مجلة النبع الصافً
العدد ٔ٘ٔ
الجمعة ٖٔٗ9-٘-ٔٙهـ ٕٓٔ8-ٕ-ٕ -م
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المقاالت
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هللا علٌه وسلم -فً غزوة "أُحد"َ ( :و ٌَ َّتخ َِذ ِم ْن ُك ْم ُ
اء)
شهَدَ َ

شبهات المالحدة (ٖ) لماذا خلق هللا الشر؟!

(آل

عمران.)ٔٗٓ:
كتبه /إٌهاب شاهٌن
ضا :أننا نجد فً بعض المخلوقات المقدورات
وٌوضح هذا أٌ ا
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

شرا كالحٌات والعقارب ،هو شر بالنسبة لنا ،لكنه خٌر بالنسبة
اّ
إلٌها؛ فهو سبٌلها للبقاء والغذاء.

الشبهة الثالثة :لماذا خلق هللا الشر؟!

أما القول بؤنه رب شرٌر؛ ألنه خلق الشرَ ،ف َباطِ لٌ؛ بل هو َخ َلقَ
ضه وتمن َعه،
الشر ور َّكب فٌك معرف َته حتى
تجتنب الشر وترف َ
َ

لماذا خلق الشر؟! فطالما أن الشر موجود؛ إذن الرب غٌر قادر
ب شرٌر ،وإن كان ال ٌرٌد الشر فقد خلقنا
على َم ْنعِه ،أو هو َر ٌّ

َو ُت ْقبِل َ على الخٌر وتفعله؛ إذن هو إله خٌر.

وتركنا.

وإذا خلق هللا الخٌر فقط ولم ٌخلق الشر؛ فإن ذلك قد ٌشٌر إلى

ا
وشر قد خلقه
خٌر
ٍ
أوال :ال بد مِن إثبات أن كل ما فً الكون مِن ٍ
هللا -تعالى ،-وأراد وجوده؛ وإال إذا وجد شًء فً كون هللا -

نقص فً قدرته -تعالى-؛ ألنه ٌعنً قدرته على خلق الخٌر فقط!
ٍ
كبٌرا؛ ألنه
علوا
ا
أما خلق الشر فإنه ٌعجزه! تعالى هللا عن ذلك اّ

تعالى -وهو لم ٌرده ،فمعنى ذلك أنه ُوجد رغ اما عنه! فكٌف

على كل شًءٍ قدٌر -سبحانه وتعالى ،-ومعنى كل شًءٍ هو

ٌكون إل اها وٌوجد فً كونه ما لم ٌرده؟!

الشًء وضده.

ثان اٌا :هذه اإلرادة لوجود الشر ال تعنً محبته له ،فهو قد شاء

والحمد هلل رب العالمٌن.

وجوده مع بغضه له.
موقع أنا السلفً
والسإال :إذن لماذا أوجده وهو ال ٌحبه؟
www.anasalafy.com
لحكم كثٌرةٌ ،ترتب علٌها خٌرات كثٌرة لم تكن لتوجد؛
أوجده
ٍ
لوال وجود الشر.
فعلى سبٌل المثال :قول النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-والَّذِي
اء بِ َق ْو ٍم ٌُ ْذنِبُونَ ،
َن ْفسِ ً بِ ٌَ ِد ِه لَ ْو لَ ْم ُت ْذ ِن ُبوا لَ َذ َه َب هللاُ بِ ُك ْمَ ،ولَ َج َ
َف ٌَ ْس َت ْغفِرُونَ هللاَ َف ٌَ ْغف ُِر لَ ُه ْم) (رواه مسلم) ،فهذه الذنوب ال ٌحبها
ت
هللا -تعالى ،-ولكن أراد وجودها؛ لما ٌترتب علٌها مِن خٌرا ٍ
كثٌرة تصل لعباد هللا -تعالى.-
منها :فٌستغفرون فٌغفر هللا لهم.
ومنها :اإلنكار على َمن ٌفعل الذنب؛ فتظهر عبادة األمر
بالمعروف والنهً عن المنكر ،والجهاد فً سبٌل هللا؛ فٌوجد
شهداء وهو ٌحب ذلك -سبحانه ،-وفٌه خٌ ٌر كثٌ ٌر ل َمن ٌموت
شهٌ ادا؛ ولذلك قال -سبحانه -فً بٌان بعض ال ِح َكم مِن وجود
الذنب الذي وقع مِن بعض الصحابة فً مخالفة أمر النبً -صلى
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غٌاب الوعً بتكامل الشرع!

وتؤمل معً -على سبٌل المثال -قول الحق -تبارك وتعالى( :-إِنَّ
ص َال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ
شاءِ َوا ْل ُم ْن َك ِر) (العنكبوت ،)ٗ٘:والفحشاء
ال َّ

كتبه /حسنً المصري

لٌستْ قاصرة على فاحشة الزنا ،وٌدخل فٌها كل الموبقات
ا
والمجرمة قانو انا .والمنكر:
عقال،
المحرمة شر اعا والمستقبحة
َّ

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

ٌستوعب كل منكر؛ فالغش والتدلٌس ،والرشوة والمحسوبٌة،

فاإلسالم تشرٌع متكامل ٌربط ب ٌْن اإلٌمان والعمل ،والعبادة

والتزوٌر والتحاٌل على القانون ،وربما التواكل والكسل ،وهجر

والسلوك ،وال ٌعنً أب ادا وجود شخص أو أشخاص أو دعاة -قلوا

مٌادٌن العلم والعمل ،والصناعة والزراعة عمدا ا؛ كل ذلك مِن

أو كثروا -لم ٌفهموا رسالة اإلسالم فً تكاملها أن هذا ٌمثـِّل
الفهم الصحٌح لإلسالم!

المنكر الذي ٌنبغً أن تنهانا عنه الصالة.
إذن الصالة وإن كانت صورتها فً أقوال وهٌبة وحركات

نعمٌ ،تصادف أحٌا انا أن تسمع خطٌ ابا بقطع النظر عن ركاكته أو

مخصوصة فً أوقات محدودة؛ إال أنها تمثـِّل محطة استراحة مِن

براعته ،لكنك تشعر أنك أمام إنسان ٌرٌد لك أن تظل مغ ٌَّ ابا؛ فهو

أعباء الحٌاة التً ال ٌفتؤ المسلم تحملها ،ونقطة بدء جدٌدة

ٌحكً لك قصة مِن السٌرة أو التارٌخ ،أو سٌر السابقٌن؛ لٌقف

لتحمل ما ٌستجد مِن هذه األعباء؛ قٌا اما بفرٌضة االستخالف فً

بك عند أحداثها المبهرة ،لتفغر فاك أو تمصمص شفاك ،دون أن

األرض بعمارتها وبنابها ،وفق المنهج اإللهً المتكامل.

ٌستخلص لك مِن الحدث عبرته وأثره فً تغٌٌر مفاهٌٌم وقٌم

وأزعم أن األمة اإلسالمٌة لو استوعبت هذه الحقٌقة بتكامل

زمن
تندثر بمثل هذا الخطاب الدعوي السطحً ،ونحن فً
ٍ

ا
وعمال ،و ُخلُ اقا وسلو اكا لما كان
شرٌعة اإلسالم عقٌدة وعبادة

تفتحت فٌه عقول ،واطلع الناس على شًءٍ مِن الثقافة العامة،

حالنا كهذا الحال مِن التخلف والضعف على جمٌع األصعدة:

وأصبح لدٌهم ملكة النقد والتحلٌل.

التعلٌمٌة والتربوٌة ،واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،والتنموٌة
والبٌبٌة ،والسٌاسٌة.

ووسابل اإلعالم بتنوعها تنقل الصورة حٌة إلى أبعد ما ٌمكن؛
فتستفز مثل هذه الخطابات الركٌكة مشاعر الكثٌرٌن.
ولو أننا تؤملنا التكامل فً شرٌعة اإلسالم؛ لتغٌر حالنا بالضرورة

ولو أن َمن ٌمثـِّلون الدعوة الرسمٌة فً بالدنا َو َع ْوا هذا،
وتدربوا علٌه؛ لجعلوا خطب الجمعة محطات ربٌسٌة أسبوعٌة،

مِن الجهل إلى العلم ،ومِن العطل إلى العمل ،ومِن الخمول إلى

ٌتزود فٌها المسلمون بمعانً اإلٌمان المتدفقة ،لتتحول إلى طاقة

البذل ،ومِن القعود إلى الجهاد فً مٌادٌن الحٌاة بتنوعها الثري؛

إنتاجٌة تجعلهم أحرص ما ٌكونون على بذل المستطاع فً

ولذلك فإن العلماء األوابل أوضحوا أن للشرٌعة مقاصد ،وللعبادة

محٌطهم لترقى األمة اإلسالمٌة إلى قامتها التً تستحق؛ لوال أن

مقاصد؛ فالشرع ُوضع للحفاظ على مقومات الحٌاة وبقابها

أبنابها َمن فعلوا بؤنفسهم ما فعلوا!

ا
حفاظا على الدٌن ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،والمال.

موقع أنا السلفً

ومِن نفس الباب كانت مقاصد العبادات لتعدٌل وتقوٌم حركة

www.anasalafy.com

اإلنسان فً دروب الحٌاة؛ فالصالة والزكاة والحج والصٌام،
وسابر العبادات التطوعٌة ال بد وأن ٌكون لها األثر الجلً فً
حٌاة المسلم بما ٌحقق للمجتمع نموذج الرقً األخالقً ،والعفة
والكرم ،والنبل والطهر والشجاعة ،والكد والعمل ،وغٌرها مِن
القٌم اإلسالمٌة ،والتً تإسس ألم ٍة تستحق أن تقود البشرٌة.
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موقع أنا السلفً ٌتقدم بالعزاء للشٌخ ٌحٌى الصافً فً
وفاة ابنه وابن أخٌه
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
ٌتقدم موقع أنا السلفً بخالص العزاء للشٌخ ٌحٌى الصافً فً
وفاة ابنه وابن أخٌه نسؤل هللا تعالى أن ٌتغمدهما برحمته وأن
ٌرفع درجتهما فً علٌٌن  ،ونسؤله تعالى أن ٌثبت الشٌخ ٌحٌى
وأهله وأن ٌرزقهم الصبر والرضى  ،وأن ٌخلف لهم خٌرا إنه
رحٌم ودود وإنه على كل شًء قدٌر.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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بٌان (حزب النور) بشؤن انتخابات الرباسة (ٕٓٔ8م)

 وٌجب العدول عن سٌاسة االقتراض لسدِّ عجز الموازنة؛ حٌثإنه ال ٌجوز اللجوء إلٌه إال فً حالة الضرورة ،كما أن

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

االقتراض ٌُلزم األجٌال القادمة بسداد فاتورة المشكالت
الحاضرة!

تمر بها البالد،
فال ٌَخفى على أي
متابع خطورة المرحلة التً ُّ
ٍ
والتحدٌات الخطٌرة التً ُتهدد وحدتها وكٌانها ،والمشكالت

ِّ
وحث
 -وال بد مِن اعتماد سٌاسة ترشٌد اإلنفاق الحكومً،

العدٌدة التً تعترض مسٌرتها داخل اٌّا وخارج اٌّا؛ مما ٌُوجب وحدة

األجهزة الرقابٌة على أن تضع هذا الموضوع فً أول أولوٌاتها.

الصف وتج ُّنب كل ما ٌإدي إلى االنقسام واالحتراب الداخلً،
وتحقٌق التعاون ب ٌْن الحكومة والشعب وب ٌْن المإسسات

 -كما ٌجب إعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشٌد االستهالك غٌر

الرسمٌة والهٌبات األهلٌة ،ومنع الصدام ب ٌْن فبات المجتمع

الحكومً ،فً جمٌع النواحً :الصناعٌة  -والتجارٌة -

قدر مِن
بعضها البعض وب ٌْن الهٌبات المختلفة؛ لتحقٌق أكبر ٍ
قدر مِن المفاسد التً تتعرض لها البالد.
المصالح ،ودفع أكبر ٍ

والمنزلٌة".
 -وٌجب أن ٌُرا َعى فً الخطط االقتصادٌة أن تخاطِ ب األغنٌاء

واألحزاب السٌاسٌة جز ٌء مِن النسٌج الوطنً ،علٌها جز ٌء كبٌ ٌر

ق ْبل الفقراء؛ حٌث ٌلزمهم أن ٌتحملوا القسط األكبر مِن فاتورة

مِن المسبولٌة لتحقٌق هذا الهدف.

