مجلة النبع الصافً
العدد ٕ٘ٔ
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المقاالت

2

اس :آ َم َّنا ِب َر ِّب ا ْل ُؽ َبل ِم،
س ْه ِم َف َماتَ َ ،ف َقالَ ال َّن ُ
صُدْ ِؼ ِه فًِ َم ْوضِ ِع ال َّ
آ َم َّنا ِب َر ِّب ا ْل ُؽ َبل ِم ،آ َم َّنا ِب َر ِّب ا ْل ُؽ َبل ِمَ ،فأُت ًَِ ا ْل َملِ ُك َفقٌِل َ لَهُ :أَ َرأَ ٌْتَ َما
اس) (رواه مسلم)،
ُك ْنتَ َت ْح َذ ُر؟ َقدْ َوهللاِ َن َزلَ بِ َك َح َذ ُركََ ،قدْ آمَنَ ال َّن ُ

تأمبلت فً النصٌحة (ٕ)

كتبهٌ /اسر برهامً

والكفر ُم َقدَّ ٌم على حٌاة النفوس فً الدنٌا.
فتر ُكهم للشركِ
ِ

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

الدٌن مع حفظ النفس َو َج َب ذلك؛ وال ٌُلقً بٌده
أما إذا أمكن ِح ْف ُظ
ِ

فقد تكلمنا فً مقالنا السابق عن دابرة المصالح التً ٌجب على

إلى التهلكة ،وال ٌُلقً بالناس إلى التهلكة؛ وإنما ُ
شرع العذر عند

المسلم فٌها النصح للناس ،ما ب ٌْن مصلح ِة َن ْفسِ ه ،إلى مصلحة
أ ُ ْس َرتِه إلى مصلحة عابلتِه ،إلى مصلحة جماعتِه وطابفتِه ،إلى

اإلكراه إلبقاء ال ُم ْه َجةِ؛ إذ أن بقاء الدٌن فً القلب مع الطمأنٌنة
باإلٌمان حاصل ٌ مع النطق بكلمة الكفر عند اإلكراه ،وإن كان هذا
ال ٌَ ْل َزم؛ لما فً إظهار الدٌن بالصبر على القتل وعدم النطق

مصلحة مجتمعِه ووطنِه ،إلى مصلحة أ ُ َّمتِه ،إلى مصلحة البشر
عمو ًما.

بكلمة الكفر مِن مصلح ِة تعظٌم اإلٌمان فً النفس وعند الناس،

والٌوم نتكلم عن أنواع المصالح التً ٌجب النصح فٌها لهؤالء،

وتحصٌل الشهادة.

والتً ٌَلزم أن نضعها نصب أعٌننا عند اختٌار المواقؾ وحساب

أما إذا كان األمر ُم َت َع ِّد ًٌا إلى ؼٌره مِن المسلمٌن فٌلزمه حِف ُظهم

المصالح؛ خاصة أن المصالح المحضة والمفاسد المحضة ال تكاد

وعدم تعرٌضهم للهبلك ،إذا أمكن بقاؤهم على الدٌن بنطقه لكلمة

نادرا؛ فلزم البحث فً أنواع المصالح لتقدٌم المصلحة
توجد إال
ً

الكفر أو ما دون ذلك ،كما َق َّبلَ عبد هللا بن حذافة -رضً هللا

األكبر على المصلحة األدنى.

عنه -رأس ملك الروم لكً ٌطلق سراح َمن معه مِن أسرى

ً
أوال :مصلحة الدٌن :وهً أعظم المصالح والضرورات لئلنسان،

المسلمٌن؛ فللمرء أن ٌسامِح فً حق نفسه ،ولٌس له أن ٌسامح

بالنظر إلى جملة حٌاته ووجوده؛ فلٌست حٌا ُته فوق األرض هً

فً حق ؼٌره؛ ولذا قال أهل العلم بوجوب دفع المفسدة ال ُم َتعَدِّ ٌَ ِة

فقط حٌاته ،قال -تعالى -عن ٌوم القٌامةَ ( :و ِجً َء ٌَ ْو َمبِ ٍذ ِب َج َه َّن َم
ٌَ ْو َمبِ ٍذ ٌَ َت َذ َّك ُر ْاإلِ ْنسَانُ َوأَ َّنى لَ ُه ِّ
الذ ْك َرى ٌَ .قُول ُ ٌَالَ ٌْ َتنًِ َق َّد ْمتُ

ِس َبة مع استحباب االحتساب إذا كانت المفسدة مقتصِ رة
بترك الح ْ
على المحتسب.

