع!".

وصدر قانون مِن وزٌر التعلٌم آنذاك "حسٌن كامل بهاء الدٌن"
لمنع الحجاب فً المدارس عام ٗٔ99م ،وكذلك للبنت الحرٌة

فؤوهموا الناس بقضٌة تعلٌم المرأة ،فؤخرجوها مِن بٌتها

فً اختٌار صدٌقها وعشٌقها ( ،)Boy Friendواستقبللٌتها

ومملكتها ،وخالطت الشباب فً الجامعة المصرٌة عام ٔ9ٓ1م،

عن أسرتها وعن ولً أمرها ( strong dependent

وكذلك عمل المرأة ومشاركتها السٌاسٌة والقضائٌة ،ومساواتها

.)women

بالرجل؛ فضٌعت المرأة حق زوجها ،ونازعته القوامة فً
صرت فً حق تربٌة أبنائها ،ونشؤت
اإلنفاق على البٌت ،وق َّ

لمسلسل طوٌل مِن التؽرٌب للمرأة المسلمة -
وهذا استمرار
ٍ

العبلقات المحرمة مع زمبلئها فً العمل ،والجامعة ،والنادي!
قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ا ْل َم ْرأَةُ َع ْو َرةٌَ ،فإِ َذا َخ َر َجتْ
ش َر َف َها ال َّ
اس َت ْ
هللا ِم ْن َها فًِ َق ْع ِر
ش ٌْ َطانُ َ ،وإِ َّن َها َال َت ُكونُ أَ ْق َر َب إِلَى ِ
ْ

خصوصا -بدأ مِن دعاه التحرٌر" :قاسم أمٌن  -وصفٌة
المصرٌة
ً
نجٌب محمود  -وهدى شعراوي  -والحركات النسائٌة  -ونجٌب

َب ٌْتِ َها) (رواه الترمذي وابن حبان ،وصححه األلبانً).

محفوظ  -وجٌهان السادات  -وإقبال بركة  -ونوال السعداوي -

زؼلول  -وأحمد لطفً السٌد المس َّمى بؤستاذ الجٌل  -وزكً

وفرٌدة الشوباشً  -وسوزان مبارك"؛ كل ذلك ؼٌر دور
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منظمات المجتمع المدنً الممولة مِن أمرٌكا ،وفرنسا،

الجنسً؛ ؼٌر ما فعله النت ،ومواقع التواصل االجتماعً،

وبرٌطانٌا ،وإٌطالٌا ،وألمانٌا التً تعبث بالمرأة المصرٌة فً

والشات مِن العبلقات المحرمة والتجاوزات ،وكشؾ العورات،

الصعٌد والرٌؾ ،والمدن؛ لتدمٌر المجتمع المصري ،والمخالفة

ونشر الفتن والفواحش.

فقط لٌس لئلسبلم ،بل لؤلعراؾ والتقالٌد ،والقٌم الشرقٌة ،وتنفق
وخلع ألقاب ،مثل" :سٌدة مصر األولى  -ونجوم المجتمع -

مبلٌٌن وملٌارات الدوالرات على الدورات والمإتمرات على

وسٌدة الشاشة العربٌة" على الفنانات والمطربات والراقصات؛

قضاٌا تمكٌن المرأة!

لٌكن هن قدوة النساء ً
بدال مِن أمهات المإمنٌن ،وسٌدات نساء

حتى وصل األمر فً تونس إلى الجرأة على إصدار قوانٌن

الجنة "خدٌجة  -وعائشة  -وفاطمة بنت محمد  -وسارة -

مساواة الذكر باألنثى فً المٌراث ،والزواج المدنً للمسلمة مِن

وهاجر  -والسٌدة مرٌم" ،كذلك حث الفتاة على الجرأة على

ؼٌر المسلم! وكذلك تجرٌم تعدد الزوجات!

الخروج عن طوع أبٌها وأخٌها وولً أمرها ،وأن ترد علٌه،
وأن تستقل بقرارها ،وكذلك المرأة المتزوجة؛ للخروج عن طوع

وكل ذلك مخالؾ لصرٌح "القرآن الكرٌم".

زوجها وقوامته!

تمارس على المملكة العربٌة
والضؽوط الؽربٌة األمرٌكٌة التً
َ

موقع أنا السلفً

السعودٌة فً قضٌة تؽرٌب المرأة والحرٌات ،مثل :إنشاء مدٌنة
www.anasalafy.com

جدة الترفٌهٌة ،وإنشاء أول جامعة مختلطة فً جدة والرٌاض،
وكذلك تمثٌل المرأة السٌاسً فً المحلٌات ومجلس الشورى،
وإنتاج أول فٌلم سٌنمائً سعودي! وفً األٌام القادمة سٌتم
إقامة حفبلت موسٌقٌة لموسٌقار ٌدعىٌ" :انً" فً جدة
والرٌاض!
وتتوالً الٌوم حملة شرسة متجددة منظمة وممنهجة طب ًقا
لشروط صندوق النقد الدولً ،كتجرٌم الختان لؤلنثى مطل ًقا ولو
كان بإذن الطبٌب الحاذق ،وبرعاٌة طبٌة فً مكان متخصص
معقم ،وحسب حاجه المرأة للختان ،مع تجرٌم الزواج المبكر
ومحاوالت فرض قوانٌن تمنع زواج الفتاه قبل ٕٔ عا ًما ،وهً
استمرار التهام اإلسبلم بظلم للمرأة بفرض الحجاب ،وتعدد
الزوجات ،وحق الطبلق بٌد الرجل ،وكذلك دعاوى خلع الحجاب
فً المٌادٌن ،ودعاوى منع النقاب فً المإسسات ،والجامعات،
والمستشفٌات ،والنوادي العامة ،وتولً المرأة القضاء ،وقد قال
النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-لَنْ ٌُ ْفلِ َح َق ْو ٌم َولَّ ْوا أَ ْم َر ُه ُم ا ْم َرأَ ًة)
(رواه البخاري).
وأصبحت المرأة سلعة رخٌصة ُتباع وتشترى (راقصه فً
إعبلنات التروٌج للسلع أو سكرتٌرة حسنة المظهر؛ لجذب
الزبائن أو زٌادة العري فً الجامعات ،واتباع الموضات الؽربٌة،
وضٌاع الحٌاء ،وزٌادة المجون والمٌوعة ،وزٌادة التحرش
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ٌِعا َو َال َت َف َّرقُوا) (موعظة
اع َتصِ ُموا بِ َح ْب ِل َّ ِ
هللا َجم ً
(و ْ
َ

مِن األوس ،وجبار بن صخر مِن الخزرج فتقاتبل ،وؼضب

األسبوع)

الفرٌقان وتواثبوا للقتال ،فبلػ ذلك رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -فجاء حتى وعظهم وأصلح بٌنهم فسمعوا وأطاعوا؛ فؤنزل
هللا فً األوس والخزرجٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِنْ ُتطِ ٌ ُعوا َف ِرٌ ًقا