اإلصالح االقتصادي مِن منطلق العدالة االجتماعٌة ،والتواد
والتراحم المطلوب وجوده ب ٌْن أفراد المجتمع.

ومِن هذا المنطلقٌ :تق َّدم "حزب النور" برإٌته حول الجوانب
التً ٌنبغً أن تحتل الصدارة فً برنامج واهتمامات الربٌس

 -إن المشروعات الجدٌدة تو ِّفر فرص عمل جدٌدة؛ مما ٌقلل مِن

المصري لفترة الرباسة المقبلة لكً ٌط ِّبق معاٌٌر الحكم الرشٌد

البطالة ،ولكن مِن جهة أخرى :فإن إجراءات اإلصالح

المنضبط بثوابتنا ،والمح ِّقق ألعلى درجات التشاركٌة السٌاسٌة؛
سواء على مستوى األحزاب أو على مستوى الهٌبات واألفراد،

كثٌر مِن القطاعات؛ مما ٌلزم
االقتصادي ترتب علٌها ركود فً
ٍ
عمل
معه أن تتعاون الدولة والقطاع الخاص فً افتتاح أسواق
ٍ

والذي ٌحقق الشفافٌة والفعالٌة والكفاءة ،وٌتمٌز باالستجابة

رواجا،
جدٌدة ،وفً إعداد برامج تدرٌبٌة للمجاالت التً َتشهد
ا

الفعالة لحاجٌات المواطنٌن ،وٌضبط العقد االجتماعً ب ٌْن

عمل جدٌدة وكافٌة حتى
فرص
بحٌث ٌشهد السوقُ المصري
َ
ٍ

مإسسات الدولة وب ٌْن المواطنٌن على أساس الدستور.

بشكل جدي فً تقلٌص عدد العاطلٌن الذي ٌَقترب مِن
تساهِم
ٍ
أربعة مالٌٌن مواطن!

ا
أوال :المجال االقتصادي:
 وٌجب أن تعطً الدولة اهتما اما أكبر بالمشروعات الصغٌرة؛ -إن الخطوة األهم واألبرز التً ٌجب اتخاذها فً استكمال

كبٌر لمٌزانٌة
إرهاق
لكونها أداة سهلة للتغلب على البطالة دون
ٍ
ٍ
الجزء األكبر مِن اهتمامها إلعادة
توجه الدولة
الدولة ،بحٌث
َ
ِّ

الفقٌرة والمتوسطة ،بعد ما أ ْث َقلتْ هذه اإلصالحات كاهل

ت
تشغٌل القالع الصناعٌة المتوقفة أو المتعثرة ،وفتح مجاال ٍ

كبٌر.
محدودي الدخل
ٍ
بشكل ٍ

صناعٌ ٍة جدٌدةٍ.

وتعرض الطبقة المتوسطة
اتساع الفجوة ب ٌْن الطبقات
 إنُّ
َ

 -إن سٌاسة استصالح األراضً الجدٌدة هو خطوة هامة

للتآكل ،خط ٌر اقتصادي واجتماعً كبٌ ٌرٌ ،جب على الدولة أن

تحتاجها البالد لسد الفجوة ب ٌْن اإلنتاج واالستهالك ،وتحقٌق

تسارع إلى معالجته بسنِّ التشرٌعات وإصدار القرارات ،وإقامة
ِ
المشروعات التً تم ِّكن الطبقات الفقٌرة والمتوسطة مِن جنً

ب مع التوسع فً
االكتفاء الذاتً ،ولكن نحتاج جن ابا إلى جن ٍ
استصالح األراضً ،أن تتخذ الحكومة الكثٌر مِن التدابٌر

ثمار اإلصالح االقتصادي.

واإلجراءات لرفع مستوى المزارعٌن فً الدلتا والصعٌد،

مسٌرة اإلصالح االقتصادي :معالجة اآلثار السلبٌة على الطبقات

والمستفٌدٌن مِن األراضً المستصلحة بتدرٌبهم على الطرق
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الحدٌثة فً الزراعة وتوفٌر التقاوي والبذور الجٌدة مِن توفٌر

 -كما ٌجب الوقاٌة مِن هذه الجرابم عن طرٌق معالجة األجواء

منتج بحٌث ال ٌحدث
معلومات عن الكمٌات المنزرعة مِن كل
ٍ
محصول على حساب آخر كما ٌجب أن تساعد الحكومة
زٌادة فً
ٍ

التً أدتْ إلى عودة هذه الممارسات!
 -إن أبناء الكثٌر مِن "الجمعٌات الخٌرٌة" العاملة فً مجال نشر

بسعر عادل ا
بدال مِن شكوى
الفالحٌن فً تسوٌق منتجاتهم
ٍ
الفالحٌن الدابمة مِن أن الحلقات الوسٌطة ٌعظم ربحها على

الثقافة اإلسالمٌة ٌُعانون مِن صور التمٌٌز؛ مما ٌم ِّثل عقوبة
جماعٌة علٌهم بسبب جرابم ترتكبها "داعش" ،وغٌرها مِن

أٌضا على حساب المستهلك.
حسابهم ،وربما ا

جماعات العنف والتكفٌر.

ثان اٌا :مجال محاربة الفساد:

كثٌر مِن األحٌان ل َمن
ٌوجه فً
والعجٌب :أن هذا التمٌٌز
َّ
ٍ
كبٌر فً محاربة التكفٌر والعنف!
ٌقومون
بدور ٍ
ٍ

ِّ
وٌعطل مسٌرة ا؟صالح،
 إن الفسادَ غول ٌ ٌلتهم موارد الدولة،وال ٌمكن لتنمٌة أن تتم أو لخط ٍة إصالحٌة أن تنجح فً وجود

كثٌر مِن صور العمل
ومِن هذه الممارسات :التضٌٌق على
ٍ
السٌاسً واالجتماعً ،والتخطً فً الترقٌات فً الوظابف،

رب بجذوره وتش َّعب فً كل ِّ اتجاه ،وهذا
ض َ
هذا الفساد الذي َ
ٌستدعً وضع رإٌة شاملة متكاملة للقضاء على هذا الفساد،

وغٌرها مِن الممارسات.

وسدِّ منافذه واقتالع جذوره.

 -كما ٌلزم تهٌبة األجواء إللغاء حالة الطوارئ فً أقرب فرص ٍة

 -إن تتبع األجهزة الرقابٌة لبعض قضاٌا الفساد الكبرى شً ٌء

لذلك.

جٌد ،ولكن وجود هذا الك ِّم مِن القضاٌا ٌدل على أن الجز َء األكبر
ف ،وإن كانت آثاره المد ِّمرة
غٌر مكتش ٍ
مِن قضاٌا الفساد ما زال َ

 -وٌجب اتخاذ الخطوات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة الالزمة لحل

ا
فضال عن الرشوة والمحسوبٌة ،وغٌرها مِن
ماثلة أمام الجمٌع!

مشكلة بطء إجراءات التقاضً.

صور الفساد التً تعم كل طبقات المجتمع وفباته.
 -وٌجب مراجعة قوابم المسجونٌن ،وسرعة اإلفراج عن كل

ثال اثا :مجال الحقوق الدستورٌة وحرٌات المواطنٌن:

مسجون ٌثبت أنه ُحبس ظل اما ،وفتح باب االندماج فً المجتمع
ٍ
أمام َمن ٌنبذ التكفٌر والعنف ،وبصف ٍة عام ٍة ٌجب أن تعمل الدولة

 -ال بد مِن تفعٌل النصوص الدستورٌة المتعلقة بحقوق

على أن تكون أوضاع السجون آدمٌة.

المواطنٌن فً الحٌاة الكرٌمة والحرة ،وسرعة القضاء على
مظاهر العدوان علٌها ،والحذر مِن إعطاء صالحٌات مطلقة

رابعا :فً مجال محاربة اإلرهاب:
ا

تتجاوز الدستور والقانون ألي فر ٍد أو مإسسة ،وضرورة
التعاون مع البرلمان فً مراجعة التشرٌعات التً تمد أمد الحبس

اإلرهاب ظاهرة خطٌرة تهدد استقرار المجتمع ،وتبدد ثرواته

االحتٌاطً ،والتً تتجاوز مهمة التحقٌق والتحرٌات ،وتتحول

البشرٌة والمادٌة؛ ولذلك ال بد مِن مواجهته مواجهة شاملة:

لمتهم بريء لم ٌُثبت القضا ُء إدانته ،وهذا
نوع مِن العقوبة
ٍ
إلى ٍ
مخالف للشرع والدستور.

"أمنٌة  -وفكرٌة  -وتربوٌة  -وإعالمٌة" ،وال بد مِن س ِّد
الثغرات التً تسمح بتمكن الجماعات اإلرهابٌة مِن تنفٌذ
عملٌاتها رغم حالة الطوارئ!

 ومِن أهم واجبات المرحلة القادمة :المعالجة الفورٌة والسرٌعةلقضاٌا التعذٌب عن طرٌق تخصٌص دوابر خاصة فً المحاكم

وللمواجهة الفكرٌة والمنهجٌة لظاهرة اإلرهاب أهمٌة كبرى؛

للفصل فً هذه القضاٌا ،بحٌث ٌكون العقاب سرٌ اعا ،وبالتالً

صن الشباب مِن الفكر المنحرف ،وتمنع اإلرهاب مِن
ألنها تح ِّ

ٌكون راد اعا لكل َمن ٌستغل سلطته فً العدوان على حرمات

تجنٌد أعضاء جدد.

اآلخرٌن.
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وهذه المواجهة تحتاج للتعاون ب ٌْن المإسسات الدٌنٌة الرسمٌة

ٌ -جب أن تستمر الجهود الرامٌة إلى توطٌد العالقات مع الدول

(األزهر واإلفتاء واألوقاف) وب ٌْن الجمعٌات الدعوٌة المعتدلة

العربٌة واإلسالمٌة الشقٌقة ،وسرعة التحرك فً القارة اإلفرٌقٌة

التً ترفض العنف والتكفٌر ،وفتح المجال أمام الدعاة الصادقٌن

لتقوٌة العالقات ،وال بد مِن العمل على وضع نهاٌة لمعاناة

الذٌن لم ٌتورطوا فً التحرٌض على الصدام والتخرٌب لس ِّد

الشعب السوري ،والشعب اللٌبً ،والشعب الٌمنً ،والشعب

الثغرات فً هذا المجال.

العراقً؛ بما ٌحافِظ على وحدة البالد وعدم السماح بالتقسٌم
الطابفً ،والحذر مِن دخول المذاهب الهدَّ امة التً تبذر بذور

كما ال بد مِن المواجهة بالتنمٌة للمناطق الحدودٌة ،والتؤكٌد على

الطابفٌة فً بالدنا "وجمٌع البالد اإلسالمٌة" ،وعدم السماح

نشر التعلٌم ولو بصور ٍة غٌر نمطٌة؛ ألن الجهل هو المرتع

ت فً إذكاء روح الصدام واالقتتال داخل
باستغالل وجود أقلٌا ٍ

الهابل للجماعات اإلرهابٌة.

المجتمع.

خامسا :فً تجدٌد الخطاب الدٌنً:
ا

 كما ٌجب االهتمام باألقلٌات المسلمة فً كلِّ أنحاء العالَم؛ السٌما األقلٌات المستضعفة ،مثل" :مسلمً بورما" ،والوقوف

لحة لتحدٌد مفهوم واضح لتجدٌد الخطاب الدٌنً
توجد ضرورة ُم َّ

بجانبهم ،ومناصرة قضٌتهم.