ل َِح ٌَاتًِ)(الفجر)ٕٗ-ٕٖ:؛ فكأن حٌاته فوق األرض لٌست بحٌا ٍة

أما ما ٌمكن فٌه بقاء الدٌن والنفس -بتفوٌت ما دون ذلك مِن

معتبر ٍة بالنسبة لآلخرة ،وقال -تعالىَ ( :-من َك َف َر َف َعلَ ٌْ ِه ُك ْف ُر ُه َومَنْ
صال ًِحا َف ِؤلَنفُسِ ِه ْم ٌَ ْم َهدُونَ ) (الروم ،)ٗٗ:قال مجاهد" :فً
َع ِمل َ َ

المصالح لمجموع األمة أو المجتمع أو الجماعة ،أو حتى العابلة
واجب ببل شك وال نزاع.
واألسرة-؛ فذلك
ٌ

القبر أولى باإلعدا ِد والتسوٌ ِة مِن فراش
القبر"؛ فالمِهاد فً
ِ
حجرة النوم.

سنة وتركهم البدع،
ومِن مصلحة الدٌن كذلك التزا ُم الناس بال ُّ
سنة :الطرٌقة والمنهج ،وخاصة فً االعتقاد ،ونعنً
ونعنً بال ُّ

فالواجب على الناصِ ح أن ٌقدِّم ما فٌه تحقٌق إٌمان َن ْفسِ ه
وأ ُ ْس َرتِه وعابلتِه ،وجماعتِه ومجتمعِه وأهل بلده وأ ُ َّمتِه؛ بل

(التشٌع) ،والخوارج (التكفٌر) ،واالعتزال ،ونحوها؛ فمهما كان

النصح -مِن ٌنصح للكفار وٌضحً بنفسه ِمن أجل
الناص ُح -تما َم
ِ

س َّنة
اختٌار ب ٌْن
أمامنا مِن
أمور أحدها ٌؤدي إلى التزام الناس بال ُ
ٍ
ٍ

أن ٌؤمنوا ،ولو بفوات نفسه ونفوسهم ،كما فعل ؼبل ُم "أصحاب
األخدود" إذ قال لل َملِك( :إِ َّن َك لَ ْستَ ِب َقاتِلًِ َح َّتى َت ْف َعلَ َما آ ُم ُر َك ِبهِ،

أكثر مِن ؼٌره لَ ِز َم ذلك االختٌار ،وما كان أبقى لوجود َمن
سنة وٌنهاهم عن البدعة ،و ٌُ َعلِّ ُمهم ما ٌلزمهم فً
ٌدعوهم إلى ال ُّ

صلُ ُبنًِ َع َلى
صعٌِ ٍد َوا ِحدٍَ ،و َت ْ
اس فًِ َ
َقالََ :و َما ه َُو؟ َقالََ :ت ْج َم ُع ال َّن َ
سُ ،ث َّم
ض ِع ال َّ
س ْه ًما مِنْ ِك َنا َنتًُِ ،ث َّم َ
ِج ْذ ٍعُ ،ث َّم ُخ ْذ َ
س ْه َم فًِ َك ِب ِد ا ْل َق ْو ِ

دٌنهم لزم اختٌاره.

