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المقاالت

2

لماذا َت َج َّرأُوا َعلٌَنا؟ (ٕ)

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم( :-مَنْ ٌُر ِد َّ
ٌن)
َ
هللا ُ ِب ِه َخ ٌْ ًرا ٌُ َف ِّق ْه ُه فًِ الدِّ ِ
ِ
(متفق علٌه).

كتبهٌ /اسر برهامً
َفقِلَّ ُة الفِ ْق ِه فً الدٌِّن ُت َإدِّ ي إلى ال َ
اق،
سادِ،
ش ِّر وال َف َ
َع وال ِّن َف ِ
ِ
والبد ِ
اع األ ُ َّم ِة و َت َم ُّزقِ َها.
و ُكلُّ َها
أسباب فً َ
ٌ
ض ٌَ ِ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
فقد ذكرنا فً المقال السابق أن مِن أعظم أسباب الضعؾ الذي
َحل َّ باأل ُ َّمةِ :وجود البؽً ب ٌْن أبنابها ،وانتشار هذا المرض

اق
دَع وال ِّن َف ِ
ولو َتؤ َ َّم ْل َنا ما َو َق َع فً التارٌخ ،كٌؾ كان ُظ ُهور ِ
الب ِ
وا ْنتِ َ
ت
سقُو ُط " َب ٌْ ِ
س َب ًبا لِ َت َسلُّطِ األعداء! فقد كان ُ
الج ْه ِل َ
شا ُر َ

الخطٌر ،ونتناول فً مقالنا الٌوم سب ًبا ثان ًٌا ،هو مِن أعظم أسباب

س َّماة
ور الدولة الباطِ ِن ٌَّ ِة -ال ُم َ
ال َم ْقد ِ
ِس" فً ٌد الصلٌبٌٌن بعد ُظ ُه ِ
ِص َر
سلُّطِ ها على
كثٌر مِن ببلد المسلمٌن ،فً م ْ
بـ"ال َفاطِ ِم ٌَّةِ" -و َت َ
ٍ
س"
وإفرٌقٌا والح َِجاز ،وأَ ْج َزاءٍ مِن الشام ،ولم ترجع "القُدْ ُ

ض ا ْل ِع ْل َم
ض ا ْل ِع ْل َم ا ْنت َِزا ًعا ٌَ ْن َت ِز ُع ُه مِنْ ا ْل ِع َبادَِ ،ولَكِنْ ٌَ ْق ِب ُ
هللا َال ٌَ ْق ِب ُ
َّ َ
سا
ِب َق ْب ِ
اس ُر ُءو ً
ض ا ْل ُعلَمَاءِ ؛ َح َّتى إِ َذا لَ ْم ٌُ ْب ِق َعالِ ًما :ا َّت َخ َذ ال َّن ُ
ضلُّوا) (متفق علٌه).
ضلُّوا َوأَ َ
سبِلُواَ ،فؤ َ ْف َت ْوا ِب َؽ ٌْ ِر عِ ْل ٍم؛ َف َ
ُج َّه ًاال؛ َف ُ

ص َبلح
للمسلمٌن إال بعد زوال هذه الدولة ال ُم َنا ِف َقة على ٌد " َ

ص ال ِع ْل ِم،
سلُّطِ األعداء ،وهو" :الجهلُ ،و َن ْق ُ
الضعؾ والفساد و َت َ
وا ِّت َخا ُذ
سلَّ َم( :-إِنَّ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
الرإوس ال ُج َّهال" ،قال النبً َ -
ِ

ٌِّن" مبعو ًثا مِن "نور الدٌن محمود" َ -ر ِح َم ُهما هللاُ َت َعالَى،-
الد ِ
و َكانَ َقد َن َ
ي و ُم ْسلِم" وكتب
شر
ار ّ
َ
أنواع ال ُعلُوم فصار "ال ُب َخ ِ
تدرٌس
الحدٌث ُت ْتلَى فً المساجد فً مصر والشام ،وكذلك كان
ُ
س َّنة -كان هو القابم
الفِ ْق ِه على المذاهب -مذاهب أبمة أهل ال ُ

صولَ الفسا ِد فً األرض -
ولقد َبٌَّنَ هللاُ َ -ع َّز َو َجلَّ -لنا أن ُح ُ
وأعظ ُم فسا ٍد هو فسا ُد االعتقاد ،بال ِّ
ص العلم
س َب ُبهَ :ن ْق ُ
ش ْركَ -

المنتشر إلزالة آثار هذه البدعة.

ت
تدرٌج ًٌّا؛ فلقد كان أول شِ ْركٍ َو َقع على ظهر األرض بسبب مو ِ
ور ،روى البخاري عن ابن عباس
العلماء ،فبدأت ِ
البدَع فً ال ُّظ ُه ِ

كبٌر على
بإقبال
"الص ْح َوةُ اإلسبلمٌة" ال ُم َعاصِ َرة
ولقد تمٌزت
َّ
ٍ
ٍ
ال ِع ْل ِم ال َ
انتشارا واسِ ًعا
السلَف ًُِّ"
ً
ش ْرعِ ًِّ وأَهْ لِه ،وحقق "ال َم ْن َه ُج َ
س َّنة
ب ٌْن أبناء العمل اإلسبلمً ،وصارت عقٌدة "أهل ال ُ

 َرضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه َما -فً قوله -تعالىَ ( :-و َقالُوا َال َت َذرُنَّ آلِ َه َت ُك ْم َو َالس َوا ًعا َو َال ٌَ ُؽ َ
وث َو ٌَ ُعوقَ َو َن ْس ًرا) (نوح ،)ٕٖ:قال:
َت َذرُنَّ َو ًّدا َو َال ُ
وحَ ،فلَ َّما َهلَ ُكوا أوحى الشٌطانُ
ال َ
"أَ ْس َما ُء ِر َج ٍ
صالِحٌِنَ مِن َق ِ
وم ُن ٍ
صا ًبا،
سون أَن َ
إلى َقو ِم ِهم أن ا ْنصِ ُبوا إلى َم َجالِسِ هم التً كانوا ٌَ ْجلِ ُ

وع لآلٌات
والج َما َعة" وطرٌقتهم فً العلم والعمل مِن ُّ
َ
الر ُج ِ
القرآنٌة والحدٌث النبوي ،وكثرة االستدالل بالنصوص ،وانتشار

س ُّموهَا بؤسمابِ ِهمَ ،ف َف َعلُواَ ،فلَ ْم ُت ْع َبد ،حتى إذا َه َل َك أُولَبِ َك و ُنسِ َخ
و َ
ال ِع ْل ُم -أي زال العلمُ -عبِ َدت".

السلَفِ ٌَّ ِة كـ"ابن جرٌر وابن كثٌر" ،وانتشار شروح
التفسٌرات َّ
س َّنة ،وكتب العقٌدة على طرٌقة السلؾ  -هً األصل الذي
كتب ال ُ
ٌُ ْر َجع إلٌه؛ وال َؼ َرا َب َة فً ذلك؛ إذ أن اإلصبلح ال ٌُ ْمكِن أن ٌقوم

البدْ َعة ال َع َملِ ٌَّ ِة ً
أوال
ص ال ِع ْل ِم َ
فؤنتَ ترى كٌؾ كان َن ْق ُ
س َب ًبا ل ُظ ُهور ِ
-وهً بدعة التماثٌل التذكارٌة للصالحٌن والكبار ،-ثم َت َح َّو َلت

إال على ال ِع ْل ِم.

سل بهم ،فً االستسقاء وؼٌر ذلك
إلى بدع ٍة اعتقادٌةٍِ ،ب َظنِّ ال َت َو ُّ
من الحاجات ،فلما ماتَ تبل ِم َذةُ ال ُعلَ َماء وزاد الجهل ِج ًدّ ا ،و ُنسِ َخ

سلُّطِ األَ ْعداءِ  ،كما قال -
ب َت َ
س َب ُ
سا ُد َ
الج ْهلُ ،وال َف َ
صا ِح ُب ُه َ
سا ُد ٌُ َ
وال َف َ
ض
ض ٌْ َنا إِ َلى َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ فًِ ا ْل ِك َتا ِ
ب لَ ُت ْفسِ دُنَّ فًِ ْاألَ ْر ِ
تعالىَ ( :-و َق َ

البدَع ال ُك ْف ِر ٌَّة االعتقادٌة ،وظهر ال ِّ
صرٌحا -
ش ْر ُك
ً
ال ِع ْل ُم ظهرت ِ
س ُّموهَا آلهة!
والعٌاذ باهلل -حتى َ

ٌرا َ .فإِ َذا َجا َء َو ْع ُد أ ُ َ
وال ُه َما َب َع ْث َنا َعلَ ٌْ ُك ْم
َم َّر َت ٌْ ِن َولَ َت ْعلُنَّ ُعلُ ًّوا َكبِ ً
س َ
ار َو َكانَ َو ْعدً ا
شدٌِ ٍد َف َجا ُ
ِع َبا ًدا لَ َنا أُولًِ َبؤْ ٍ
سوا خ َِبللَ ال ِّد ٌَ ِ
َم ْف ُع ً
ال َو َبنٌِنَ
وال ُ .ث َّم َردَدْ َنا لَ ُك ُم ا ْل َك َّر َة َعلَ ٌْ ِه ْم َوأَمْدَدْ َنا ُك ْم ِبؤ َ ْم َو ٍ

ً
صفة لل ُك َّفاِر وال ُم َنا ِفقٌِنَ  ،قال هللا
وقد جعل هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -الجهل َ
تعالىَ ( :-وإِنْ أَ َح ٌد مِنَ ا ْل ُم ْار َك َفؤ َ ِج ْرهُ َح َّتى ٌَ ْس َم َع
اس َت َج َ
ش ِركٌِنَ ْ
هللا ُث َّم أَ ْبل ِْؽ ُه َمؤْ َم َن ُه َذلِ َك ِبؤ َ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َال ٌَ ْعلَمُونَ ) (التوبة،)ٙ:
َك َبل َم َّ ِ

سؤْ ُت ْم
س ْن ُت ْم ِألَ ْن ُفسِ ُك ْم َوإِنْ أَ َ
ٌِرا  .إِنْ أَ ْح َس ْن ُت ْم أَ ْح َ
َو َج َع ْل َنا ُك ْم أَ ْك َث َر َنف ً
سو ُءوا ُو ُجو َه ُك ْم َولٌَِدْ ُخلُوا ا ْل َم ْس ِجدَ
اء َو ْع ُد ْاْلخ َِر ِة لِ ٌَ ُ
َفلَ َها َفإِ َذا َج َ
ٌرا) (اإلسراء)7-ٗ:؛
َك َما د ََخلُوهُ أَ َّولَ َم َّر ٍة َولِ ٌُ َت ِّب ُروا َما َعلَ ْوا َت ْتبِ ً

وقال -تعالىَ ( :-ولَكِنَّ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ َال ٌَ ْف َقهُونَ ) (المنافقون ،)7:وقال -

والبدَ ِع
الج ْه ِل
فعندما حصل فً بنً إسرابٌل الفسا ُد بسب ِ
ب َ
ِ

تعالىَ ( :-ولَكِنَّ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ َال ٌَ ْعلَمُونَ ) (المنافقون ،)8:وقال النبً -
3

سلُّ ُط األعداءِ  ،وعندما قامت ال َّد ْع َوةُ إلى
صل َت َ
وال ُّظ ْل ِم وال َب ْؽًِ َح َ
واإلخبلص
هللا
هللا على ٌد َن ِب ًٍّ لهم ح َّف َزهم على الجها ِد فً
سبٌل ِ
ِ
ِ
سبٌل هللاَِ ،و ُو ِجد ذلك
فً ذلكِ  ،و َط َل ُبوا من َنبِ ٌِّ ِهم َملِكا ٌقاتلون فً
ِ

واألعمال واألحوال وانحرافات الجماعات-؛ ف َت َّم تشوٌ ُه صور ِة
العمل اإلسبلمً ُك ِّله -بل اإلسبلم نفسه ،-وإٌقاع الصِّدَ ام ال ُم َد ِّمر
ِ
داخل المجتمعات؛ فتمزقت الببل ُد وضاعت األوطان ،وزادت
للس َبل ِح،
س َّرهُم أن تتحول ببلدُنا إلى
سوق ِّ
الو ْطؤَةُ لؤلعداء الذٌن َ
َ
ٍ
ت الجهل والفقر والمرض.
ول فً ُمس َت ْن َق َعا ِ
مع ال ُّد ُخ ِ

س َبل ُم -فً جٌش "طالوت" -
الجٌل ُ الذي كان منه داود َ -علَ ٌْ ِه ال َّ
والفتح بفضل هللا َ -ع َّز
النصر
َرضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -كان ما أرادوا مِن
ِ
ِ
َو َجلَّ.-

ال نجاة لنا منها إال بعود ٍة للعلم النافع والعمل الصالح ،والدعوة
ب
المبنٌة على ذلك؛ فلن تعود األ ُ َّم ُة لِقُ َّوتِها إال بنشر العلم بال ِك َتا ِ

ص ْح َوة جاءت فترةُ "الربٌع العربً"
ولكن لؤلسؾ بعد مد ٍة مِن ال َّ
ور شدٌ ٍد لدى الشبابُ ،
واإلعراض
صوصا فً َطلَب ال ِع ْلم،
وخ
ِ
ً
ِبفُ ُت ٍ
وم اْللة -
عن ُد ُروسِ ه،
واالنشؽال -عند مَنْ ٌَ ْطل ُ ُ
ِ
ب ال ِع ْل َمِ -ب ُعل ُ ِ

س َّنة والعقابد والعبادات والمعامبلت واألخبلق بالتفسٌر
وال ُ
س ِّن ًِّ وبالحدٌث الصحٌح الثابت ،فً العلوم التً هً
سلَف ًِِّ ال ُّ
ال َّ
ض
ض َع ٌْ ٍن -كاإلٌمان واإلسبلم واإلحسان -والتً هً َف ْر ُ
َف ْر ُ

وم
ص َطلَح -مع
ول ال ِف ْق ِه وال ُم ْ
كال َم ْنطِ ِق وعِ ْل ِم ال َك َبلم وأ ُ ُ
ِ
ص ِ
إهمال ال ُعل ُ ِ
صودَة لِ َذاتِ َها؛ فؤُهمِل التفسٌ ُر ،وانتشرت ُعلُو ُم الق َِراءات -
ال َم ْق ُ

ِك َفا ٌَةٍ ،حتى تكون قضٌة ال ِع ْلم سِ َم ًة أساسٌة لكل المنتسبٌن إلى

لتحقٌق ال َف ْه ِم ثم ال َّت َد ُّبر وال َع َمل
وهً فً األصل َخا ِد َمة له
ِ
َّع َوة -وزاد األَ ْم ُر حتى أَ ْق َبل َ الكثٌرون على االهتمام بما
والد ْ

العمل اإلسبلمً.
ٌ
ٌ
ُّعا ِة إلى هللا ،بل لِ ُكلِّ ُم ْسل ٍِم
صفة
ب العلم
ضرورٌة لِ ُكلِّ الد َ
َو َطلَ ُ
ب ال ِع ْل ِم
سلَّ َمَ ( :-طلَ ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
و ُم ْسلِ َمةٍ ،كما قال رسول هللا َ -
ٌض ٌة َع َلى ُكلِّ ُم ْسل ٍِم) (رواه ابن ماجه ،وصححه األلبانً) ،وقد تظن
َف ِر َ
ض ُّر
بعض االتجاهات اإلسبلمٌة أن االهتمام بطلب العلم قد ٌَ ُ

أصحابها ،وعودة التقلٌد
وتقدٌم
ٌسمى بـ"العلوم اإلنسانٌة"
ِ
ِ
ب آخر :انتشار
المذموم والتعصب المذهبً فً جانبٍ ،ومِن جان ٍ
المبنً على ال َه َوى ،واختٌار اْلراء بال َت َ
ش ِّهً ،و َت َت ُّبع
التلفٌق
ِّ
الر َخص فً مواطن اإلجماع بزعم
ُر َخ ِ
ص المذاهب ،بل وإِ ْح َداث ُّ

ب َقضِ ٌَّة "السمع والطاعة" المطلوبة لتحقٌق "التعاون على البر

التٌسٌر! ،وهذا ُكلّه مع إهمال العلوم المقصودة لذاتها :كالتوحٌد

والتقوى" فً ظنهم ،وأن األٌسر علٌه فً قٌادة أتباعه أن ال
ٌكون منهم َمن ٌُناقِش و ٌَ ْسؤَل ُ عن الدلٌل ،ولماذا فعلنا؟ ولماذا

والفقه والحدٌث ،والتفسٌر والتهذٌب والسٌرة ،وال شك أننا ال
ننكر أهمٌة علوم اْلالت والوسابل ،ولكن بشرط عدم تضٌٌع

تركنا؟ فٌجعل مسؤلة ال َعاطِ َفة ُم َقدَّ َمة فً التربٌة عنده على ال َف ْهم

العلوم المقصودة لذاتها ،وإعطابها أولوٌتها ،حتى ٌدور الناس

وال ِع ْلم!

حول نصوص الوحً ال ُم َن َّزل؛ فٌحصل بذلك أنواع الصبلح.

وهذا مِن أخطر الظن وأَ ْس َوأ الظن؛ فإن العمل اإلسبلمً لٌس
ان ال َماشِ ٌَة ببل
بحاج ٍة إلى َج َهلَ ٍة ٌَقُودُونه وٌقودُهم قادتهم كقُ ْط َع ِ

ًِ ،و َتؤ َ ُّخر ال َّد ُع َوةِ،
ضعؾ
س َّب َب
العمل اإلسبلم ِّ
َ
وأما ما َج َرى؛ فقد َ
ِ
البدْ ِع ٌَّة،
وعودة اتجاهات التؽرٌب المُدَ ِّمرة وال ُّط ُرق ال ُخ َرافِ ٌَّة ِ

وره
َّ
دراٌة وال معرفة! بل هذا ٌَ ْح ِر ُم ال َع َمل َ
اإلسبلمً مِن أسباب ُن ِ
َّع َو َة
ص َفابه ومِن ُمو ِج َبات الوقاٌة مِن االنحراؾ ،و ٌُ َف ِّر ُغ الد ْ
و َ

وانتشرت األقوال واألفعال ال ِّ
ش ْر ِك ٌَّة ،بل َو ُعقِ َدت لها المإتمرات
العلمٌة فً الدول الؽربٌة والشرقٌةَ ،و َت َق َّرب الكثٌرون لؤلعداءِ

اسمِها و َ
ش ْكلِها؛ هذا مِن أخطر
اإلسبلم ٌَّ َة مِن مضمونِها مع بقاء ْ

س َلفِ ٌَّة" وفِ ْك ِر "ابن تٌمٌة وابن عبد الوهاب" باسم
ار َب ِة "ال َّ
بِ ُم َح َ
ار َبة اإلرهاب والفِ ْك ِر ال ُم َت َط ِّرؾ الذي ما َن َ
شؤ َ فً الحقٌقة إال
ُم َح َ

األمور علٌنا جمٌ ًعا!

ص ال ِع ْل ِم!
الج ْه ِل و َن ْق ِ
فً ظِ ل ِّ َ

ب العلم ٌتمثل فً
عٌب لدى كثٌر مِن ُط َّبل ِ
وإن كان هناك بالفعل
ٌ
عدم االمتثال ،و َك ْث َرة االعتراض ،وضعؾ التعاون على البر

سلَّح مع المسلمٌن لم تنتعش إال
فجماعات التكفٌر
والص َدام ال ُم َ
ِّ
ال مِن الشباب ،الذٌن َتقُو ُدهُم ال َعاطِ َف ُة الهوجاء
فً أوساطِ ال ُج َّه ِ

والتقوى ،وظهور الفردٌة ،وظهور ال َّن ْر ِجسِ ٌَّةِ ،وظهور أمراض
ب فً طلب العلم ،بل لنقص التربٌة؛ فبل
القلوب ،فلٌس ذلك بعٌ ٍ

ار َؼة ،والتً ٌَ ْس ُهل على األعداءِ َتو ِجٌ ُه َها مِن خبلل
والح َما َ
َ
س ُة ال َف ِ

ٌصح أن َن ُح َّث ُهم على العلم فقط ،بل البد مِن إذكاء روح العمل

ص َّد ُرون قٌادة هذه الجماعات ،وال
مجموع ٍة مِن ال ُع َم َبلء ٌَ َت َ
ٌستطٌع األَ ْؼ َما ُر تمٌٌز َع َمالَتِهم -إذ ال بصٌرة لهم فً األقوال

اإلسبلمً الشامل فً نفوس طبلب العلم ،وبٌان مسبولٌتهم عن
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أ ُ َّمتِهم ،وأن َعاطِ َف َتهم نحو قضاٌا المسلمٌن هً فً الحقٌقة جز ٌء
مِن إٌمانهم وإسبلمهم ،وأن ع َملَ ُهم فً الدعوة ال ُم َن َّظ َمة التً
تهدؾ إلى إقامة الفروض الضابعة فً األ ُ َّمة اإلسبلمٌة هو
عبلمة انتفاعهم بالعلم ،وإال كان ُح َّج ًة علٌهم َال لَ ُهم ،وأن
التزامهم السمع والطاعة لمن هو أَ ْعلَم منهم وأَ ْم َثل فً قٌادة
ٌ
عبلمة على انتفاءِ ال ِك ْب ِر
العمل اإلسبلمً لتحقٌق الواجبات هو
لوب ِهم.
ال َم ْذ ُموم
سد ِّ
والح َ
َ
والرٌاءِ و ُح ِّب الرٌاسة من قُ ِ
وكذلك ال بد مِن الحذر مِن التلذذ باألوضاع اإلدارٌة التً ُت ْؽ ِري
س لدى الكثٌرٌن ،والتً تصبح عاب ًقا فً حقٌقة األمر،
ُؼرور ال َّن ْف ِ
ً
الب ِّر والتقوى؛ فإن األوضاع
بدال مِن تحقٌق التعاون على ِ
اإلدارٌة داخل كثٌر مِن الجماعات اإلسبلمٌة صارت َع َق َب ًة!
التح ُّك ِم فً اْلخرٌن -فٌما تحت
لِ ُم َج َّر ِد َر ْؼب ِة القابمٌن علٌها فً َ
أنواع َ
الخلَل ما هللا أَ ْعلَ ُم ِبهِ.
أٌدٌهم-؛ ف َت َر َّت َب على ذلك من
ِ
الج ْه ِل
ج المشكلة ٌكون
بالعلم والتربٌةِ ،ولٌس باإلبقاءِ على َ
َفع َِبل ُ
ِ
س ْخ ِر ٌَ ِة منهم ،مثل َمن ٌقول:
والتحذٌر مِن ُط َّبل ِ
ب العلم أو ال ُّ
ِ
ي:
ار ّ
"أصحاب الكتب الصفراء"! ،أو َمن ٌقول لمن ٌحفظ ال ُب َخ ِ
ي ُن ْس َخ ًة"! ونحو هذه العبارات التً تحق ُر العلم
ار ِّ
"زدْ َنا مِنَ ال ُب َخ ِ
ِ
و ُت َه ِّونُ من شؤنه.
ً
ً
ب
صافٌة دون تخرٌج األجٌال مِن ُط َّبل ِ
نقٌة
فبل استمرار لدعوتِنا
العلم الواعٌن لِ َم ْن َه ِج ِهم ،العاملٌن به ،ال َّداعٌِن إلٌه ،الذٌن َت َر ّبوا
فً أحضانِه وعلى َم َبا ِدبِه ،وهللا المستعان.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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صا ِد ًقا
عندما قال لقومهَ ( :وإِنْ ٌَ ُك َكا ِذ ًبا َف َعلَ ٌْ ِه َك ِذ ُب ُه َوإِنْ ٌَ ُك َ
ض الَّذِي ٌَ ِع ُد ُك ْم) (ؼافر.)ٕ8:
ٌُصِ ْب ُك ْم َب ْع ُ

ال تضع القطن فً أذنٌك!
كتبه /أحمد حمدي
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

آن َوا ْل َؽ ْوا
وقال -تعالىَ ( :-و َقال َ الَّذٌِنَ َك َف ُروا ال َت ْس َم ُعوا لِ َه َذا ا ْلقُ ْر ِ
فٌِ ِه لَ َع َّل ُك ْم َت ْؽلِبُونَ ) (فصلت.)ٕٙ:

ففً ٌوم مِن األٌام؛ قدِم الطفٌل بن عمرو الدوسً -مِن قبٌلة

فقد حرص األعداء على التشوٌش؛ لٌقٌنهم بؤن الحق له رصٌد

صدَع النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
دوس -إلى مكة ،بعد أن َ

كبٌر فً القلوب والفطر السلٌمة ،ولو ُخلً ب ٌْن الناس وب ٌْن

بدعوته ،ونزل علٌه الوحً ،فقام الجهاز اإلعبلمً الكاذب

سماع الحق ،ولم ٌوضع حواجز ْلمنوا؛ فعند المجادلة والمناظرة

المشوه مِن كفار قرٌش بتحذٌر الطفٌل مِن أن ٌسمع للنبً محمد
ِّ

تجد انتصار الحجة كما حدث فً مناظرة موسى -علٌه السبلم-

-صلى هللا علٌه وسلم ،-فقالوا له :ال تسمع له حتى ال ٌسحرك،

مع فرعون ،ومناظرة إبراهٌم -علٌه السبلم -مع النمرود؛ فتجد

وإنه ٌفرق ب ٌْن المرء وزوجه ،وب ٌْن االبن وأبٌه ،وٌسفـِّه دٌن
اْلباء واألجداد!