كما ب َّ
شر به النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-إن هللا ٌبعث لهذه
األمة على رأس كل مابة سنة من ٌجدد لها أمر دٌنها)

(رواه أبو

وال شك أن قرار الربٌس األمرٌكً األخٌر بنقل السفارة

داود والحاكم ،وصححه األلبانً)؛ حتى ال ٌستغل خصوم التراث

األمرٌكٌة فً إسرابٌل إلى "القدس" ،وردود الفعل اإلٌجابٌة

"وتالمذة المستشرقٌن" هذا الشعار للطعن فً ثوابت الدٌن أو

الف َّعالة مِن "مصر" تجاه هذا القرار؛ ٌح ِّتم على مصر أن تعٌد

تحقٌر تراث األمة!

القضٌة إلى صدارة االهتمام السٌاسً والدبلوماسً ،والتعلٌمً
واإلعالمً؛ باإلضافة إلى الدور المتمٌز "لألزهر الشرٌف" فً

 -إن تجدٌد الخطاب الدٌنً وفق المفهوم الشرعً الصحٌح:

منظور إسالمً أوسع.
تبنً هذه القضٌة مِن
ٍ

ٌستلزم الحفاظ على العقابد اإلسالمٌة ،والثوابت العبادٌة
بحال مِن األحوال أن ٌُستغل
والسلوكٌة وال ُخلُقٌة ،وال ٌصح
ٍ

ثام انا :مجال الخدمات:

تجدٌد الخطاب الدٌنً لمحاربة القِ ٌَم واألخالق ،أو لتهدٌد هوٌة
ٌجب أن تسعى الدولة إلى تطوٌر المنظومة فً كل الخدمات؛

المجتمع اإلسالمٌة والعربٌة!

خاصة" :الصحة  -والتعلٌم  -والسكن  -والمواصالت والطرق -

سادسا :فً المجال السٌاسً:
ا

وغٌرها ،" ...بحٌث ٌتم َّكن المواطنُ مِن الحصول علٌها بطرٌق ٍة
آدمٌ ٍة والبقة.

 ال بد مِن تفعٌل النصوص الدستورٌة التً تنص على بناءالنظام السٌاسً على تعدد األحزاب ،والتعاون مع السلطة

تاسعا :بناء اإلنسان:
ا

التشرٌعٌة فً إعادة النظر فً قوانٌن االنتخابات العاملة بنظام
القابمة المطلقة ،والتً عرقلتْ نمو األحزاب ومشاركتها فً

ال ٌجب أن تشغلنا األهداف االقتصادٌة والسٌاسٌة آنفة الذكر عن

الحٌاة السٌاسٌة ،ومنعتْ مِن التمثٌل العادل لألحزاب المختلفة

قضٌ ٍة أه ِّم مِن ذلك كله؛ وهً" :قضٌة بناء اإلنسان المصري"

فً البرلمان ،وأعلتْ مِن جانب العمل الفردي والتجمعات غٌر

أسس سلٌمةٍ ،نابع ٍة مِن ثوابته العقدٌة واألخالقٌة ،وأن
على
ٍ

الحزبٌة!

تعود منظومة القِ ٌَم إلى مكانها الصحٌح مِن االهتمام فً
المدارس والجامعات ،ووسابل اإلعالم ،وأن تتصدى األجهزة

سابعا :فً مجال العالقات الخارجٌة:
ا

األمنٌة والرقابٌة لـ"شالل االنحالل" ال ُخلُقً الذي ٌَغزو ُبٌوتنا
كثٌر مِن القنوات ،ووسابل التواصل االجتماعً ،وغٌرها...
مِن
ٍ
8

وبذات األهمٌة ٌجب أن ٌتصدى "األزهر" والجمعٌات الدعوٌة

على المشاركة فً االنتخابات ،والحرص على البناء ،والحذر مِن

ت
المعتدلة لـ"تٌار الطعن فً الثوابت" الذي ٌطل علٌنا تحت الفتا ٍ

السلبٌة والٌؤس واإلحباط.

متنوعةٍ ،وع ْبر وسابل مختلفة!
حفظ هللا مصر وأهلها.

عاشرا :الشرٌعة:
ا

اللهم هٌا ألمتنا أمر رشدٍ ،وول ِّ أمورنا خٌارنا.

وق ْبل كل الجوانب السابقة الالزمة للنهوض ببالدناٌ ،ؤتً المطلب

موقع أنا السلفً

األهم والواجب اآلكد؛ أال وهو :تؤكٌد وترسٌخ المرجعٌة العلٌا
www.anasalafy.com

للشرٌعة اإلسالمٌة فً جمٌع نواحً الحٌاة" :القانونٌة -
نص
والسٌاسٌة  -والثقافٌة  -واالجتماعٌة" ،وهً مرجعٌة
َّ
علٌها "الدستور" فً مادته "الثانٌة" ،وخاطبت المحكمة
الدستورٌة العلٌا فً حكمها الصادر سنة ٘ٔ98م البرلمان بؤن
ٌتولى مراجعة جمٌع القوانٌن وتنقٌتها مما ٌخالِف الشرٌعة
اإلسالمٌة.
تعاون
وهذا الواجب الشرعً واالستحقاق الدستوري ٌحتاج إلى
ٍ
ب ٌْن الربٌس والبرلمان واألزهر ،وكل المإسسات والهٌبات
الرسمٌة واألهلٌة المعنٌة بالشرٌعة ،والمتمسكة بهوٌتنا.

موقف "حزب النور" مِن مرشحً الرباسة (ٕٓٔ8م):
وتطبٌ اقا لـ"مبدأ الشورى" ،وانسجا اما مع ما َج َرتْ علٌه عادة
"حزب النور" مِن توسٌع قاعدة الشورى فً المواقف الكبرى؛
فقد استطلع الحزب آراء هٌبات الحزب المختلفة ،ومكاتب الحزب
وأماناته فً المحافظات ،و ُرفعتْ تقارٌر بنتابج استطالعات
الرأي هذه أمام الهٌبة العلٌا.
وبنا اء علٌه :قررت "الهٌبة العلٌا للحزب" اعتماد الرإٌة السابقة
كورقة عمل ٌق ِّدمها الحزب ل َمن ٌإٌده فً انتخابات الرباسة ،كما
رأتْ أن الربٌس الحالً "عبد الفتاح السٌسً" هو أقدر
المرشحٌن -الذٌن تقدَّ موا بؤوراق ترشٌحهم ،واستوفٌت أوراقهم
للقٌام بهذه المهام الجسٌمة -على تحقٌق التعاون ب ٌْن جمٌع
مإسسات الدولة مِن" :القوات المسلحة  -والشرطة  -والبرلمان
 والجهاز اإلداري  -وغٌرها" ...؛ بما ٌحقق االستقرار ،وٌج ِّنبالبالد الكثٌر مِن األخطار.
ولذلك ٌُ علن "حزب النور" عن تؤٌٌده للربٌس "عبد الفتاح
ُّ
وٌحث أبناءه وجمٌع المصرٌٌن
السٌسً" لفتر ٍة رباسٌة ثانٌة،
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على أبواب االنتخابات الرباسٌة

كٌان قد ٌكون أشد مِن المعارضة المباشِ رة ،وهذا ال ٌمنع أنه
ٍ
خٌارا قد تدفعك إلٌه الظروف.
سٌظل
ا

كتبه /غرٌب أبو الحسن
 معركتنا الحقٌقٌة فً العمل الدعوي الجاد.الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
 معركتنا الحقٌقٌة فً إٌجاد الشخصٌة المسلمة مكتملة األركان، -فهناك نجاحات ُنثنً علٌها ،وهناك إخفاقات ننكرها ونطالِب

فً العلم والعبادة ،والدعوة ،والسلوك والمعاملة.

نصرح وال نكنً ،و َمن ٌتهمنا باالنبطاح ٌتعاٌش
بعالجها عالنٌة،
ِّ
 -معركتنا الحقٌقٌة فً تحقٌق عبودٌة الفرد واألمة ،وفً نشر

إنكار متذر اعا بؤنه معتزل!
مع المنكرات دون
ٍ

اإلسالم الصافً.
 نجاح مرشح ال ٌملك وال َء المإسسات ٌعنً العودة للمربع -معركتنا الحقٌقٌة فً بناء الكفاءات المتخصصة فً كل

"رقم صفر"!

المجاالت.
 ٌتم اختٌار الربٌس فً بالدنا بتوافق المإسسات علٌه. معركتنا الحقٌقٌة فً بناء شبك ٍة جٌد ٍة مِن العالقات مع الجمٌع. الكل ٌدٌر خسابره. معركتنا الحقٌقٌة هً التجذر فً المجتمع ع ْبر العمل الدعوي -العاقل هو َمن ٌتخذ قراره ،وعٌنه على مرحلة ما بعد

واالجتماعً.

االنتخابات الرباسٌة.
 معركتنا الحقٌقٌة هً إزالة آثار حملة التشوٌه الظالمة. خٌار العزلة ال ٌناسِ ب أصحاب المنهج اإلصالحً الدعويضجٌجا لنزالء قطر وتركٌا ،ولن تسمع صو اتا لنزالء
 ستسمعا

العلنً.

السعودٌة؛ فقد صار للكالم ضرٌبة!
 مِن محددات اختٌار القرار المناسِ ب :استٌعابك لقراءة األطرافضجٌجا للمعرفات المجهولة على صفحات الفٌس ،أما
 ستسمعا

األخرى لقرارك ،وطرٌقة فهمهم له ،ورد فعلهم تجاهه.

همسا ،فقد صار للكالم
المعرفات المعلومة؛ فلن تسمع لها إال
ا
 -مِن محددات اتخاذ القرار المناسب :توقع اآلثار المترتبة علٌه.

على صفحاتها ضرٌبة ،وإن تكلمتْ فستنتقد موقفك أنتَ ؛ ألنها
عف اللسان ،والذي تؤمن جانبه!
ستختار الخصم ّ

 مِن محددات اختٌار القرار المناسب :حساب المصالح والمفاسدالمترتبة على اتخاذ القرار ،وكذلك حسابها إذا قررنا التعامل

 -ال تتناقش مع ربعاوي حول خٌارك لمرشح الرباسة فهو فً

السلبً مع الحدث؛ ألن إهمال الحدث فً حد ذاته قرار له

عالمه الموازي "ٌنتظر ٌوم األحد العصر حٌث سٌدخل مرسً

حساباته.

القصر!" ،ولكن ٌمكن أن تلفت نظره أنه بنقاشه حول َمن
سنختار ٌعترف بشرعٌة عالمنا ،وأنه بذلك ٌنتقل مِن عالمه

 -اتخاذ القرار داخل الكٌانات ٌتم ع ْبر الشورى وٌراعً طبٌعة

أٌضا ٌخون دماء الشهداء،
الموازي نحو عالمنا ،وأنه بذلك
ا

الكٌان وعوامل القوة بداخله.

وٌبٌع السجناء!

 -االعتزال قرار سهل نظر اٌّا ،وسهل عند محدودي الخبرة،

 -وال مانع مِن أن تذ ِّكره -لو قرر أن ٌنتقل لعالمنا وٌبٌع شرعٌة

ب ومٌزان؛ ألنه
وسهل عند الفردٌٌن ،ولكنه قرار ٌحتاج لحسا ٍ

د".مرسً" ،وٌخون دماء شهداء رابعة ،وٌختار أحد

فً الحقٌقة نو ٌع مِن الرفض والمعارضة ،وهو عندما ٌصدر مِن

المرشحٌن :-أن الفرٌق "سامً عنان" مِن العسكر الذٌن ٌدعو
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لزوال حكمهم لٌل نهار ،وأن موقعة "الجمل" حدثتْ والفرٌق

سٌغلق صفحته ،ولن ٌخسر غٌرها! فهذه النماذج تحسِ ن

"عنان" فً منصبه الرفٌع ،وأنهم بذلك ٌخونون دماء َمن قُتِل

التعاٌش مع المنكرات!