كتبه /سعٌد محمود

اب ٌَ ُردُّو ُك ْم َب ْعدَ إٌِ َمانِ ُك ْم َكاف ِِرٌنَ )
مِنَ ا َّلذٌِنَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
عمران ،)ٔٓٓ:وفً شاس بن قٌس( :قُلْ ٌَا أَهْ لَ ا ْل ِك َتا ِ
صدُّونَ
ب لِ َم َت ُ
هللا مَنْ آمَنَ َت ْب ُؽو َن َها ع َِو ًجا) (آل عمران.)99:
ٌل َّ ِ
عَنْ َ
س ِب ِ

(آل

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

مقدمة:

وقفات مع اآلٌات:

 التذكٌر بفضل مدارسة وتدبر آٌات القرآن :قال هللا -تعالى:-ب)
ار ٌك لِ ٌَ َّد َّب ُروا آ ٌَاتِ ِه َولِ ٌَ َت َذ َّك َر أُولُو ْاألَ ْل َبا ِ
اب أَ ْن َز ْل َناهُ إِلَ ٌْ َك ُم َب َ
( ِك َت ٌ

الوقفة األولى :الحذر مِن مكاٌد أعداء اإلسبلم للتفرٌق

(ص.)ٕ9:

ب ٌْن المسلمٌن:

اع َتصِ ُموا بِ َح ْب ِل َّ
هللاِ
 ذكر آٌة موعظة الٌوم :قوله -تعالىَ ( :-و َْجمٌِ ًعا َو َال َت َف َّرقُوا) (آل عمران ،)ٖٔٓ:واإلشارة إلى حاجة

 الشاهد مِن اآلٌات حول اآلٌة قوله -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَاب ٌَ ُردُّو ُك ْم َب ْعدَ إٌِ َمانِ ُك ْم
آ َم ُنوا إِنْ ُتطِ ٌ ُعوا َف ِرٌ ًقا مِنَ الَّذٌِنَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ

المسلمٌن الماسة فً هذه الفترة العصٌبة إلى تدبر هذه اآلٌات.

َكاف ِِرٌنَ ) (آل عمران.)ٔٓٓ:

المفسرونٌ" :ا أٌها المإمنون
 المعنى اإلجمالً لآلٌة :قالِّ

 -نصحهم للمسلمٌن مِن باب نصح إبلٌس آلدم وذرٌته:

سنة ،وال ترتكبوا ما ٌوقعكم فً التفرق،
تمسكوا بالكتاب وال ُّ

ور َفلَ َّما َذا َقا
( َو َقا َ
س َم ُه َما إِ ِّنً لَ ُك َما لَمِنَ ال َّناصِ حٌِنَ َ .فدَ َّال ُه َما ِب ُؽ ُر ٍ
ال َّ
ان َعلَ ٌْ ِه َما مِنْ َو َر ِق
ش َج َر َة َب َدتْ لَ ُه َما َ
س ْوآ ُت ُه َما َو َطفِ َقا ٌَ ْخصِ َف ِ

أعداء ق ْبل اإلسبلم تتقاتلون
واذكروا إنعام هللا علٌكم حٌن كنتم
ً
على أقل األسباب ،فجمع ب ٌْن قلوبكم باإلسبلم؛ فصرتم بفضله

ا ْل َج َّن ِة َو َنا َدا ُه َما َر ُّب ُه َما أَلَ ْم أَ ْن َه ُك َما عَنْ تِ ْل ُك َما ال َّ
ش َج َر ِة َوأَقُلْ لَ ُك َما إِنَّ
ال َّ
ش ٌْ َطانَ لَ ُك َما َعد ٌُّو ُمبٌِنٌ ) (األعراؾ ،)ٕٕ-ٕٔ:وقال -تعالى:-

إخوا ًنا فً الدٌن متراحمٌن متناصحٌن ،وكنتم ق ْبل ذلك على
دخول النار بكفركم؛ فنجاكم هللا منها باإلسبلم ،وهداكم لئلٌمان،

( َك َم َث ِل ال َّ
ان ا ْكفُ ْر َفلَ َّما َك َف َر َقالَ إِ ِّنً َب ِري ٌء ِم ْن َك
ان إِ ْذ َقالَ ل ْ ِِئل ْن َس ِ
ش ٌْ َط ِ
هللا َر َّب ا ْل َعالَمٌِنَ ) (الحشر.)ٔٙ:
إِ ِّنً أَ َخ ُ
اؾ َّ َ

وكما ب ٌَّن هللا لكم هذا ،ب ٌَّن لكم ما ٌصلح أحوالكم فً الدنٌا
واآلخرة؛ لتهتدوا إلى طرٌق الرشاد ،وتسلكوا سبٌل االستقامة".

ً
فضبل عن
ٌصرحون بالعداوة،
 كٌؾ ٌنصحون لنا وهم الذٌنِّ
مإامراتهم على المسلمٌن؟! :قال هللا -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ

 سبب نزول اآلٌة :قال السٌوطً -رحمه هللا -فً أسباب النزولعن ابن عباس -رضً هللا عنهما -قال" :كانت األوس والخزرج

آ َم ُنوا َال َت َّت ِخ ُذوا ِب َطا َن ًة مِنْ دُونِ ُك ْم َال ٌَؤْلُو َن ُك ْم َخ َب ًاال َودُّوا َما َعنِ ُّت ْم
صدُو ُر ُه ْم أَ ْك َب ُر َقدْ َب ٌَّ َّنا
َقدْ َب َد ِ
ضا ُء مِنْ أَ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ُت ْخفًِ ُ
ت ا ْل َب ْؽ َ

فً الجاهلٌة بٌنهم شر ،فبٌنما ه ْم جلوس ذكروا ما بٌنهم حتى
ؾ
ؼضبوا ،وقام بعضهم إلى بعض بالسبلح ،فنزلتْ َ ( :و َك ٌْ َ
سول ُ ُه َومَنْ ٌَ ْع َتصِ ْم
َت ْكفُرُونَ َوأَ ْن ُت ْم ُت ْت َلى َعلَ ٌْ ُك ْم آ ٌَاتُ َّ ِ
هللا َوفٌِ ُك ْم َر ُ

ت إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعقِلُونَ ) (آل عمران ،)ٔٔ1:وقال -تعالى:-
لَ ُك ُم ْاآل ٌَا ِ
ب أَ ْط َفؤ َهَا َّ
ض َفسَادً ا
ارا لِ ْل َح ْر ِ
هللا ُ َو ٌَ ْس َع ْونَ فًِ ْاألَ ْر ِ
( ُكلَّ َما أَ ْو َقدُوا َن ً

ٌِم) (آل عمران ،)ٔٓٔ:واآلٌتان
ِب َّ ِ
اهلل َف َقدْ ُهد َ
ِي إِلَى صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ

َو َّ
ِب ا ْل ُم ْفسِ دٌِنَ ) (المائدة.)ٙٗ:
هللا ُ َال ٌُح ُّ

بعدها" (الدر المنثور فً التفسٌر بالمؤثور).