بالبدع فً المقام األول :بدع الضبللة فً العقابد كالرفض

ي -الذي ٌُعدِم الدعاة أو
ولٌس -عند أهل العلم -الخٌار
الصفر ِّ
ِ
ٌسجنهم وٌمنعهم مِن صور الدعوة إلى هللا ،أو ٌضطرهم للسفر

ار ِمنًَِ ،فإِ َّن َك إِ َذا َف َع ْلتَ َذلِ َك َق َت ْل َتنًِ،
ب ا ْل ُؽ َبل ِمُ ،ث َّم ْ
اس ِم هللاِ َر ِّ
قُلِْ :ب ْ
س ْه ًما
صلَ َب ُه َعلَى ِج ْذ ٍعُ ،ث َّم أَ َخ َذ َ
صعٌِ ٍد َوا ِحدٍَ ،و َ
اس فًِ َ
َف َج َم َع ال َّن َ
اس ِم هللاِ،
سُ ،ث َّم َقالَ :بِ ْ
ض َع ال َّ
ِمنْ ِك َنا َنتِهُِ ،ث َّم َو َ
س ْه َم فًِ َك ْب ِد ا ْل َق ْو ِ
ض َع ٌَ َدهُ فًِ
س ْه ُم فًِ صُدْ ِؼهَِ ،ف َو َ
َر ِّب ا ْل ُؽ َبل ِمُ ،ث َّم َر َماهُ َف َو َق َع ال َّ

بخٌار
والهجرة ،مع العجز عن الدعوة ب ٌْن الناس بعٌ ًدا عنهم-
ٍ
ُم ْع َت َب ٍر ،ما لم ٌكن فً ذلك النطق بالكفر أو الشرك أو البدعة
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الضبللة ً
مثبل؛ بل كل وسٌلة ُتبقًِ الدعوة قابمة بصور ٍة مِن
ٌ
مشروعة ،وهً خٌ ٌر مِن إعدامها
الصور -ولو َقلَّتْ  -فهً

وأموالهم ،ألم تسمع قول هللا عن ذي القرنٌنَ ( :ح َّتى إِ َذا َبلَ َػ َبٌْنَ
الس َّد ٌْ ِن َو َجدَ مِن دُونِ ِه َما َق ْو ًما َّال ٌَ َكادُونَ ٌَ ْف َقهُونَ َق ْو ًال)
َّ

بال ُكلٌِّة؛ وكل ُّ هذا مِن حفظ دٌن المجتمع وما دونه ،بل الحفاظ

(الكهؾ)9ٖ:؛ فلم ٌذكر -رضً هللا عنه -ما ذكر عند مؽرب

سنة قابمة بمنهجها داعٌة إلى شرع هللا خٌر
على طابفة أهل ال ُّ

الشمس ومشرقها مِن بٌان خطر الظلم وعقوبته ،والترؼٌب فً

لمجموع األمة ببل شك.

اإلٌمان والعمل الصالح ومثوبته؛ بل بدأ ببناء السد مع إشارات
لمعانً التوحٌد ( َقال َ َما َم َّك ِّنً فٌِ ِه َر ِّبً َخ ٌْ ٌر َفأَعٌِ ُنونًِ ِبقُ َّو ٍة أَ ْج َعلْ

وكذلك مِن مصلحة الدٌن :التزام الناس بفعل الطاعات والواجبات

س َاوى َبٌْنَ
َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َن ُه ْم َردْ ًما  .آ ُتونًِ ُز َب َر ا ْل َحدٌِ ِد َح َّتى إِ َذا َ
ارا َقالَ آ ُتونًِ أ ُ ْف ِر ْغ َعلَ ٌْ ِه
الص َد َف ٌْ ِن َقال َ ا ْن ُف ُخوا َح َّتى إِ َذا َج َعلَ ُه َن ً
َّ
اس َت َطا ُعوا لَ ُه َن ْق ًبا)
اس َطا ُعوا أَنْ ٌَ ْظ َه ُروهُ َو َما ْ
ق ِْط ًرا َ .ف َما ْ

وترك المحرمات؛ فما كان أقرب إلى أن ٌحافِظ الناس على
الصلوات وتعمٌر المساجد وإٌتاء الزكاة وإٌصالها إلى مستحقٌها
والتمكن مِن تعلٌم الناس ذلك ومعاونتهم علٌه ،وسد حاجات

الناس بأن هذا مِن فضل
(الكهؾ ،)99-9٘:حتى إذا انتهى منه َذ َّك َر
َ

فقرابهم وصوم رمضان وحج البٌت واالعتمار إلٌه؛ كان الزم

اء َو َكانَ َو ْع ُد
هللا ،و َذ َّك َرهم باآلخرة ( َفإِ َذا َجا َء َو ْع ُد َر ِّبً َج َعلَ ُه دَ َّك َ
َر ِّبً َح ًّقا) (الكهؾ)98:؛ ألن الناس عند الفساد والفوضى ال

االختٌارً ،
بدال مما ٌجعل شبابهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم
ٌفقدون الطرٌق إلى المساجد وٌضٌعون الفرابض والوجبات.