فً موقعة الجمل ،وسابر الدماء التً سالت بعد ذلك؛ إال إذا كان
موقع أنا السلفً

ٌرى أن هذه الدماء أقل درجة مِن دماء رابعة!
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 وذ ِّكرهم أنه حٌن أخذ الفرٌق "عنان" قالدة النٌل ورحل،أقاموا األفراح واعتبروا ذلك أحد انجازات د".مرسً!" ،وأن
د".مرسً" ٌضرب بٌد مِن حدٌد!
مرشحا آخر ال ٌرتدي الزي العسكري ،بل هو
 وذكره أن هناكا
مدنً ،بل ٌرتدي زي ثورة ٌناٌر؛ اسمه "خالد علً" وهو ٌهتف
ضاٌ" :سقط حكم العسكر" ،أم أن "إن فاتك السٌسً اتمرغ فً
أٌ ا
عنان!" ،وٌصبح فجؤة" :حكم العسكر زي السكر!".
 ال تتناقش مع َمن تدثر باعتزال المشهد ثم ٌلومك على خٌارك،ولكن ٌمكن أن تلفت نظره إلى أنك متوافق مع نفسك؛ فؤنتَ لم
سرا ،ومعتزل عل انا!
تدع العزلة ،وأنتَ لستَ ثور اٌّا اّ
ِ
ونبهه :أنه بنقاشه هذا ٌخلع دثار العزلة وسٌفتح على نفسه
عشرات األسبلة حول عشرات القضاٌا الشرعٌة والسٌاسٌة التً
نكٌر ظا اّنا أن دثاره ٌكفٌه.
لوم أو ٍ
تركها دون ٍ
ضا :أنك لستَ الطرف الوحٌد فً المعادلة ،ولستَ
ونبهه أٌ ا
الطرف المباشِ ر ،وأن هناك أطرا افا كثٌرة تستحق أن تسمع
لومه.
 ال تتناقش مع "بطال" كلما دعوته لنصرة دٌنه أو رفعة بالدهاعتذر النشغاله بدنٌاه ،ثم إذا جاء وقت الجدال والعبث؛ أفرد
ت وأٌا اما ،ولكن قل له" :ال تشغلنً عن آخرتً!".
لذلك ساعا ٍ
وأخٌراَ :من كان له واقع ونشاط ،وأرض ٌستصلحها وٌزرع
ا
فٌها؛ سٌراعً فً قراره رعاٌة أرضه وحماٌتها ،ورعاٌة أهله
وحماٌتهم؛ حتى لو ضاقت السبل فسٌستبقً على ما تبقى وإن
ٌسرا.
قلَّ؛ فسٌجعل هللا بعد عسر ا
 أما َمن واقعه ال ٌتجاوز صفحته على الفٌس أو توٌتر؛فسٌدعوك إلقدام َمن ال ٌخشى الموت؛ ألنه عند لحظة الحقٌقة
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منظور إٌمانً
األزمة االقتصادٌة مِن
ٍ

وربما هنا ٌؤتً السإال :أٌهم أشد على النفس فتنة الفقر أم فتنة
الغنى؟!

كتبه /سعٌد محمود
الجواب :تناول علماء اإلسالم هذه المسؤلة ،وتوسعوا فٌها،
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

وتوصل أكثرهم إلى أن فتنة الفقر أشد مِن فتنة الغنى ،وهو
ظاهر مِن تفضٌل أكثرهم للفقٌر الصابر على الغنً الشاكر،

بصٌر ما نزل بالناس مِن البالء والغالء مِن
فإنه ال ٌخفى على
ٍ
جراء األزمة االقتصادٌة التً تمر بها البالد؛ بالء وغالء صار

وتإٌده األدلة الكثٌرة فً الشرع ،ومِن أبرزها :كثرة تعوذ النبً
صلى هللا علٌه و سلم -مِن الفقر ،ومنه قوله- :صلى هللا علٌهوسلم( :-اللَّ ُه َّم إِ ِّنً أَ ُعو ُذ ِب َك مِنَ ا ْل َف ْق ِرَ ،وا ْل ِقلَّةَِ ،و ِّ
الذلَّةَِ ،وأَ ُعو ُذ

كثٌ ٌر مِن الناس على أثره ٌنامون مغمومٌن ،وٌستٌقظون
مهمومٌنٌ ،نامون مغمومٌن لما أصابهم فً ٌومهم الذي رحل

ِب َك مِنْ أَنْ أَ ْظلِ َم ،أَ ْو أ ُ ْظلَ َم) (رواه أبو داود والنسابً ،وصححه األلبانً)،
وكان ٌقول -صلى هللا علٌه وسلم( :-اللَّ ُه َّم إِ ِّنً أَ ُعو ُذ ِب َك مِنَ

وما كان فٌه مِن المصابب ،وٌستٌقظون مهمومٌن لما ٌنتظرهم
مِن المصاعب.

ب ا ْل َق ْب ِر) (رواه أحمد والنسابً ،وصححه األلبانً).
ا ْل ُك ْف ِر َوا ْل َف ْق ِرَ ،و َع َذا ِ

كثٌر مِن الناس؛ ال سٌما الفقراء وأصحاب
فهو أمر قد شق على ٍ
العٌال والمعاناة ،فالحقوق كثٌرة ،وقابمة المطالب طوٌلة ،وذات

كفرا!" ،وهو ٌشٌر إلى
وقال بعض السلف" :كاد الفقر أن ٌكون ا
ما ٌصاحب الفقر عادة مِن فساد أخالق الناس ،وحصول الذل

لكثٌر منهم؛ بداٌة مِن
الٌد قلٌلة ،حتى نصب الشٌطان شراكه
ٍ
ومرورا بوسابل
إفساد أخالقهم ،بنحو الكذب وخلف الوعد،
ا

والهوان ،والضعف واالستضعاف للفقراء؛ فاألبواب فً وجه
الفقٌر مسدودة فً الغالب إن لم تكن داب اما ،ولذلك ٌُإثر عن علً

االحتٌال وأخذ األموال بغٌر حق ،وانتهاء بالٌؤس والقنوط مِن

ا
رجال لقتلته!" ،وهذا
-رضً هللا عنه -أنه قال" :لو كان الفقر

رحمة هللا الذي ربما ٌإدي ببعضهم إلى االنتحار ،وال حول وال

كثٌر
لما له مِن اآلثار الشدٌدة على النفوس بما ٌإدي إلى فتن ٍة
ٍ
منهم ،والتً ربما تصل إلى الكفر عند البعض منهم -والعٌاذ

قوة إال باهلل.
 -األزمة االقتصادٌة وغالء األسعار ،قضٌة مجتمعٌة خطٌرة لها

باهلل ،-حتى لخص بعض الفقراء ِمن العامة قضٌته فً عبارة

أثر عظٌم على المجتمع المسلم ،وال بد مِن تضافر الجهود

مشهورة ب ٌْن الناس وهً" :الجوع كافر!".

وتعاون الجمٌع -السٌما أطرافها -ألجل تخفٌف هذه المصٌبة

مِن أجل ذلك أشارك بهذه الكلمات األسبوعٌة مخاط ابا الجمٌع "ال

على النفوس ،ال بد مِن تضافر الجهود ب ٌْن كل األطراف -الحكام

سٌما الفقراء" ،مر ّك ازا على الجانب اإلٌمانً ،عسى هللا أن ٌجعل

ا
فضال عن
واألمراء ،والدعاة والعلماء ،والتجار واألغنٌاء،

مِن صوتً الضعٌف سب ابا للنفع والخٌر لقلوب بعض أطراف

الفقراء-؛ فإن ذلك مِن أعظم أبواب التعاون علً البر والتقوى.

األزمة.

ومِن باب دور الدعاة ،أحاول مِن خالل هذه الكلمات تقدٌم بعض

فاللهم أصلح أحوال المسلمٌن ،وارفع عنهم الغالء والبالء.

النصح ألطراف األزمة مِن خالل كلم ٍة أسبوعٌة ،وأبدأ ا
قابال:

موقع أنا السلفً

إن الفقر محنة وبالء ،وألمه على النفس شدٌد ،وكذلك الغنى
فتنة ومحنة وبالء ،فالفقر والغنى كالهما محنتان ٌمتحن هللا

www.anasalafy.com

بهما عباده ،فٌمتحن الفقٌر لٌرى صبره ،وٌمتحن الغنً لٌرى
شكره ،قال -تعالىَ ( :-و َن ْبلُو ُكم ِبال َّ
ش ِّر َوا ْل َخ ٌْ ِر فِ ْت َن اة َوإِلَ ٌْ َنا
ُت ْر َج ُعونَ ) (األنبٌاء ،)ٖ٘:وقال -تعالى -حكاٌة عن نبً هللا سلٌمان
ض ِل َر ِّبً لِ ٌَ ْبل ُ َونًِ
علٌه السالم -لما أعطاه الملكَ ( :قالَ ه ََذا مِنْ َف ْأَأَ ْ
ش ُك ُر أَ ْم أَ ْكفُ ُر) (النمل.)ٗٓ:
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وصف السابقٌن المقربٌنُ ( :ثلَّ ٌة مِنَ ْاألَ َّولٌِنَ َ .و َقلٌِل ٌ مِنَ
ْاآلخ ِِرٌنَ ) (الواقعة.)ٔٗ-ٖٔ:

الداعٌة الحق ...أفعال ال أقوال!
كتبه /وابل رمضان

وفً قصة طالوت بٌان واضح لذلك ،ل َّما رغب بنو إسرابٌل فً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

نبً
العدو المحتل ِّ مِن بالدهم ،وكلَّموا
حمل السالح إلخراج
َّ
ِّ
إل
زمانهم فً ذلك لٌتو َّلى توجٌههم ،قال -تعالى( :-أَلَ ْم َت َر إِلَى ا ْل َم َ ِ

فال شك أن مٌدان القول غٌر مٌدان العمل؛ فقد ٌسهل على

سى إِ ْذ َقالُوا لِ َنبِ ًٍّ َل ُه ُم ا ْب َع ْث لَ َنا َملِ اكا
مِنْ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ مِنْ َب ْع ِد ُمو َ
س ٌْ ُت ْم إِنْ ُكت َِب َعلَ ٌْ ُك ُم ا ْلقِ َتال ُ أَ َّال
ٌل َّ ِ
هللا َقالَ َهلْ َع َ
ُن َقاتِلْ فًِ َ
سبِ ِ
هللا) (البقرة.)ٕٗٙ:
ٌل َّ ِ
ُت َقا ِتلُوا َقالُوا َو َما لَ َنا أَ َّال ُن َقاتِلَ فًِ َ
س ِب ِ

الكثٌرٌن أن ٌقولوا وٌتكلموا ،ولكن قلٌل ٌ مِن هذا الكثٌر ٌستطٌع
أن ٌعمل ،وقلٌل ٌ م َمن ٌعمل ٌثبت عند العمل ،وٌقدر على تحمل
األعباء والمضً قُ ُد اما نحو البذل والعطاء ،وهإالء الرجال هم
الصفوة الذٌن تقوم على أكتافهم الدعوات ،وتتحقق مِن خاللهم

فل َّما رأى نب ٌُّهم هذا اإلصرار على القتال أعلنَ التعببة العامة؛

األهداف والغاٌات ،و ٌُرتحل إلٌهم عند الشدابد والملمات؛ فهم

فكانت الصدمة األولى ،وظهرتْ بوادر الهزٌمة النفسٌة التً ال

الرواحل الذٌن ٌثبتون عند المحن ،فتراهم وقد حاصرتهم الهموم

العدوَ ( :فلَ َّما ُكت َِب
َتقود إال إلى مزٌ ٍد مِن التراجع واإلخفاق أمام
ِّ
َعلَ ٌْ ِه ُم ا ْلقِ َتال ُ َت َولَّ ْوا إِ َّال َقل اٌِال ِم ْن ُه ْم) (البقرة ،)ٕٗٙ:وهكذا تب ٌَّن أنَّ
مجرد نزوة عابرة لم َتص ُمد أمام الخطوات
األول كان
َّ
اندفاعهم َّ

وجذبتهم المنون ،وال َه َّم لهم إال نصرة دٌن هللا وإعالء كلمة هللا
-تعالى.-

شر ما ٌُبتلى به اإلنسان ،أو تبتلى به الدعوات؛
العملٌة ،وذلك ُّ

والمتؤمل فً حدٌث النبً -صلى هللا علٌه وسلم -الذي رواه ابن

فما بالكم لو اب ُتل ٌَت به األ َّمة بؤسرها؟!