الوقفة الثانٌة :خطر الفرقة واالختبلؾ على المسلمٌن:

"مر شاس بن قٌس وكان
ضا عن زٌد بن أسلم قال:
َّ
وذكر أٌ ً
نفر مِن األوس والخزرج ٌتحدثون ،فؽاظه ما رأى
ٌهود ًٌّا على ٍ
مِن تآلفهم بعد العداوة؛ فؤمر شا ًبا معه مِن ٌهود أن ٌجلس بٌنهم
فٌذكرهم ٌوم بعاث ففعل ،فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجبلن
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ٌِعا
اع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
هللا َجم ً
 الشاهد مِن اآلٌات :قوله -تعالىَ ( :-و َْو َال َت َف َّر ُقوا) (آل عمران.)ٖٔٓ:

 الشاهد من اآلٌات :قوله -تعالىَ ( :-و َال َت َف َّر ُقوا َو ْاذ ُك ُروا ن ِْع َمتَص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َمتِ ِه
َّ ِ
وب ُك ْم َفؤ َ ْ
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْعدَ ا ًء َفؤ َ َّل َ
ؾ َبٌْنَ قُل ُ ِ
إِ ْخ َوا ًنا) (آل عمران.)ٖٔٓ:

 -حبل هللا سبٌل النجاة مِن الضبلل ،والضعؾ والتفرق :قال

 -االختبلؾ والنزاع ضعؾ وضٌاع :قال هللا -تعالىَ ( :-و َال

س ْك ُت ْم ِب ِه
ار ٌك فٌِ ُك ْم َما إِنْ َت َم َّ
النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِ ِّنً َت ِ
َ
هللا َح ْبل ٌ َم ْمدُو ٌد
لَنْ َتضِ لُّوا َب ْعدِي ،أَ َح ُد ُه َما أَ ْع َظ ُم مِنَ
اب َّ ِ
اآلخ ِرِ :ك َت ُ

از ُعوا َف َت ْف َ
َت َن َ
َب ِرٌ ُح ُك ْم) (األنفال.)ٗٙ:
شلُوا َو َت ْذه َ

ضَ .و ِع ْت َرتًِ أَهْ ل ُ َب ٌْتًِ)
سمَاءِ إِلَى األَ ْر ِ
مِنَ ال َّ
فس ٌَرى
ِش منكم َب ْعدي َ
وصححه األلبانً) ،وقال( :فإ َّنه من ٌَع ْ
(رواه الترمذي،

 االجتماع قوة وبركة :قال -تعالىَ ( :-و َت َع َاو ُنوا َعلَى ا ْل ِب ِّران) (المائدة.)ٕ:
َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َاو ُنوا َعلَى ْاإلِ ْث ِم َوا ْلعُدْ َو ِ

الراشدٌنَ )
س َّن ِة ال ُخلفاءِ  ،ال َمهدٌٌِّنَ َّ
اختبلفا ً كثٌراً ،فعلٌ ُكم بس َّنتً و ُ
(رواه أحمد وأبو داود ،وصححه األلبانً).

وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ا ْل َج َما َع ُة َر ْح َم ٌةَ ،وا ْلفُ ْر َق ُة
اب) (أخرجه عبد هللا بن أحمد فً الزوائد ،وحسنه األلبانً).
َع َذ ٌ

 لن ٌجتمع المسلمون والعرب إال على شرع هللا ،وهدي رسولهللا -صلى هللا علٌه وسلم( -نبذة عن حالة العرب ق ْبل اإلسبلم):

 -قصة مشهورة فً بٌان فضل االجتماع ونبذ التفرق" :هً

"كان العالم ٌحكمه قوتان عظٌمتان فً أكثر أموره -إن لم تكن

درسا فً فضل
قصة األب الذي كان له أوالد ،وأراد أن ٌلقنهم
ً

كلها ،-وهما :الفرس والروم ،وكانت كل دولة مِن الدولتٌن

شر الفرقة واالختبلؾ ،فجاء بعد ٍد مِن
االجتماع ،وٌحذرهم مِن ِّ

تخضع لها مِن ممالك العالم ما تخضع ،حٌث تقاسما العالم فٌما

العصً على عدد أوالده ،وأعطى كلَّ واحد منهم عصا ،وقال:

أتباعا
بٌنهما ،وأما العرب فلم ٌكن لهم ذكر مرفوع؛ فما كانوا إال
ً

اكسر هذه العصا فكسرها ،وهكذا كل واحد منهم ،ثم جاء بنفس

والء ألسٌادهم مِن
للفرس والروم ،وربما قامت الحروب بٌنهم
ً

العدد مِن العصً وجمعها فً حزمة واحدة ثم أعطاها لكل واحد

فوحدهم ،وألَّؾ ب ٌْن قلوبهم،
الفرس والروم! فجاء اإلسبلم
َّ

منهم وطلب منه أن ٌكسرها فما استطاعوا ،فعند ذلك أٌقنوا

وأعلى شؤنهم حتى صاروا سادة الشعوب وملوك األرض!".

جمٌعا أنهم أقوٌاء إذا اجتمعوا ،وضعفاء إذا تفرقوا!".
ً

ؾ َبٌْنَ
ص ِر ِه َو ِبا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َ .وأَلَّ َ
قال هللا -تعالى( :-ه َُو الَّذِي أَ ٌَّ َد َك ِب َن ْ
وب ِه ْم َولَكِنَّ
وب ِه ْم لَ ْو أَ ْن َف ْقتَ َما فًِ ْاألَ ْر ِ
ض َجمٌِ ًعا َما أَلَّ ْفتَ َبٌْنَ ُقل ُ ِ
قُل ُ ِ
ؾ َب ٌْ َن ُه ْم إِ َّن ُه َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم) (األنفال.)ٖٙ-ٕٙ:
هللا أَلَّ َ
َّ َ

 أُخوة اإلسبلم ق ْبل أخوة األقوام :عن جابر بن عبد هللا -رضًصلَّى هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم -فًِ َؼ َزاةٍ،
هللا عنهما -قالُ :ك َّنا َم َع ال َّن ِب ًِّ َ -
ي:
ار ُّ
ارَ ،ف َقال َ ْاألَ ْن َ
س َع َر ُجل ٌ مِنَ ا ْل ُم َها ِج ِرٌنَ َ ،ر ُج ًبل مِنَ ْاألَ ْن َ
َف َك َ
ص ِ
ص ِ
سول ُ هللاِ -
يٌَ :ا لَ ْل ُم َها ِج ِرٌنَ َ ،ف َقالَ َر ُ
ارَ ،و َقال َ ا ْل ُم َها ِج ِر ُّ
ٌَا لَ ْؤلَ ْن َ
ص ِ
َع َوى ا ْل َجا ِهلِ ٌَّةِ؟) َقالُواٌَ :ا
سلَّ َمَ ( :-ما َبال ُ د ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
ارَ ،ف َقالَ:
س َع َر ُجل ٌ مِنَ ا ْل ُم َها ِج ِرٌنَ َ ،ر ُج ًبل مِنَ ْاألَ ْن َ
سول َ هللاِ َك َ
َر ُ
ص ِ

ووحد صفهم ،وألِّؾ ب ٌْن قلوبهم،
فاللهم اجمع كلمة المسلمٌن،
ِّ
وانصرهم على عدوك وعدوهم.