هإالء إذا فشلوا فً اإلقناع لجؤوا إلى البطش والعنؾ والكذب!
كثٌر مِن المعانً الشرعٌة مِن إحسان الظن ،وعدم
عبلوة على
ٍ
التفتٌش عن القلوب والنٌات ،وعدم الحكم بالظن ،والتثبت مِن

ولم ٌزالوا به حتى وضع القطن فً أذنٌه ،ثم بعد فترة قال
لنفسهٌ" :ا طفٌل ،إنك لرجل لبٌب عاقل ،تمٌز الكبلم!"؛ فنزع

األخبار ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِ ٌَّا ُك ْم َو َّ
الظنَّ َ ،فإِنَّ
ٌِرا
ب ا ْل َحدٌِ ِ
اج َتنِ ُبوا َكث ً
ث) (متفق علٌه) ،وقال -تعالىْ ( :-
ال َّظنَّ أَ ْك َذ ُ

القطن مِن أذنٌه ،وسمع النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فؤسلم.

مِّنَ َّ
ض ال َّظنِّ إِ ْث ٌم) (الحجرات ،)ٕٔ:وقال -تعالى( :-إِنَّ
الظنِّ إِنَّ َب ْع َ
ال َّظنَّ َال ٌُ ْؽنًِ مِنَ ا ْل َحقِّ َ
ش ٌْ ًبا) (ٌونس ،)ٖٙ:وقال -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها

ً
أصبل مِن المخالِؾ له
وكثٌر مِن الناس الٌوم ال ٌرٌد أن ٌسمع
وٌضع القطن فً أذنٌه ،وعنده قراره المسبق ،وانطباعه الذي ال

الَّ ِذٌنَ آ َم ُنوا إِن َجا َء ُك ْم َفاسِ قٌ بِ َن َبإٍ َف َت َب ٌَّ ُنوا) (الحجرات.)ٙ:

ٌرٌد أن ٌؽٌره ،ولٌس عنده إنصاؾ وال عدل.

موقع أنا السلفً

وٌسمع لئلعبلم الذي ٌنشر االفتراء واألكاذٌب واإلشاعات،
واألخبار المفبركة ،والعناوٌن ؼٌر المع ِّبرة عن الحقٌقة والقص
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واللصق ،وٌردد العبارات مِن أن هإالء" :انتهازٌون  -عمبلء -
خونة  -منافقون  -متشددون  -تكفٌرٌون  -إرهابٌون -
متطرفون!" دون أن ٌكون معه ب ٌِّنة ،وال دلٌل وال برهان على
ما ٌدعً ،وٌلقً التهم جزا ًفا!
ولؤلسؾ تجد َمن ٌصدق ذلك وٌنشره "وٌشٌره" على مواقع
عقل أو وعً؛ فاإلنصاؾ
وصفحات التواصل االجتماعً دون
ٍ
"إذا سمعتَ عنً؛ فاسمع منً" ،ومِن اإلنصاؾ أن تسمع مِن
ؾ واحدٍ!
الطرفٌن ولٌس مِن طر ٍ
تذكر قول مصعب بن عمٌر -رضً هللا عنه -عندما جاء إلٌه
"أوتجلس
سعد بن معاذ -رضً هللا عنه -متوعدً ا ومهد ًدا لهَ :
خٌرا؛ انتفعتَ به ،وان كان ؼٌر ذلك كففناه
فتسمع إن كان
ً
عنك!"؛ فسمع منه فؤسلم ،وتذكر قول "مإمن آل فرعون"
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ٌا عرب ...هل لكم مِن ذلك ع ْبرة؟!

فوحدهم جمٌ ًعا على ما هو
إنه اإلسبلم ،نعم لقد جاء اإلسبلم
َّ
أشرؾ مِن القومٌة العربٌة ،سواء فٌما بٌنهم ،أو مع ؼٌرهم مِن

كتبه /سعٌد محمود

األمم ،إنه اإلسبلم بعقٌدته وشرٌعته وآدابه ،وهذه قصة ٌطول
شرحها ،ولكن ٌلخصها قول ربنا -سبحانه وتعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها

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

هللا َحقَّ ُت َقاتِ ِه َو َال َت ُمو ُتنَّ إِ َّال َوأَ ْن ُت ْم ُم ْسلِمُونَ .
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم
هللا َجمٌِ ًعا َو َال َت َف َّرقُوا َو ْاذ ُك ُروا ن ِْع َمتَ َّ ِ
اع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
َو ْ

فقد كان العالَم ق ْبل بعثة النبً -صلى هللا علٌه وسلمٌ -عٌش حٌاة

ص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َمتِ ِه إِ ْخ َوا ًنا َو ُك ْن ُت ْم
وب ُك ْم َفؤ َ ْ
إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْعدَ ا ًء َفؤَلَّ َ
ؾ َبٌْنَ ُقل ُ ِ
ش َفا ُح ْف َر ٍة مِنَ ال َّنار َفؤ َ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َك ٌُ َبٌِّنُ َّ
َعلَى َ
هللاُ لَ ُك ْم آ ٌَاتِ ِه
ِ
لَ َعلَّ ُك ْم َت ْه َتدُونَ ) (آل عمران.)ٖٔٓ-ٕٔٓ:

الجهل والوثنٌة ،والظلم والقهر لؤلضعؾ؛ إذ أن العالَم كانت
تحكمه قوتان عظمٌتان فً أكثر أموره -إن لم تكن كلها ،-وهما:
"الفرس والروم".

فهل لكم ٌا عرب مِن ذلك عبرة؟!

وكانت كل دولة مِن الدولتٌن تخضع لها مِن ممالك العالم ما
تخضع ،حٌث تقاسموا العالَم فٌما بٌنهما.

فاللهم اجمع كلمة المسلمٌن ،وألـِّؾ ب ٌْن قلوبهم ،وانصرهم على
عدوك وعدوهم.

وأما العرب فكانوا ٌعتزون بقومٌتهم العربٌة ،والتً كان مِن
الممكن أن تكون سب ًبا فً جعلهم قوة منافسة للقوتٌن العظمٌتٌن

موقع أنا السلفً

العالمٌتٌن ،ولكن هذا لم ٌحدث؛ وذلك ألن القومٌة العربٌة كانت
وتفرع كثٌر ،مما ٌجعل
ب
فً حقٌقتها عبارة عن قبلٌة ذات تشع ٍ
ٍ
الكٌان العربً متشرذ ًما فً حقٌقته ،وإن حاول أن ٌتظاهر على
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االجتماع على قومٌته العربٌة.
فراٌة القومٌة القبلٌة مق َّدمة على راٌة القومٌة العربٌة ،فهذا
ؼسانً ،وهذا منذري ،بل وهذا قرشً ،وهذا نجدي! وهذا كذا،
وهذا كذا ! ...كل ٌّ ٌعتز براٌة قبٌلته ونظامها الذي تقوم علٌه،
وعلى استعداد أن ٌقاتِل أخاه العربً مِن أجل القبٌلة ،بل وكانت
الحروب بٌنهم ال تتوقؾ وال تنتهً ،بل كان البعض فٌهم ٌعمل
لحساب الفرس ،واْلخر ٌعمل لحساب الروم ،وربما ٌقتتلون
ألجل ذلك؛ ولذلك لم تقم لهم دولة ،ولم ٌكن لهم كٌان ب ٌْن األمم.
ولما كانت بعثة النبً محمد -صلى هللا علٌه وسلم -وخبلل
عقدٌن أو ثبلثة مِن الزمن تحول حالهم إلى خٌر حال ،حٌث
تحول هإالء العرب الذٌن لم ٌكن لهم قوة وال كٌان وال ذكر ب ٌْن
األمم ،إلى أمة تتصدر األمم ،وتصدِّر لها النور والهدى ،بل
وصارت تهابها األمم!

حولهم وؼ ٌَّرهم وبدلهم إلى هذا الحال
فما الذي َّ
الشرٌؾ؟!
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أبناإنا ...واالمتحانات

وما دٌنك؟ و َمن النبً الذي ُبعث فٌكم؟ وفً اْلخرة قال رسول
هللا -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ال َت ُزول ُ َق َد َما َع ْب ٍد ٌَ ْو َم القِ ٌَا َم ِة َح َّتى
ٌُ ْسؤَل َ عَنْ ُع ُم ِر ِه فٌِ َما أَ ْف َنا ُهَ ،و َعنْ ِع ْل ِم ِه فٌِ َم َف َعلََ ،وعَنْ َمالِ ِه مِنْ
س ِم ِه فٌِ َم أَ ْب َبلهُ) (رواه الترمذي،
س َب ُه َوفٌِ َم أَ ْن َف َقهَُ ،وعَنْ ِج ْ
أٌَْنَ ا ْك َت َ

كتبه /أحمد حمدي
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

وصححه األلبانً) ،فهل أعددنا للسإال جوا ًبا؟!

ففً هذا الوقت مِن كل عام ٌنشؽل أبناإنا الطبلب فً مختلؾ

فلمثل هذا فؤعدوا ،ولمثل هذا فلٌعمل العاملون ،قال عمر -رضً
اس ُبواَ ،و ِز ُنوا أَ ْنفُ َ
س ُك ْم َق ْبلَ أَنْ ُت َح َ
"حاسِ ُبوا أَ ْنفُ َ
هلل عنهَ :-
س ُك ْم َق ْبلَ

المراحل التعلٌمٌة والجامعٌة فً امتحانات الترم (نصؾ العام)،
فندعو هللا لهم بالتوفٌق والنجاح والسداد ،وأن ٌكلل مجهودهم

أَنْ ُت َ
ب َؼدً ا ،أَنْ ُت َحاسِ ُبوا
ِسا ِ
وز ُنواَ ،فإِ َّن ُه أَهْ َونُ َعلَ ٌْ ُك ْم فًِ ا ْلح َ
ض األَ ْك َب ِرْ ٌَ ،و َمبِ ٍذ ُت ْع َرضُونَ ال َت ْخ َفى
س ُك ُم ا ْل ٌَ ْو َمَ ،و َت َز ٌَّ ُنوا لِ ْل َع ْر ِ
أَ ْنفُ َ
ِم ْن ُك ْم َخافِ ٌَ ٌة".

طوال العام بالخٌر لهم وْلبابهم.
وأذ ِّكرك أخً الطالب بالنٌة الصالحة فً المذاكرة مِن إدخال
السرور على أبوٌك وبرهما ،وأن تنفع أمتك ،وأن تكون لَ ِبنة

ّ
وبث روح األمل
 -وكذلك نذ ِّكر اْلباء بتوفٌر الهدوء فً البٌت،

لسداد الفروض الكفابٌة عن األمة اإلسبلمٌة فً مختلؾ العلوم،

والتفاإل ،والتحفٌز والتشجٌع فً قلوب أبنابهم أثناء فترة

وأن تكون قدوة وصورة طٌبة للملتزم بدٌنه ،والمتفوق فً

االمتحانات ،وإزالة حالة التوتر والقلق فً البٌوت ،وبث

دراسته؛ فبل تعارض بٌنهما حتى ٌُجازى اإلنسان بالثواب واألجر

الطمؤنٌنة ،وتوفٌر وسابل الراحة مِن األطعمة واألشربة

على هذا العمل ،والوقت الذي ٌقضٌه ،وأن ٌنتوي أن ٌستؽل

والعصابر ،وتهٌبة األجواء المناسبة لهذه الظروؾ.

إجازة نصؾ العام فً مزٌ ٍد مِن حفظ كتاب هللا وطلب العلم،
والدورات التثقٌفٌة ،وتعلم المهارات والدعوة إلى هللا والعمل

ٌنس اْلباء أن دورهم فً هداٌة أوالدهم ،وتربٌتهم على
وال
َ

الصالح ،والرحبلت الترفٌهٌة ،واألنشطة الرٌاضٌة المنضبطة

اإلٌمان والصبلة والقرآن وتعبٌدهم هلل هً أمانة كبٌره فً

بالشرع.

أعناقهم ،سٌسؤلهم هللا عنها ٌوم القٌامة ،وإٌقاظهم لصبلة الفجر

 -وكذلك نذ ِّكر أثناء االمتحانات بالمحافظة على األوراد العبادٌة

بكثٌر عن اهتمامهم
وصبلة الجماعة ال ٌقل أهمٌة ،بل ٌزٌد
ٍ
بمذاكرتهم فً أمور الدنٌا؛ فبل بد مِن ترتٌب األولوٌات

مِن القرآن واألذكار والدعاء ،والمحافظة على صبله الجماعة

واالهتمامات ،فالدٌن واْلخرة خٌر مِن الدنٌا والعاجلة ،وال
تعارض فً الحقٌقة ،قال هللا -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا قُوا
ارا) (التحرٌم ،)ٙ:قال علً بن أبً طالب -رضً
س ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َن ً
أَنفُ َ

وصبله الفجر ،وقٌام اللٌل ولو بركعتٌن فحسب مع الوتر؛ فؤحب
األعمال إلى هللا أدومها وإن قل.

هللا عنه" :-أدبوهم وعلموهم".

وكذلك أذ ِّكر بعدم الؽش فً االمتحانات ،واستحضار مراقبه هللا
فً السر والعلن وأنه ٌرانا على كل حال ،واستحضار معنى

اص َط ِب ْر َعلَ ٌْ َها)
الصبل ِة َو ْ
وقال هللا -تعالىَ ( :-وأْ ُم ْر أَهْ لَ َك ِب َّ
الصبلَ ِة
(طه ،)ٖٕٔ:وقال -صلى هللا علٌه وسلمُ ( :-م ُروا أَ ْوالَدَ ُك ْم بِ َّ
اض ِر ُبو ُه ْم َعلَ ٌْ َهاَ ،و ُه ْم أَ ْب َنا ُء َع ْ
ش ٍر
س ْب ِع سِ نٌِنَ َ ،و ْ
َو ُه ْم أَ ْب َنا ُء َ
ج ِع) (رواه أبو داود والترمذي ،وصححه
َو َف ِّرقُوا َب ٌْ َن ُه ْم فًِ ا ْل َم َ
ضا ِ

التوكل على هللا مع األخذ باألسباب وعدم التعلق بها ،قال هللا -
هللا َف َت َو َّكلُوا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ ) (المابدة ،)ٕٖ:فاألخذ
تعالىَ ( :-و َعلَى َّ ِ
باألسباب واجب ،واالعتقاد فٌها الشرك ،واألخذ باألسباب ال
ٌنافً التوكل على هللا.

األلبانً).

 -وكذلك هذه االمتحانات واالستعداد لها "سواء االمتحان العملً

َ
اعَ ،و ُكلُّ ُك ْم َم ْس ُبول ٌ عَنْ
وقال -علٌه الصبلة والسبلم( :-أ َال ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
اعَ ،وه َُو َم ْس ُبول ٌ عَنْ َرعِ ٌَّ ِتهِ،
َرعِ ٌَّتِهَِ ،ف ْاألَمٌِ ُر الَّذِي َعلَى ال َّن ِ
اس َر ٍ

أو الشفهً أو التحرٌري" تذكرنا بامتحان آخر فً اْلخرة ،ربما
أسبلته معروفة مسب ًقا أو ؼٌر مفاجؤة ،ولكن ال ٌجٌب علٌها إال

اع َعلَى أَهْ ِل َب ٌْتِهَِ ،وه َُو َم ْس ُبول ٌ َع ْن ُه ْمَ ،وا ْل َم ْرأَةُ َرا ِع ٌَ ٌة
َو َّ
الر ُجل ُ َر ٍ

َمن آمن بها ،وعمل بمقتضاها؛ ففً القبر ٌُسؤل العبدَ :من ربك؟
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ٌ
ال
َعلَى َب ٌْ ِ
اع َع َلى َم ِ
ت َب ْعلِ َها َو َولَ ِدهَِ ،وه ًَِ َم ْس ُبولَة َع ْن ُه ْمَ ،وا ْل َع ْب ُد َر ٍ
َ
اعَ ،و ُكلُّ ُك ْم َم ْس ُبول ٌ َعنْ
َ
س ٌِّ ِد ِه َوه َُو َم ْس ُبول ٌ َع ْنهُ ،أ َال َف ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
َرعِ ٌَّتِ ِه) (متفق علٌه) ،وقال( :إنّ َّ
اس َت ْرعاهُ:
راع َع ّما ْ
هللاَ َ
سابِل ٌ كل َّ ٍ
جل َ عنْ أهْ ِل َب ٌْتِ ِه) (رواه
الر ُ
ض ٌَّ َعهُ؟ َح ّتى ٌَسؤَل َ َّ
أحف َِظ ذلِ َك أ ْم َ
َ
النسابً وابن حبان ،وحسنه األلبانً).
كثٌرا مِن الطبلب فً االبتدابً،
كذلك ال بد مِن التنبٌه على أن
ً
والمراحل اإلعدادٌة واالنتقالٌة أنهى االمتحانات -أو على وشك-
ق ْبل موعد اإلجازة الرسمٌة؛ فٌنبؽً للقابمٌن على تعاهدهم
مبكرا بعقد برامج
وتربٌتهم واالعتناء بهم أن ٌبدأوا معهم
ً
وأنشطة اإلجازة ،وشؽل أوقاتهم بما ٌنفع؛ حتى ُتستؽل هذه
الفرصة مِن الفراغ؛ فنفسك إن لم تشؽلها بالحق شؽلتك بالباطل،
ان َم ْؽبُونٌ فٌِ ِه َما َكثٌِ ٌر مِنَ
قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ن ِْع َم َت ِ
الص َّح ُة َوا ْل َف َرا ُغ) (رواه البخاري) ،فنحن ال نصنع الفرص،
اسِّ :
ال َّن ِ
ولكن إذا جاءتْ ٌنبؽً أن ال نضٌعها.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الطرٌق إلى القدس!
كتبه /سامح بسٌونً
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
فالطرٌق إلى عودة "القدس" ألحضان أمتنا ،لن ٌكون إال
بالتمسك بدٌننا وهوٌتنا ،واالعتزاز بذلك ،وإعبلنه فً كل
المحافل ،وتفعٌل ذلك على كل المستوٌات ،ثم السعً والعمل
الدءوب بعد ذلك للحفاظ على ببلدنا مِن التشرذم والتقسٌم
المخطط لها ،والعمل على اتخاذ البلزم المتبلك قراراتنا السٌاسٌة
طب ًقا لمصالح أمتنا الخالصة ،والتً لن تكون إال إن اعتمدنا على
أنفسنا بتنمٌة علمٌة واقتصادٌة مستدامة ،توفـِّر لشعوبنا حاجتها
المطلوبة ،وتمكننا مِن زراعة أرضنا ،وبناء مصانعنا ،وصناعة
أسلحتنا؛ لنستطٌع تحرٌر مقدستنا بؤٌدٌنا.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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وهذه المستوطنات لٌستْ مشروعات اقتصادٌة استثمارٌة لها

المستوطنات اإلسرابٌلٌة أخطر وسابل تهوٌد القدس

جدوى اقتصادٌة ،بل هً وسٌلة حدٌثة قدٌمة ٌُنفق علٌها
كتبه /عبلء بكر

الملٌارات لبلستٌبلء على أرض فلسطٌن ،وهً ورقة هامة

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

قدر ممكن مِن األرض
للضؽط اإلسرابٌلً لتوسٌع حدودها ألكبر ٍ
العربٌة فً أي مفاوضات قد تضطر إسرابٌل للدخول فٌها.