عمر -رضً هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه
حلَ اة) (متفق
اس َكاإلِبِ ِل المِا َبةِ ،الَ َت َكا ُد َت ِج ُد فٌِ َها َرا ِ
وسلم( :-إِ َّن َما ال َّن ُ

أناس تركوا االكتفاء بالتنظٌر ،وتخلوا
مِن هنا ،فما أحوجنا إلى
ٍ

َ
فالمنتخب مِن الناس،
علٌه)ٌ ،جد هذا المعنى ٌتجلى بوضوح؛

عن التشكً مِن الواقع المتردي والمستقبل المجهول ،ونزلوا

الصالح للصحبة ،سهل االنقٌاد ،نوع نادر الوجود ،كالنجٌبة

أعمال حٌة ،تتحدث عن
إلى أرض الواقع ٌترجمون أفكارهم إلى
ٍ

الصالحة للركوب التً ال توجد فً اإلبل الكثٌرة ،القوٌة على

نفسها ،ال تحتاج إلى َمن ٌشرحها ،أو ٌبسطها للناس؛ ألنهم

األحمال واألسفار ،فذكر المابة للتكثٌر ال للتحدٌد.

رأوها ممارسة عملٌة على أرض الواقع ،واعتادوها كما هً،
أخال اقا وسلو اكا ومعامالت.

ولذلك قال الشاعر:

ما أحوجنا إلى هذا الصنف مِن الناس ،الذي ٌحمل ه َّم دعوته،

وإذا صـفـا لـك مِـن زمـانـك واحـ ٌد فـهـو الـمراد وأٌـن ذاك

وٌرفع لواءها؛ فهو رجل أعمال ،ال رجل أقوال!

الـواحـد؟!

ٌنظر إلى الخلق ٌتصاٌحون باسم اإلسالم ،وٌنطقون باسم

وكان بعض الحكماء ٌقول :هذا زمان قحط الرجال.

وعجٌجا؛ فٌكمم فاهه خوف هللا
ضجٌجا
اإلسالم ،فٌملبون الدنٌا
ا
ا

ا
كثٌرا فً
سهال التستري خرج ِمن مسجدٍ ،ورأى خل اقا
وروي أن
ا

-عز وجل ،-وٌعمد إلى العمل الخالص المتواصل المتقن ،ولو

داخله وخارجه ،فقال :أهل ال إله إال هللا كثٌر ،والمخلصون

كان ا
قلٌال؛ تار اكا التغنً بالشعارات لهواة الضجٌج والصراخ!

"العاملون" منهم قلٌل ،وقد نبه -سبحانه -على هذا المعنى فً

ما أحوجنا إلى هذا الصنف مِن الناس الذي ٌتصف باإلٌجابٌة،

ِي ال َّ
ش ُكو ُر)
آٌاتٍ ،منها :قوله -تعالىَ ( :-و َقلٌِل ٌ مِنْ عِ َباد َ
(سبؤ ،)ٖٔ:ومنها قوله -تعالى( :-إ ِ َّال الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا

المفعم بالنشاط واألمل والٌقظة ،الذي ال ٌفتر أبدا ا ،وإذا رأى
فتورا نفخ فٌه مِن همته وحماسه لٌقوى ،وإذا رأى انحرا افا صاح
ا

ت َو َقلٌِل ٌ َما ُه ْم) (ص ،)ٕٗ:ومنها :قوله -تعالى -فً
الصال َِحا ِ
َّ

به لٌستقٌم!
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ما أحوجنا إلى هذا الصنف مِن الناس ،قوي اإلرادة ذي الهمة
العالٌة ،الذي ٌإثر العمل ،وٌترك الكسل ،وٌعلم أن االنتماء
الحقٌقً لدعوته هو انتماء عملً ،ولٌس انتما اء قول اٌّا وشكل اٌّا.
ضاف إلٌه العمل
فمجرد انتحال االسم أو الصفة ال ٌفٌد حتى ٌُ
َ
والتحقق بالوصف والمعنى ،وإال كان تزكٌة للنفس بغٌر حق؛
فكثٌرا ما ٌستمسك الناس باالسم ،بل وٌتعصبون له ،وٌغضبون
ا
م َمن ٌنفٌه عنهم ،لكنهم ٌمعنون فً التكذٌب العملً لهذه
الدعوى العرٌضة.
وقد كانت آٌات القرآن الكرٌم حاسمة فً هذا المقام ،قال هللا -
سو اءا
س ِبؤ َ َمانِ ٌِّ ُك ْم َو َال أَ َمان ًِِّ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ب مَنْ ٌَ ْع َملْ ُ
تعالى( :-لَ ٌْ َ
ٌرا َ .ومَنْ ٌَ ْع َملْ مِنَ
ُون َّ ِ
هللا َولِ اٌّا َو َال َنصِ ا
ٌُ ْج َز ِب ِه َو َال ٌَ ِجدْ لَ ُه مِنْ د ِ
ت مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثى َوه َُو ُم ْإمِنٌ َفؤُولَبِ َك ٌَدْ ُخلُونَ ا ْل َج َّن َة َو َال
الصال َِحا ِ
َّ
ٌِرا) (النساء ،)ٕٔٗ-ٕٖٔ:فالنص واضح وصرٌح؛
ٌُ ْظلَمُونَ َنق ا
االنتماءات واألسماء وحدها ال تكفً ،ولو كانت شرٌفة
وصحٌحة فً ذاتها ،حتى ٌقترن بها العمل؛ ولهذا كان بعض
السلف ٌقولون :إن هذه أخوف آٌة فً كتاب هللا -تعالى.-
فعلى المنتسبٌن إلى الدعوة أنْ ٌعلموا أنَّ هذا االنتماء ال ٌجدي
شٌ ابا حتى ٌقترن بالعمل ،وٌتحلى بعلو الهمة ،ومواصلة السٌر،
ونقاء السرٌرة ،وصفاء السٌرة ،وتدارك العٌب ،و ُحسن الخلق،
وكمال الصدق مع هللا -تعالى.-
موقع أنا السلفً
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أحزاب وحركات سٌاسٌة (ٗٔ) الدٌن والحٌاة السٌاسٌة

وقالت بٌترٌكس فون شتروك ناببة ربٌس حزب البدٌل مِن أجل
ألمانٌا" :نحن نإٌد حظر بناء المآذن ،ورفع اآلذان ،والنقاب".

خارج الشرق األوسط

منطلق
وفً فرنسا ٌعارض حزب الجبهة الوطنٌة اإلجهاض مِن
ٍ

كتبه /طلعت مرزوق

دٌنً ،ووصف فرنسوا فٌون -السٌاسً المسٌحً الكاثولٌكً-
"اإلسالم المتطرف" بؤنه" :نظام شمولً ٌشبه النازٌة" ،وقال:

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

"إن الكاثولٌك والبروتستانت والٌهود ال ٌشككون فً مبادئ
فرغم إعالن الحكومة الهندٌة حظر استخدام الدٌن أو العرق أو

الجمهورٌة ،واإلسالم مختلف عن هذه األدٌان فً ذلك".

الطابفة فً التصوٌت االنتخابً أو فً األنشطة السٌاسٌة
واعتبارها مِن األمور غٌر القانونٌة ،بٌد أن الناخبٌن الهنود ،وال

وقال الربٌس التشٌكً مٌلوس زٌمان" :إن تجربة بلدان أوروبا

سٌما خارج المدن الكبرى ٌجري تصنٌفهم إلى شرابح تصوٌتٌة

الغربٌة حٌث توجد معسكرات لجوء تثبت أن اندماج المسلمٌن

تقوم على أسس الدٌن والعرق والطابفة واللغة ،وهً

مستحٌل عمل اٌّا".

االنقسامات "أو التقسٌمات" التً ٌعتبرها اآلباء المإسسون
وقال بنجامٌن سولومون كارسون أو "بن كارسون" جراح

للبالد مِن المكونات الربٌسٌة فً إدارة السلطة فً دولة تحمل

األعصاب األمرٌكً الشهٌر والقٌادي بالحزب الجمهوري" :إنه

هذا القدر الهابل مِن التنوع الداخلً المعقد.

سا للبالد،
ٌعتقد أنه ال ٌنبغً انتخاب رجل مسلم لٌكون ربٌ ا
وتقع داخل إٌطالٌا دولتان مستقلتان ،هما" :سان مارٌنو -

وأضاف كارسون وهو مسٌحً متدٌن :إن دٌانة الربٌس ٌنبغً

والفاتٌكان" ،وعلى الرغم مِن أن الفاتٌكان ال ُتعتبر جز اءا مِن

أن تكون مهمة بالنسبة للناخبٌن إذا كانت تتعارض مع القٌم

إٌطالٌا وفق القانون ،فإنها تقع فً روما ،و ٌُعتبر القانون

ا
مسبوال عن
األمرٌكٌة ،لن أوافق بكل تؤكٌد على أن ٌكون مسلم

األساسً لدولة الفاتٌكان "دستور الكنٌسة الكاثولٌكٌة" ،الذي

هذه األمة" .

عدله البابا بنٌدكتوس السادس عشر عام ٖٕٔٓم؛ لٌسمح
واعتبر ربٌس وزراء المجر فٌكتور أوربان أن تدفق الالجبٌن

بانتخاب بابا جدٌد بوجود البابا الحالً "أي ق ْبل وفاته".

على أوروبا ٌهدد الجذور المسٌحٌة للقارة.

ورغم أن النظام القضابً اإلٌطالً ٌقوم على أساس مدنً؛ إال
وفً هولندا ٌدعو حزب مِن أجل الحرٌة إلى طرد المهاجرٌن

تؤثٌرا مِن جهة القانون الكنسً ال ٌمكن إنكاره ،أما
أن هناك
ا

المسلمٌن ،وغلق المساجد ،ومنع الحجاب ،وحظر القرآن،

صٌغة إقرار القوانٌن فً برٌطانٌا فهً كما ٌلً" :نحن جاللة

وٌربط ب ٌْن اإلرهاب والهجرة ،وجمٌع مشاكل هولندا!

الملكة بنا اء على مشورة وموافقة رإساء األساقفة ،وأعضاء
مجلس اللوردات ،وأعضاء مجلس العموم فً هذا البرلمان

وٌرى خٌِرت فلٌدرز ربٌس الحزب أن إسرابٌل هً خط الدفاع

المنعقد ،واستنا ادا إلى سلطاتهم نقر القانون اآلتً نصه".

األول عن الغرب ،وطالب بنقل السفارة الهولندٌة فٌها إلى
القدس ،وإطالق اسم فلسطٌن على األردن! وأنتج فٌلم "فتنة"

وفً ألمانٌا" :وطنٌون أوروبٌون ضد أسلمة الغرب"؛ جمعٌة

أواخر مارس ٕٓٓ8م ،والذي ٌتضمن محاوالت للربط ب ٌْن

ُمسجلة نشؤت فً مدٌنة درٌسدن عام ٕٗٔٓم بزعامة لوتز

القرآن والعنف.

باخمان ،و ُتعرف اختصاراا باسم بٌجٌدا ُ ،BEGIDAتنادي هذه
الجمعٌة بطرد المسلمٌن مِن أوروبا لعدم تحوٌلها إلى قار ٍة ذات

ورغم أن خٌِرت فلٌدرز ُملحد؛ إال أنه ٌعتز بالتارٌخ الٌهودي

أغلبٌة مسلمة فً المستقبل ،كما تدافع عن "المبادئ

المسٌحً الذي ُبنً علٌه المجتمع األوروبً!