( َد ُعوهَاَ ،فإِ َّن َها ُم ْنتِ َن ٌة) (متفق علٌه).

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

 ال فرق ب ٌْن مسلم عربً ومسلم أعجمً ،وال مسلم شامًومسلم عراقً :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم:-
(ا ْل ُم ْسلِمُونَ َت َت َكا َفؤ ُ ِد َماإُ ُه ْمْ ٌَ ،س َعى بِ ِذ َّمتِ ِه ْم أَدْ َنا ُه ْمَ ،و ٌُ ِجٌ ُر َعلَ ٌْ ِه ْم
صا ُه ْمَ ،و ُه ْم ٌَ ٌد َعلَى مَنْ سِ َوا ُه ْم) (رواه أبو داود ،وصححه األلبانً).
أَ ْق َ

الوقفة الثالثة :حبل هللا هو سبٌل التوحد:
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فقه اإلصبلح بٌن الناس

ومِن هذه األدلة نتعرؾ على فضل العبادة المتعدٌة على العبادة
القاصرة ،وهذا ترؼٌب عظٌم لنا أن نسعى فً إصبلح ذات البٌن

كتبه /عصام حسنٌن

بإزالة أسباب الخصام ،وفض النزاع بالعفو أو بالتراضً ،ولكن
لهذه العبادة فقه ٌنبؽً على الساعً فٌها أن ٌتعرفه؛ لئبل ٌكون

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

ظال ًما أو مفسدً ا مِن حٌث ال ٌشعر.

فقد كثرت المشاكل ،وع َّمت الفرقة والتهاجر ب ٌْن األفراد

قال ابن القٌم-رحمه هللا" :-فالصلح الجائز ب ٌْن المسلمٌن هو

والجماعات والدول ،حتى فً األسرة الواحدة ،وتشٌر

الذي ٌعتمد فٌه رضا هللا -سبحانه ،-ورضا المتخاصمٌن؛ فهذا

اإلحصائٌات إلى ازدٌاد نسب الطبلق ،وقضاٌا الخلع ،وؼٌرها،

أعدل الصلح وأحقه ،وهو ٌعتمد العلم والعدل ،فٌكون المصلح

مما ٌنذر بالخطر؛ خطر ضعؾ المجتمع وتمزقه ،ومِن َث َّم تعرضه

عال ًما بالوقائع ،عار ًفا بالواجب ،قاص ًدا العدل ،فدرجة هذا أفضل

لؤلخطار مِن تسلط األعداء ،وانعدام الرحمة واإلحسان ،وانتشار

مِن درجة الصائم القائم" (انتهى).

أضدادهما.

ومِن هذا الفقه العظٌم:

وهذا ٌوجب على عقبلء المجتمع وحكمائه أن ٌَعرفوا حجم
المشكلة ،وإعداد العدة البلزمة لمواجهتها.

ٔ -اإلخبلص هلل -تعالى -فً سعٌهم ،ال ٌرٌدون سمعة وال رٌا ًء،
وال جاهًا ،مع الصدق فً النٌة ،ودعاء هللا بالتوفٌق واإلصبلح.

ومِن محاسن شرٌعة اإلسبلم :أن حببت إلى المسلمٌن التحاب فً
هللا تعالى ،-وتعمٌق األلفة والمحبة بٌنهم حتى ٌكون المجتمع

ٕ -العلم الشرعً بؤحكام المسؤلة محل التنازع.

المتماسك الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المجتمع
ٖ -تحري العدل فً صلحه ،فبل ٌمٌل ألحد الخصمٌن لنفوذه أو
صلِ ُحوا َب ٌْ َن ُه َما ِبا ْلعَدْ ِل َوأَ ْقسِ ُطوا إِنَّ
عناده ،قال هللا -تعالىَ ( :-فؤ َ ْ
ِب ا ْل ُم ْقسِ طِ ٌنَ ) (الحجرات.)9:
هللا ٌُح ُّ
َّ َ

إلزالة شكاٌته ،وجمع شتاته بالتكافل واإلعانة.
وأوجبتْ على المجتمع أن ٌوجد فٌهم َمن ٌسعى لئلصبلح ب ٌْن
المتخاصمٌن والمتهاجرٌن والمتقاتلٌن؛ للحفاظ على مجتمع
أجرا عظٌ ًما!
التماسك وال ّتحاب ،ورتبت على ذلك ً

ٗ -أال ٌصلح فً ثورة المتخاصمٌن ،وإنما ٌنتظر هدوءهم ثم
ٌتدخل لئلصبلح.

ٌِر مِنْ َن ْج َوا ُه ْم إ ِ َّال مَنْ أَ َم َر
قال هللا -عز وجلَ ( :-ال َخ ٌْ َر فًِ َكث ٍ
اس َومَنْ ٌَ ْف َعلْ َذلِ َك ا ْبتِ َؽا َء
ص َد َق ٍة أَ ْو َم ْع ُرو ٍ
ؾ أَ ْو إِ ْ
ِب َ
ص َبل ٍح َبٌْنَ ال َّن ِ
ؾ ُن ْإتٌِ ِه أَ ْج ًرا َعظِ ٌ ًما) (النساء.)ٔٔٗ:
ضا ِ
ت َّ ِ
س ْو َ
هللا َف َ
َم ْر َ

سرا مع الكتمان؛
٘ -استعمال النجوى ،أي الكبلم مع كل طرؾ ًّ
خشٌة تسرب أخبار الصلح فٌسعى النمامون إلشعال نار العداوة،
ومِن َث َّم ٌصعب الصلح.

وعن أبً الدرداء -رضً هللا عنه -أن النبً -صلى هللا علٌه
ص َّلى َّ
سلَّ َم( :-أَ َال أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم
سول ُ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
وسلم -قالَ :قال َ َر ُ

 -ٙأال ٌَنقل مِن الكبلم إال ما فٌه خٌر ،وٌجوز له أن ٌكذب

ص َد َق ِة)َ ،قالُواَ :بلَىَ ،قالَ:
ضل َ مِنْ دَ َر َج ِة
الص َبل ِة َوال َّ
الص ٌَ ِام َو َّ
ِّ
ِبؤ َ ْف َ
سا َد َذا ِ
ح َذا ِ
ت ال َب ٌْ ِن ه ًَِ َ
ت ال َب ٌْ ِنَ ،فإِنَّ َف َ
ص َبل ُ
( َ
الحالِ َق ُةَ ،ال أَ ُقول ُ
َت ْحلِقُ ال َّ
ش َع َرَ ،ولَكِنْ َت ْحلِقُ الدٌِّنَ ) (رواه الترمذي ،وصححه األلبانً)،.