ٌفقهون شٌ ًبا ،وتكاد تنعدم عندهم أدوات االستقبال للدعوة.

وكذا أداء الواجبات الباطنة -بل هً مقدمة على الظاهرة -مِن

فبل ٌسعنا أب ًدا أن ندفع مجتم ًعا إلى الفوضى وببلدً ا إلى الخراب
ظ ًنا م ّنا أن ذلك ٌمكن معه إقامة الدٌن أو الدنٌا؛ وال ٌُ ْقدِم على

حب هللا -تعالى -والخوؾ منه ،ورجاء رحمته ،وشكر نِعمته،
والصبر واإلخبلص والصدق ،وؼٌرها من عبادات القلوب.

ناصح ،أو َمن ٌعتقد كفر المجتمع وٌرٌد
اش خابنٌ ؼٌ ُر
ذلك إال َؼ ٌّ
ٍ

وأما ترك المحرمات :فهو ٌشمل ترك المحرمات الباطنة -كالكبر

االنتقام منه ً
بدال مِن هداٌته! بل هذا لٌس هدي األنبٌاء والدعاة

والعجب والرٌاء والسمعة ،والؽل والحسد ،وسابر أمراض

إلى الخٌر -ع ْبر الزمان -مع المجتمعات الكافرة؛ فإن ُح َّب الهداٌة

القلوب ،-والمحرمات الظاهرة مِن الكبابر -كالزنا واللواط،

لهم مؽروز فً الفطرة السلٌمة كما قال النبً -صلى هللا علٌه

والسرقة ،وشرب الخمر ،والربا والمٌسر ،-وخٌانة األمانة -

وسلم -ل َعل ًِِّ بن أبً طالب -رضً هللا عنه -فً فتح خٌبر حٌن
احتِ ِه ْمُ ،ث َّم ادْ ُع ُه ْم
س َ
دفع له الراٌة( :ا ْنفُ ْذ َعلَى ِر ْسلِكََ ،ح َّتى َت ْن ِزلَ بِ َ

فكل ما كان أقرب إلى استصبلح الناس -بترك ذلك ووجود من
ٌُ َعلِّ ُمهم ُح ْر َم َة ذلك وٌدعوهم إلى َت ْركِه -كان ٌلزم اختٌاره ،وكذلك

إِلَى
َألَنْ

هللا
هللا فٌِهِ؛ َف َو َّ ِ
ب َعلَ ٌْ ِه ْم مِنْ َحقِّ َّ ِ
ْاإلِ ْس َبل ِمَ ،وأَ ْخبِ ْر ُه ْم بِ َما ٌَ ِج ُ
ِي َّ
هللاُ ِب َك َر ُج ًبل َوا ِح ًدا َخ ٌْ ٌر لَ َك مِنْ أَنْ ٌَ ُكونَ لَ َك ُح ْم ُر
ٌَ ْهد َ

كل ما كان أقرب إلى التزام األخبلق الواجبة والمستحبة َ -كبِ ِّر
الوالدٌن ،وصِ لَ ِة األرحام ،واإلحسان إلى الجٌران ،والصدق

ال َّن َع ِم) (متفق علٌه).

خاصة الؽلول ،-ونحوها ،والصؽابر التً هً دون ذلك.