فقد دأبت الحركة الصهٌونٌة منذ بداٌات الهجرة الٌهودٌة إلى

واالستٌطان كذلك له صورة عسكرٌة؛ إذ تتسم هذه المستوطنات

فلسطٌن فً مطلع القرن العشرٌن المٌبلدي على إقامة

منذ نشؤتها بالطابع العسكري ،لكونها تزرع داخل التكتبلت

المستوطنات (المستعمرات) الصهٌونٌة فً فلسطٌن لتوطٌن

السكانٌة الفلسطٌنٌة وبجوارها وحولها إلحداث التؽٌٌر السكانً

الٌهود فٌها!

المطلوب بزٌادة الكثافة السكانٌة للٌهود فً األراضً التً

فاالستٌطان هو العنصر األساسً الثابت ،والسبلح الحدٌث القدٌم

ٌسكنها الفلسطٌنٌون بما فٌها القدس القدٌمة ،وهدفها األكبر:

فً اإلستراتٌجٌة الصهٌونٌة ق ْبل وبعد عام ٔ9ٗ8م ،أي ق ْبل

التؽٌٌر الدٌموؼرافً (السكانً) للقدس الشرقٌة وتهوٌدها،

وبعد قٌام دولة إسرابٌل ،ولهذا كان بن جورٌون مإسس دولة

وتحوٌل الفلسطٌنٌٌن فً المستقبل القرٌب -مع وسابل أخرى-

ٌعرؾ الصهٌونٌة بؤنها هً االستٌطان.
إسرابٌل ّ

إلى أقلٌة!

مستعمرات ال مستوطنات:

لذا فالمستوطنات حصون قتالٌة مسلحة ومعادٌة لكل ما هو
فلسطٌنً ٌحٌط بها؛ إذ تتصارع معه على اقتسام األرض ،وهً

ومما ٌنبؽً التن ُّبه له أن كلمة (مستعمرة) أقرب فً الداللة مِن

تقام مِن أول ٌوم لها -وطوال بقابها -فً حماٌة المإسسة

كلمة (مستوطنة)؛ إذ أن كلمة مستوطنة تعنً اتخاذ المكان وط ًنا

العسكرٌة اإلسرابٌلٌة؛ ألنها مفروضة على واقع األرض

وتوطنه ،وهً كلمها لها داللة تارٌخٌة بالنسبة للؽرب؛ إذ تعنً

فرضا!
الفلسطٌنٌة
ً

ضا ببل شعب أو سكان ٌتخذها المستوطنون لهم
أن هناك أر ً

لقد بدأت حكومة حزب العمل المشروع االستٌطانً بعد حرب

ٌروج له و ٌدعٌه الٌهود منذ أن وطؤت أقدامهم
وط ًنا ،وهو ما ِّ

ٌونٌو ٔ9ٙ7م بخطة لبلستٌطان وضعها (إٌجال آلون) بدعوى

أرض فلسطٌن ،أما كلمة (مستعمرة) فتعنً عند الؽرب االستؽبلل

االحتٌاجات األمنٌة الحٌوٌة إلسرابٌل تجاه األراضً الفلسطٌنٌة

ضا
والسٌطرة ،وتحمل عند العرب ودول العالم الثالث معنى بؽٌ ً

المحتلة ،ولكن سرعان ما خرجت الحكومات اإلسرابٌلٌة سواء

ٌتمشى تما ًما مع أطماع الٌهود فً فلسطٌن ،ومع الؽرض مِن

كانت مِن حزب العمل أو اللٌكود عن معاٌٌر خطة (إٌجال آلون)،

قٌام دولة إسرابٌل ،والتً هً فً األساس دولة استعمارٌة

كما فً إنشاء مستعمرة (كرٌات أربع) فً الخلٌل ،ومستعمرة

عنصرٌة زرعها الؽرب فً المنطقة العربٌة لما وراءها مِن

طوفان
(ٌامٌت) فً سٌناء أثناء احتبللها ،وتحول االستٌطان إلى
ٍ

تحقٌق مصالح الؽرب والٌهود فً المنطقة.

مِن المستوطنات خاصة بعد الخروج مِن سٌناء ،وانتهاء الحرب
مع لبنان عام ٕٔ98م؛ إرضا ًء للناخبٌن والمتشددٌن

شبكة استٌطانٌة ٌهودٌة داخل األراضً المحتلة:

ضا عن الفشل فً االحتفاظ بسٌناء والبقاء
اإلسرابٌلٌٌن ،وتعوٌ ً
وخبلل ٓ٘ سنة مِن بعد حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م ،واالستٌبلء على

فً لبنان.

القدس الشرقٌة أنشؤت إسرابٌل شبكة استٌطانٌة مِن مبات
المستوطنات فً القدس الشرقٌة وحولها فً ظل االتفاق الضمنً

وقد راعت خطة االستٌطان اإلسرابٌلٌة فً بناء

ب ٌْن حزبً" :اللٌكود والعمل" ،ومختلؾ األحزاب اإلسرابٌلٌة

المستوطنات:

لتهوٌد القدس ،وجعلها عاصمة إلسرابٌل ،وعدم العودة إلى
حدود ما ق ْبل ٘ ٌونٌو ٔ9ٙ7م.
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 -أن تؽطً مختلؾ األراضً الفلسطٌنٌة والعربٌة المحتلة لمزٌ ٍد

بعد حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م واحتبلل القدس الشرقٌة بدأتْ مباشرة

مبرر أمنً أو ؼٌره ،كما فً المستوطنات
مِن السٌطرة علٌها ببل
ٍ

خطوات التهوٌد خاصة فً مدٌنة القدس القدٌمة؛ فتم إعبلن

التً أقٌمتْ فً سابر أنحاء الضفة الؽربٌة وؼزة والجوالن.

قرار توسٌع نطاق حدود بلدٌة القدس وتوحٌدها فً ٌ ٕ8ونٌو
ٔ9ٙ7م.

 أن توزع هذه المستوطنات توزٌ ًعا ٌسمح بالتواصل بٌنها،وٌساهِم فً فصل األجزاء العربٌة والفلسطٌنٌة عن بعضها،

دَو َن ًما مِن
وداخل المدٌنة القدٌمة :أعلن عن مصادرة ْ ٔٔٙ

كالشرٌط االستٌطانً المحاذي للخط األخضر الفاصل ب ٌْن

أحٌاء البلدة القدٌمة ،وهدم الحً العربً (حارة الشرؾ) مِن حً

إسرابٌل (فلسطٌن المحتلة سنة ٔ9ٗ8م) وب ٌْن القدس الشرقٌة

المؽاربة فً القدس القدٌمة ،وتهجٌر السكان العرب مِن هذه

والضفة الؽربٌة ،والمستوطنات الفاصلة ب ٌْن القدس الشرقٌة

المناطق بالقوة ،وذلك لتوسٌع رقعة الحً الٌهودي بالقدس

والضفة الؽربٌة ،والمستوطنات الفاصلة ب ٌْن شمال الضفة

القدٌمة مِن ٘ د َْو َن َمات إلى ٖٓٔ د َْو َن َما ،مع بنابه فً نمطٍ ٌمزج

الؽربٌة وجنوبها ،وب ٌْن شمال مرتفعات الجوالن وجنوبها.

ب ٌْن القدٌم والحدٌث ،وتوافدت علٌه أفواج مِن المستوطنٌن
الٌهود ،لٌصل عدد سكانه إلى ٖٕٓٓ ٌهودي.

وقد نجحت السٌاسة االستٌطانٌة بالفعل فً تحقٌق أهدافها:
ت كبٌر ٍة مِن األراضً الفلسطٌنٌة
فاستولت إسرابٌل على مساحا ٍ

وخارج سور المدٌنة القدٌمة :تمت مصادرة ٖٖ٘ٗ دون ًما مِن

المحتلة إلقامة مبات المستوطنات علٌها ،وزرع اإلسرابٌلٌون

أراضً حً الشٌخ جراح ،ووادي الجوز ،وأرض السمار فً

مإثرا داخل األراضً المحتلة.
كبٌرا
ً
ألنفسهم تواج ًدا ً

شتاء ٔ9ٙ8م ،لتقام علٌها أحٌاء استٌطانٌة ٌهودٌة تؽلق
األفقٌن الشمالً والؽرب مِن القدس الشرقٌة ،بإقامة

وقطعت إسرابٌل التواصل ب ٌْن المناطق السكنٌة الفلسطٌنٌة؛

مستوطنات( :رامات أشكول) ،و(عفعات همفتار) ،و(معلوت

صرٌن فً مدنهم وقراهم ،وال
وعلٌه فالفلسطٌنٌون ٌعٌشون محا َ

دفنا) ،و(التلة الفرنسٌة) ،والتً ش َّكلت أول األطواق مِن

ٌستطٌعون االنتقال بحرٌ ٍة داخل األراضً المحتلة ،حٌث تفصل

المستوطنات حول القدس ،تربط بٌن القدس الشرقٌة (وسكانها

بٌنهم المستوطنات والطرق التً تربط بٌنها ،والتً تتحكم فٌها

جمٌ ًعا مِن العرب ق ْبل حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م) والقدس الؽربٌة

عشرات البوابات والحواجز ونقاط التفتٌش اإلسرابٌلٌة!

(وسكانها جمٌ ًعا مِن الٌهود) ،وتصل القدس الؽربٌة بمنطقة
الجامعة العبرٌة فً جبل المشارؾ (سكوٌس) ،وتم إسكان

 -كثـَّفت إسرابٌل مِن تواجدها العسكري فً األراضً المحتلة مِن

المستوطنٌن الٌهود فٌها على عجل؛ للتحكم فً الطرق المحٌطة

خبلل قوات الجٌش اإلسرابٌلً الربٌسٌة وقوات االحتبلل

بهذه المستوطنات ،خاصة الشارع الممتد منها إلى مدٌنة (رام

المنتشرة لحماٌة المستوطنات ،ومِن خبلل المستوطنٌن الٌهود

هللا) فً شمال القدس.

المسلحٌن التابعٌن لقوات االحتبلل م َّكنت هذه الكتل االستٌطانٌة
سلطات االحتبلل مِن سنِّ قوانٌن وإصدار قرارات لتحقٌق مكاسب

وفً صٌؾ ٓٔ97م بدأ بناء الطوق الثانً مِن

على األرض لبناء أو لحماٌة المستوطنات أمن ًٌّا بنزع ملكٌات

المستوطنات فً القدس الشرقٌة ،فتمت مصادرة

فلسطٌنٌة ،وإزالة مزروعات وبساتٌن ،واقتبلع أشجار ،ورفض

ٓ ٔٔ78دون ًما ،وبناء:

لمبان فلسطٌنٌة جدٌدة حولها ،إلخ.
التصرٌح
ٍ
 -إٌجاد حقابق على األرض ٌصعب تؽٌرها ،وبالتالً ٌتعذر معها

 -مستوطنة (نفً ٌعقوؾ) على مساحة ٓ ٗ7دون ًما فً المنطقة

العودة إلى حدود ما ق ْبل حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م.

الشمالٌة مِن القدس.

المستوطنات والسٌطرة على األرض العربٌة:

 مستوطنة (راموت) على مساحة ٓٗ ٗ8دون ًما ،فً المنطقةالؽربٌة.
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 -مستوطنة (تالبٌوت الشرقٌة)على مساحة ٕٕٓٗ دون ًما ،فً

األحٌاء العربٌة داخل القدس ،وفً الضفة الؽربٌة عن بعضها،

المنطقة الجنوبٌة الشرقٌة.

ولتتحكم بها فً الطرق الموصلة إلٌها ،بٌنما تتواصل وتترابط
كبٌرا ،فهناك
نجاحا
هً مع بعضها البعض ،ونجحتْ فً ذلك
ً
ً

 -مستوطنة (جٌلو) على مساحة ٓٓ ٕ7دون ًما ،فً المنطقة

الٌوم أكثر مِن ٓ ٖ8ألؾ مستوطن ٌهودي ٌعٌشون وٌنتشرون

الجنوبٌة الؽربٌة.

فً الضفة الؽربٌة المحتلة ،وأصبح الفلسطٌنٌون ٌش ِّكلون أقلٌة
فً القدس الشرقٌة المحتلة (نحو  %ٖ7فقط مِن مجموع

 -إقامة قرٌة (داود) على مساحة ٖٓٔ دون ًما مِن حً الشماعة

السكان).

وٓٓٔ دونم مِن وادي الربابة فً منطقة باب الخلٌل.

وٌبقى السإال الذي ٌحتاج إلى إجابة :أٌن كان زعماء العرب

وجدٌر بالذكر :أن كل ذلك تم فً ظل حكم حكومة حزب العمل

وحكامهم ورجال السٌاسة فٌهم ،ودورهم فً رصد هذه

(التً ٌصفها البعض باالعتدال وعدم التطرؾ ،والمناداة بالسبلم

السٌاسٌة اإلسرابٌلٌة االستٌطانٌة والتصدي لمنعها بطرق جاد ٍة

مع الفلسطٌنٌٌن!) التً حكمت إسرابٌل مِن ٔ9ٙ7م إلى

ومإثرةٍ؟! وماذا كان ٌنتظرون مِن وراء تخاذلهم أمام هذه

ٔ977م ،فهً التً وضعت األساسات الستٌطان القدس

األفعال الصهٌونٌة فً األراضً العربٌة المحتلة المخالفة لكل

وتهوٌدها ،وفرض القدس الموسعة لفرض األمر الواقع ،وبلؽت

القوانٌن والمواثٌق واألعراؾ الدولٌة؟!

مساحة األراضً التً صادرتها حكومة حزب العمل فً تلك
الفترة  ٔ7ألؾ دونم ،وحتى عندما عاد حزب العمل إلى السلطة

وقد ارتبطت سٌاسة االستٌطان اإلسرابٌلٌة بالسعً

عام ٕٔ99م استثنى القدس مِن قرار تجمٌده للمستوطنات فً

لتحقٌق أهداؾ أخرى ؼٌر ما سبق ،ولتحقٌقها تقوم

ٌولٌو ٕٔ99م.

بممارسات استعمارٌة وعنصرٌة للوصول إلٌها ،منها:
أما حزب اللٌكود (المتطرؾ) :فقد واصل هذه السٌاسة -سٌاسة
فرض الواقع -بوضع خطة تطوٌر القدس ،بهدؾ مضاعفة عدد

 -تحجٌم ووقؾ النمو السكانً للتجمعات العربٌة :وذلك بتضٌٌق

الٌهود فً القدس الكبرى مِن ٖٖٓ أل ًفا إلى ٓ٘ 7أل ًفا خبلل ٕ٘

زمام المدن والقرى الفلسطٌنٌة وتقلٌل مساحتها الكلٌة ،وعدم

سنة (مِن ٘ٔ98م إلى ٕٓٔٓم) ،وساهَم فً تنفٌذ ذلك

السماح بالبناء إال على أجزاءٍ صؽٌرة منها ،وفً أضٌق الحدود،

والمسارعة فٌه الهجرة الكبٌرة مِن ٌهود االتحاد السوفٌتً

رؼم التزاٌد السكانً للفلسطٌنٌٌن فً األراضً المحتلة ،حٌث

السابق ،وتزاٌد الكبلم وقتها عن تسوٌ ٍة للصراع العربً

ت
تحٌط المستوطنات بالمدن أو القرى فتحولها إلى مجموعا ٍ

اإلسرابٌلً ،وهذا ٌب ٌِّن بجبلءٍ أن االستٌطان والتهوٌد سٌاسة

متفرق ٍة مِن األبنٌة ؼٌر مرتبط بعضها ببعض ،وال مجال لها

ثابتة متفق علٌها مِن كل الحكومات اإلسرابٌلٌة المتتالٌة العمالٌة

لبلتساع؛ إذ تتخللها المستوطنات والطرق والشوارع الموصلة

واللٌكودٌة واالبتبلفٌة للحٌلولة دون إعادة القدس للفلسطٌنٌٌن

بٌنها ً
وعرضا.
طوال
ً

أو تقسٌمها مِن جدٌدٍ.

أما مناطقها الخضراء :فٌتم تجمٌدها بعدم السماح بالبناء علٌها

وفً شتاء ٓٔ98م تمتْ مصادرة ٓٓٗٗ دون ًما مِن قرٌتً بٌت

ت مقترحة أو تحت اإلنشاء ،كما
لتتحول بعد ذلك إلى مستوطنا ٍ

حنٌنا وشعفاط ،وبناء مستوطنة (بسؽات زبٌؾ) و(بسؽات

ٌتم تحوٌل مناطق واسعة إلى مناطق خضراء لتكون مناطق

عومر) لٌكونا حلقة وصل ب ٌْن المستوطنات الشمالٌة والشرقٌة.

ً
مستقببل ،أو تزرع ؼابات لمنع
احتٌاطٌة للتوسعات الٌهودٌة
التمدد العربً إلٌها ،ولكن ذلك ال ٌمنع أن تتحول هذه الؽابات

وبنفس الكٌفٌة واصلتْ -وتواصل -السلطات اإلسرابٌلٌة بناء

بعد ذلك إلى مناطق بناءٍ مِن جدٌد إذا أرادت سلطات االحتبلل

المستوطنات حول القدس وفً الضفة الؽربٌة إلى اْلن؛ لتزٌد -

بناء مستوطنة فٌها.

وبصور ٍة كبٌر ٍة -مِن مساحة األرض التً تسٌطر بالفعل علٌها،
ً
حاجزا ماد ًٌّا داب ًما ٌفصل
وتوزع هذه المستوطنات بكٌفٌة تش ِّكل
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 -مثال ذلك :فً عام ٓٔ97م صودرت أرض مساحتها ٖٔ98

لجمع القمامة والمخلفات ،وال اهتمام كاؾٍ بنقلها ،وال مبلعب أو

أشجارا ،وأطلق علٌها ؼابة:
دون ًما مِن قرٌة (شعفاط) ،وزرعت
ً

حدابق عامة.

(راموت) .وفً عام ٔٔ99م قطعت أشجار هذه الؽابة وأقٌمت
وال بناء -أو إصدار تصرٌحات بناء -لوحدات سكنٌة جدٌدة تكفً

علٌها مستوطنة( :رٌخس شعفاط) ،وبنٌت فٌها  ٕٔ٘ٙوحدة

السكان رؼم النمو السكانً المتزاٌد للفلسطٌنٌٌن ،ورؼم اإلعبلن

سكنٌة لمستوطنٌن ٌهود!

ت ْلخر عن مشروعات مستقبلٌة لبناء
-على الورق -مِن وق ٍ

 -إبعاد الفلسطٌنٌٌن عن أراضٌهم:

وحدات سكنٌة فً تلك المناطق؛ مما ٌضطر معه السكان العرب
إلى بناء مساكن بدون تراخٌص لتبقى هذه المساكن مهددة

ولم تكتؾِ السلطات اإلسرابٌلٌة بمصادرة أألراضً وتجمٌدها ،بل

باإلزالة فً أي وقت؛ لكونها ؼٌر قانونٌة ،بٌنما تعٌش اْلالؾ

عمدت إلى فرض ضرٌب ِة ِم ْل ِك ٌَّة على السكان العرب منذ عام

مِن العاببلت مِن معدومً السكن لدى أقرباء لهم فً أوضاع

٘ٔ98م ،ب َم َبالػ ُم َبالػ فٌها حتى مع كونها أراضً ال ٌُسمح

سكنٌة صعبة للؽاٌة ،بٌنما ؼادر البعض مدٌنة القدس إلى قرى

بالبناء علٌها ،لدفع الفلسطٌنٌٌن إلى التخلص منها ،حتى صارت

خارجها فً الضفة الؽربٌة.

بعض هذه األراضً مطروحة للبٌع أو معرضة للمصادرة بسبب

 -سحب الهوٌات الفلسطٌنٌة:

ما علٌها مِن الضرابب؛ هذا إلى جانب طرد السكان العرب
قسرا بعد مصادرة أراضٌهم ومساكنهم
وتهجٌرهم أو إبعادهم
ً

بدأ إسقاط هوٌات الفلسطٌنٌٌن المقدسٌٌن مباشرة عقب احتبلل

تطبٌ ًقا لسٌاسة الترانسفٌر أو الترحٌل للسكان العرب أو نقلهم

الٌهود للقدس فً ٌونٌو ٔ9ٙ7م ،حٌث قامت سلطة االحتبلل

باتجاه الضواحً.

بمنح المقدسٌٌن الموجودٌن داخل القدس عند احتبللها بطاقة
زرقاء؛ مما ترتب علٌه إسقاط هوٌة نحو ٗٗ أل ًفا منهم؛ ألنهم

اإلهمال الشدٌد للمناطق العربٌة:

كانوا خارج القدس عند احتبللها.
فً الوقت الذي ُتنفق فٌه الملٌارات على بناء األعداد الكبٌرة مِن
ً
نسبة لٌستْ قلٌلة
الوحدات السكنٌة فً المستوطنات -رؼم أن

وتتفنن السلطات اإلسرابٌلٌة فً وضع القوانٌن التً تم ِّكن هذه

منها ؼٌر مسكونة لئلحجام مِن بعض الٌهود ،خاصة ؼٌر

السلطات مِن حرمان الفلسطٌنٌٌن مِن بطاقات هوٌتهم ،وتتعامل

المتدٌنٌن المتشددٌن عن العٌش فً األراضً المحتلة خو ًفا مما

مع الفلسطٌنٌٌن كمقٌمٌن فً األراضً المحتلة ال كمواطنٌن

تشهده مِن حٌن ْلخر مِن اضطرابات-؛ فإن المناطق العربٌة التً

فٌها! حٌث خسر آالؾ الفلسطٌنٌٌن هوٌاتهم التً تم ِّكنهم مِن

بجوارها محرومة بصور ٍة ظاهر ٍة وواضح ٍة مِن الخدمات

اإلقامة -خاصة فً القدس -بسبب السفر للخارج ،أو االنتقال

والرعاٌة األساسٌة فً شتى جوانب الحٌاة المختلفة!