اب
س ال َك َّذ ُ
لمصلحة الصلح؛ لقوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-لَ ٌْ َ
اسَ ،ف ٌَ ْنمًِ َخ ٌْ ًرا ،أَ ْو ٌَ ُقول ُ َخ ٌْ ًرا) (متفق علٌه).
الَّذِي ٌُ ْ
صلِ ُح َبٌْنَ ال َّن ِ
 -7ترك المعاتبة إبقا ًء للمودة؛ ألن العتاب ٌستجلب األحقاد ،فبل

وعن أبً أٌوب األنصاري -رضً هللا عنه -قال :قال لً رسول
ار ٍة) َقالََ :ب َلىَ ،قالَ:
هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-أَ َال أَ ُدلُّ َك َع َلى ت َِج َ

ٌقول :لقد قلتَ وقلتَ  ،واآلخر ٌقول :وأنتَ قلت كذا ،وكذا.

ب َب ٌْ َن ُه ْم إِ َذا
ار ُ
اس إِ َذا َت َفا َ
( َت ْس َعى فًِ ُ
ص ْل ٍح َبٌْنَ ال َّن ِ
سدُواَ ،و ُت َق ِ
اعدُوا) (رواه البزار ،وقال األلبانً :حسن لؽٌره).
َت َب َ

كما أن اإلنسان ال ٌُإاخذ بما ٌقول فً ؼضبه الشدٌد ،وفً وقت
الخصام ٌظن كل ٌ منهم أنه المصٌب وصاحب الحق ،وأن خصمه
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ظالم له ومعت ٍد علٌه ،وٌنبؽً عدم االلتفات لما مضى ،وأن تطوى
هذه الصفحة الماضٌة وتبدأ صفحة جدٌدة.
ٌ -1نبؽً على المصلحٌن أن ٌتحلوا بؤخبلق اإلسبلم العظٌمة
المناسبة لئلصبلح ،مِن الحكمة والعدل ،وسعة الصدر والصبر،
مع الرفق و ُحسن الكبلم ،وعدم الملل مِن العود والتردد ب ٌْن
مرارا لئلصبلح.
الطرفٌن
ً
ً
وعفوا ،وتساب ًقا
سهولة
ٌ -9نبؽً على المتخاصمٌن أن ٌظهرا
ً
س َبل ِم)
إلى قوله -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-و َخ ٌْ ُر ُه َما الَّذِي ٌَبْدَ أ ُ بِال َّ
ع ْب ًدا بِ َع ْف ٍو ،إِ َّال ع ًِّزا) (رواه
(متفق علٌه) ،وقولهَ ( :و َما َزادَ هللا ُ َ
ار)
مسلم) ،وقوله( :مَنْ َكانَ َ
س ْهبلً َه ٌِّنا ً لَ ٌِّنا ً َح َّر َم ُه هللا َع َلى ال َّن ِ
(رواه الحاكم والبٌهقً ،وصححه األلبانً) ،وقول الحسن -رحمه هللا:-
"لو سبنً رجل ٌ فً أذنً الٌمنى ثم اعتذر لً فً أذنً الٌسرى
لقبلتُ منه!".
وبهذا الفقه العظٌم ٌسعى المصلحون باإلصبلح ب ٌْن الناس،
وٌنبؽً أن ٌكون فً كل محلة قوم ٌقومون بهذا الواجب ،وٌنبؽً
أن ٌتصدى مِن كل عائلة َمن ٌُصلح ب ٌْن أفراد عائلته عندما
ٌسمع أو ٌرى أي بادرة خبلؾ؛ سواء كان ب ٌْن األفراد أو
األزواج.
نسؤل هللا -تعالى -أن ٌصلح ذات بٌننا ،وأن ٌإلـِّؾ ب ٌْن قلوبنا،
وأن ٌجعلنا سل ًما ألولٌائه ،حر ًبا ألعدائه.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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معرفة الشر ودرجاته مِن لوازم فقه المصلحٌن

واضحا لٌس كالشر الذي
صرٌحا
واإللحاد ،والشر الذي ٌؤتً
ً
ً
ٌتؽطى بالدٌن والفضائل مما ٌلبس على الناس الحق ،وهكذا

كتبه /أسامة شحادة

فالشر درجات ومإشرات ٌنبؽً للمصلح الموفق أن ٌتعرؾ
علٌها وٌحسن التعامل معها.

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

والنظر فً العواقب والمآالت مِن موازٌن التعامل مع الشرور،

فإن اإلصبلح ال ٌكون إال عقب الفساد والشر ،ولذلك فإن معرفة

كبٌر فً الؽد" لٌس مِن
بشر
فمنع شر صؽٌر الٌوم "قد ٌؤتً
ٍّ
ٍ
الحكمة فً شًء ،والتؽاضً عن شر صؽٌر الٌوم "قد ٌتضاعؾ

الشر ودرجاته مِن اللوازم الضرورٌة للمصلحٌن؛ ألن إتقان
معرفة الشر ودرجاته هو مِن أسباب نجاح اإلصبلح ،واضطراب

سن بالمصلح فعله.
فً المستقبل" نوع مِن التفرٌط ال ٌَح ُ

لكثٌر مِن فشل محاوالت اإلصبلح برؼم تقدٌم
ذلك هو سبب مهم
ٍ
المصلحٌن جهو ًدا ضخمة ،وسنوات طوٌلة فً مسار اإلصبلح،

و َمن جعل كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا علٌه وسلم -هما

لكن النتٌجة قد تكون ضعٌفة أو منعدمة ،بل فً حاالت كثٌرة كان

المعٌار الذي ٌزن به األشٌاء والشرور؛ سٌدرك أن خطورة

اضطراب تقدٌر حقٌقة الشر ودرجاته سب ًبا فً كوارث كثٌرة!

البدعة أكبر مِن خطورة المعصٌة ،وسٌفهم أن تفرٌط الحركات
والدول اإلسبلمٌة فً معالجة بدعة التشٌع والخوارج؛ كلّفت

والشر والفساد ال ٌمكن معالجتهما دفعة واحدة مهما كان

أمتنا الٌوم مئات اآلالؾ مِن األرواح واجتٌاح الببلد ،كما أن

صا وقو ًٌّا ،هذه سنة هللا -عز وجل -فً األمم؛ ولذلك
المصلح مخل ً

سنة فً وزن الشرور؛ سٌكشؾ لنا عن
تحكٌم الكتاب وال ُّ

مكث الرسل واألنبٌاء السنوات الطوال فً اإلصبلح ،ومِن هنا

المصائب التً لحقتْ بنا جراء التساهل فً المعاصً والفسق

فإن "تشخٌص الشر = المشكلة" ،وتحدٌد درجاته وعبلج أسسه

والفجور ،وأن عبلج مشاكلنا بالقروض الربوٌة ،وإشاعة

ق ْبل أعراضه ،وعبلجه بطرٌقة تخفؾ منه وتقضً علٌه مع

الفواحش؛ لم ٌزدها إال اتسا ًعا!