خٌار الحرب فً
ٌب ٌَةِ" -مع أن
َ
ولذا كان خٌِا ُر ِّ
الس ْل ِم فً "الحُدَ ِ
ار ُث َّم َال
أهل
اإلٌمانَ ( :-ولَ ْو َقا َتلَ ُك ُم الَّذٌِنَ َك َف ُروا لَ َولَّ ُوا ْاألَدْ َب َ
صالح ِ
ِ
ِ
تحا ُمبٌ ًنا.
س ْل ِم َف ً
ٌرا) (الفتح ،)ٕٕ:كان خٌِا ُر ال ِّ
ٌَ ِجدُونَ َولِ ًٌّا َو َال َنصِ ً

واألمانة -والبعد عن سٌا األخبلق -كالكذب ،وإخبلؾ الوعد،
وإطبلق البصر إلى ال ُم َح َّرمات ،والؽٌبة والنمٌمة ،وسوء الظن،
والفحش والسب واللعن والبذاء -كان واج ًبا أن ُن َق ِّد َمه على ما

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

ضٌاع ذلك الخٌر فً الناس.
ٌؤدي إلى
ِ
وعمو ًما :فكل خٌار ٌؤدي إلى قرب الدعوة مِن الناس ووجودها

موقع أنا السلفً

فٌهم -لحفظ الدٌن بال َقدْ ِر ال ُم ْمكِن-؛ كان واج ًبا على المسلم ف ِْعلُه
واختٌا ُره.

www.anasalafy.com

وٌجب أن ننتبه فً هذه النقطة إلى أن خٌار الفوضى فً بل ٍد مِن
الببلد هو مِن أسوأ الخٌارات التً تعود على دٌن المجتمع
بالضرر ،ولٌس فقط حفظ دنٌاهم وأرواحهم وأعراضهم
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سلَّ َمَ -علِم أنه ما أقامها
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
و َمن َت َد َّب َر سٌرة النبً َ -

تأمبلت فً النصٌحة (ٖ)

س َعها أصحا ُبه على سفك الدماء
نعنً الدولة اإلسبلمٌةَ -و َو َّكتبهٌ /اسر برهامً

ً
سواء المسلمٌن
ش" فً ذلك،
فضبل عن
المعصومة قط،
ً
َ
"التو ُّح ِ

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

وؼٌر المعاهدٌن ممن ال ٌشارك فً القتال
والمعاهدٌن ،بل
ِ
وأعمال الحرب -كالنساء والصبٌان ،واأل ُ َج َراء ،والشٌوخ الفانٌن

فقد تكلمنا فً المقال السابق عن وجوب الحفاظ على الدٌن فً
الشخص نفسِ ه وأ ُ ْس َرتِه ،وعابلتِه أو قبٌلتِه ،وطابفتِه
دابر ِة
ِ

سلَّ َم -لما
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
والرهبان المعتزلٌن-؛ لقول النبً َ -
رأى امرأة مقتولةَ ( :ما َكا َنتْ َه ِذ ِه لِ ُت َقاتِل َ) (رواه أحمد وأبو داود،

وجماعتِه ،ومجت َمعِه وبلدِه وأ ُ َّمتِه ُكلِّها ،و َب ْذ ِل ُكلِّ جه ٍد لدعوة
البشرٌة ُكلِّها للدخول فً هذا الدٌن وااللتزام به ،والتضحٌة من

ألمٌر ِه على جٌشه:
سلَّ َم-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وصححه األلبانً) ،وقال َ -
ِ
ٌل هللاَِ ،قاتِلُوا مَنْ َك َف َر بِاهللِْ ،
( ْ
اؼ ُزوا َو َال
اس ِم هللاِ فًِ َ
اؼ ُزوا بِ ْ
سبِ ِ
َت ُؽلُّواَ ،و َال َت ْؽ ِد ُرواَ ،و َال َت ْم ُثلُواَ ،و َال َت ْق ُتلُوا َولٌِدً ا) (رواه مسلم).

أج ِل هذه الؽاٌة العظٌمة النبٌلة بالنفس والمال.
ْ
ونستكمل الٌوم أنواع المصالح التً ٌجب على المسلم أن ٌعمل
أمر الدٌن
ص ًحا لنفسه ولمجتمعه وأ ُ َّمتِه؛ فالذي ٌلً َ
على حفظها ُن ْ

ي فً بٌان
ور ِّ
وكما قال ابن عباس -رضً هللا عنهما -لِ َن ْجدَة َ
الح ُر ِ
"وأَ ْنتَ َف َبل َت ْق ُتلْ ِم ْن ُه ْم أَ َحدً ا؛ إِ َّال أَنْ َت ُكونَ َت ْعلَ ُم
حرمة قتل الؽلمانَ :