للضفة الؽربٌة نتٌجة أزمة السكن ،ف َمن تلك القوانٌن اإلسرابٌلٌة
التً بسببها فقد الفلسطٌنً المقدسً حق اإلقامة فً القدس أنه

ففً الوقت الذي تشهد فٌه المناطق الٌهودٌة مِن القدس

إذا أقام خارج القدس لمدة سبع سنوات ،أو حصل على حق

استثمارات طابلة على البنٌة التحتٌة مِن :طرق ،وحدابق،

اإلقامة فً بل ٍد آخر ،أو حصل على جنسٌ ٍة أخرى ٌفقد هوٌته

وكهرباء وإنارة للشوارع ،وتوفٌر للمٌاه والؽاز ،وبناء عشرات

بذلك.

اْلالؾ مِن الوحدات السكنٌة للٌهود ،وإنشاء مناطق تجارٌة
وصناعٌة ،وتقدٌم القروض المٌسرة للمستوطنٌن الٌهود للبناء؛

ومما تض ٌّق به سلطات االحتبلل على الفلسطٌنٌٌن :أنها تقوم

أوضاعا للمعٌشة
فإن األحٌاء والمناطق العربٌة فً القدس تشهد
ً

بمنح أذونات خاصة للفلسطٌنٌٌن لدخول القدس ،وال تسمح

ب معزولة ،مكونة مِن منازل
صعبة للؽاٌة؛ فبٌوتها أشبه بجٌو ٍ

بدخول سٌاراتهم ،بما ٌعنً تركها خارج المدٌنة عند دخول

طابق أو طابقٌن ،واألرصفة ال وجود لها ،والطرق أكثرها
مِن
ٍ

المدٌنة ،كما تتعمد سلطات االحتبلل منع المصلٌن مِن الضفة

ؼٌر مع َّبد ،ومصابٌحها قلٌلة ،ومعظمها ال ٌعمل ،وال أماكن كافٌة

الؽربٌة وؼزة مِن الوصول إلى المسجد األقصى والصبلة فٌه!
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ومما ٌلفت النظر :أن نسبة هجرة الفلسطٌنٌٌن النصارى أعلى

وفً عام ٔٔ99م أُعلن عن مصادرة األراضً المحٌطة بجبل

بكثٌر مِن هجرة الفلسطٌنٌٌن المسلمٌن؛ إذ بلؽت أعداد النصارى
ٍ
فً أواخر التسعٌنٌات فً فلسطٌن ٕٓٔ ألؾ نصرانً مِن

(أبو ؼنٌم)؛ تمهٌ ًدا لبناء ٓٓ٘ ٙوحدة سكنٌة على مراحل،
الستٌعاب ٓٗ ألؾ مستوطن ،وقد صدر قرار االستٌطان فً (أبو

مجموع النصارى الذي بلػ ٓٗٗ أل ًفا ق ْبل عام ٔ9ٗ8م!

ؼنٌم) فً فبراٌر ٔ997م ،وقد أثبتت األٌام أن هذا المشروع
بكثٌر.
ٌرمً إلى استٌطان أعدا ٍد أكبر مِن ذلك
ٍ

التضٌٌق على المإسسات التعلٌمٌة الفلسطٌنٌة:

و ٌُبلحظ على هذا المشروع االستٌطانً:
حافظ الفلسطٌنٌون بعد االحتبلل اإلسرابٌلً للقدس والضفة على
الوضع ق ْبل االحتبلل فً ٌونٌو ٔ9ٙ7م ،ومع ذلك فقد دأبتْ

 -أن التفكٌر فٌه وبداٌة تنفٌذه جاء بعد اتفاق "أوسلو" مع

سلطات االحتبلل اإلسرابٌلٌة على التضٌٌق على العملٌة التعلٌمٌة

القٌادة الفلسطٌنٌة ،وكؤن االتفاق قد فتح شهٌة سلطات االحتبلل

بؤمور ،منها:
فً المدارس الفلسطٌنٌة
ٍ

البتبلع المزٌد مِن األرض المحتلة ،خاصة فً القدس ،والخط
األخضر الفاصل بٌنها وب ٌْن الضفة الؽربٌة المحتلة.

 تفرٌػ المإسسات التعلٌمٌة مِن كوادرها. أن المستوطنة تقع فً جنوب القدس لتربط ما تم بناإه مِن -إصدار قرار بإشراؾ البلدٌة اإلسرابٌلٌة على امتحانات

أحٌاءٍ فً القدس الشرقٌة بشبكة طرق سرٌعة مِن حً (جٌلو)

الثانوٌة العامة منذ عام ٔ997م.

الٌهودي فً أقصى الجنوب الؽربً للقدس إلى (راموت) فً
الشمال الؽربً للقدس ،مكملة مشروع عزل القدس الكبرى تما ًما

 -إصدار قوانٌن متبلحقة لفرض المناهج الع ْبرٌة على المدارس

عن الضفة الؽربٌة.

الفلسطٌنٌة؛ حٌث تدٌر بلدٌة القدس اإلسرابٌلٌة ٖٗ مدرسة ،فً
حٌن تدٌر معظم بقٌة المدارس وكالة األمم المتحدة لؽوث

 أن المستوطنة تإثـِّر سٌاح ًٌّا واقتصاد ًٌّا على بٌت لحم ،والتًتستضٌؾ الحجاج النصارى لمكانتها عندهم ،حٌث ُولد فٌها

وتشؽٌل البلجبٌن (أونروا)؛ باإلضافة إلى مدارس خاصة أنشؤها
فلسطٌنٌون للحد مِن التحاق التبلمٌذ الفلسطٌنٌٌن بالمدارس التً

المسٌح -علٌه السبلم ،-وفٌها كنٌسة القٌامة.

تدٌرها سلطة االحتبلل.
 -أن المستوطنة تخنق مدن بٌت لحم ،وبٌت جاال ،وبٌت ساحور؛

مستوطنة جبل (أبو ؼنٌم):

أراض تستوعب الزٌادة السكانٌة الطبٌعٌة
حٌث تبقٌها دون
ٍ
ً
فٌها ،فبٌت لحم ً -
شماال بمستوطنة جبل
مثبل -صارتْ محصورة

جاء بناء هذه المستوطنة لٌب ٌِّن بوضوح ما علٌه الصهاٌنة مِن

(أبو ؼنٌم) ،ومِن الجنوب بمستوطنة (كفار عتصٌون) ،ومِن

التمادي فً االستٌطان والتهوٌد لمدٌنة القدس ،فجبل (أبو

الؽرب بمستوطنة (بٌتار العلٌا)ِ ،ومن الشرق بمستوطنة

ؼنٌم) ،والذي تطلق سلطات االحتبلل علٌه اسم( :هار حوما)

(تفوح).

ٌقع على مسافة ٕ كٌلو متر فقط مِن شمال مدٌنة (بٌت لحم)،
وٌعد امتدادً ا طبٌع ًٌّا للمدٌنة ٌمكنها مِن التوسع العمرانً فٌه

 -أن الطرق االلتفافٌة ب ٌْن مستوطنة (جٌلو) ومستوطنة جبل

ً
مستقببل ،فهو االحتٌاطً شبه الوحٌد لبناء مساكن عربٌة

(أبو ؼنٌم) ،ستفصل شوارعها بٌت لحم عن شرق القدس

جدٌدة ،ولكن سلطات االحتبلل قررت بعد حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م

وؼربها ،وتمزق بذلك وحدة األراضً الفلسطٌنٌة ،وتمنع

فصل منطقة جبل (أبو ؼنٌم) عن بٌت لحم ،واعتباره امتدا ًدا

التواصل بٌنها.

لبلدٌة القدس فً إطار التخطٌط لمدٌنة القدس الموسعة التً
 -أن بناء المستوطنة ٌؽ ٌِّر مِن مبلمح التركٌبة الجؽرافٌة

تكون األؼلبٌة فٌها للٌهود فً المساحة والتعداد!

والدٌموؼرافٌة للمنطقة؛ إذ تصبح الضفة الؽربٌة مشطورة إلى
منطق ٍة شمالٌ ٍة تمتد مِن شمال القدس ورام هللا حتى شمال الضفة
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عند جنٌن وطولكرم ،ومنطقة جنوبٌة إلى جنوب دابرة استٌطان
القدس الكبرى وحتى الخلٌل ،وبذلك تتحول األراضً الفلسطٌنٌة
المحتلة إلى ثبلث كانتونات :ؼزة وشمال القدس حتى جنٌن،
وطولكرم ،وجنوب القدس حتى الخلٌل.
ورؼم االحتجاجات الفلسطٌنٌة والمصادمات مع قوات االحتبلل،
ورؼم اإلدانات الدولٌة ،وقرارات الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة
المنددة بكل ما مِن شؤنه تؽٌٌر األوضاع فً القدس خاصة
"واألراضً العربٌة المحتلة بعد حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م عامة"،
ورؼم توقٌع إسرابٌل اتفاقٌة "أوسلو" مع السلطة التنفٌذٌة
الفلسطٌنٌة ،والتً بمقتضاها تخضع القدس للمفاوضات النهابٌة
ت أحادٌة ؼٌر
ب ٌْن الطرفٌن ،وال ٌجوز التصرؾ فٌها بؤي تصرفا ٍ
متفق علٌها مِن طرفً االتفاق؛ فإن االستٌطان فً القدس
سٌاسة إسرابٌلٌة ال تتوقؾ ،بل تتزاٌد؛ ألنها ال تجد الرادع
القوي الذي ٌتصدى بقو ٍة لها ،وٌوقظها مِن أطماعها
االستعمارٌة العنصرٌة.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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واقع ...وأمل!

وضوح أن البعض ٌعمل جا ِه ًدا على
صا ونحن نرى بكل
خصو ً
ٍ
عدم استٌقاظ األمة ،وهم مِن جلدتنا وٌتكلمون بؤَلسِ َنتِنا! بل

كتبه /رجب أبو بسٌسة

وتراهم ٌحاربون بالوكالة عن الحضارة الؽربٌة كؤنهم ال ٌعٌشون
معنا فً واقعنا!

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

أال ٌَ َر ْونَ ماذا صنعت الحضارة الؽربٌة فً العراق وأفؽانستان

فقد تتعجب إذا قلتُ لك :إن مِن أشد الحروب التً ٌواجهها البشر

وفً سورٌا؟!

هً الحرب الفكرٌة ،وأقصد بها :ما ٌحدث مِن تشوٌ ٍه متعمدٍ،
ت مستمٌتة لتؽٌٌر الهوٌة فً نفوس الشباب.
ومحاوال ٍ

ألٌستْ هذه هً الحضارة الؽربٌة فً أوضح صورة؟! ولكن:
ُور)
وب الَّتًِ فًِ ال ُّ
صا ُر َولَكِنْ َت ْع َمى ا ْلقُلُ ُ
( َفإِ َّن َها َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َ
صد ِ

فالشباب اْلن صارت السهام تتناه ُ
شهم مِن كل مكان؛ أصبحوا

(الحج.)ٗٙ:

فً مرمى نٌران الفتن ،والمكر وكٌد األعداء ،وخلو الساحة م َمن
ٌقدِّم لهم النصٌحة ،أو بعبارة أدق" :تعمد تؽٌٌب الناصحٌن"،

والؽرٌب فً األمر أن الكل ٌعلم تارٌخ الؽرب والحضارة الؽربٌة،

تفسره إال بمحاولة
وهو أمر فً ؼاٌة الخطورة ،وال تستطٌع أن ّ

أكبر
وطرٌقتهم فً هدم المجتمعات وتذوٌب الهوٌات؛ فتارٌخهم
ُ

سرٌعة لتؽٌٌر تركٌبة المجتمعات اإلسبلمٌة العربٌة ،وتهٌبة

دلٌل على مدى انحطاطِ هم ومكرهِم ،وكٌدهم لهذه األمة!
ٍ

جدٌدة لعقول الشباب مِن أجل َت َق ُّب ِل التبعٌ ِة العمٌاء للؽرب
وٌقٌن تا ٍّم بخبثهم؛ ولِ َم ال؟! وقد
علم
ٍ
ونحن -والحمد هلل -على ٍ
أخبرنا العلٌ ُم الخبٌ ُر بذلك فً كتابه ،فقالَ ( :وال ٌَ َزالُونَ ٌُ َقاتِلُو َن ُك ْم
اس َت َطا ُعوا) (البقرة.)ٕٔ7:
َح َّتى ٌَ ُردُّو ُك ْم عَنْ دٌِنِ ُك ْم إِ ِن ْ

لٌصبحوا ُم ْمت ِّنٌن لهم ومقلدٌن لهم فً جمٌع أحولهم وشبونهم.
الشباب الؽرب فٌما ٌصلح شؤنهم
وٌا لٌتهم أرادوا أن ٌقلدَ
ُ
الرقًِ االقتصادي والعِلمً! بل
وٌساعدهم على التقدم ،وتحقٌق ُّ
الذي ٌبدو أن المطلوب هو قبول النموذج الؽربً وحضارته بكل

ومِن أسالٌبهم الماكرة ما ٌشهد به لسان حالهم الذي ٌقول" :إذا

حذافٌرها وبدون استثناء!

أردتَ أن تقضً على مجتمع وهوٌته؛ فافتح لهم جامعة بثقافتنا
مثال على هذا ،ما فعله الٌهو ُد عندما
وتقالٌدنا!" ،وأوضح
ٍ

وهذا الذي ٌفعله القوم وٌدفعون الشباب إلٌه دف ًعا إنما هو تذوٌب

أقاموا جامعة "برنام" ،فقد قالوا" :الٌو َم أصبح لنا دولة!"؛
ألنها فُتحت َو ْفقَ هُوٌتهم وثقافتهم!

متع َّمد للهوٌة اإلسبلمٌة والعربٌة ،وتؽٌٌر ملحوظ ومخطط
للمفاهٌم ،وترسٌخ للتبعٌة الؽربٌة والثقافة األجنبٌة بدرج ٍة أكبر

فإن كانت هذه نظرة الٌهود؛ فماذا نقول نحن الٌوم لمن ٌهاجم

ٌ
حادث اْلن.
بكثٌر مما هو

األزهر والكلٌات الشرعٌة ببل هوادة ،وٌكٌل لها التهم؟!
ومِن ؼٌر المعقول أن ٌُترك األم ُر هكذا دون مقاوم ٍة ووقاٌة،
وتفنٌد لشبهات هإالء ،الذٌن ٌطرحونها لٌل نهار فً كل مكان،

وإن كان االحتبلل الؽربً للمجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة تراجع

وجدْ مَنْ ٌف ِّند الشبهات
وبشتى الوسابل المعروفة ،وإن لم ٌُ َ

ً
متؽلؽبل ومتمك ًنا بفكره وثقافته
بسبلحه ودباباته ،لكنه ال ٌزال

وٌردها ،وٌبٌنُ الحقابق للناس "وخاصة الشباب"؛ فالمتوقع

وأجنداته ،وعمبلبه ووكبلبه فً عصب المجتمعات العربٌة

والذوبان فً ضبلالت الشبهات!
االنسحاق
مزٌ ٌد مِن
ِ
ِ

اإلسبلمٌة ،فكما قدَّ منا أولَ كبلمنا أن مِن المعلوم أن الحرب
تؤثٌرا مِن الحروب
الفكرٌة والثقافٌة أش ُّد ضراوة وأكبر
ً

ُ
ُ
صا عند الشباب" هً بمثابة
الهوٌة
حراسة
اإلسبلمٌة "وخصو ً

وح المقاوم ِة
العسكرٌة ،بل الحرب بالسبلح والدبابات ُتولِّ ُد ُر َ

حابط الصد أمام تلك الحمبلت المسعورة والمتكررة ،بل وهً
ٌ
واستمرار ،وعدم ٌؤس.
ج إلى ٌقظ ٍة وعدم ؼفلة،
مهمة تحتا ُ
ٍ

والتحدي واالعتزاز بما عند الشعوب مِن هُوٌة وثقافةٍ ،والواق ُع
ٌشه ُد ِبذلِكَ ،بخبلؾ الؽزو الفكري والمناهج المستوردة التً
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تؤثٌرا فً تؽٌٌر المجتمعات مِن
ٌص ِّفق لها الكثٌر؛ فهً أش ُّد
ً

ولن تعود المقدسات إال إذا حققنا ما فً الحدٌثَ ( :ح َّتى َت ْر ِج ُعوا

الحروب العسكرٌة!

إِلَى دٌِنِ ُك ْم) ،والطرٌق للقدس ٌبدأ بعودتنا لدٌننا ،واالنتصار على
الٌهود و"ترامب" واألمرٌكان ٌكمن فً استقامتنا ،وعودتنا إلى

كما ال ٌخفى على كل لبٌب أن انتصار األمة فً حرب أكتوبر

واقع
نحول شرٌعتنا وهوٌتنا إلى
شرٌعتنا؛ فإذا استطعنا أن
ِّ
ٍ
ملموس ،وإٌجاد جٌل ٌتحمل وٌعتز وٌعمل لهذا الدٌن العظٌم؛

(العاشر مِن رمضان) كان منطل ًقا مِن هوٌتها؛ حٌث انصبؽت
روح المجاهد المسلم آنذاك بالتكبٌر ،والشعارات التً منبعها

كان النص ُر حلٌ َفنا ،وال شك فً ذلك.

المعركة فً إٌقاظ معانً الجهاد والتضحٌة مِن أجل كنان ِة هللا فً

لكن المهم أن نبدأ ،وأن ٌوجد َمن ٌبدأ!

َّ
المنزل ،وقد كان "لؤلزهر" الدو ُر الراب ُع ق ْبل وأثناء
الوحً
أرضه ،ومذكرات قابد األركان تإ ِّكد ذلك حٌث قال" :طرٌ ُقنا إلى

نعم الطرٌق طوٌل ...وأنا أقول :سٌزداد طوله؛ إن لم نبدأ

النصر عقٌدتً" ،نعم ،ففً الحقٌقة هو طرٌقٌ لكل نصر.

ونتحرك اْلن.
وقال "هتلر" ٌو ًما" :كلما أسمع كلمة (ثقافة) كنت أتحسس

ولٌعلم الجمٌع :أن العمل الٌوم رؼم مرارة الواقع ،وكثرة

مسدسً!" ،وكؤنه ٌقول تحدثوا معً عن الحرب بكل أرٌحٌة،

تحدٌاته ،وتفاقم أزماته ،وكثرة وسابل الباطل وأدواته؛ إنما هو

ولكن لن أقبل الحدٌث عن تؽٌٌر ثقافتً وهوٌتً.

بمثابة بداٌة حٌاة وأمل لؤلجٌال القادمة ،وفً الحقٌقة الشباب هم
زمن ،وهم فً
ولؤلسؾ ...العرب تهوي سفٌنتهم إلى القاع منذ
ٍ

عماد األمة ووقودها ،وعلى كواهلهم تحمل األمة وبهم تنتصر؛

لهوهم وؼٌهم ٌلعبون ،و ٌَحس ُبون أنهم ٌُحسنون صن ًعا! وأصبح

ٌوجهوا سهامهم
لذلك كان مِن الطبٌعً ألعداء األمة وأذنابهم أن ِّ

الكثٌر منهم مثل الطابر الذي ٌبٌض فً ؼٌر عشه ،وكل سعٌهم

س ُبل
إلٌهم؛ لٌبعدوهم عن التفكٌر فً نصرة أمتهم لٌسلكوا ُ

البعٌد عن الوحً وهوٌتهم وشرٌعتهم ،مثل الحمل خارج الرحم

الؽواٌة!

مهما كبر فهو سقط!
قتلوهم ،ولكن لٌس بالسبلح ،بل بالتبعٌة والهزٌمة النفسٌة،
وفتحوا علٌهم أبواب الشهوات والشبهات ،والفواحش والرذابل،

لذلك فإن النصر الحقٌقً الذي ننطلق به مِن هوٌتنا ،ورسالة
صه أمٌر
السماء التً أُنزلتْ علٌنا واختصنا هللا بها هو ما لَ َّخ َ

ولؤلسؾ هناك مِن شبابنا َمن لعب به الهوى ،وتمكنت منه
الشهوات؛ فؤصبح ؼار ًقا ال ٌفكر ،أعمى ال ٌبصر ،أصم ال ٌسمع؛

المإمنٌن عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه -فً مقولته" :إ َّنا ك َّنا
أذل َّ قوم فؤَعزنا هللا بهذا الدٌن ،فمهما ابتؽٌنا العز َة فً ؼٌره

إال ما ٌوافق هواه!

أذلنا هللا".