لب منهج
سعه وتضخمه؛ هذا هو ّ
الزمن ،ال عبلجه بطرٌقة تو ّ
األنبٌاء فً اإلصبلح.

ولنا فً "المعتمد بن عباد" عِ ْبرة حٌن ّ
حذروه مِن زوال ملكه
فً األندلس على ٌد "ٌوسؾ بن تاشفٌن" الذي استعان به على

عبلج الشر ٌشبه عمل رجال اإلطفاء ،فإنه ٌلزم تحدٌد نوع

الشرٌن فً زوال ملكه
قتال "ألفونسو السادس"؛ فلما وازن ب ٌْن
ّ

الحرٌق وسببه ،وتحدٌد درجات سوء تطوره فً مختلؾ

أطلق كلمته الحكٌمة" :رعً الجمال خٌ ٌر مِن رعً الخنازٌر!".

االتجاهات؛ ومِن َث َّم العمل على حصر النار كً ال تمتد والعمل
على منع تفاقمها ،وعبلج مصدر النار ومحاولة إٌقافه ،وتعطً

ولؤلسؾ أن الكثٌر الٌوم ٌَرضى برعً الخنازٌر ً
بدال مِن الجمال!

األولوٌة فً ذلك للمناطق األكثر خطورة إما بقربها مِن الناس أو
موقع أنا السلفً

قربها مِن مصادر شدٌدة االشتعال ،وهكذا.

www.anasalafy.com

زمن فٌه شرور ومفاسد كثٌرة تحتاج إلى
ونحن الٌوم فً
ٍ
إصبلح ،وهً تختلؾ ِمن بل ٍد وبٌئة إلى أخرى ،والمصلح الموفق
هو َمن ٌمكنه تحدٌد الشر ودرجاته فً بٌئته ،وٌقوم إصبل ُحه
على رإٌة واعٌة بذلك.
مكان لٌس كالشر العام الذي ٌستهدؾ بل ًدا
فالشر المحصور فً
ٍ
أو أكثر ،والشر الذي ٌستهدؾ دنٌا الناس لٌس كالشر الذي
ٌستهدؾ دٌنهم ،والشر الذي ٌبقى على حاله كمعصٌ ٍة مِن
المعاصً لٌس كالشر الذي ٌتمدد وقد ٌصل بصاحبه إلى الكفر
28

البطاقات الدعوٌة
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حكم صبلة َمن فارق اإلمام لقٌامه لركعة خامسة

حول قول النبً -صلى هللا علٌه وسلم:-
(و َت ْف َت ِر ُق أ ُ َّمتًِ َعلَى َث َبل ٍ
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًة)
ث َو َ
َ

السإال:

السإال:

كنتُ أصلً العشاء خلؾ اإلمام وعند الركعة الرابعة قام للخامسة
فقمتُ معه؛ ألنً كنت شا ًّكا فً عدد الركعات التً صلٌتها ،وكنت

ت
ما الجمع ب ٌْن حدٌث النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ا ْف َت َر َق ِ
ارى
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًةَ ،و َت َف َّر َق ِ
ص َ
ت ال َّن َ
ا ْل ٌَ ُهو ُد َعلَى إِ ْحدَ ى أَ ْو ثِ ْن َت ٌْ ِن َو َ
ث
س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًةَ ،و َت ْف َت ِرقُ أ ُ َّمتًِ َعلَى َث َبل ٍ
َعلَى إِ ْحدَ ى أَ ْو ثِ ْن َت ٌْ ِن َو َ

متؤخرا عنه بركعة ،وعندما قمتُ تذكرتُ وارتبكت ألنً لم أعرؾ
ً
ماذا أفعل :هل أجلس فً هذه الحالة أم ماذا؟ وبسبب ارتباكً
خرجتُ مِن الجماعة على أساس أنه ٌجوز ترك الجماعة ،ولم

س ْبعٌِنَ ف ِْر َق ًة) (رواه أبو داود ،وصححه األلبانً) ،حٌث إنه فٌه أن
َو َ

أتذكر وقتها أنه ٌجب أن ٌكون بسبب ،وأكملتُ ما كان ٌنقص مِن

المسلمٌن سٌفترقون على ٖ 7فرقة ،فً حٌن أننا نسمع عن

صبلتً منفر ًدا ،فهل صبلتً باطلة فؤعٌدها أم هً صحٌحة؟

فرق كثٌرة ج ًّدا تفرقت علٌها األمة ،ومعلوم أن الحدٌث صحٌح،
ٍ
فما هو الجمع الممكن ب ٌْن الحدٌث والواقع األلٌم؟

الجواب:

الجواب:

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

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

سنة ،وهو البقاء فً الجماعة
فصبلتك صحٌحة مع أنك خالفتَ ال ُّ
وتصحٌح الصبلة بتذكٌر اإلمام وسجود السهو معه ،وكان ٌنبؽً

فالحدٌث ٌتكلم عن رءوس الفِرق ،وبعضها داخل فً بعض.

منتظرا
علٌك حٌث تؤكدتَ مِن خطئه أن تجلس فً التشهد األخٌر
ً
له مع سائر المؤمومٌن ،وتس ِّبحون له حتى ٌجلس.

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

31

سنة فً أول
شبهة حول النهً عن كتابة ال ُّ

هل ٌجوز للمعتدة مِن وفاة االنتقال إلى بٌت

اإلسبلم ،وجوابها

والدها إذا كانت على خبلؾ مع أهل زوجها؟

السإال:

السإال:

سنة النبوٌة الشرٌفة،
قلتُ لبعضهم ممن ٌنكر االحتجاج بال ُّ

امرأة ُتوفً زوجها مِن شهر ،وهً تقضً العدة اآلن فً بٌت

سنة ،إنما
وٌقول ال ٌحتج إال بالقرآن" :إن النهً عن كتابة ال ُّ

زوجها الذي مات فٌه مع والد زوجها ووالدته ،وهناك خبلفات

كان فً أول اإلسبلم خشٌة اختبلط أو التباس القرآن الكرٌم

ومشاكل بٌنها وب ٌْن أهل زوجها ،فهل ٌجوز لها أن تكمل عدتها

سنة
سنة" .فقال لً" :فإذا كان ذلك كذلك ،فكٌؾ تلتبس ال ُّ
بال ُّ

فً بٌت أبٌها؛ ألنها تعانً مِن ذلك ،والبعض ٌقول ٌلزمها

بكبلم ملك الملوك؟! وبالتالً ٌبقى األمر على النهً عن كتابة

البقاء ،وأن تتقً هللا وال تخرج مهما كان ،فما الحكم فً ذلك؟

سنة" .فما الجواب عن ذلك بارك هللا فٌك؟
ال ُّ
الجواب:
الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
وشتم ،وال تستطٌع
ب
معتبرا كضر ٍ
أذى
فإذا كانوا ٌإذونها
ً
ً
ٍ
التخلص مِن أذاهم؛ جاز لها الخروج مِن بٌت زوجها إلى ؼٌره.