المسٌحٌة".
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وقد أطلقت الحكومة الهولندٌة العام التشرٌعً الجدٌد - ٕٓٔ2
ٕٓٔ8م ،مِن خالل احتفال فً الكنٌسة الكبٌرة فً مدٌنة الهاي،
بحضور ربٌس الوزراء مارك روته ،وأعضاء مجلس الوزراء،
ونواب البرلمان ،ورإساء األحزاب السٌاسٌة ،وبدأ الحفل بتالوة
آٌات مِن سورة البقرة!
بٌد أن البرلمان الهولندي رفض فً سبتمبر الماضً طل ابا تقدم
به حزب "دٌنك" ،الذي فاز بثالثة مقاعد فً االنتخابات األخٌرة،
بزعامة توناهان كوزو "هولندي من أصل تركً" ،والذي اقترح
بحث وضع مسلمً الروهٌنجا ،وكان تبرٌر رفض البرلمان
مناقشة وضع مسلمً الروهٌنجا ومعاناتهم ،هو أ ّنه "لٌس مه اما
بما ٌكفً!".
انتشارا الف اتا ،وٌإمن
وتنتشر الحركات النازٌة فً الغرب
ا
النازٌون الجدد بعلو الجنس األبٌض أو عِرق معٌن منه على ما
سواه مِن األجناس ،وٌغالون فً معاداة المهاجرٌن واألدٌان
سوى المسٌحٌة ،وخاصة اإلسالم ،وٌرفضون كل ما ٌهدد بتغٌٌر
طبٌعة مجتمعاتهم؛ األمر الذي قد ٌإدي إلى انقراضهم بحسب ما
ٌزعمون.
موقع أنا السلفً
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وقفات ...مع بٌان "حزب النور"

السلفٌة مِن الطعن واللمز والهمز؛ فؤٌن اإلنصاف مما تقولون؟!
وأٌن العدل مما تدّعون؟!

كتبه /وابل رمضان
سادسا :ال بد أن ٌثق الجمٌع أن المنطلقات الشرعٌة ،والرإٌة
ا
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

الواقعٌة ،ومراعاة المصالح والمفاسد ،وخٌر الخٌرٌن ،وشر
الشرٌن ،وشمولٌة الخطاب للواقع المصري واإلقلٌمً والعالمً،

فبداٌة -ومِن طبٌعة عملً كصحفً :-استطلعتُ آراء عد ٍد مِن

هً الضابط فً مثل هذه القرارات وتلك البٌانات ،فال ٌَنظر

خصوصا مِن
المعنٌٌن بالشؤن المصري عمو اما ،وبالشؤن السلفً
ا

المعترض لزاوٌ ٍة وٌترك األخرى ،وال ٌتناول بُعدا ا وٌترك اآلخر؛

الشخصٌات االعتبارٌة ذات المكانة المعروفة ،فؤثنوا على بٌان
ا
ا
وتفصٌال ،وأنه ُكتب بحكم ٍة ووعًٍ كبٌرٌن؛
جملة
"حزب النور"
واعتبارا للمآالت.
فق اها للواقع
ا

فهذا عٌنُ اإلنصاف.
ساب اعا :الكارهون المبغضون للدعوة السلفٌة ومشاٌخها مِن
اإلسالمٌٌن لن ٌُرضٌهم إال أن تصطف معهم ،مهما كانت

ثان اٌا :البٌان خرج مِن هٌب ٍة ومإسس ٍة سلفٌ ٍة معروف قٌاداتها،

العواقب والتبعات ،حتى ولو ُز َّج بالجمٌع فً السجون ،حتى ولو

معلوم جهادهم لخدمة دٌن هللا -عز وجل -فً الماضً والحاضر،

ت السفٌنة ،المهم أن ٌشفوا
سقطت الدولة ،حتى ولو غرق ِ

ض مِن الدنٌا قلٌل -نحسبهم كذلك وهللا
بع َر ٍ
ولن ٌبٌعوا آخرتهم َ

"علً وعلى أعدابً!".
صدورهم باالنتقام ،متمثلٌن قول القابل:
َّ

حسٌبهم-؛ ف َمن ٌعترض على البٌان إما أن ٌكون هٌبة مكافبة
ا
رجاال مكافبٌن لقٌادات الدعوة ومشاٌخها
كٌان مإسسً ،أو
ذات
ٍ

ا
صراخا واتها اما
ثام انا :هإالء المعترضون الذٌن ملبوا الدنٌا

فً الفضل والعلم والمكانة ،وما دون ذلك؛ فال وزن لكالمه إال إذا

وتخوٌ انا ،ما لهم ذهبوا ٌهرولون إلى المنافِس اآلخر ،الذي خرج

ناصحا أمٌ انا ،ومح اّبا رفٌ اقا.
كان
ا

مِن نفس المإسسة العسكرٌة ،وقد ناصبوه العداء مِن ق ْبل؛ فما
جهرا بتؤٌٌده،
صرحون
ا
لهم اآلن ٌوالونه وٌتوددون إلٌه ،و ٌُ ّ

ثال اثا :لٌس مِن حقِّ أح ٍد فرض وصاٌته على "الدعوة السلفٌة"

ا
عقل ٌُفكرون؟! وبؤي
ومخلصا لما هم فٌه؟! فبؤي
منقذا لهم
ا
ٍ

بشكل عام ،بزعم
أو "حزب النور" بصفته منتم اٌا للسلفٌة
ٍ

نفسٌ ٍة ٌتعاملون؟! عج ابا وهللا لما ٌَحكمون!

تشوٌه الحزب للسلفٌة كمفهوم! فالدعوة السلفٌة كٌان مستقل
لها قٌادتها المعروفة ،ومشاٌخها وعلماإها ،ولها مبادبها التً

زورا وبهتا انا بؤنهم
سعا :إن اتهام الدعوة السلفٌة ومشاٌخها
ا
تا ا

تحكمها ،وأفرادها الذٌن ٌنتمون إلٌها ،ف َمن لٌس منهم ،إما أن

متخاذلون وعمالء -مع درء فتنة عظٌمة عن األمة -خٌ ٌر لهم
ولإلسالم مِن أن ٌُكال لهم الثناء ،ثم ٌَ ْل َقون هللا -تعالى -وفً

ٌعترض بؤدبٍ ،وإما أن ٌلزم غرزه وال ٌتجاوز حده.

أعناقهم أنفس مسلمة معصومة ،وأموال مسلمة معصومة،

راب اعا :لٌس مِن حق أح ٍد أن ٌتحدث بالوكالة عن أح ٍد مِن العلماء

وذرابع ألهل الكفر ٌتسلطون بها على أهل اإلسالم ،وأسباب

أو المشاٌخ ،وتصدٌر مواقف لهم أو التحدث باسمهم بؤي حجة

ألهل النفاق ٌحاربون بها الدعوة والدعاة.

تفوٌضا
مِن الحجج؛ فهإالء أعقل وأوعى مِن أن ٌعطوا ألح ٍد
ا
بذلك.

وأخٌرا :فإنه مع تتابع األحداث الجسام ،وتوالً األزمات
ا
والنكبات ،أثبتَ أبناء الدعوة السلفٌة أنهم جٌل ٌ تر َّبى على

سا :المراقِب للمشهد المصري ٌعلم ٌقٌ انا أن أغلب
خام ا

المبادئ واألخالق؛ فلم ٌنجروا إلى حماس المتهورٌن ،ولم

ف شخصً ،أو
االعتراضات أتتْ عن هوى فً النفس ،أو لموق ٍ

ٌنزلوا إلى دونٌة أخالق المتطاولٌن ،ولم ٌبالوا بذ ِّم المنتقصٌن،

لبغض شٌطانً؛ وإال فاألخطاء التً ارتكبها
لعداءٍ منهجً ،أو
ٍ

شعارهم" :امض وال تلتفت!" ،فموعدنا وموعدهم عند د ٌّان ٌوم

اإلخوان -وغٌرهم -والتً أرٌقتْ بسببها الدماء المعصومة،

الدٌن.

واج ُه به الدعوة
واجه ب ُعشر ما ُت َ
وأزهقت بسببها األنفس ،ال ُت َ

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) (٘)

األسري مستفحل لدرجة انقطاع عالقة الكثٌر مِن األبناء
بوالدٌهم ،وجاءتْ قٌم الحداثة الملحدة لتحارب مفهوم األسرة
والزواج وتعلً مِن شؤن اللذة واالستقالل حتى تقلصتْ نسبة
الموالٌد واألسر؛ مما ٌهدد وجود هذه المجتمعات نفسها بالفناء

كتبه /أسامة شحادة

واالنتهاء ع ْبر موت الشعوب مع الزمن؛ ولذلك فتحوا باب
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

الهجرة والتجنٌس لبقاء دورة الحٌاة فٌها ع ْبر جلب األٌدي
العاملة! وهذا تسبب مِن جهة أخرى بتصاعد نسبة المسلمٌن فً

قال العالمة السعدي -رحمه هللا -فً تفسٌر هذه اآلٌة" :هذا أم ٌر

هذه الدول الغربٌة ع ْبر استمرار مإسسة الزواج اإلسالمً،

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

وارتفاع نسبة األبناء فٌها.

إلٌه ،وجهاد أعدابه ،والقصد بذلك وجه هللا ،فإنهم إذا فعلوا ذلك،
نصرهم هللا وث ّبت أقدامهم ،أيٌ :ربط على قلوبهم بالصبر

وبهذا ٌتبٌن لنا خطورة االتفاقٌات الدولٌة (اتفاقٌة سٌداو) التً

والطمؤنٌنة والثبات ،وٌص ّبر أجسامهم على ذلك ،وٌعٌنهم على

تحارب مفهوم اإلسالم لألسرة والزواج واألخالق الفاضلة،

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

وتشجع على االنحالل الخلقً وتقلٌص نسبة الوالدات فً
مجتمعاتنا اإلسالمٌة!

الثبات وغٌره" (انتهى).
ومِن دور األخالق اإلسالمٌة الفاضلة فً قوة مجتمعاتنا

فكٌف ٌكون نصر هللا -عز وجل -الٌوم؟!

ونهضتها أن قوة األخالق اإلسالمٌة ،وخاصة األمانة والصدق،
هً األساس لمحاربة الفساد السٌاسً واالقتصادي؛ فكلما قوٌت

٘( -إِ َّن َما ُب ِع ْث ُ
صال َِح ْاألَ ْخ َال ِق):
ت ِأل ُ َت ِّم َم َ

األمانة والصدق كمفهوم وسلوك ب ٌْن الناس -مسبولٌن
ومستفٌدٌن -قلّت مساحة الفساد ،وكلما أتق ّنا بناء القوانٌن

األخالق سالح عظٌم فً نصرة الحق؛ ولذلك كان خلق النبً -

واألنظمة المعززة لألمانة والصدق قضٌنا على الفساد ،وفً

صلى هللا علٌه وسلم -الذي وصفه ربه بقولهَ ( :وإِ َّن َك لَ َعلَى ُخل ُ ٍق

التجربة الغربٌة تم بناء منظومة قانونٌة جٌدة تعزز األمانة

ٌم) (القلم ،)ٗ:مِن أكبر أسباب تقبل رسالته ودعوته وانتصاره
َعظِ ٍ

والصدق ،لكن كلما سنحت الفرصة لتخطً القوانٌن لم ٌتورع

على عدوه ،كما أن األخالق اإلسالمٌة الفاضلة كانت مِن أكبر

ا
فضال عن أنهم
أصحاب السلطة والعامة مِن الخٌانة والسرقة،

أسباب تقبل العدٌد مِن الشعوب والمدن والدول للدعوة اإلسالمٌة

ٌمارسون الفساد  -ا
وعرضا -خارج بلدانهم؛ النعدام القوانٌن
طوال
ا

لقرون متتالٌة
سخ ذلك فً قلوبهم وأرضهم
وعقٌدة التوحٌد ،وتر ّ
ٍ

الرادعة واألخالق الفاضلة!

للٌوم.

لدور األخالق فً نصرة اإلسالم هو ما نشاهده
وجانب ثالث ْ

مِن هنا؛ فإن تعزٌز األخالق اإلسالمٌة الفاضلة فً واقعنا هو

بوضوح فً الدور الخالق لألخالق الفاضلة مِن الصبر

خطوة هامة على طرٌق نصر دٌن هللا -عز وجل ،-وعلى طرٌق

والشجاعة واإلقدام ،واإلٌثار والبذل ،والتكافل والرعاٌة ،وغٌرها

نصرة األمة ورفعتها وعزتها.