ش عَنْ ِذ ْك ِر
ونسً ما قاله هللا -سبحانه وتعالىَ ( :-ومَنْ ٌَ ْع ُ
ض لَ ُه َ
ش ٌْ َطا ًنا َف ُه َو َل ُه َق ِرٌنٌ ) (الزخرؾ ،)ٖٙ:وقوله -
الر ْح َم ِن ُن َق ٌِّ ْ
َّ
سوا َما ُذ ِّك ُروا بِ ِه َف َت ْح َنا َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْب َو َ
عز وجلَ ( :-فلَ َّما َن ُ
اب ُكلِّ

ُ
األمة اْلن هو كما فً حدٌث النبً -صلى هللا
ج مما فٌه
والمخر ُ
اب ا ْل َب َق ِرَ ،و َرضِ ٌ ُت ْم
علٌه وسلم( :-إِ َذا َت َبا ٌَ ْع ُت ْم بِا ْلعٌِ َنةَِ ،وأَ َخ ْذ ُت ْم أَ ْذ َن َ
سلَّ َط َّ
ِب َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم ُذ ًّال َال ٌَ ْن ِز ُع ُه َح َّتى
الز ْر ِعَ ،و َت َر ْك ُت ُم ا ْل ِج َها َدَ ،
َت ْر ِج ُعوا إِلَى دٌِنِ ُك ْم) (رواه أبو داود ،وصححه األلبانً)؛ وهذا ٌحتاج

َ
ش ًْءٍ ) (األنعام ،)ٗٗ:وقوله -تعالىَ ( :-ولَ ْو أَ َّن ُه ْم َف َعلُوا َما ٌُو َع ُظونَ
ِب ِه لَ َكانَ َخ ٌْ ًرا لَّ ُه ْم َوأَ َ
ش َّد َت ْث ِبٌ ًتا) (النساء.)ٙٙ:

إلى االستسبلم للشرع ،واالستعداد لقبوله والعمل به؛ إذ ال حٌا َة
فٌا شباب ...أنتم األمل ،واستقامتكم لها ما بعدها؛ فبل تعٌنوا

نصر إال مِن خبللهُ ( :ث َّم َج َع ْل َنا َك َع َلى َ
وال كرامة ،وال
ش ِرٌ َع ٍة مِّنَ
َ
األَ ْم ِر َفا َّتبِ ْع َها َوال َت َّتبِ ْع أَهْ َوا َء الَّذٌِنَ ال ٌَ ْعلَمُونَ ) (الجاثٌة ،)ٔ8:وقال

أعداءكم بمعاصٌكم وذنوبكم ،ولكن اجتهدوا للعمل بالمستطاع
والممكن ،وعندها ٌؤتً الفرج ،قال هللا -تعالىَ { :-والَّذٌِنَ َجا َهدُوا

اس َت َقا ُموا َعلَى ال َّط ِرٌ َق ِة َألَ ْس َق ٌْ َنا ُه ْم َما ًء َؼ َد ًقا)
تعالىَ ( :-وأَلَّ ِو ْ(الجن.)ٔٙ:

س ُبلَ َنا) (العنكبوت.)ٙ9:
فٌِ َنا َل َن ْه ِد ٌَ َّن ُه ْم ُ
ولنا أمل.
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كتبه /حسنً المصري
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
فإن أخطر أنواع الؽزو" :الؽزو الفكري"؛ ألن الؽزو العسكري
ٌوحد الشعوب فً مواجهة العدو الؽازي والمحتل.
ِّ
ت
أما "الؽزو الفكري" فٌستطٌع العدو مِن خبلله تكوٌن جماعا ٍ
وأفرا ٍد موالٌن للؽازي وأفكارهٌ ،عملون على خلخلة المجتمع
وإثارة البلبلة ب ٌْن أبنابه ،وؼرس قٌم ومبادئ جدٌدة على
الناس ،وزعزعة أصول وثوابت المجتمع!
وهذا النوع مِن الؽزو ٌتسلل روٌ ًدا روٌ ًدا داخل العقول والقلوب
لٌصبح أٌدٌولوجٌة ٌتبناها َمن ٌقتنعون بها ،وٌنافحون عنها ضد
الثوابت واألصول المجتمعٌة األخرى!
وال ٌمكن مواجهة األفكار بالقوة خاصة إذا لم تن َح أو تدعو
للعنؾ والصدام.
واألمة اإلسبلمٌة تتعرض لهذا النوع مِن الؽزو منذ قدٌم الزمان،
ولعل بروز التشٌع فً العهد األول كان بداٌة هذا الؽزو ،لكن
األخطر فً األمر أن ٌؽزو العدو عقول َ أبناء األمة "خاصة
شبابها" بتلك األفكار واألطروحات التً تتبنى الصدام والعنؾ
المسلِّح؛ لٌس فً مواجهة األعداء الحقٌقٌٌن لؤلمة ،بل ألبناء
األمة ومواطنٌها! والسعً لتفكٌكها ،وتهدٌد بقابها واستقرارها؛
فكٌؾ استطاع األعداء أن ٌستخدموننا ضد بعضنا البعض لٌقفوا
ه ْم على الجانب اْلخر ٌشاهدون مستمتعٌن متنعمٌن بمقدراتنا؟!
هذا ما ٌنبؽً على العقبلء مِن األمة مِن علمابها وساستها
ومفكرٌها ،والمصلحٌن أن ٌبحثوا فٌه وال شك أن لذلك أسبابه
االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،والتعلٌمٌة والدعوٌة
والتربوٌة.
ناجعا طالما لم نعرؾ ال َع َرض؛ فما تعانٌه األمة
فالعبلج لن ٌكون
ً
لمرض ال نعرؾ
والعالم إنما هو مرض لعرض ،ولن ٌجدي دوا ٌء
ٍ
ضا!
له َع َر ً
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وأثرا
ال بد للمصلح مِن مشروع ٌترك مِن خبلله بصمة
ً

فً المهجر ،فً تطور للمشروع وتبدّل بحسب المراحل
والتطورات واإلنجازات ،وتعاظم القدرة واإلمكانٌة.

كتبه /أسامة شحادة
فعلى الراؼب باإلصبلح ومع تراكم التجارب والخبرات أن ٌبحث
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

مشروع ٌناسِ ب قدراته وإمكانٌاته ،وواقعه وتحدٌاته ،وٌقوم
عن
ٍ
بهذا المشروع وٌكرس طاقته ووقته له فٌجتمع له وضوح

ف َمن سار فً مسار اإلصبلح ،واقتفى السنن الربانٌة ،وم ٌّز الشر

الهدؾ ،وتركٌز الجهد وبناء الخطة ،وتفعٌل الكفاءة والفعالٌة،

ودرجاته ،وحرص على أن ٌكون فً دابرة الحل ،وأتقن أسس

وتفعٌل دابرة التؤثٌر لتتوسع لتطابق دابرة االهتمام ،وعندها

ٌتوج ذلك
حل المشكبلت ،وا ّتصؾ بالكفاءة والفعالٌة ،فبل بد أن ّ

بتوفٌق هللا -عز وجل -والصدق واإلخبلص فً النٌة والقصد

كله بتب ّنً مشروع ٌعمل مِن خبلله ،وٌمارس اإلصبلح فً إطاره

ٌتكون األثر والبصمة التً تخلّد هذا المشروع.

وأثرا تبقى عقِبه ،وتكون
مما ٌترك له فً واقع الحٌاة بصمة
ً
لبنة فً جدار نهضة األمة ورفعتها.

ومِن المشارٌع اإلصبلحٌة فً عصرنا الحاضر :مشروع العبلمة
مبكرا ،ومشروع
"األلبانً" -رحمه هللا -الذي حدّده وأعلنه
ً

كبٌرا وضخ ًما ،بل قد
وال ٌشترط أن ٌكون المشروع اإلصبلحً
ً

سنة ب ٌْن ٌدي األمة" والذي نجح فٌه -رحمه هللا-
"تقرٌب ال ُّ

ٌكون محدود التؤثٌر أو المساحة ،لكنه فً ؼاٌة األهمٌة ،وتكون

ت
بشكل منقطع النظٌر ،سواء على صعٌد ما أنتجه مِن مإلفا ٍ
ٍ

نتابجه فً ؼاٌة القوة والضخامة ،فهذه أم سفٌان الثوري تقول

سنة النبوٌة للمسلمٌن فً هذا العصر ،أو فً إحٌابه علم
قربت ال ُّ
ّ

لهٌ" :ا بنً ،اطلب العلم وأنا أكفٌك من مؽزلًٌ ،ا بنً إذا كتبتَ

كبٌر
لتٌار علمً
التخرٌج والتحقٌق للحدٌث النبوي ،أو تشكٌله
ٍ
ٍ
سنة ،ورفض التعصب المذهبً
وواسعٌ ،لتزم فقه الكتاب وال ُّ
ٍ
المذموم.

عشرة أحادٌث -وفً رواٌة :عشرة أحرؾ -فانظر هل ترى فً
نفسك زٌادة فً مشٌك وحلمك ووقارك؟ فإن لم َت َر ذلك فاعلم أنه
ٌضرك وال ٌنفعك!".
ّ

فاحرص ٌ-ا رعاك هللا -أن ٌكون لك بصمة وأثر مِن خبلل

ً
وفعبل نجح
فقد كان مشروعها رعاٌة طالب علم واحد فقط،

مشروع إصبلحً تجمع علٌه همك ،وتبذل فٌه وسعك.

كبٌرا ،بل سٌد العلماء فً عصره،
مشروعها وأنتج لؤلمة عالِ ًما
ً
فقد كان فقٌ ًها له مذهب معتمد ،وكان محدثاً ،بل إما ًما للمحدثٌن

موقع أنا السلفً

فً عصره ،وكان آٌة فً الورع والزهد ،وهو مِن تابعً
www.anasalafy.com

التابعٌن.
والمشروع اإلصبلحً قد ٌكون مرحل ًٌّا ٌنتقل المصلح منه إلى
ؼٌره لتحقق ؼرضه أو توسع قدراته أو تبدل األحوال
والظروؾ ،وهذا أمر واضح ومشهود فً سٌرة كثٌر مِن
المصلحٌن والمجددٌن :فـ"ابن بادٌس  -واإلبراهٌمً" كان
مشروعهما فً البداٌة نشر المعرفة والدٌن فً محٌطهما ،ثم
اتساعا فٌشمل معظم مناطق
انتقل المشروع لٌصبح أكثر
ً
الجزابر ،كما تبدلت وسابلهم مع تؤسٌس جمعٌة العلماء
المسلمٌن ،فؤصبح بناء المدارس وتؤسٌس المجبلت ،وابتعاث
الطلبة لجامع الزٌتونة بتونس والقٌروان بالمؽرب ،والمساهمة
فً الشبون السٌاسٌة والسفر لفرنسا لهذا الؽرض ،وتؤسٌس
فرع لجمعٌة العلماء المسلمٌن هناك لرعاٌة الجالٌة الجزابرٌة
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وقال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ َكانَ ٌُ ْإمِنُ ِباهللِ

هنا النجاة!

هلل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر
ار ُهَ ،ومَنْ َكانَ ٌُ ْإمِنُ ِبا ِ
َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر َف َبل ٌُ ْإذِي َج َ
ض ٌْ َفهَُ ،ومَنْ َكانَ ٌُ ْإمِنُ بِاهللِ َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر َف ْل ٌَ ُقلْ َخ ٌْ ًرا أَ ْو
َف ْل ٌُ ْك ِر ْم َ

كتبه /جمال فتح هللا عبد الهادي

ٌِس ُكتْ ) (متفق علٌه)؛ فهذه ثبلث توجٌهات نبوٌة عظٌمة ،لو
ل ْ

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

جمٌعا ،وحققنا اإلٌمان فً قلوبنا؛
طبقناها فً حٌاتنا؛ لنجونا
ً

فقد قال هللا -تعالىَ ( :-وإِن َت ُعدُّوا ن ِْع َم َة َّ
صوهَا)
هللاِ َال ُت ْح ُ

ٌعنًَ :من كان ٌإمن باهلل والٌوم اْلخر اإلٌمان التام ،فإنه

(النحل.)ٔ8:

ستبعثه قوة إٌمانه على محاسبة نفسه فً الدنٌا ،والصمت عما
ٌعود علٌه ندامة ٌوم القٌامة ،والصمت بمعنى :حفظ اللسان عن

بلبم؛ لٌتس َّنى له
فمِن ذلك :تدبٌر بدَن اإلنسان على
ْ
الوجه الم ِ
التن ُّعم بهذه ال ِّنعم.

الشر ،وهو طرٌق إلى الفوز فً الدنٌا واْلخرة ،والصمت فً
موضعه ربما كان أنفع مِن اإلببلغ بالمنطق فً موضعه.

فقدمان تمشً بهما للمساجد ،وتقؾ علٌهما فً الصبلة ،وتسعى

ضمَنْ لًِ َما َبٌْنَ لَ ْح ٌَ ٌْ ِه
وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ ٌَ ْ
الج َّن َة) (رواه البخاري) .أيٌ :صون
ضمَنْ لَ ُه َ
َو َما َبٌْنَ ِر ْجلَ ٌْ ِه أَ ْ

وعٌنان تبصر بهما خلق هللا ،وتتمتع بالنظر بهما فً القرآن؛

اللسان والفرج.

بهما لتحصٌل الرزق ،وٌدان تؤكل بهما ،وتكتب وتتمتع بها،
اْلٌات المقروءة ،واْلٌات المشاهدة ،والطبٌعة الخبلبة ،وترى
بهما َمن تحب ،وأذنان تسمع بهما القرآن والكبلم الطٌب ،ولسان

قال ابن بطال -رحمه هللا" :-دلَّ الحدٌث على أن أعظم الببلء

تتكلم به وتع ِّبر عما فً نفسك ،وتخاطب َمن تحب ،وتدعو به إلى

على المرء فً الدنٌا :لسانه وفرجه ،فمن وقً شرهما وقً

هللا؛ تؤمر بالمعروؾ وتنهى عن المنكر ،وؼٌرها كثٌر فً جسم
اإلنسان ( َوفًِ أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ َف َبل ُت ْبصِ رُونَ ) (الذارٌات.)ٕٔ:

أعظم الشر".
وقال ابن عبد البر -رحمه هللا" :-ا ْل َك َبلم بِا ْل َخ ٌْر مِنْ ذ ِْكر َّ
هللاِ،
ِ
ِ
ضل ُ مِنَ
َّ
ال ا ْلبِ ِّر أَ ْف َ
آنَ ،وأَ ْع َم ِ
الص ْمتَِ ،و َك َذلِ َك ا ْل َق ْول ُ
َوت َِبل َو ِة ا ْلقُ ْر ِ
الص ْمتُ
اسَ ،و َما َكانَ ِم ْثلَهَُ ،وإِ َّن َما َّ
ص َبل ُ
ِبا ْل َحقِّ ُكلُّهَُ ،و ْاإلِ ْ
ح َبٌْنَ ال َّن ِ

هذه الجوارح تكون نافعة إذا استعملها اإلنسان فً طاعة هللا -
تعالى ،-لكن لو اس ُتعملت فً المعاصً كانت شإ ًما على

ص ْمتُ َع ِن ا ْل َباطِ ِل".
ا ْل َم ْح ُمو ُد ال َّ

صاحبها ،بل شاهدة علٌه ٌوم القٌامة ،قال هللا -تعالىْ ٌَ ( :-و َم
َت ْ
ش َه ُد َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْلسِ َن ُت ُه ْم َوأَ ٌْدٌِ ِه ْم َوأَ ْر ُجل ُ ُه ْم ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْع َملُونَ )

قطعا أن ما ذكره -صلى هللا
و َمن عرؾ دقابق آفات اللسان؛ علم ً

(النور)ٕٗ:؛ فبدأ باللسان "أخطر هذه الجوارح"؛ هذا العضو

ص َمتَ َن َجا)
علٌه وسلم -هو فصل الخطاب ،حٌث قال( :مَنْ َ

الخطٌر الذى جعل هللا -تعالى -علٌة بابٌن لئلؼبلق :أسنان

(رواه

أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً).

وشفتان ،وهذا دلٌل على خطورته ،كما قال أحد العلماء" :لسانً
س ُبع إذا أطلقته أكلنً".

الشر.
ص َمتَ ) أي :سكت عن
ِّ
قال القاري -رحمه هللا(" :-مَنْ َ
( َن َجا) أي :فاز وظفر بكل خٌر ،أو نجا مِن آفات الدارٌن".

وكثٌرا ما نسمع مِن بعض الناس الخوض فً أعراض العلماء!
ً

إبلٌس مِن العالِم الحلٌم؛ إن
وكان ٌُقال" :لٌس شًء أشد على
َ

وهإالء المساكٌن ال ٌعرفون العلماء "ال اس ًما وال رس ًما" ،وال

تكل َم تكلم بعلم ،وإن سكتَ سكتَ بحلم".

ٌعرفون قدر العلم وأهله ،بل ٌعٌشون لشهواتهم وملذاتهم ،وٌا
لٌتهم أمسكوا ألسنتهم ،وحافظوا على حسناتهم ،ولم ٌكثروا

وقال أحد الحكماء" :إذا تم العقل قلَّ الكبلم".

(ٌس.)ٕٙ:

والحمد هلل رب العالمٌن.

سٌباتهم ،فمساكٌن هإالء وهللاٌَ ( ،ا لَ ٌْتَ َق ْومًِ ٌَ ْعلَمُونَ )

موقع أنا السلفً
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اس َتؤْ ُمرُونَ ِبا ْل َم ْع ُروؾِ
النبوات ( ُك ْن ُت ْم َخ ٌْ َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ لِل َّن ِ
َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر) (آل عمران ،)ٔٔٓ:فؤمة اإلسبلم تمرض،
لكنها أب ًدا ال تموت ،وتؽٌب عن الساحة ،لكنها ال تنتهً مِن

أمة لن تموت!
كتبه /ولٌد شكر

الوجود ،وٌخبو نورها زما ًنا ،لكن المشعل الذي تحمله ال ٌنطفا؛

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

حتى ال ٌبقى أح ٌد فً األرض ٌقول" :هللا ،هللا".

فإن المسلم ٌختلؾ عن ؼٌره فً انتصاراته وإنجازاته؛ فبل

وقد علَّمنا التارٌخ :أن هذه األمة عندما ُتعافى مِن مرضها؛

ُعجب ،وال ؼرور ،وٌختلؾ عن ؼٌره فً شدابده وملماته؛ فبل

تصبح أصح مما كانت ،وعندما تقوم مِن كبوتها تصٌر أثبت مما

ٌؤس وال قنوط ،وقد لوحظ فً األزمة األخٌرة انتشار شعور

سر قوة دولة اإلسبلم واتساع رقعته بعد
كانت؛ وإال فكٌؾ تف ِّ

بالٌؤس ب ٌْن المسلمٌن عامة حتى تسرب ذلك إلى بعض أبناء

أزمة الردة التً توقؾ فٌها األذان إال فً مكة والمدٌنة،

العمل اإلسبلمً ،وهذا ٌدل على ؼٌاب حقابق شرعٌة وسنن

والطابؾ ،وهجر بالبحرٌن حتى قال بعضهم ألبً بكر" :ادخل

كونٌة عنا ٌنبؽً أن تكون ماثلة أمامنا فً مثل تلك األزمات،

بٌتك ،وأؼلق علٌك بابك ،واعبد ربك حتى ٌؤتٌك الٌقٌن!"،

فنتعامل مع األزمة بما تقتضٌه ،ونتفاعل معها بما ٌناسبها مِن

وؼٌرها مِن األزمات كثٌر.

مشاعر ،ولكن ونحن نصطحب تلك الحقابق حتى ال ٌستبد بنا
ٌؤس أو ٌسٌطر علٌنا إحباط.

ثالثها :أن حقٌقة الحرب لٌستْ كما نتصور نحن ب ٌْن ؼرب قوي
ؼنً عالم ،وبٌن شرق ضعٌؾ فقٌر جاهل؛ هذا التصور هو الذي

أولها :علمنا بسنة التداول ،وقد أشار إلٌها القرآن بقوله -تعالى-
اولُ َها
س ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌ
ح َف َقدْ َم َّ
س ْس ُك ْم َق ْر ٌ
( :إِنْ ٌَ ْم َ
ح ِم ْثل ُ ُه َوتِ ْل َك ْاألَ ٌَّا ُم ُن َد ِ

ٌولِّد الٌؤس ،أما التصور الحقٌقً؛ فهو :أن هذه حرب فً
مجملها ب ٌْن الخالق العزٌز الؽنً القوي ،وب ٌْن فبة مِن الخلق

اس) (آل عمران.)ٔٗٓ:
َبٌْنَ ال َّن ِ

تعادٌه -سبحانه -وتحارب دٌنه ،وحرب كتلك معلومة النتابج،

والمعنى :أن تلك القوى المسٌطرة ،وهذه الدول المتجبرة لن

محسومة العواقب؛ إذ أنه -تعالى -عزٌز ال ٌؽلب ،بل ال ٌؽالب،

ً
طوٌبل ،وإن خٌل إلٌها أنها
تظل كذلك أبدً ا ،ولن تعمر هكذا

وهذا المعنى ٌتكرر فً القرآن ،ونحن عنه ؼافلون ،قال هللا -
هللا َق َتلَ ُه ْم َو َما َر َم ٌْتَ إِ ْذ َر َم ٌْتَ َولَكِنَّ
تعالىَ ( :-فلَ ْم َت ْق ُتلُو ُه ْم َولَكِنَّ َّ َ
هللاُ َو َّ
هللا َر َمى) (األنفال ،)ٔ7:وقال -تعالىَ ( :-و ٌَ ْم ُكرُونَ َو ٌَ ْم ُك ُر َّ
هللاُ
َّ َ

تجبرا ،وأمم أشد
ستكون كذلك؛ فقد وجد ع ْبر التارٌخ دول أكثر
ً
فسادً ا ،وقد أبٌد الجمٌع!

َخ ٌْ ُر ا ْل َماك ِِرٌنَ ) (األنفال ،)ٖٓ:وقال -تعالى( :-إِ َّن ُه ْم ٌَكٌِدُونَ َكٌْدً ا .
َوأَكٌِ ُد َكٌْدً ا) (الطارق ،)ٔٙ-ٔ٘:إذن ما المسلمون إال جنود وأسباب

وإال فؤٌن حضارة الرومان؟! لم ٌبقَ منها إال متاحؾ وأطبلل!

ٌحقق هللا بهم نصره متى كانوا ٌصلحون لذلك.

وأٌن دولة الفراعنة؟! لم ٌبقَ منها إال جثث وأحجار!

فالواجب علٌنا فً مثل هذه األزمات أن نحول الحزن والؽضب

وفً الزمن القرٌب :أٌن إمبراطورٌة إنجلترا التً لم تكن تؽٌب

عمل وجه ٍد فً إصبلح األمة وشبابها؛ هذا الشباب الذي إن
إلى
ٍ

عنها الشمس؟!

استقام فتح هللا له الببلد ،وصلح به أمر العباد كما حدث مع ذاك
الجٌل الذي فتح به ٌوشع بن نون -علٌه السبلم -بٌت المقدس

وأٌن االتحاد السوفٌتً؟!

بعد جٌل مِن اْلباء لم ٌصلحوا لذلك؛ ولو كان قابدهم موسى -
الكل ذهب ولن ٌعود ،وكما ذهب هإالء سٌذهب أولبك وال بد!
اس)
اولُ َها َبٌْنَ ال َّن ِ
( َوتِ ْل َك ْاألَ ٌَّا ُم ُن َد ِ

علٌه السبلم -الذي هو َمن ر َّبى وعلَّم ٌوشع بن نون -علٌه
السبلمَ ( :-و َّ
اس َال ٌَ ْعلَمُونَ )
هللا ُ َؼال ٌ
ِب َع َلى أَ ْم ِر ِه َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
(ٌوسؾ( ")ٕٔ:بتصرؾ مِن أمة لن تموت ،للدكتور راؼب السرجانً).

ثانً هذه الحقابق :أن أمة اإلسبلم أمة باقٌة؛ ألن رسالة الهداٌة
التً تحملها ال ؼناء للبشرٌة عنها بعد ختم الرساالت وانقطاع

موقع أنا السلفً
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قرار "األمم المتحدة" ب ٌْن اإللزام والتطبٌق

المتحدة" ذات الصلة ،و"مرجعٌات مدرٌد" ،بما فً ذلك مبدأ:
"األرض مقابل السبلم" ،ومبادرة السبلم العربٌة ،وخرٌطة

كتبه /طلعت مرزوق

الطرٌق التً وضعتها المجموعة الرباعٌة ،وإنهاء االحتبلل
اإلسرابٌلً الذي بدأ فً عام ٔ9ٙ7م.