فقد كان فً أول األمر لم ٌتعود الناس بع ُد على التفرقة التلقائٌة
ب ٌْن القرآن وؼٌره ،ولٌس كل الناس ٌعرفون مِن وجوه الببلؼة

موقع أنا السلفً
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ما الحكم إذا تم إخراج مال لمساعدة مرٌض ثم

حكم صبلة اإلمام والمؤمومٌن إذا رجعوا معه

ُ
شفً أو ُتوفً ق ْبل تسلمه؟

للتشهد األوسط بعد قٌامهم

السإال:

السإال:

ٔ -إذا تم جمع مبلػ مِن المال لمساعدة شخص مرٌض ثم توفاه

ٔ -حصل موقؾ ؼرٌب فً الصبلة نرٌد أن نعرؾ حكمه ،وهو:

هللا ،فماذا نفعل بهذا المال؟

أن اإلمام كان ٌصلً بالناس فقام للركعة الثالثة ،ولم ٌجلس
للتشهد األوسط ،فدخل رجل وهو ٌسمع الناس ٌقولون لئلمام:

أٌضا شخص مرٌض تم جمع مال له لعمل عملٌة ،ثم ق ْبل أن
ًٕ -

"سبحان هللا ،سبحان هللا!" ،وكان اإلمام قد وقؾ بالفعل فذهب

نسلمه بقٌة المال علمنا أنه تصرؾ وعمل العملٌة ،فهل نعطٌه

إلٌه هذا الشخص وأجلسه بالقوة ،فجلس اإلمام وجلس

مال الصدقات التً معنا أم ماذا نفعل فٌها ،مع العلم أن المال

جالسا مِن األول أو َمن قام ثم
المؤمومون وراءه سواء َمن كان
ً

مجموعا مِن أعدا ٍد كبٌرة مِن الناس؟
ٌكوم
ً

جلس بعد جلوس اإلمام ،فما حكم صبلة هذا اإلمام فً هذه
الحالة؟ وكذا ما حكم صبلة المؤمومٌن كذلك؟

ٖ -هل ٌجوز إعطاء شخص معوق مِن الصدقات ،وله ابن
مرٌض ،وٌعمل موظ ًفا حكوم ًٌّا وٌشتكً الحاجة ،لكننً رأٌته
ٌمسك موباٌل سعره مرتفع ج ًّدا فً ٌده ،فما الحكم وأنا ال أعرؾ

ٕ -ما حكم حالة الذهول أو االرتباك التً قد تصٌب المصلً
بوج ٍه عام حتى لو كان ٌدري وٌعلم حكم الشرع ،فقد ٌرتبك

عنه شٌ ًئا؟

خٌرا.
وٌسًء التصرؾ فٌقوم أو ٌجلس ،وهكذا ...؟ وجزاكم هللا ً

الجواب:

الجواب:

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

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

ٔ -فؤعطوا هذا المال لورثته.

ٔ -فٌبدو أن اإلمام جاهل أو متؤول ،فلم ٌكن ٌجوز له الجلوس
بعد أن استتم قائ ًما ،وإنما تبطل الصبلة لو فعل ذلك عم ًدا مع

َّ
وٌرؼب أن ٌجعل هذا المال
فقٌرا ٌُعطى المال،
ٕ -طالما كان
ً

علمه أنه ال ٌجوز ،أو كان ٌرى مذهب َمن ٌقول ٌشرع الجلوس

لفقٌر مرٌض آخر.
ٍ

ما لم ٌبدأ فً الفاتحة وهو ؼٌر صحٌح ،وكان الواجب على

صحٌحا ،وال تكتفً بمجرد الطلب
ٌٖ -نبؽً بحث الحالة بح ًثا
ً

المؤمومٌن أن ٌبقوا قائمٌن حتى ٌقوم مِن التشهد األوسط الذي

وبناء علٌه تتصدق.
والشكوى،
ً

عاد إلٌه جهبلً؛ ألنه باطل.
ان
س ْه ٍو َ
ٕ -قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-لِ ُكلِّ َ
س ْجدَ َت ِ
س ِّلم) (رواه أحمد وأبو داود ،وصححه األلبانً).
َب ْع َد َما ٌُ َ

موقع أنا السلفً
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هل ٌضمن المال َمن نفذ وصٌة المتو َّفى مع

هل ٌسجد للسهو َمن نوى االنفراد عن إمامه

اعتراض ورثته علٌها؟

الذي قام لركعة خامسة؟

السإال:

السإال:

ٔ -تركت امرأة مبلػ ٕٔ ألؾ جنٌه أمانة عند أحد جٌرانها

إذا زاد اإلمام ركعة خامسة فً الصبلة الرباعٌة ،ونوى المؤموم

الصالحٌن األمناء ،وقالت له :إذا ماتت فٌخرج هذا المال صدقة

االنفراد وتشهد وسلم ،فهل علٌه سجود سهو؟

جارٌة عنها ،واآلن هذه المرأة قد ماتت ،فؤخبر هذا الرجل أخا
الجواب:

المتوفٌة بما حدث ،فؤخبر أخوها أبناء المرأة فوافقوا على
إخراج المال صدقة جارٌة عن أمهم ،ثم فً الٌوم الثانً مباشرة

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

اتفقوا مع بعضهم على تقسٌم المال فاتصلوا بخالهم وقالوا له
نرٌد المال! فقال لهم خالهم :اتصلوا أنتم بجار أمكم التً كنتم

فٌسجد للسهو بعد ما ٌنتهً مِن صبلته.

تتركونها وقولوا له ذلك ،وبالفعل اتصلوا بالرجل فرفض وقال
موقع أنا السلفً
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لن أعطٌهم شٌ ًئا ،وأنا سؤنفذ وصٌة األم ،ثم قال بعد ذلك بؤنه
أخرج المال صدقة جارٌة؟
أٌضا :اعتبروا أننً أخرجته من أول ٌوم الذي وافقتم
ٕ -وقال
ً
كلكم فٌه على ذلك ،ولما قالوا له :حتى لو كان كذلك كنت
أخرجت الثلث فقط ،فقال :هذه وصٌتها وهذه أمانة.
ٖ -فما الحكم فً هذه الحاالت والتساإالت كلها؟
خٌرا ونفع
ٗ -وهل هناك إثم أو ضمان على أحد؟ وجزاكم هللا ً
بكم.
الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
فتحسب تركتها كلها بما فً ذلك ما تركته مِن ذهبٍ ،وكذا أثاث
منزلها ،واألجهزة المنزلٌة ،ولو كانت الشقة التً تسكنها تملٌك،
وٌضاؾ لقٌمة المجموع الـٕٔ ألؾ ثم ٌحسب الثلث ،فإن كانت
الـ ٕٔ ألؾ تعدل الثلث فؤقل؛ فقد صح تصرؾ الرجل الذي تركتْ
عنده المال ،وإن كان أكثر مِن الثلث ،فٌنظر :إذا كان وضع هذا
الجار المال فً الصدقة الجارٌة ق ْبل أن ٌرجعوا فً كبلمهم فلٌس
علٌه شًء لهم؛ ألنهم وافقوا ،وإن كان قد أخرجها بعد أن
أخبروه ٌضمن لهم ما زاد على الثلث.
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حكم ترك صبلة الجمعة ألجل الحراسة أو عدم