مِن مكارم األخالق ،فً إبقاء شعلة الجهاد والمقاومة ضد

ومِن المهم إدراك أن قوة المجتمعات اإلسالمٌة الٌوم على

األعداء مستمرة ومتصاعدة فً فلسطٌن وأفغانستان وسورٌا،

الصعٌد االجتماعً والتماسك األسري مقارنة بالشعوب واألمم

وغٌرها مِن مواطن العز واإلباء ،برغم قلة اإلمكانٌات وقوة

ببر الوالدٌن
األخرى هً بسبب األخالق اإلسالمٌة األسرٌة ّ

األعداء.

واحترام الكبار وتقدٌرهم ،وأمانة رعاٌة الصغار وتربٌتهم ،وهو

قوٌنا أخالقنا قوٌتْ مجتمعاتنا ،وقوٌت مقاومتنا،
باختصار :كلما ّ

األمر الذي تفتقد له المجتمعات الغربٌة -على قوتها المادٌة،-

وقوٌت قوتنا الناعمة التً طالما كانت سبٌلنا للفوز واالنتصار.

فالشٌخوخة فٌها قاتلة باإلهمال والنبذ مِن األبناء ،والتفكك
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س ِّب ِحٌنَ
َفلَ ْو َال أَ َّن ُه َكانَ مِنَ ا ْل ُم َ

كاشف الكربات ،ومجٌب الدعوات ،ومنفس ومزٌل الهموم
والغموم.

كتبه /حنفً مصطفى
ا
ا
صراطا
جمٌال ،واهدهم
اللهم رد المسلمٌن إلى دٌنهم ر اّدا
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

مستقٌ اما.

فإن هللا -سبحانه وتعالىٌ -ختبر عباده بالسراء والضراء ،قال -
تعالىَ ( :-و َن ْبلُو ُك ْم ِبال َّ
ش ِّر َوا ْل َخ ٌْ ِر فِ ْت َن اة َوإِلَ ٌْ َنا ُت ْر َجعُونَ )
(األنبٌاء ،)ٖ٘:وقال( :لِ ٌَ ْبل ُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَ ْحسَنُ َع َم اال) (هود .)2:أي

والحمد هلل رب العالمٌن.
موقع أنا السلفً

نختبركم بالسراء والرخاء والنعمة ،كما نختبركم بالضر مِن
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الفقر والمرض والموت ،والهم والغم؛ لنرى شكركم فً الخٌر،
وصبركم و دعاءكم فً الضر.
وال ٌنجو العبد مِن الضراء و ٌُستجاب له ،وٌصرف هللا عنه
الضر والبالء؛ إال إذا كان له رصٌد مِن الخٌر مِن العمل الصالح
مِن صالة وذكر فً حال الرخاء والسعة ،قال النبً -صلى هللا
علٌه وسلم( :-أَال أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِب َ
ب أَ ْو
ش ًْءٍ إِ َذا َن َزلَ ِب َر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم َك ِر ٌ
ج َع ْنهُ؟)َ ،فقٌِلَ لَهَُ :بلَىَ ،ف َقالَ:
َبال ٌء مِنْ َبال ٌَا ال ُّد ْن ٌَا َد َعا ِب ِه ٌُ َف َّر ُ
س ْب َحا َن َك إِ ِّنً ُك ْنتُ مِنْ َّ
الظالِمٌِنَ )
ونَ :ال إِلَ َه إِ َّال أَ ْنتَ ُ
(د َ
ُعا ُء ذِي ال ُّن ِ
ون
(رواه النسابً والحاكم ،وصححه األلبانً) ،وقال -تعالىَ ( :-و َذا ال ُّن ِ
ت أَنْ َال
َب ُم َغاضِ ابا َف َظنَّ أَنْ لَنْ َن ْقد َِر َعلَ ٌْ ِه َف َنادَ ى فًِ ال ُّظل ُ َما ِ
إِ ْذ َذه َ
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َن َّج ٌْ َنا ُه
س ْب َحا َن َك إِ ِّنً ُك ْنتُ مِنَ ال َّظالِمٌِنَ َ .ف ْ
إِلَ َه إِ َّال أَ ْنتَ ُ
مِنَ ا ْل َغ ِّم َو َك َذلِ َك ُن ْن ِجً ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ) (األنبٌاء.)88-82:
وذكر هللا سبب نجاته واستجابة دعابه فقالَ ( :فلَ ْو َال أَ َّن ُه َكانَ مِنَ
س ِّبحٌِنَ  .لَلَ ِب َث فًِ َب ْطنِ ِه إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َع ُثونَ ) (الصافات.)ٔٗٗ-ٖٔٗ:
ا ْل ُم َ
وذكر هللا استجابته لنبٌه زكرٌا -علٌه السالم -لما قالَ ( :ر ِّب َال
َت َذ ْرنًِ َف ْردا ا َوأَ ْنتَ َخ ٌْ ُر ا ْل َو ِارثٌِنَ ) (األنبٌاء ،)89:فقال -تعالى:-
صلَ ْح َنا لَ ُه َز ْو َج ُه) ،وذكر سبب
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َو َه ْب َنا لَ ُه ٌَ ْح ٌَى َوأَ ْ
( َف ْ
ت َوٌَدْ ُعو َن َنا
ارعُونَ فًِ ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
االستجابة فقال( :إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا ٌُ َ
س ِ
َر َغ ابا َو َر َه ابا َو َكا ُنوا لَ َنا َخاشِ عٌِنَ ) (األنبٌاء.)9ٓ:
فكان العمل الصالح مِن صال ٍة وذكر وغٌرها مِن األعمال مِن
الخشوع والمسارعة إلى الخٌرات هً سبب النجاة مِن اله ِّم
والغ ِّم ،واستجابة الدعوات فً حال الشدة والبالء؛ فكونوا مِن
أولً األلباب المنتفعٌن بفصل الخطاب مِن كالم الملك الوهاب،
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تشوٌش!

المخاطر والجوانب السلبٌة كالسم فً العسل تما اما؛ إنها وسابل
التواصل االجتماعً.

كتبه /عصام محمود زهران
فٌجب على األب واألم إحكام الرقابة على مواقع التواصل
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

ت علٌها ،فباستمرار
االجتماعً التً ٌقوم الشباب بتفعٌل حسابا ٍ
ٌجب المرور على الحساب الشخصً البنك والتعرف على

أنواعا مِن التشوٌش على عقولنا؛
فقد رأٌنا فً عصرنا هذا
ا

المحادثات الشخصٌة الخاصة به ،واالطالع على قابمة األصدقاء

ف اإلٌمان ،وأصبح النشٌط كسالن ،والطفل الصغٌر ٌحلم
فض ُع َ

مِن وقت آلخر ،والتشدٌد على عدم اإلفصاح على أٌة معلومات

الجوال
لٌل َ نهار أن ٌكون "سوبر مان!" ،والرجل الكبٌر ٌتابع
ّ

ص فً هذا العالم االفتراضً ،ومِن َث َّم
أو صور شخصٌة ألي شخ ٍ

وٌهجر القرآن ،والمرأة منتظرة حزٌنة :أٌن الراتب؟ لقد اشتقت

وضع برامج الحماٌة واألمان أو ما ٌس َّمى باإلنترنت اآلمن الذي

إلى فُستان!

ٌحفظ أطفالنا مِن التعرض للفٌدٌوهات أو المواقع اإلباحٌة.

تؤمل فً أحوال الناس الٌوم بعد صالة الفجر ،النظر مباشرة ال

ومِن هنا نقول :ال بد مِن التوازن فً استخدام اإلنترنت ،فال تظنّ

فً القرآن وال األذكار ،بل فً التلٌفونات والتابات وغٌرها! بل

بؤنك عندما تصاب بـ (داء اإلنترنت) ستتم ّكن مِن االندماج مع

البعض إذا استٌقظ مِن نومه باللٌل؛ ال ٌستغفر وال ٌقوم

الناس ،وال تظنّ بؤنك عندما تدمن تقلٌب صفحات الشبكة ستنظر

ٌتوضؤ،بل ٌنظر فً تلٌفونه ٌتابع األحداث والرسابل.

إلى الحٌاة بطرٌقة أجمل! فالغالب أنك ستصاب بالعزلة المزمنة،
والنظر إلى الحٌاة والمجتمع بحساسٌ ٍة مفرطة تقلّل مِن حلمك

هذا ال ّ
شتاتُ الذي نحٌاهُ نذٌر شإم واندثار للحضارة (أَ َوأَمِنَ أَ ْهل ُ
ض احى َو ُه ْم ٌَ ْل َعبُونَ ) (األعرافَ ( ،)98:و َذ ِر
س َنا ُ
ا ْلقُ َرى أَنْ ٌَؤْتِ ٌَ ُه ْم َبؤْ ُ
الَّذٌِنَ

وسعة صدرك ،ومع مرور الوقت ستصبح إنسا انا غٌر صالح
للعٌش فً واقعك الطبٌعً.

ا َّت َخ ُذوا دٌِ َن ُه ْم لَ ِع ابا َولَ ْه اوا َو َغ َّر ْت ُه ُم ا ْل َح ٌَاةُ ال ُّد ْن ٌَا)

(األنعام.)2ٓ:

فلذلك ٌجب أن نربً أبناءنا على القٌم النبٌلة ،وتحصٌنهم فكر اٌّا

ا
غافال عما ُخلق له؛ فعلى
هذه الصوارف جدٌرة أن تجعل اإلنسان

وروح اٌّا وسٌاس اٌّا ودٌن اٌّا؛ فما مِن ساعة تمر على اإلنسان لم

المربً المخلص أن ٌضع الطرٌقة المناسبة لمنع هذا التشوٌش

ٌذكر هللا فٌها إال تحسر علٌها ٌوم القٌامة!

أن ٌتسرب إلى أهله ومجتمعه؛ والتشوٌش قدٌم ج اّدا ( َو َقالَتْ
ب آ ِم ُنوا ِبا َّلذِي أ ُ ْن ِزلَ َع َلى الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو ْج َه
َطابِ َف ٌة مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ

موقع أنا السلفً

ار َوا ْك ُف ُروا آخ َِرهُ لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ ْر ِجعُونَ ) (آل عمران ،)2ٕ:وهذا
ال َّن َه ِ
تؤثٌرا سلب اٌّا على اإلٌمان،
التشوٌش الذي تفنن فٌه األعداء ٌإثر
ا
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فٌحب الرجل التفاهة عن ذكر هللا؛ والغفلة عن الٌقظة والفجور
ض عَنْ ِذ ْك ِري َفإِنَّ لَ ُه َمعٌِ َ
ض ْن اكا
ش اة َ
عن االستقامة ( َومَنْ أَ ْع َر َ
ش ُرهُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْع َمى َ .قال َ َر ِّب لِ َم َح َ
َو َن ْح ُ
ش ْر َتنًِ أَ ْع َمى َو َقدْ
سى)
ٌرا َ .قال َ َك َذلِ َك أَ َت ْت َك آ ٌَا ُت َنا َف َنسِ ٌ َت َها َو َك َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو َم ُت ْن َ
ُك ْنتُ َبصِ ا
(طهَ ( ،)ٕٔٙ-ٕٔٗ:وإِ َذا ُذك َِر َّ
هللا ُ َو ْح َدهُ ا ْ
وب الَّذٌِنَ َال
ش َمؤ َ َّزتْ قُل ُ ُ
ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِب ْاآلخ َِر ِة َوإِ َذا ُذك َِر ا َّلذٌِنَ مِنْ دُونِ ِه إِ َذا ُه ْم ٌَ ْس َت ْبشِ رُونَ )
(الزمر.)ٗ٘:
أصٌبت األمة فً مقتل ،نعم ،فقد طالتنا القوى الناعمة ،والتً ال
غنى عنها ،وفً نفس الوقت تخفً فً باطنها الكثٌر مِن
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مرعى الربٌع ،فتسمن وتصلُح أجسادها ،فكذلك ٌصلُح دٌن

الشتاء ربٌع المإمن

المإمن فً الشتاء ،بما ٌسر هللا فٌه مِن الطاعات" (انتهى).
كتبه /سعٌد محمود
بمثال تشجٌعً لكل مسلم على االجتهاد فى العبادات فً
وأختم
ٍ
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

فصل الشتاء ،وهو :أن أحد اإلخوة المرضى بمرض السكري
المصحوب بااللتهاب الحاد فً األعصاب ،وكالهما ٌمنعه مِن

جاء فصل الشتاء ،وهو آٌة مِن آٌات هللا التً تدعو إلى التفكر،

صٌام النوافل وكثرة القٌام "وذلك ألن األول ٌسبب الجوع

ٌتوقف الصالحون عنده بالتؤمل والتدبر.