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

إن تؤكٌد الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة على قراراتها ذات الصلة،

فقد أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ،الخمٌس ق ْبل

بما فٌها القرار A/RES/72/15 :الصادر فً ٖٓ أكتوبر/

الماضً ،والموافق ٕٔ دٌسمبر ٕٓٔ7م ،القرار "A / ES -

تشرٌن ثانً ٕٓٔ7م حول "القُدْ س" ،وبتؤكٌدها على قراراتها

 "10 / L . 22بؤؼلبٌة  ٕٔ8صو ًتا مإٌ ًدا ،ورفض  9أعضاء،

ذات الصلة ،بما فٌها القرارات ٕٕٗ ( )ٔ9ٙ7وٕٕ٘ ()ٔ9ٙ8

عضوا عن
عضوا عن التصوٌت ،وؼٌاب ٕٔ
وامتناع ٖ٘
ً
ً

و )ٔ9ٙ9( ٕٙ7و )ٔ97ٔ( ٕ98و )ٔ97ٖ( ٖٖ8وٗٗٙ

الجلسة.

( )ٔ979و٘ )ٔ98ٓ( ٗٙو )ٔ98ٓ( ٗ7ٙو)ٔ98ٓ( ٗ78
وٖٖٕٗ (.)ٕٓٔٙ

سلم ،والقرار
و ٌُ َع ّد هذا القرار ُم ْل ِز ًما وف ًقا لمبدأ اال ِّتحاد مِن أجل ال ِّ
رقمٔ9٘ٓ /ٖ77 :م ،وحقٌقة كون القرار ال ٌشمل آل ٌَّ ًة للتنفٌذ -

وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ "مٌثاق األمم المتحدة" ،وإذ تإ ِّكد

مقارنة بالقرارات التً تصدر عن "مجلس األمن" بموجب

مجد ًدا فً جمله أمور ،عدم جواز االستٌبلء على األراضً

الفصل السابع مِن "مٌثاق األمم المتحدة" -ال تعنً أن ذلك

بالقوة ،وإذ تضع فً اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به

القرار ال ٌتضمن أٌة التزامات.

س الشرٌؾ ،وال سٌما الحاجة إلى حماٌة ال ُب ْع ِد
مدٌنة القُدْ ِ
الروحً والدٌنً والثقافً الفرٌد للمدٌنة والحفاظ علٌه ،على

فإذا كان القرار ؼٌر ُم ْل ِز ٍم؛ فلماذا هددت أمرٌكا الدول ال ُموافِ َقة
علٌه بقطع المساعدات عنها؟!

النحو المتوخى فً قرارات "األمم المتحدة" ذات الصلة ،وإذ
تشدد على أن "القُدْ س" تشكل إحدى قضاٌا الوضع النهابً التً

نفسر السلوك الشابن للمندوبة األمرٌكٌة "نٌكً هالً"؟!
وكٌؾ ِّ

ٌنبؽً حلها مِن خبلل المفاوضات َت َم ِّ
ش ًٌا مع قرارات "األمم
المتحدة" ذات الصلة ،وإذ ُت ْع ِرب فً هذا الصدد عن بالػ أسفها

وقد أ َّكد القرار أن أٌة قرارات أو إجراءات تهدؾ إلى تؽٌٌر طابع

إزاء القرارات األخٌرة المتعلقة بوضع "القُدْ س".

س" الشرٌؾ أو مركزها أو تركٌبتها الدٌموؼرافٌة،
مدٌنة "القُدْ ِ
لٌس لها أي أثر قانونً ،وأنها الؼٌة وباطلة ،وٌجب إلؽاإها؛

ال بد مِن إدراك أن خبلؾ بعض الدول -خاصة األوربٌة -مع قرار

ً
امتثاال لقرارات "مجلس األمن" ذات الصلة ،وٌدعو فً هذا

"ترامب" ،لٌس جوهر ًٌّا حول مضمونه ،بل مِن حٌث التوقٌت،

الصدد جمٌع الدول إلى االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسٌة فً

وأسلوب الخطاب ،وتؤثٌره السلبً على عملٌة السبلم.

ً
عمبل بقرار "مجلس األمن" رقمٗ78 :
س الشرٌؾ،
مدٌنة القُدْ ِ
لسنة ٓٔ98م ،كما ٌُطالِب جمٌع الدول االمتثال لقرارات

كما أنه من السهل على الصهاٌنة شراء والء بعض الدول

س الشرٌؾ ،وبعدم
"مجلس األمن" المتعلقة بمدٌنة القُدْ ِ
االعتراؾ بؤٌة إجراءات أو تدابٌر ُم َخالِ َفة لتلك القرارات.

الضعٌفة والهامشٌة فً آسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأوروبا
الشرقٌة.

و ٌُكرر القرار الدعوة إلى عكس مسار االتجاهات السلبٌة القابمة

الجهود المطلوبة لمواجهة القضٌة:

على أرض الواقع التً تهدد إمكانٌة تطبٌق حل الدولتٌن ،وإلى

ٌ -جب الحفاظ على "ال ُه ِو ٌَّة اإلسبلمٌة" لمجتمعات المنطقة،

تكثٌؾ وتسرٌع وتٌرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعٌدٌن

وعدم التضٌٌق على الرموز الدٌنٌة ،والدعاة المعتدلٌن.

ودابم فً
شامل وعاد ٍِل
سبلم
الدولً واإلقلٌمً مِن أجل تحقٌق
ٍ
ٍ
ٍ
"الشرق األوسط" دون تؤخٌر ،على أساس قرارات "األمم

قدر ممكن مِن التوافق اإلسبلمً العربً.
 تحقٌق أكبر ٍ23

 العمل على ترمٌم النسٌج المجتمعً الممزق فً بعض الدولاإلسبلمٌة والعربٌة.
 تفعٌل دور المنظمات الدولٌة اإلسبلمٌة والعربٌة. ربط السٌاسات االقتصادٌة والعسكرٌة وؼٌرها -للدولاإلسبلمٌة والعربٌة -بالقضاٌا المصٌرٌة ،ومنها :الموقؾ من
"القُدْ س".
 تحقٌق الوحدة الفلسطٌنٌة. تقدٌم جمٌع أنواع الدعم للفلسطٌنٌٌن ،وخاصة سكان"القُدْ س".
اوم -إن اقتضى
 الجمع ب ٌْن المسار السٌاسً ،والمسار ال ُم َق ِاألمر.-
موقع أنا السلفً
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كٌؾ ننجو وال نحجب عن هللا أبدًا؟!

 وتضعؾ القوى.فٌحدث الببلء وٌقع العبد فً األشراك والشباك والمعاصً ،فإذا

ب ٌْن مشهد القٌومٌة والحكمة ،والندم والتوبة

انقشع ضباب الوجود الطبٌعً ،وانجلت ظلماته ،وصار العبد
بربه بعٌ ًدا عن النفس والطبع والهوى؛ هناك ٌحضره الندم

كتبه /إبراهٌم بركات

والتوبة واإلنابة ،وهذا مِن كمال حكمة هللا وفٌومٌته ،فٌرضى
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

عن هللا وٌرضى هللا عنه ،وتتحقق فٌه قٌومٌة هللا وحكمته،
وصبلح قلبه؛ فٌنجو وال ٌُحجب عن هللا أبدً ا.

ٔ -شهود العبد عجز نفسه.

وارض عنا،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
َ

ٕ -نفوذ األقدار فٌه.

وارزقنا الرضا عنك.

ٖ -كمال فقرة إلى ربه.

وصل ِّ اللهم وسلِّم على رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم.-

ٗ -عدم استؽنابه عن عصمته وحفظه طرفة عٌن.

موقع أنا السلفً
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س ْم َع ُه الَّذِي
علٌه؛ لماذا؟! ألن علٌه حص ًنا حصٌ ًنا مِنُ ( :ك ْنتُ َ
ش بِ َهاَ ،و ِر ْج َل ُه
ص َرهُ الَّذِي ٌُ ْبصِ ُر ِبهَِ ،وٌَدَ هُ الَّتًِ ٌَ ْبطِ ُ
ٌَ ْس َم ُع بِهَِ ،و َب َ
الَّتًِ ٌَ ْمشِ ً ِب َها) (رواه البخاري).

 حجاب العبد عن األربع السابقة:العجز ،ونفوذ القدر ،والفقر وعدم االستؽناء؛ فإن بقً بنفسه ال
بربه واستولى علٌه وجوده:
ٔ -طبٌعته.
ٕ -وحكم النفس.
ٖ -الطبع.
ٗ -الهوى.
 هذا الوجود حجاب ب ٌْن العبد وربه ،وٌقع الحجاب وٌثمر. ٌقوى المقتضً للعصٌان. وٌضعؾ المانع الذي به ٌعصم وٌنجو. وٌشتد الظلمة.25

صفحات مِن ذاكرة التارٌخ (ٖٗ) األحداث السٌاسٌة

عنه -أن ٌتنحى عن اإلمارة إن كان ملّها ،ثم طلب مِن معاوٌة أن

ب ٌْن عبد هللا بن الزبٌر وٌزٌد بن معاوٌة وعبد الملك بن

ٌضع ٌزٌد خلٌفة ً
بدال منه فٌباٌعه ،ثم استدل على عدم موافقته
على المباٌعة بما استنبطه مِن حدٌث الرسول -صلى هللا علٌه

مروان

آن واحد(ٔ) ،ثم قال" :وأنت
وسلم -بؤنه ال ٌجوز مباٌعة اثنٌن فً ٍ
ٌا معاوٌة أخبرتنً أن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال :إذا

كتبه /زٌن العابدٌن كامل

كان فً األرض خلٌفتان؛ فاقتلوا أحدهما".
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
وقد قال معاوٌة -رضً هللا عنه -فً وصٌته لٌزٌد" :وأما ابن

محاوالت ٌزٌد للسٌطرة على عبد هللا بن الزبٌر:

الزبٌر فإنه خب ضب -الخب :الخداع ،-فإذا شخص لك فالبد له -

كان ابن الزبٌر -رضً هللا عنهما -قد عقد العزم على عدم البٌعة

صلحا ،فإن
بحزم وحرص-؛ إال أن ٌلتمس منك
أي تعامل معه
ً
ٍ
فعل فاقبل ،واحقن دماء قومك ما استطعت" (تارٌخ الرسل والملوك

لٌزٌد ،واختار الذهاب واالستقرار بمكة ،ومكة هً المكان الوحٌد

للطبري).

الذي ٌمكن اللجوء إلٌه فً هذه الفترة؛ وذلك ألن األقالٌم األخرى
لٌستْ مناسبة ،فالعراق بمصرٌه الكوفة والبصرة ال ٌمكن ضمان

وكان مقصد ابن الزبٌر -رضً هللا عنهما -و َمن معه ،ومن بٌنهم

والء أهلها ألي زعٌم معارضة ضد بنً أمٌة ،وما فعلوه مع

بعض الصحابة والتابعٌن :كالمسور بن مخرمة ،وعبد هللا بن

الحسٌن -رضً هللا عنه -خٌر دلٌل على ذلك.

صفوان ،ومصعب بن عبد الرحمن بن عوؾ ،وؼٌرهم مِن
فضبلء عصرهم هو تؽٌٌر الواقع بالسٌؾ لما رأوا تحول الخبلفة

وكان ابن الزبٌر ٌعً ذلك تما ًما حٌنما نصح الحسٌن بعدم

إلى وراثة ملك ،وكان ابن الزبٌر -رضً هللا عنهماٌ -رى أنه

الذهاب إلى العراق (نسب قرٌش للزبٌري ،ص ،)ٕٖ9فقال له" :أٌن

باستعماله للسٌؾ وتؽٌٌره للمنكر بالقوة ٌتقرب إلى هللا ،وٌضع

تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟!" ،أما مصر والٌمن

ح ًّدا النتقال الخبلفة إلى ملك ووراثة؛ ولهذا لم ٌد ُع لنفسه حتى

فقد كانتا بعٌدتٌن عن مسرح األحداث ،ولم ٌكن البن الزبٌر فً

توفً ٌزٌد بن معاوٌة (الطبقات البن سعد).

هذٌن اإلقلٌمٌن أنصار ومإٌدون ٌمكن أن ٌعتمد علٌهم ،وأما
وكان ابن الزبٌر ٌخطب وٌقول" :وهللا ال أرٌد إال اإلصبلح

الشام فكما هو معروؾ كان معقل األموٌٌن.

وإقامة الحق ،وال ألتمس جمع مال وال ادخاره" ،ثم إن ابن
ثم إن مكة بلد حرام ،ال ٌجوز سفك الدماء بها ،وهذا ٌكفل ل َمن

الزبٌر ٌرى فً نفسه أنه أهل لمنصب الخبلفة بعد وفاة معاوٌة؛

ٌعتصم بها حماٌة مِن القتل؛ إال إذا ارتكب ح ًّدا ٌوجب ذلك ،ثم إن

سبه
لما ٌتمتع به مِن بعض الخصابص والصفات ،إضافة لِ َن َ

مكة بلد له مكانته وقدسٌته فً نفوس المسلمٌن ،ثم إنه ٌجتمع

الكرٌم ،حٌث أبوه الزبٌر ابن العوام أحد العشرة المبشرٌن

بمكة فً موسم الحج كل عام األلوؾ مِن المسلمٌن مِن مختلؾ

بالجنة ،وحواري رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ،-وأمه أسماء

األقالٌم ،وٌمكن مِن خبلل هذا الموسم التؤثٌر على الرأي العام

بنت أبً بكر ذات النطاقٌن -رضً هللا عنها ،-وجده مِن جهة

وتوجٌهه ،وهو ما ال ٌمكن توفره فً أي إقلٌم آخر.

أمه أبو بكر الصدٌق -رضً هللا عنه -خلٌفة رسول هللا -صلى
هللا علٌه وسلم -وصاحبه ،وهو أول مولود ٌُولد للمسلمٌن بعد

وأخٌرا ،فإن معارضة ابن الزبٌر ٌقوٌها وٌعضدها معارضة أهل
ً

الهجرة ،وارتجت المدٌنة بالتكبٌر عند مولده.

المدٌنة لبنً أمٌة ،وبالتالً كان مِن المناسِ ب أن ٌكون ابن
الزبٌر قرٌ ًبا مِن المدٌنة؛ لٌضمن استمرار تؤٌٌد أهلها له ،ولكً

وكان معاوٌة -رضً هللا عنهٌ -عرؾ قدر ابن الزبٌر ومكانته،

ٌتمكن مِن االتصال المستمر بهم.

وكان ٌحترمه وٌقدره ،وقد أدرك ابن الزبٌر مكانة معاوٌة وحلمه
ولٌنه ،وكٌؾ كان معاوٌة ٌقابل شدتهم باللٌن ،وقسوتهم بالرفق،
وكان ابْنُ ُّ
او ٌَ َة ،إِنْ َكانَ
الز َب ٌْ ِر ٌقول بعد وفاة معاوٌةِ َّ :
"هلل ُّ
دَر ُم َع ِ

وكان معاوٌة -رضً هللا عنه -على معرفة بطبٌعة ابن الزبٌر،
وأنه لن ٌباٌع لٌزٌد ،وقد طلب ابن الزبٌر مِن معاوٌة -رضً هللا
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لَ ٌَ َت َخا َد ُع َل َنا َوإِ َّن ُه ألَدْ هَى ا ْل َع َربَِ ،م َع ِح ْل ٍم ال ٌُ َنادَى َولٌِ ُدهَُ ،وإِنْ َكانَ
ؾ َل َنا َوه َُو أَ ْن َج ُد ا ْل َع َربِ!" (أنساب األشراؾ للببلذري).
اع ُ
ض َ
َل ٌَ َت َ

فقد بعث بعشرة مِن أشراؾ أهل الشام ،وأعطاهم جامعة مِن
فضة ،وبرنس خز (تارٌخ خلٌفة ابن خٌاط ،وتارٌخ دمشق البن عساكر).
وفً رواٌة أخرى" :أن ٌزٌد بعث البن الزبٌر بسلسل ٍة مِن فضة

وعندما سمع ابن الزبٌر بمقتل الحسٌن -رضً هللا عنه -قام

وقٌد مِن ذهب" (اْلحاد والمثانً البن أبً عاصم).

وترحم على الحسٌن وذم قاتلٌه ،وقال" :أما
خطٌ ًبا فً مكة،
َّ
وكثٌرا فً النهار صٌامه ،أحق بما
وهللا لقد قتلوه طوٌبلً قٌامه،
ً

وعند وصول أعضاء الوفد إلى مكة تكلم ابن عضاة األشعري،

هم فٌه منهم ،وأولى بما هم فٌه منهم ،وأولى به فً الدٌن

وقالٌ" :ا أبا بكر :قد كان من أثرك فً أمر أمٌر الخلٌفة

والفضل ،أما وهللا ما كان ٌب ّدل بالقرآن الؽناء ،وال البكاء مِن

المظلوم ٌ-عنً عثمان بن عفان -ونصرتك إٌاه ٌوم الدار ما ال

خشٌة هللا الحداء -صوت الؽناء لئلبل ،-وال بالصٌام شراب

ٌجهل ،وقد ؼضب أمٌر المإمنٌن بما كان مِن إبابك مما قدم

الحرام ،وال بالمجالس فً حلق الذكر الركض فً طلب الصٌد -

علٌك فٌه النعمان بن بشٌر ،وحلؾ أن تؤتٌه فً جامعة خفٌفة

ٌعرض بٌزٌد ،-فسوؾ ٌلقون ؼ ًٌّا".
ّ

برنسا فبل ترى ،ثم أنت األثٌر عند
لتحل ٌمٌنه ،فالبس علٌها
ً
أمٌر المإمنٌن الذي ال ٌُخالؾ فً والٌة وال مال"

ونظرا للمشاعر العاطفٌة التً أثرت على أهل الحجاز عمو ًما
ً

(أنساب األشراؾ

للببلذري).

بسبب قتل الحسٌن -رضً هللا عنه-؛ فقد أبدى البعض استعداده
والحظ ابن الزبٌر مشاعر السخط التً ع ّمت
لبٌعة ابن الزبٌر،
َ

استؤذن ابن الزبٌر الوفد بضعة أٌام ٌفكر وٌستشٌر ،فعرض

أهل الحجاز بسبب قتل الحسٌن -رضً هللا عنه ،-فؤخذ ٌدعو إلى

األمر على والدته أسماء بنت أبً بكر -رضً هللا عنها -فقالت:

الشورى وٌنال مِن ٌزٌد وٌشتمه (أنساب األشراؾ للببلذري) ،وٌذكر

"ٌا بنً عش كرٌ ًما ومت كرٌ ًما ،وال تم ِّكن بنً أمٌة مِن نفسك،

شربه للخمر وٌثبط الناس عنه ،وأخذ الناس ٌجتمعون إلٌه

فتلعب بك ،فالموت أحسن مِن هذا" (أخبار مكة لؤلزرقً).

فٌقوم فٌهم ،فٌذكر مساوئ بنً أمٌة (أخبار مكة لؤلرزقً).
ثم جاء رد ابن الزبٌر على الوفد بالمنع ،وبعد ما أجاب ابن
ولم ٌحاول ٌزٌد فً بداٌة األمر أن ٌعمل ً
عمبل مِن شؤنه أن ٌُع ّقد

الزبٌر على الوفد بالمنع ،قال البن عضاة" :إنما أنا بمنزلة حمام

النزاع مع ابن الزبٌر؛ ولهذا فلقد أرسل إلٌه رسالة ٌذ ّكره فٌها

مِن حمام مكة أفكنت ً
قاتبل حما ًما مِن حمام مكة؟ قال :نعم ،وما

بفضابله ومآثره فً اإلسبلم ،وٌحذره فً الفتنة والسعً فٌها،

حرمة حمام مكةٌ :ا ؼبلم ابتنً بقوسً وأسهمً فؤتاه بقوسه

وكان مما قال له" :أذكرك هللا فً نفسك ،فإنك ذو سن مِن

وأسهمه ،فؤخذ سه ًما فوضعه فً كبد القوس ث ّم سدده نحو

قرٌش ،وقد مضى لك سلؾ صالح ،وقدم صدق مِن اجتهاد

حمامة من حمام المسجد ،وقالٌ :ا حمامة ،أٌشرب ٌزٌد الخمر،

وعبادة ،فؤربب صالح ما مضى ،وال تبطل ما ق َّدمتَ مِن حسن،

قولً :نعم .فوهللا :لبن فعلت ألرمٌنكٌ .ا حمامة أتخلعٌن ٌزٌد بن

وادخل فٌما دخل فٌه الناس ،وال تردهم فً فتنة ،وال تحل ما

معاوٌة وتفارقٌن أمة محمد -صلى هللا علٌه وسلم ،-وتقٌمٌن فً

حرم هللا ،فؤبى أن ٌباٌع" (أنساب األشراؾ للببلذري).
َّ

الحرم حتى ٌستحل بك؟! وهللا لبن فعلت ألرمٌنك .فقال ابن
الزبٌر :وٌحك أو ٌتكلم الطابر؟ قال :ال ،ولكنك ٌا ابن الزبٌر

لم ٌستجب ابن الزبٌر لدعوة ٌزٌد السلمٌة ورفض بٌعته ،وأقسم

تتكلم ،أقسم باهلل لتباٌعن طاب ًعا أو مكرهًا أو لتعرفن راٌة

ً
مؽلوال
ٌزٌد على أنه ال ٌقبل بٌعة ابن الزبٌر حتى ٌؤتً إلٌه

األشعرٌٌن فً هذه البطحاء(ٕ) ،ولبن أمرنا بقتالك ثم دخلت

(أنساب األشراؾ للببلذري) ،ولقد حاول معاوٌة بن ٌزٌد أن ٌثنً

الكعبة لنهدمنها أو لنحرقنها علٌك .فقال ابن الزبٌر :أو تحل

والده عن هذا القسم ،وذلك لمعرفته بابن الزبٌر ،وأنه سٌرفض

الحرم و البٌت؟! قال :إنما ٌحله َمن ألحد فٌه"

صالحا
القدوم على ٌزٌد وهو فً الؽل ،وكان معاوٌة بن ٌزٌد
ً

وأنساب األشراؾ للببلذري).