ماذا ٌفعل َمن عثر على موباٌل وعجز عن

إمكانٌة مؽادرة مكان العمل

الوصول لصاحبه؟

السإال:

السإال:

الوردٌةٌ -تركون حضور
ٌوجد فً الشركة أفراد أمن -فً َ

كنتُ أسٌر مع زوجتً ،فحاولت فتاتان أن ٌسرقا حقٌبتها ،وركبتا

الجمعة لعدم إمكانٌة ترك الشركة ،ثم إذا كان أحدهم بائ ًتا باللٌل

التاكسً سرٌ ًعا ،فنادٌتُ على التاكسً حتى توقؾ وأمسكنا بهما،

فً العمل ثم سافر إلى بٌته نام حتى بعد العصر ،فٌصلً الظهر

ولكن زوجتً ؼضبت وأخذت مِن إحداهما شنطتها ولم تجد فٌها

خٌرا.
جمعا باستمرار ،فهل ٌجوز فعله؟ وجزاكم هللا ً
والعصر ً

إال جهاز موباٌل ،فنسٌنا وانصرفنا به وهو فً أٌدٌنا ،واآلن ماذا
نفعل بهذا الموباٌل؟ ونحن لم نجد علٌه أي أرقام إال صورتٌن

الجواب:

إلحدى الفتاتٌن ،وال ندري :هل هذا الموباٌل مسروق أم ملك
لها؟ وحاولنا االتصال على الرقم الموجود فً الموباٌل مرات

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

كثٌرة فلم ٌرد علٌنا أحدٌ ،وهذا مِن حوالً ٖ شهور ،فماذا نفعل
اآلن؟ وكٌؾ نتصرؾ؟

فإذا كان ال ٌمكن تقسٌم نوباتجٌة الجمعة بحٌث ٌحضرها فر ٌد فً
مسج ٍد ٌنتهً سرٌ ًعا ،وٌذهب لآلخر حتى ٌدرك مسجدً ا ٌطٌل فً

الجواب:

الخطبة والصبلة ،وكان ال ٌمكن ترك الشركة خبلل المدة الوجٌزة
ظهرا ،وٌلزم الفرد
للصبلة ولو بترك الخطبة  -جاز أن ٌصلٌها
ً

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

الذي ٌنام بعد الفجر أن ٌنوي االستٌقاظ لصبلة الظهر فً
فتصدقوا به أو بثمنه.

موعدها ،فإن ؼلبته عٌنه لم ٌؤثم ،ولكن ال ٌجوز أن ٌنوي
الجمع.

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الوسائط المتعددة
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عقٌدة
 -131تابع المرتبة الرابعة وهً مرتبة خلق هللا لألعمال وتكوٌنه وإٌجاده لها (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -116القضاء والقدر (( )2شرح السنة للمزنً) .الشٌخ /سعٌد محمود

القرآن الكرٌم وعلومه
 -114اآلٌات ( )12 -8من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -115اآلٌات ( )11 -9من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -116اآلٌة ( )13من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة سبأ) .دٌ /اسر برهامً
 -118اآلٌتان ( )11 -11من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر برهامً
 -119اآلٌتان ( )11 -11من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر برهامً
 -161اآلٌتان (( )177 -176سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -162اآلٌتان (( )179 -178سورة آل عمران -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

حدٌث
 -151باب من سمع العطسة ٌقول الحمد هلل (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -173تابع الخلع وكٌف الطالق فٌه (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً
 -174قول هللا تعالى (وال تنكحوا المشركات حتى ٌؤمن) (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً
 -136باب صالة االستسقاء (كتاب الصالة -عون المعبود) .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد
 -111من (فضل نسب النبً وتسلٌم الحجر علٌه قبل النبوة) إلى (توكله على هللا تعالى وعصمة هللا تعالى له من الناس) (كتاب الفضائل-
مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -112من (بٌان مثل ما بعث به النبً من الهدى والعلم) إلى (إذا أراد هللا تعالى رحمة أمة قبض نبٌها قبلها) (كتاب الفضائل -مختصر
صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -129الترغٌب فً الصدقة على الزوج واألقارب وتقدٌمهم على غٌرهم (كتاب الصدقات -الترغٌب والترهٌب) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

فقه وأصوله
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باب األضحٌة (فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً
 -155حكم رفع الٌدٌن فً الدعاء حال الخطبة (الشامل فً فقه الخطٌب) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -156اختتام الخطبة (الشامل فً فقه الخطٌب) .الشٌخ /سعٌد محمود

تزكٌة وتربٌة ورقائق
 -117باب فً الٌقٌن والتوكل (منجد الخطٌب) .الشٌخ /محمد سرحان
 -118باب االستقامة (منجد الخطٌب) .الشٌخ /محمد سرحان
 -119باب التفكر فً عظم مخلوقات هللا تعالى وفناء الدنٌا وأهوال اآلخرة وسائر أمورها وتقصٌر النفس وتهذٌبها وحملها على االستقامة
(منجد الخطٌب) .الشٌخ /محمد سرحان
الفوز والنجاة فً الدعوة إلى هللا .الشٌخ /سعٌد صابر
11 -126وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )4حسن الصحبة للقرآن ( )4كٌف نتدبره ونتلذذ به (( )3فواتح شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب
الشرٌف
 11 -127وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )5حسن الصحبة للقرآن ( )5كٌف نتدبره ونتلذذ به ( )4تدارس القرآن (فواتح شهٌة للجوعى).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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الواقع المعاصر
 -111رؤٌة عامة حول الحدث (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
 -112رسالة لألهالً وعموم المصرٌٌن (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
 -113رسالة لمن ٌستغل الحدث سلبٌا (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
 -114دوافع الجرأة على التكفٌر (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
 -115بما ٌثبت عقد اإلسالم (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
 -116الخوارج الجدد (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
 -117تعظٌم الشرٌعة للدماء (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
 -118أدركوا سفٌنة المجتمع (لقاء حواري حول أحداث مسجد الروضة بشمال سٌناء) .الشٌخ /شرٌف الهواري
حول قتل المصلٌن .الشٌخ /عصام حسنٌن
تعلٌق على أحداث مسجد الروضة .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة
نشرة األخبار -الجمعة 1439-3-5هـ 2117-11-24 -م
نشرة األخبار -السبت 1439-3-6هـ 2117-11-25 -م
نشرة األخبار -اإلثنٌن 1439-3-8هـ 2117-11-27 -م
نشرة األخبار -األربعاء 1439-3-11هـ 2117-11-29 -م
نشرة األخبار -الخمٌس 1439-3-11هـ 2117-11-31 -م
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