المستمر ،واآلخر ٌسبب الحاجة إلى النوم الكثٌر"ٌ ،قول" :فإذا

ومِن هذه الوقفات :كٌف ٌستفٌدون منه مِن خالل ما جاء فً

جاء فصل الشتاء ،جاءت فرحتً ،وزادت فرصتً؛ ذلك ألننً

حدٌث" :الشتاء ربٌع المإمن" (رواه أحمد ،وضعفه األلبانً)؟!

فٌه أستطٌع اإلكثار مِن الصٌام ،وأخذ جزءٍ مِن اللٌل للقٌام،
فؤتذوق عندها معنى حدٌث :الشتاء ربٌع المإمن".

فكثٌر مِن الناس ال ٌرى فً فصل الشتاء إال البرد ،ووحل
فاللهم أعنا على ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك.

الطرقات وأمراض الشتاء.

موقع أنا السلفً

وكثٌر مِن الناس ال ٌرى منه إال النوم والكسل ،وأنه مانع مِن
االنطالق فً الرحالت والمتنزهات ،وغٌرهم ٌراه كذا ...وهكذا.
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 وأما الصالحون :فإنهم ٌفرحون لقدومه ،وٌتؤهبون لتعمٌره،وٌحزنون لفواته ،فالشتاء عندهم موسم مِن مواسم العبادة ،فهو
الفصل الذي ٌطول فٌه اللٌل ،فتعظم لهم فرصة القٌام ،وٌقصر
فٌه النهار ،فتعظم فٌه فرصة الصٌام.
 كان ابن مسعود -رضً هللا عنه -إذا دخل الشتاء ٌقول:"مرح ابا بالشتاء ،تنزل فٌه البركة ،وٌطول فٌه اللٌل للقٌام،
وٌقصر فٌه النهار للصٌام".
 وكان عبٌد بن عمٌر -رحمه هللاٌ -قول إذا دخل الشتاءٌ" :اأهل القرآن ،طال لٌلكم لقراءتكم فاقرءوا ،وقصر النهار لصومكم
فصوموا".
ولما حضرت الوفاة معاذ بن جبل ،جعل ٌبكً ،فقٌل له :ما
ٌبكٌك؟ قال" :أبكً لظمؤ الهواجر ،وقٌام اللٌل فً الشتاء،
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر!".
فهإالء الذٌن ٌرون الشتاء ربٌ اعا ،وقلٌل ما هم!
قال ابن رجب -رحمه هللا" :-إنما كان الشتاء ربٌع المإمن؛ ألنه
ٌرتع فٌه فً بساتٌن الطاعات ،وٌسرح فً مٌادٌن العبادات،
وٌتنزه قلبه فً رٌاض األعمال المٌسرة فٌه ،كما البهابم فً
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الحاجة إلى الموازنة ب ٌْن أمور الدنٌا وأمور اآلخرة

على الجانب اآلخرٌ :جب علٌنا الحذر مِن أن تؤخذنا أمواج الحٌاة
المادٌة بعٌ ادا عن شاطا النجاة؛ ذلك الشاطا الذي ٌسكن فٌه

كتبه /هٌثم مجدي الحداد

القلب بعد مرور ٌوم مِن فضول المخالطة بالناس ،واتساخ القلب
بما ٌراه وٌسمعه مِن منكرات ومخالفات ،ذلك الشاطا الذي ٌعٌد

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

للقلب نقاءه ور ّقته؛ شاطا العبادة والقراءة والذكر.

فإن مِن المعادالت الصعبة فً هذا الزمان ،الموازنة ب ٌْن أمور

إن القلب فً هذا الزمان ٌحتاج وال بد كً ال ٌنجرف مع تٌار

الدنٌا وأمور الدٌن؛ وذلك ألن الحٌاة تزداد تعقٌدا ا عا اما بعد عام،

المادٌة إلى صٌانة ٌومٌة :بقراءة القرآن ،والمحافظة على

وتذهب بساطتها ،وذلك بسبب التقدم التكنولوجً الذي له ثمنه،

األذكار ،وطلب العلم ،وٌتؤكد ذلك فً حق طلبة العلم الذٌن دخلوا

أمورا وصعب أخرى؛ فسهل لنا التواصل مع
والذي س ّهل لنا
ا

فً سٌاج فروض الكفاٌات ،فٌجب علٌنا جمٌ اعا الموازنة ب ٌْن

اآلخرٌن ،لكنه ص ّعب علٌنا الخلوة ،وسهل لنا أعمالنا ،ولكنه زاد

العمل مِن أجل لقمة العٌش والحفاظ على قلوبنا ،والموازنة ب ٌْن

تكلفة الحٌاة؛ فزادت ساعات العمل.

أهدافنا الدنٌوٌة واألخروٌة ،ولنا فً أمٌر المإمنٌن عمر -رضً

أصبحت الحٌاة عبارة عن مجموع ٍة مِن الفواتٌر :فاتورة

هللا عنه -أسوة ،فقد روي عنه أنه قال" :لبن نمتُ النهار

الكهرباء ،والماء ،والهاتف المحمول ،واإلنترنت ،وإٌجار الشقة،

ألضٌعن الرعٌة ،ولبن نمت اللٌل ألضٌعن نفسً!".

وزادت المشترٌات مِن :سٌارة ،وحاسب آلً ،والب توب،

ِضم
ومِن األمور الهامة التً ٌجب أال نغفل عنها فً هذا الخ َ

وهاتف محمول؛ فؤصبحت الحٌاة مجموعة مِن األعباء التً

الهابل مِن المعامالت الٌومٌة :األمر بالمعروف والنهً عن

تستهلك الفرد المسلم حتى ٌستطٌع أن ٌعٌش حٌاة كرٌمة هو و

المنكر ،حتى ال نذوب فً دوامة المجتمع فتنتكس القلوب،

أسرته ،وذلك بسبب تطور وتع ّقد الحٌاة.

روح.
صورا بال
ونصبح
ا
ٍ

فً زمان الصحابة والتابعٌن والسلف الصالح -رضوان هللا

وأخٌرا :فإن النجاح فً أمور الدنٌا مِن العوامل الهامة فً
ا

بكثٌر مما نحن فٌه اآلن ،وكانت
علٌهم -كانت الحٌاة أسهل
ٍ
األوقات متسعة لطلب العلم والخلوة باهلل -جل وعال ،-وللعبادة؛

النجاح الدعوي ،والوصول إلى قلوب الناس ،فالناس ال ٌقتدون
بالفاشل فً أمور الدنٌا ،ولكنهم ٌبحثون عن الشخصٌة

وذلك لخلو حٌاتهم مِن التكنولوجٌا المعقدة التً تلتهم األوقات

المتوازنة التً استطاعت أن تجمع ب ٌْن النجاح فً أمور الدنٌا

واألموال.

وأمور اآلخرة.

ومِن األمور التً كانت غٌر منطقٌة ،وكانت تجعل البعض منا فً

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

وا ٍد والواقع فً وا ٍد آخر ما دعا له البعض مما ٌس َّمى بـ"التفرغ
لطلب العلم" ،فتلك الدعوة أ َّثرت سل ابا على الكثٌر منا حتى

موقع أنا السلفً

فصلته عن الواقع ،فلم ٌُفق منها إال بعد أن أضاع الكثٌر مِن
www.anasalafy.com

لزواج ولم ٌتمٌز فً تخصصه
عمره فً جانب الدنٌا؛ فلم ٌتهٌؤ
ٍ
العلمً ،فباتت تلك الدعوة عب ابا على الدعوة ،وذلك ألن التفرغ
للعلم فً القرون األولى كان ٌناسِ ب حٌاتهم البسٌطة غٌر
المتكلفة ،والتً ٌمكن أن ٌعٌش فٌها المسلم وٌإسس بٌ اتا بالقلٌل
مِن األموال والقلٌل مِن العمل ،فٌتمكن مِن التفرغ للطلب
والدعوة؛ أما اآلن فهٌهات!
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التفرٌغات
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24

بطاقات دعوٌة
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الوسابط المتعددة
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عقٌدة
 -139تابع منزلة الهداٌة العامة (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -141تابع منزلة الهداٌة العامة (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -113ما أخبرنا هللا تعالى أنه أرسل المرسلٌن إلى الناس ٌدعونهم إلى عبادة رب العالمٌن (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام
حسنٌن

القرآن الكرٌم وعلومه
 -115اآلٌات ( )15 -12من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -116اآلٌات ( )23 -16من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -117اآلٌات ( )25 -21من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -118اآلٌات ( )26 -24من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -119اآلٌات ( )31 -27من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌات ( )37 -31من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌات ( )41 -38من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -119اآلٌة (( )25تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر برهامً
سلسلة تأمالت إٌمانٌة فً سورة ٌوسف -علٌه السالم( -2- -لالستماع والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً
سلسلة تأمالت فً آٌات (لالستماع والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً
 -115القرآن المكً والمدنً (دقٌقة قرآنٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -116من خصائص القرآن المكً (دقٌقة قرآنٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -117خصائص القرآن المدنً (دقٌقة قرآنٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
من اآلٌة  26إلى اآلٌة ( 32سورة فصلت -تفسٌر ابن كثٌر) .الشٌخ /عصام حسنٌن
من اآلٌة  33إلى اآلٌة ( 39سورة فصلت -تفسٌر ابن كثٌر) .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -121اآلٌتان (( )31 -29سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -122اآلٌة (( )31سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -123اآلٌتان (( )33 -32سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -124اآلٌتان (( )35 -34سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -125تابع اآلٌتان (( )35 -34سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -126اآلٌة ( )36آٌة الحقوق العشرة -الحق األول (سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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حدٌث
 -158باب من بدأ بالسالم (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -159باب السالم اسم من أسماء هللا -عز وجل( -األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -182النفخ فً الشعٌر (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً
 -183ما ٌقول إذا فرغ من طعامه (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً

فقه وأصوله
 -113مبنى األٌمان على العرف والنٌة (باب األٌمان -فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً
 -114اإلطعام (باب األٌمان -فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً
 -113بٌان النجاسات (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

تزكٌة وتربٌة ورقابق
بقٌة حٌاة المؤمن .د /أحمد فرٌد
قٌمة الحٌاة .د /أحمد فرٌد
 -119هلل سبحانه على عبده أمرً ا أمره به (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
تأمالت فً النصٌحة .دٌ /اسر برهامً
الشرب من الحوض .الشٌخ /سعٌد الروبً
برومو (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة
 -111ابن اإلسالم وطلب العلم (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة
 -112ابن اإلسالم والشمولٌة (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة

سٌرة وتراجم
 -114مرضعات النبً -صلى هللا علٌه وسلم( -دقٌقة مع السٌرة النبوٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -115نشأة النبً -صلى هللا علٌه وسلم( -دقٌقة مع السٌرة النبوٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
28

فكر ومنهج
 -113التوحٌد أعظم أسباب السعادة (العقٌدة الصحٌحة فً مواجهة العلمانٌة واللٌبرالٌة) .د /أحمد فرٌد
 -114اللٌبرالٌة و مخالفتها للعقٌدة اإلسالمٌة (العقٌدة الصحٌحة فً مواجهة العلمانٌة واللٌبرالٌة) .د /أحمد فرٌد
 -115الجمع بٌن اإلسالم وبٌن اللٌبرالٌة والعلمانٌة (العقٌدة الصحٌحة فً مواجهة العلمانٌة واللٌبرالٌة) .د /أحمد فرٌد
 -146فصل فً تسمٌة أبً بكر خلٌفة رسول هللا دون من استخلفه النبً فً حٌاته (مختصر منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر برهامً

الواقع المعاصر
بٌان حزب النور بشأن االنتخابات الرئاسٌة 2118م
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