تق ًٌّا ور ًعاٌ ،جنح للسلم وٌخشى مِن سفك دماء المسلمٌن،
وساند معاوٌة فً رأٌه عبد هللا بن جعفر ،ولكن ٌزٌد أصر على
رأٌه ،وحتى ٌخفؾ ٌزٌد من صعوبة الموقؾ على ابن الزبٌر،
27

(األؼانً لؤلصفهانً،

ثم قال ابن الزبٌر" :إنه لٌست فً عنقً بٌعة لٌزٌد .فقال ابن
عضاةٌ :ا معشر قرٌش قد سمعتم ما قال :وقد باٌعتم ،وهو
ٌؤمركم بالرجوع عن البٌعة" (عٌون األخبار البن قتٌبة).
وأخذ ابن الزبٌر ٌبسط لسانه فً تنقص ٌزٌد ،وقال" :لقد بلؽنً
أنه ٌصبح سكرا ًنا وٌمسً كذلك" ،ثم قالٌ" :ا ابن عضاة :وهللا
ما أصبحتُ أرهب الناس وال البؤس ،وإنً لعلى بٌن ٍة مِن ربً،
فإن أقتل فهو خٌر لً ،وإن أمت حتؾ أنفً فاهلل ٌعلم إرادتً
وكراهٌتً ألن ٌعمل فً أرضه بالمعاصً" ،وأجاب الباقٌن بنحو
جوابه( .أنساب األشراؾ للببلذري).
ثم قال ابن الزبٌر" :اللهم إنً عابذ ببٌتك" (الطبقات البن سعد)،
ول َّقب نفسه عابذ هللا (اإلصابة البن حجر) ،وكان ٌس َّمى العابذ

(تارٌخ

الرسل والملوك للطبري).
ونستكمل فً المقال القادم بمشٌبة هللا -تعالى.-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)

(تارٌخ خلٌفة البن خٌاط ،صٕٗٔ) ،و(حلٌة األولٌاء) بإسنا ٍد

حسن (ٔ ،)ٖٖٔ-ٖٖٓ /وقد علَّق محب الدٌن الخطٌب على هذا فقال:
"ابن الزبٌر أذكى مِن أن ٌفوته أن البٌعة لٌزٌد بعد معاوٌة ،ولٌست
لهما م ًعا فً حٌاة معاوٌة".
(ٕ) حدٌث" :ن ِْع َم ا ْل َح ًُّ ْاأل ُ ْسدَُ ،وا ْألَ ْ
الَ ،و َال
ش َع ِرٌُّونَ َال ٌَفِ ُّرونَ فًِ ا ْلقِ َت ِ
ٌَ ُؽلُّونَ ُ ،ه ْم ِم ِّنًَ ،وأَ َنا ِم ْن ُه ْم" (الحدٌث ضعفه األلبانً وشعٌب
األرنإوط).

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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صفحات مِن تارٌخ بٌت المقدس (ٔ) (موعظة

 هبلك الكافرٌن واستخبلؾ المإمنٌن :قال هللا -تعالىَ ( :-و ُن ِرٌ ُدض َو َن ْج َعلَ ُه ْم أَبِ َّم ًة
أَن َّنمُنَّ َعلَى ا َّلذٌِنَ
ض ِع ُفوا فًِ ْاألَ ْر ِ
اس ُت ْ
ْ
ي ف ِْر َع ْونَ
َو َن ْج َعلَ ُه ُم ا ْل َو ِارثٌِنَ َ .و ُن َم ِّكنَ لَ ُه ْم فًِ ْاألَ ْر ِ
ض َو ُن ِر َ

زمان نبً هللا موسى -علٌه السبلم-

َوهَامَانَ َو ُج ُنودَ ُه َما ِم ْن ُهم َّما َكا ُنوا ٌَ ْح َذرُونَ ) (القصص ،)ٙ-٘:وقال
ؾ َكانَ
-تعالىَ ( :-فؤ َ َخ ْذ َناهُ َو ُج ُنودَ هُ َف َن َب ْذ َنا ُه ْم فًِ ا ْل ٌَ ِّم َفان ُظ ْر َك ٌْ َ

األسبوع)

كتبه /سعٌد محمود

َعاقِ َب ُة ال َّظالِمٌِنَ ) (القصص.)ٗٓ:

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

 ولبلستخبلؾ والتمكٌن تبعات :قال -تعالى( :-الَّذٌِنَ إِن َّم َّك َّنا ُه ْمص َبل َة َوآ َت ُوا َّ
ؾ َو َن َه ْوا
الز َكا َة َوأَ َم ُروا ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
فًِ ْاألَ ْر ِ
ض أَ َقا ُموا ال َّ

الؽرض مِن الموعظة:

ور) (الحج.)ٗٔ:
َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َو ِ َّ ِ
هلل َعاقِ َب ُة ْاأل ُ ُم ِ

إحٌاء قضٌة بٌت المقدس فً نفوس المسلمٌن ،وبٌان معالِم

 -وعلى ذلك قام موسى -علٌه السبلمٌ -دعوهم إلى تحرٌر

ت
طرٌق تحرٌره مِن األٌدي الؽاصبة ،مِن خبلل التعرض لصفحا ٍ

األرض المقدسة من األٌدي الكافرة الؽاصبة :قال -تعالىَ ( :-وإِ ْذ
سى لِ َق ْو ِم ِه ٌَا َق ْوم ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َة َّ
هللاِ َعلَ ٌْ ُك ْم إِ ْذ َج َعلَ فٌِ ُك ْم
َقال َ ُمو َ
ِ
ت أَ َحدً ا مِّنَ ا ْل َعا َلمٌِنَ ٌَ .ا َق ْو ِم
أَن ِب ٌَا َء َو َج َعلَ ُكم ُّملُو ًكا َوآ َتا ُكم َّما لَ ْم ٌُ ْإ ِ

مر التارٌخ ،وكٌؾ
مِن تارٌخ االعتداءات على بٌت المقدس على ِّ
كان الطرٌق لتحرٌره فً كل مرة.

س َة الَّتًِ َك َت َب َّ
هللاُ لَ ُك ْم َو َال َت ْر َتدُّوا َعلَى؟
ض ا ْل ُم َق َّد َ
ادْ ُخلُوا ْاألَ ْر َ
ار ُك ْم َف َتن َقلِ ُبوا َخاسِ ِرٌنَ ) (المابدة.)ٕٔ-ٕٓ:
أَدْ َب ِ

المقدمة:
 -اإلشارة إلى أن أرض فلسطٌن والشام "وعلى الخصوص بٌت

 -لكن القوم الذٌن عاشوا حٌاة الذل والخنوع ،وعدم تحمل

مر التارٌخ ،وفى
المقدس" ،قد تعرضتْ لبلعتداءات الكثٌرة على ِّ

المسبولٌة ،تخاذلوا وأنكروا على نبٌهم وجحدوا نعمة ربهم!:

كل مرة ٌقٌض هللا -عز وجل -لذلك َمن ٌقوم على تحرٌرها مِن

ارٌنَ َوإِ َّنا َلن
قال -تعالىَ ( :-قالُوا ٌَا ُمو َ
سى إِنَّ فٌِ َها َق ْو ًما َج َّب ِ
َّندْ ُخلَ َها َح َّتى ٌَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها َفإِن ٌَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها َفإِ َّنا َدا ِخلُونَ َ .قالَ

األٌدي الكافرة الؽاصبة.

َر ُج َبل ِن مِنَ الَّذٌِنَ ٌَ َخافُونَ أَ ْن َع َم َّ
اب
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َما ادْ ُخلُوا َعلَ ٌْ ِه ُم ا ْل َب َ
هللا َف َت َو َّكلُوا إِن ُكن ُتم ُّم ْإ ِمنٌِنَ .
َفإِ َذا َد َخ ْل ُت ُموهُ َفإِ َّن ُك ْم َؼالِبُونَ َو َع َلى َّ ِ
َب أَنتَ َو َر ُّب َك
سى إِ َّنا َلن َّندْ ُخ َل َها أَ َبدً ا َّما َدا ُموا فٌِ َها َف ْاذه ْ
َقالُوا ٌَا ُمو َ

 التمهٌد للحدٌث عن االعتداء األول فً زمان نبً هللا موسى -علٌه السبلم ،-وكٌؾ تحرر بٌت المقدس على أٌدي الجٌل
الصالح بقٌادة نبً هللا ٌوشع بن نون -علٌه السبلم.-

َف َقات َِبل إِ َّنا هَا ُه َنا َقا ِعدُونَ ) (المابدة.)ٕٗ-ٕٕ:

تفاصٌل األحداث:
معتذرا إلى ربه ،متبرأ مِن األتباع
 النبً القابد متفج ًعا متضر ًعاً
الجبناء الذٌن تعلقتْ قلوبهم بالدنٌاَ ( :قالَ َر ِّب إِ ِّنً َال أَ ْملِ ُك إِ َّال

 -كانت بنو إسرابٌل ٌشكون لنبٌهم ظلم الفرعون وبطشه

َن ْفسِ ً َوأَخًِ َفا ْف ُرقْ َب ٌْ َن َنا َو َبٌْنَ ا ْل َق ْو ِم ا ْل َفاسِ قٌِنَ ) (المابدة.)ٕ٘:

بالمإمنٌن ،وكان ٌص ِّبرهم باالستعانة باهلل وانتظار الفرج :قال
اص ِب ُروا إِنَّ
اس َتعٌِ ُنوا ِب َّ ِ
اهلل َو ْ
سى لِ َق ْو ِم ِه ْ
هللا -تعالىَ ( :-قال َ ُمو َ
ور ُث َها مَنْ ٌَ َ
شا ُء مِنْ ِع َبا ِد ِه َوا ْل َعاقِ َب ُة لِ ْل ُم َّتقٌِنَ َ .قالُوا
ض ِ َّ ِ
ْاألَ ْر َ
هلل ٌُ ِ

 فكانت العقوبة" ...التٌه" حٌث ال ٌعرفون لهم وجهه وال نظامٌسٌرون علٌه ،وتخبطوا حتى أهلكهم هللا :قال هللا -تعالىَ ( :-قالَ
س
س َن ًة ٌَتٌِهُونَ فًِ ْاألَ ْر ِ
ض َف َبل َتؤْ َ
َفإِ َّن َها ُم َح َّر َم ٌة َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْر َبعٌِنَ َ

سى َر ُّب ُك ْم أَنْ
أُوذٌِ َنا مِنْ َق ْب ِل أَنْ َتؤْتِ ٌَ َنا َومِنْ َب ْع ِد َما ِج ْب َت َنا َقال َ َع َ
ؾ َت ْع َملُونَ )
ٌُ ْهلِ َك َعد َُّو ُك ْم َو ٌَ ْس َت ْخلِ َف ُك ْم فًِ ْاألَ ْر ِ
ض َف ٌَ ْن ُظ َر َك ٌْ َ

َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َفاسِ قٌِنَ ) (المابدة.)ٕٙ:

(األعراؾ.)ٕٔ9-ٕٔ8:

 "ٌوشع بن نون" تلمٌذ موسى -علٌه السبلم -وفتاه ٌربً ًجٌبل
فً زمن التٌه لٌخرج بهم لتحرٌر بٌت المقدس :قال النبً -صلى
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هللا علٌه وسلمَ ( :-ؼ َزا َن ِب ًٌّ مِنَ األَ ْن ِبٌَاءِ َ ،ف َقالَ لِ َق ْو ِمهِ :الَ ٌَ ْت َب ْعنًِ
ض َع ا ْم َرأَةٍَ ،وه َُو ٌُ ِرٌ ُد أَنْ ٌَ ْبن ًَِ ِب َهاَ ،و َل َّما ٌَ ْب ِن ِب َهاَ ،والَ
َر ُجل ٌ َملَ َك ُب ْ

 الشاهد مِن األحداث( :تخاذل بنً إسرابٌل عن نصرة الدٌن،كان عاقبته الحرمان مِن الدنٌا التً آثروها على اْلخرة ،فكتب

سقُو َف َهاَ ،والَ أَ َح ٌد ا ْ
ت
ش َت َرى َؼ َن ًما أَ ْو َخلِ َفا ٍ
أَ َح ٌد َب َنى ُب ٌُو ًتا َولَ ْم ٌَ ْر َف ْع ُ
ص ِر أَ ْو َق ِرٌ ًبا
صبلَ َة ال َع ْ
َوه َُو ٌَ ْن َتظِ ُر ِوالَدَ هَاَ ،ف َؽ َزا َف َد َنا مِنَ ال َق ْر ٌَ ِة َ

علٌهم التٌه أربعٌن سنة ٌعٌشون حٌاة الشتات والحٌرة ،والهم
والؽم ،والفقر والضنك حتى هلكوا!).

مِنْ َذلِكََ ،ف َقال َ لِل َّ
اح ِب ْس َها
ورةٌ َوأَ َنا َمؤْ ُمو ٌر اللَّ ُه َّم ْ
س :إِ َّنكِ َمؤ ْ ُم َ
ش ْم ِ
ستْ َح َّتى َف َت َح َّ
هللا ُ َع َل ٌْ ِه) (متفق علٌه).
َعلَ ٌْ َناَ ،ف ُح ِب َ

سنة هللا ماضٌة فً كل َمن ٌخذل المسلمٌن ،وٌتخلؾ عن
 ُنصرة الدٌن :قال هللا -تعالى -فً الذٌن تخلفوا ٌوم الحدٌبٌة عن
ب َ
ش َؽلَ ْت َنا أَ ْم َوالُ َنا
س ٌَقُول ُ لَ َك ا ْل ُم َخ َّلفُونَ مِنَ ْاألَ ْع َرا ِ
نصرة الدٌنَ ( :
اس َت ْؽف ِْر َل َنا ٌَقُولُونَ ِبؤ َ ْلسِ َنتِ ِهم َّما لَ ٌْ َ
َوأَهْ لُو َنا َف ْ
وب ِه ْم ُقلْ
س فًِ قُل ُ ِ

 التحرٌر والنصر وآٌة الشمس عند فتح بٌت المقدس :قالص ِر
صبلَ َة ال َع ْ
النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ف َؽ َزا َف َد َنا مِنَ ال َق ْر ٌَ ِة َ
أَ ْو َق ِرٌ ًبا مِنْ َذلِكََ ،ف َقال َ لِل َّ
ورةٌ َوأَ َنا َمؤْ ُمو ٌر اللَّ ُه َّم
س :إِ َّنكِ َمؤْ ُم َ
ش ْم ِ
ستْ َح َّتى َف َت َح َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه).
اح ِب ْس َها َعلَ ٌْ َناَ ،ف ُح ِب َ
ْ

هللا َ
َف َمن ٌَ ْملِ ُك لَ ُكم مِّنَ َّ ِ
ش ٌْ ًبا إِنْ أَ َرا َد ِب ُك ْم َ
ض ًّرا أَ ْو أَ َرا َد ِب ُك ْم َن ْف ًعا َبلْ
َكانَ َّ
الر ُ
ٌرا َ .بلْ َظ َنن ُت ْم أَن لَّن ٌَن َقل َِب َّ
هللا ُ ِب َما َت ْع َملُونَ َخ ِب ً
سول ُ
َوا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ إِلَى؟ أَهْ لٌِ ِه ْم أَ َب ًدا َو ُزٌِّنَ َذ؟لِ َك فًِ قُلُوبِ ُك ْم َو َظ َنن ُت ْم َظنَّ

دروس مستفادة:

ورا) (الفتح.)ٕٔ-ٔٔ:
س ْوءِ َو ُكن ُت ْم َق ْو ًما ُب ً
ال َّ

مر التارٌخ:
األول :بٌت المقدس وقؾ إسبلمً على ِّ

 فكانت العقوبة بؤن ُحرموا مِن ؼنابم خٌبر وآثار فتحها :قالس ٌَقُول ُ ا ْل ُم َخلَّفُونَ إِ َذا ا ْن َطلَ ْق ُت ْم إِلَى َم َؽانِ َم لِ َتؤْ ُخ ُذو َها
هللا -تعالىَ ( :-

 هو جزء مِن األرض التً بارك هللا فٌها للعالمٌن :قال هللا -س ْب َحانَ الَّذِي أَ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ٌْ ًبل مِّنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِلَى
تعالىُ ( :-
ار ْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِر ٌَ ُه مِنْ آ ٌَاتِ َنا إِ َّن ُه ه َُو
صى الَّذِي َب َ
ا ْل َم ْس ِج ِد ْاألَ ْق َ

َذ ُرو َنا َن َّتبِ ْع ُك ْم ٌُ ِرٌدُونَ أَنْ ٌُ َب ِّدلُوا َك َبل َم َّ ِ
هللا قُلْ لَنْ َت َّتبِ ُعو َنا َك َذلِ ُك ْم َقالَ
َّ
سدُو َن َنا َبلْ َكا ُنوا َال ٌَ ْف َقهُونَ إِ َّال َقل ًٌِبل)
س ٌَقُولُونَ َبلْ َت ْح ُ
هللا ُ مِنْ َق ْبل ُ َف َ
(الفتح.)ٔ٘:

السمٌِ ُع ا ْل َبصِ ٌ ُر) (اإلسراء.)ٔ:
َّ

الثالث :أهمٌة التربٌة والتصفٌة فً جٌل النصر

مر الزمان :عن أبً ذر
 هو أحد المساجد الثبلثة العظٌمة على ِّي َم ْس ِج ٍد ُوضِ َع فًِ
-رضً هللا عنه -قال :قلتٌ :ا رسول هللا ،أَ ُّ

والتمكٌن:

ي؟ َقالَ:
ْاألَ ْر ِ
ض أَ َّولَ؟ َقالَ( :ا ْل َم ْس ِج ُد ا ْل َح َرا ُم)َ .قالَ :قُ ْلتُ ُث َّم أَ ٌّ
س َن ًةُ ،ث َّم
صى)ُ .ق ْلتُ َ :ك ْم َكانَ َب ٌْ َن ُه َما؟ َقالَ( :أَ ْر َبعُونَ َ
(ا ْل َم ْس ِج ُد ْاألَ ْق َ

 جٌل التمكٌن مشؽول باْلخرة (مقارنة ب ٌْن َمن خرجوا معموسى -علٌه السبلم -و َمن خرجوا مع ٌوشع -علٌه السبلم -وأثر

ضل َ فٌِ ِه) (رواه البخاري)،
أَ ٌْ َن َما أَدْ َر َك ْت َك
صلِّهْ َفإِنَّ ا ْل َف ْ
الص َبلةُ َب ْع ُد َف َ
َّ
وقال -صلى هللا علٌه وسلم( :-ال ُت َ
ش ُّد ال ِّر َحال ُ إِال إِ َلى َثبل َث ِة
صى)
سا ِج َد :ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْس ِجدِي ه ََذاَ ،وا ْل َم ْس ِج ِد األَ ْق َ
َم َ
(متفق علٌه).

ض َع
التصفٌة) :قال ٌوشع -علٌه السبلم( :-الَ ٌَ ْت َب ْعنًِ َر ُجل ٌ َملَ َك ُب ْ
ا ْم َرأَةٍَ ،وه َُو ٌُ ِرٌ ُد أَنْ ٌَ ْبن ًَِ ِب َهاَ ،ولَ َّما ٌَ ْب ِن ِب َهاَ ،والَ أَ َح ٌد َب َنى ُب ٌُو ًتا
سقُو َف َهاَ ،والَ أَ َح ٌد ا ْ
ت َوه َُو ٌَ ْن َتظِ ُر
ش َت َرى َؼ َن ًما أَ ْو َخلِ َفا ٍ
َولَ ْم ٌَ ْر َف ْع ُ
ِوالَدَ هَا) الحدٌث.

مر التارٌخ هم أهل بٌت المقدس ،وأما الكفار
 -المسلمون على ِّ

 -جٌل التمكٌن ٌتربى على البذل والتضحٌة فً سبٌل الدٌن :عن

فبل ٌجوز لهم ولو زعموا أن أجدادهم كانوا ٌسكنونه ،فقد

ص َّلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
سول ُ هللاِ َ -
ار َر ُ
س َ
أنس -رضً هللا عنه -قال" :لَ َّما َ
اسَ ،فؤ َ َ
اس َت َ
ار َعلَ ٌْ ِه أَ ُبو َب ْك ٍرُ ،ث َّم
ش َ
ار ال َّن َ
ش َ
سلَّ َم -إِلَى بَدْ ٍر َخ َر َج َف ْ
َو َ

شابهوا مشركً العرب مِن قرٌش لما زعموا أنهم أهل الحرم:
قال هللا -تعالىَ ( :-و َما لَ ُه ْم أَ َّال ٌُ َع ِّذ َب ُه ُم َّ
صدُّونَ َع ِن
هللا ُ َو ُه ْم ٌَ ُ
ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َو َما َكا ُنوا أَ ْولِ ٌَا َءهُ إِنْ أَ ْولِ ٌَاإُ هُ إِ َّال ا ْل ُم َّتقُونَ َولَ؟كِنَّ
أَ ْك َث َر ُه ْم َال ٌَ ْعلَمُونَ ) (األنفال.)ٖٗ:

اس َت َ
ار ُه ْم،
ش َ
ْ
إِ َّن َما ٌُ ِرٌ ُد ُك ْم

َفؤ َ َ
ار:
س َكتَ َ ،ف َقالَ َر ُجل ٌ مِنَ ْاألَ ْن َ
ار َعلَ ٌْ ِه ُع َم ُرَ ،ف َ
ش َ
ص ِ
سول َ هللاَِ ،وهللاِ َال َن ُكونُ َك َما َقالَتْ َب ُنو
َف َقالُواٌَ :ا َر ُ

َب أَ ْنتَ َو َر ُّب َك َف َقات َِبل إِ َّنا هَا ُه َنا َقا ِعدُونَ )،
سىْ ( :اذه ْ
إِ ْس َرابٌِل َ لِ ُمو َ

الثانً :الجزاء مِن جنس العمل:
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ض َر ْبتَ أَ ْكبَادَ هَا َح َّتى َت ْبلُ َػ َب ْر َك ا ْل ِؽ َما ِد َل ُك َّنا َم َعكَ"
َولَكِنْ َوهللاِ لَ ْو َ
(رواه أحمد ،وصححه األلبانً).

خاتمة:
 هذا هو الجٌل الذي ٌعود على ٌدٌه بٌت المقدس للمسلمٌن؛سنة
جٌل ٌعتز بإسبلمه ،جٌل ٌعظـِّم أمر هللا ،جٌل ٌقدِّم الكتاب وال ُّ
على النظم والمبادئ األرضٌة البشرٌة ،جٌل الصٌام والقٌام
والقرآن ،جٌل قدوته رسول هللا والصحابة ،جٌل ٌرجو الجنة
وٌخاؾ النار ،جٌل ٌحمل العقٌدة الصحٌحة فً كل جوانبها.
فاللهم م ِّكن لدٌنك فً األرض ،وط ِّهر المسجد األقصى مِن دنس
الٌهود.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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سؤَلَنًِ َع ْبدِي َف ُه َو َل ُه)
ٌَ ْسؤَلُنًِ َما َ

الشتاء ٌذكرنا! ...

(رواه أحمد وابن حبان ،وحسنه

األلبانً).
كتبه /إٌهاب الشرٌؾ
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

فاهلل -عز وجلٌ -قول للذٌن وراء الحجاب( :ا ْن ُظ ُروا إِلَى َع ْب ِدي
سؤَلَنًِ َع ْبدِي َف ُه َو َل ُه)!
س ُه ٌَ ْسؤَلُنًِ َما َ
ه ََذاَ ٌُ ،عالِ ُج َن ْف َ

أقبل الشتاء واستعد الناس له استعدادات شتى ،وكلها تنصب

أرأٌتم كٌؾ كانت هذه العبادة مدعاة لمباهاة المبلبكة بالعبد؟!

على أمر الجسد وإصبلح الدنٌا ،وهناك َمن ٌذكره الشتاء -مع
بمعان أخرى ربما ؼفل أكثر الناس
ضا كهإالء-
استعداده أٌ ً
ٍ

وإذا كانت هذه المعالجة والقٌام مِن الفراش ثم الوضوء تشق

عنها.

على العبد فً الصٌؾ فإنها تتضاعؾ فً الشتاء ،وهذا مدعاة
لعظم األجر؛ إذ األجر على قدر المشقة ،ولعظم أجر إسباغ

فالشتاء فرصة للمإمن لبلستزادة مِن الطاعات لسهولتها

الوضوء على المكاره وجدنا المؤل األعلى ٌختصمون فٌه كما فً
ورةٍَ ،ف َقالٌََ :ا ُم َح َّمدُ ،قُ ْلتُ :
ص َ
س ِن ُ
الحدٌث( :أَ َتانًِ َر ِّبً فًِ أَ ْح َ
س ْع َد ٌْكََ ،قالَ :فٌِ َم ٌَ ْخ َتصِ ُم ال َم َؤل ُ األَ ْعلَى؟ قُ ْلتُ َ :ر ِّب َال
لَ َّب ٌْ َك َر ِّبً َو َ

وٌسرها.
ص ْو ُم
فمن ذلك الصٌام :كما فً قوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-ال َّ
فًِ ال ِّ
ار َد ُة) (رواه أحمد ،وصححه األلبانً) ،أي
ش َتاءِ ا ْل َؽنٌِ َم ُة ا ْل َب ِ

ض َع ٌَ َد ُه َبٌْنَ َك ِت َف ًَّ َف َو َجدْ تُ َب ْردَ هَا َبٌْنَ َثدْ ٌَ ًَّ َف َعلِ ْمتُ َما
أَدْ ِريَ ،ف َو َ
َبٌْنَ ال َم ْ
س ْع َد ٌْكَ،
ش ِر ِق َوال َم ْؽ ِربَِ ،ف َقالٌََ :ا ُم َح َّمدَُ ،فقُ ْلتُ  :لَ َّب ٌْ َك َو َ

صفوا بؽٌر كلفة؛ وذلك
ؼنٌمة ُتنال بدون مشقة وتعب ،تنال
ً

اراتِ،
الدَّر َجا ِ
َقالَ :فٌِ َم ٌَ ْخ َتصِ ُم ال َم َؤل ُ األَ ْعلَى؟ قُ ْلتُ  :فًِ
ت َوال َك َّف َ
َ
الوضُوءِ فًِ
اغ
َوفًِ َن ْق ِل األَ ْق َد ِام إِ َلى
ُ
َ
الج َما َعاتَِ ،وإِ ْس َب ِ

لقصر نهار الشتاء وذهاب الحر.

ص َبلةَِ ،ومَنْ ٌُ َحاف ِْظ َعلَ ٌْ ِهنَّ
ص َبل ِة َب ْعدَ ال َّ
ار ال َّ
ال َم ْك ُروهَاتَِ ،وا ْنتِ َظ ِ
اش بِ َخ ٌْ ٍر َو َماتَ بِ َخ ٌْ ٍرَ ،و َكانَ مِنْ ُذ ُنوبِ ِه َك ٌَ ْو ِم َولَدَ ْت ُه أ ُ ُّم ُه) (رواه
َع َ

كذلك القٌام :إذ ٌطول لٌل الشتاء فتؤخذ النفس حظها مِن النوم،
ثم ٌدرك العبد ورده مِن القرآن والقٌام؛ فٌحصل مصلحة دٌنه،
وراحة بدنه.

الترمذي ،وصححه األلبانً).

وكان ابن مسعود -رضً هللا عنهٌ -قول" :مرح ًبا بالشتاء ،تنزل

ومِن األعمال التً تشتد الحاجة إلٌها فً الشتاء كذلك :الصدقة،

فٌه البركة وٌطول فٌه اللٌل للقٌام ،وٌقصر فٌه النهار للصٌام".

سٌما على الفقراء الذٌن ال ٌجدون ما ٌدفعون به عن أنفسهم برد
ب وكساءٍ  ،وهللا فً عون العبد ما كان العبد فً
الشتاء مِن ثٌا ٍ

وقال الحسن -رحمه هللا" :-نعم زمان المإمن الشتاء؛ لٌله طوٌل

عون أخٌه.

ٌقومه ،ونهاره قصٌر ٌصومه".
وأخٌرا :فالشتاء وشدة برده تذكرنا بنار جهنم ،كما فً الحدٌث
ً
س فًِ ال ِّ
ش َتاءِ
أن النار اشتكتْ إلى ربهاَ ( :فؤَذِنَ لَ َها بِ َن َف َ
س ٌْ ِنَ :ن َف ٍ

وبكى معاذ -رضً هللا عنه -عند الموت وقال" :إنما أبكً على

الح ِّرَ ،وأَ َ
ؾَ ،فؤ َ َ
ص ٌْ ِ
ش ُّد َما َت ِجدُونَ
ش ُّد َما َت ِجدُونَ مِنَ َ
س فًِ ال َّ
َو َن َف ٍ
مِنَ َّ
ٌر) (متفق علٌه) .نسؤل هللا المعونة على طاعته.
الز ْم َه ِر ِ

ظمؤ الهواجر ،وقٌام لٌل الشتاء".
هذا وربما تضاعؾ ثواب العبد على قٌامه بالشتاء لمشقة ذلك
علٌه كما فً الحدٌثَ ( :ر ُج َبل ِن مِنْ أ ُ َّمتًٌَِ :قُو ُم أَ َح ُد ُه َما ِباللَّ ٌْ ِل
ضؤ َ ٌَ َد ٌْ ِه
ضؤَُ ،فإِ َذا َو َّ
ور َو َع َل ٌْ ِه ُع َق ُد ُهَ ،ف ٌَ َت َو َّ
ٌُ َعالِ ُج َن ْف َ
س ُه إِلَى ال ُّط ُه ِ
ا ْن َحلَّتْ ُع ْقدَ ةٌ،
ا ْن َحلَّتْ ُع ْق َدةٌ،

قال ابن رجب -رحمه هللاٌ" :-ا َمن ُتتلى علٌه أوصاؾ جهنم،
وٌشاهد تنفسها كل عام حتى ٌحس به وٌتؤلم ،وهو مصر على

س َح بِ َرأسِ ِه
ضؤ َ َو ْج َه ُه ا ْن َحلَّتْ ُع ْق َدةٌَ ،وإِ َذا َم َ
َوإِ َذا َو َّ
ضؤ َ ِر ْجلَ ٌْ ِه ا ْن َحلَّتْ ُع ْق َدةٌَ ،ف ٌَقُول ُ هللا ُ -عز
َوإِ َذا َو َّ

ما ٌقتضً دخولها مع أنه ٌعلم ،ستعلم إذا جًء بها ُتقاد بسبعٌن
ألؾ زمام َمن ٌندم ،ألك صبر على سعٌرها وزمهرٌرها؟! قل

وجل -لِلَّذٌِنَ َو َرا َء ا ْلح َِجابِ :ا ْن ُظ ُروا إِلَى َع ْبدِي َه َذاَ ٌُ ،عالِ ُج َن ْف َس ُه

وتكلم!".
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وعمل.
قول
ٍ
نعوذ باهلل مِن النار ،وما قرب إلٌها مِن ٍ
موقع أنا السلفً
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ص ْر ُك ْم َو ٌُ َث ِّب ْت
هللا ٌَ ْن ُ
( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِنْ َت ْن ُ
ص ُروا َّ َ
أَ ْقدَا َم ُك ْم) (ٔ)

الجدٌدة تتم تحت شعارات التنوٌر والعقبلنٌة ،وقبول التعددٌة
والرأي اْلخر!
ومِن االنحراؾ عن منهج االستقامة الربانً دعوات التشٌع التً

كتبه /أسامة شحادة

تقصؾ قلوب المسلمٌن ع ْبر منابر الشٌعة اإلعبلمٌة فً كل مكان
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

وبِلؽات متعددة.

فقد قال العبلمة السعدي فً تفسٌر هذه اْلٌة" :هذا أمر منه -

ؾ أعداء اإلسبلم بذلك ،بل شجعوا بعض المفتونٌن على
ولم ٌكت ِ

تعالى -للمإمنٌن ،أن ٌنصروا هللا بالقٌام بدٌنه ،والدعوة إلٌه،

ونحل وأدٌان جدٌدة :كالقادٌانٌة فً الهند،
اختراع مذاهب
ٍ

وجهاد أعدابه ،والقصد بذلك وجه هللا ،فإنهم إذا فعلوا ذلك؛

والبهابٌة فً إٌران ،والقرآنٌٌن فً أمرٌكا ،واألحباش فً لبنان.

نصرهم هللا وث ّبت أقدامهم ،أيٌ :ربط على قلوبهم بالصبر

وبعد هذه الموجة جاءت مساهمة العلمانٌٌن العرب ،خاصة

والطمؤنٌنة والثبات ،وٌص ّبر أجسامهم على ذلك ،وٌعٌنهم على

الٌسارٌٌن (لكسر) احتكار العلماء للدٌن! فظهرت شخصٌات

كرٌم صادق الوعد ،أن الذي ٌنصره
أعدابهم ،فهذا وعد مِن
ٍ
باألقوال واألفعال سٌنصره مواله ،وٌٌسر له أسباب النصر ،مِن

ماركسٌة وعلمانٌة وملحدة على منابر اإلعبلم تعٌث فسا ًدا فً
دٌن هللا ،وتضل ّ المسلمٌن والمسلمات صباح مساء!

الثبات وؼٌره" (انتهى).

وال ٌقل فً الضبلل عن هذه الفبات دعاة الؽلو والتطرؾ

فكٌؾ ننصر هللاَ -عز وجل -الٌوم؟!

واإلرهاب الذٌن ٌكفـّرون عموم المسلمٌن وٌقتلونهم ببل شفق ٍة أو
ٌفجرون فً كل الببلد ،وٌقتلون
صؽارا
رحمةٍ،
وكبارا ،والذٌن ّ
ً
ً

اس َتقِ ْم َك َما أ ُ ِم ْر َ
ت):
َٔ ( -ف ْ

األبرٌاء مِن كل دٌن ،وال ٌُدٌنون إال دٌن اإلسبلم بؽبابهم وخبث
بعضهم!

مِن أول مظاهر نصرة هللا -عز وجل :-االستقامة على دٌنه
تروٌجا لئللحاد
وشرعه ،خاصة فً هذه المرحلة التً نشهد فٌها
ً

إن نصرة هللا -عز وجل -هً باالستقامة على دٌنه الصحٌح،

والكفر باسم حرٌة الرأي والتعددٌة! وهناك دعوات ال تنتهً

وتج ّنب هذه السبل الضالة.

العتماد العلمانٌة بنسختٌها" :اللٌبرالٌة  -واالشتراكٌة" ،وما
توالد منهما وتقاطع كحل ٍّ لحالة الضعؾ فً العالم اإلسبلمً!

وعلى كل مسلم تعلُّم الحق واالستقامة علٌه.

وٌرافق هذا مخططات دولٌة لدعم بعض االتجاهات والف َِرق

وعلى طلبة العلم والدعاة والعلماء تعلٌم الناس االستقامة على

اإلسبلمٌة المنحرفة لتكون هً السابدة والقابدة للمسلمٌن ،وهً

الحق ،واستؽبلل كل المنابر لذلك :كالدروس ،وخطب الجمعة فً

ت قدٌم ٍة ٌتم إحٌاإها وتروٌجها ،ودعمها:
تتنوع ب ٌْن تٌارا ٍ

صات اإلعبلم :كالصحؾ ،واإلذاعات والفضابٌات،
المساجد ،ومن ّ

كالصوفٌة ،والطرقٌة المنحرفة ،والموالٌة لؤلنظمة الكافرة فً

ومواقع التواصل االجتماعً ،وؼٌرها مِن الوسابل.

صراع عقديٍ جدٌد فً
الشرق والؽرب ،وؼبلة المتكلمٌن إلشعال
ٍ
داخل أمة اإلسبلم على ؼرار فتنة خلق القرآن زمن إمام أهل

موقع أنا السلفً

سنة ،اإلمام أحمد بن حنبل -رحمه هللا ،-وسجنه وتعذٌبه،
ال ُّ
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ومحاكمات شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة -رحمه هللا -وسجنه وموته
فً السجن ،والعجٌب أن القمع واإلرهاب والمصادرة واإلقصاء
واالعتداء على حرٌات الخصوم فً الفتنة القدٌمة وفً الفتنة
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أحزاب وحركات سٌاسٌة (ٕٔ) حزب الجبهة الوطنٌة

وتبلػ مقاعد مجلس الشٌوخ  ٖٗ8مقعدً ا ،بٌنما تبلػ مقاعد

الفرنسً

الجمعٌة الوطنٌة  ٘77مقع ًدا ،وقد حصل حزب الجمهورٌة إلى
األمام وحلٌفه الحركة الدٌمقراطٌة على األؼلبٌة الساحقة ،بٌنما
لم ٌمنح نظام االقتراع النسبً حزب الجبهة الوطنٌة سوى

كتبه /طلعت مرزوق

ثمانٌة مقاعد فقط ،ودخلت مارٌن لوبان الجمعٌة الوطنٌة للمرة
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

األولى كناببة.

حزب الجبهة الوطنٌة الفرنسً :حزب ٌمٌنً متطرؾ ،أسسه

وقد تقلصت خبلفات الساسة واألحزاب الفرنسٌة حول ربط

العسكري السابق فً حرب الجزابر جان ماري لوبان فً أكتوبر

الهجرة بما ٌس َّمى "التطرؾ اإلسبلمً" حتى قال جٌمس شٌلدز

ٕٔ97م ،باسم الجبهة الوطنٌة مِن أجل الوحدة الفرنسٌة،

أستاذ السٌاسة الفرنسٌة فً جامعة أستون فً برٌطانٌا" :ما

سا له حتى ٌناٌر ٕٔٔٓم ،ثم تولت الزعامة بعده
واستمر ربٌ ً

برحت االختبلفات ب ٌْن حزب الجبهة الوطنٌة واألحزاب السٌاسٌة

ابنته التً تعمل بالمحاماة مارٌن لوبان.

األخرى تختفً شٌ ًبا فشٌ ًبا".

ترشحت مارٌن لوبان لبلنتخابات الرباسٌة الفرنسٌة عام

ووصؾ فرنسوا فٌون السٌاسً المسٌحً الكاثولٌكً "اإلسبلم

ٕٓٔ7م ،وحققت أفضل نتٌجة فً تارٌخ الٌمٌن المتطرؾ

المتطرؾ" بؤنه" :نظام شمولً ٌشبه النازٌة!".

بتؤهلها للدور الثانً بنسبة ٖٓ  % ٕٔ ،مِن األصوات ،ثم حلت
أٌضا فً الدور الثانً ٌوم  7ماٌو ٕٓٔ7م بنسبة ٖٖٗ ،9
ثان ًٌا ً

وقال" :إن الكاثولٌك والبروتستانت والٌهود ال ٌشككون فً

 ،%بٌنما حصل الربٌس الثامن للجمهورٌة الفرنسٌة إٌمانوٌل

مبادئ الجمهورٌة ،واإلسبلم مختلؾ عن هذه األدٌان فً ذلك".

ماكرون على .% ٙٙ ،ٓٙ
موقع أنا السلفً
أعلنت مارٌن أن جدتها الكبرى "بولٌن" قبطٌة ُولِدت بمصر،

www.anasalafy.com

وعاشت فٌها معظم حٌاتها.

وتتلخص أبرز قضاٌا برنامج الحزب فً:
 إٌقاؾ الهجرة مِن البلدان ؼٌر األوروبٌة. المحافظة على الثقافة الفرنسٌة. معارضة اإلجهاض. زٌادة استقبلل فرنسا عن االتحاد األوروبً ،والمنظماتالدولٌة.
وٌوجد فً فرنسا أكثر مِن ٓٓٗ حزب ،بٌد أن األحزاب الممثلة
فً البرلمان بؽرفتٌه "مجلس الشٌوخ ،والجمعٌة الوطنٌة" ال
تتجاوز ٕ٘ حز ًبا.
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التفرٌؽات
تشجٌر فقه الزكاة من منار السبٌل ( )4زكاة األثمان

36

البطاقات الدعوٌة
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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ما حكم بٌع صك قٌمته ٓٓٓٔ دٌنار مقابل

كٌؾ ٌكون إحرام الرضٌع فً الحج والعمرة؟

دٌنارا نقدًا؟
ٓ٘7
ً

السإال:
السإال:

ٔ -ما حكم الطواؾ مع حمل الطفل فً حمالة الطفل أو بحزام
فً الحج والعمرة؟

ما الحكم الشرعً فً إعطاء صك بـٓٓٓٔ دٌنار مقابل سٌولة
نظرا لحدوث أزمة فً السٌولة؟ ولكم الشكر مع
دٌنارا
ٓ٘7
ً
ً

ٕ -كٌؾ ٌكون إحرام الطفل الصؽٌر؟ ٌعنً كٌؾ وهو رضٌع أو

التفصٌل إن أمكن.

فً عمر السنتٌن نلبسه مبلبس اإلحرام ،مع العلم أنه قد ٌتضرر
بذلك؟

الجواب:

ٖ -هل علٌنا توضبة الطفل الرضٌع ق ْبل الطواؾ؟

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

الجواب:

فبل ٌجوز ذلك ،بل هو ربا؛ لقول النبً -صلى هللا علٌه وسلم:-
ضةَِ ،وا ْل ُب ُّر بِا ْل ُب ِّرَ ،وال َّ
شعٌِ ُر
ض ُة بِا ْلفِ َّ
َب بِال َّذ َهبَِ ،وا ْلفِ َّ
(ال َّذه ُ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
ٔ -فٌجوز حمل الطفل أثناء الطواؾ فً الحج والعمرة ،وٌصح

ِبال َّ
ٌِرَ ،وال َّت ْم ُر ِبال َّت ْم ِرَ ،وا ْل ِم ْل ُح ِبا ْل ِم ْل ِحِ ،م ْث ًبل ِب ِم ْث ٍلٌَ ،دً ا ِب ٌَدٍَ ،فمَنْ
شع ِ
س َوا ٌء) (رواه
اس َت َزا َدَ ،ف َقدْ أَ ْر َبىْ ،اْل ِخ ُذ َوا ْل ُم ْعطِ ً فٌِ ِه َ
َزا َد ،أَ ِو ْ

للحامل والمحمول على الراجح مِن أقوال العلماء.

مسلم).
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

ٕ -الذكر الرضٌع ٌُلؾ فً خرقة ،و ٌُمنع مِن السروال
(البنطلون) ،وكل ما له ُكم ،أو فتحة رأس.
ٖ -الطفل الممٌز ٌتوضؤ؛ أما الرضٌع فبل.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حكم اتفاق أهل العروسٌن على أن ٌتم تجهٌز

هل َمن جلس ٌذكر هللا بعد الفجر ٌلزم أن ٌصلً

منزل الزوجٌة مناصفة بٌنهم

ركعتً الشروق فً المسجد؟

السإال:

السإال:

هل ٌجوز ألهل العروس دفع المهر والمستلزمات المالٌة،

ٔ -فً الحدٌث عن أنس -رضً هللا عنه -أن

وتجهٌز الشقة بالمناصفة مع أهل العرٌس إذا كان العرٌس

ص َّلى َ
اع ٍة
الؽ َدا َة فًِ َج َم َ
علٌه وسلم -قال( :مَنْ َ
َح َّتى َت ْطل ُ َع ال َّ
صلَّى َر ْك َع َت ٌْ ِن َكا َنتْ
سُ ،ث َّم َ
ش ْم ُ
صلَّى َّ
سلَّ َمَ ( :-تا َّم ٍة َتا َّم ٍة
سول ُ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
َو ُع ْم َرةٍ)َ ،قالََ :قالَ َر ُ

متوسط الحال؟
الجواب:

النبً -صلى هللا
هللا
ُث َّم َقعَدَ ٌَ ْذ ُك ُر َّ َ
لَ ُه َكؤ َ ْج ِر َح َّج ٍة

َتا َّم ٍة) (رواه الترمذي ،وصححه األلبانً) ،فهل ٌجوز أداء الركعتٌن
اللتٌن بعد جلسة الشروق ألجل أجر حج وعمرة أن نصلٌهما فً

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

البٌت ولٌس فً المسجد؟
فهذا األمر جابز باتفاقهم.
كبلم مع
سبلم أو
ٕ -هل ٌلزم أن تكون كل لحظة فً ذكر دون
ٍ
ٍ
خٌرا.
أح ٍد فً المسجد أو أي شًء ؼٌر الذكر؟ وجزاكم هللا ً

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
ٔ -فٌصح أن تصلً "ركعتً الشروق" بعد الجلوس بعد الفجر
صلَّى َر ْك َع َت ٌْ ِن) ،فؤٌنما صبلهما
فً المنزل ،لعموم الحدٌثُ ( :ث َّم َ
فقد دخل فً الحدٌث.
ٕ -الكبلم الٌسٌر ال ٌقطع هذا الثواب -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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