ِص َم ُة األَ ْم ِرِ :-ح ْف ُظ النفوس التً خلقها هللا َ -ع َّز
الذي هو ع َْو َجلَّ -لعبادته ،ولم ٌأذن ألَ َح ٍد أن ٌُزهِقها -إال بما شرعه هو
س الَّتًِ
سبحانه-؛ ألنه هو مالكها ،قال -تعالىَ ( :-و َال َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ

ِم ْن ُه ْم َما َعلِ َم ا ْل َخضِ ُر مِنَ ا ْل ُؽ َبل ِم حٌِنَ َق َتلَهُ" (رواه مسلم) .أي وهذا
مستحٌل ٌ ببل وحً ،وقد انقطع الوحً.
سلَّ َم -لبعض أصحابه( :أَدْ ِركْ َخالِدً ا
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وقال النبً َ -
َفقُلْ لَهَُ :ال َت ْق ُتلْ ُذ ِّر ٌَّ ًة َو َال َعسِ ٌ ًفا) (رواه ابن حبان ،وصححه األلبانً)،

َح َّر َم َّ
هللا ُ إِ َّال ِبا ْل َحقِّ ) (األنعام.)ٔ٘ٔ:

وفً رواٌة( :قُلْ ل َِخالِدٍَ :ال ٌَ ْق ُتلَنَّ ا ْم َرأَ ًة َو َال َعسِ ٌ ًفا)

ُ
المبلبكة ممن ٌُفسِ د فً األرض و ٌَسفِك الدماء ،فقالوا:
َت َع َّج َب
س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك
(أَ َت ْج َعل ُ فٌِ َها َمن ٌُ ْفسِ ُد فٌِ َها َو ٌَ ْسفِ ُك ال ِّد َما َء َو َن ْحنُ ُن َ

أجٌرا ،كالفبلحٌن فً حقولهم،
وصححه األلبانً)َ ( .عسِ ٌ ًفا) :أي
ً

س لَ َك) (البقرة)ٖٓ:؛ وما ذاك إال ألن سفك الدماء أم ٌر ُم َع َّظ ٌم
َو ُن َقدِّ ُ

ونحوهم مِن المدنٌٌن الذٌن ال ٌشاركِون فً القتال بأي صورة.

-ؼاٌة التعظٌم -فً اإلجرام ،وهو وإن كان مِن ضمن الفساد فً

(رواه أبو داود،

ناصح لنفسه وأل ُ َّمتِه -فً الخٌارات المعروضة
فالواجب على ُكلِّ
ٍ
علٌه -أن ٌَم َنع عنهم سفك الدماء و ٌُ َج ِّنبهم إزهاق النفوس،

صا له ،ألنه أعظم أنواع الفساد
األرض إال أنه ُعطِ ؾ علٌه تخصٌ ً
بعد ال ِّ
ش ْركِ باهلل.

والموازنة فً هذا واجبة؛ فإن كان فً بعض الخٌارات قتل

وباألخص المؤمنة
وال ٌتجرأ على خٌار سفك الدماء المعصومة -
ِّ

المبلٌٌن أو مبات األلوؾ ،وفً ؼٌرها قتل العشرات أو المبات

منها والبرٌبة -إال َج َّبا ٌر فً األرض ،وٌشترك فً الجبروتَ :من
َبا َ
س َّب َب َقاصِ ًدا ،و َمن َرضِ ًَ
ش َر ،و َمن أَ َم َر أو أَ ْك َر َه ،و َمن أَعَانَ و َت َ

مع بقاء الدٌن :كان
ُ
الواجب دف ُع الخٌِار األول ورفضه ،واحتمال ُ
الخٌِار الثانً.

بذلك.
بعض المنتسبٌن إلى العمل
ت
ب أن ٌكون مِن ضمن خٌارا ِ
ِ
والع َج ُ
َ

وتأتً منافع النفوس ضمن هذا الباب -وإن كانت دونها فً
المنزلة ،-فمنها :األَلَم والتعذٌب الجسدي ،والسجن والحبس؛

اإلسبلمً سفك دماء المبلٌٌن مِن الناس -بل المسلمٌن!،-

والحبس ،أو بٌن
القتل
أٌضا ،وإن ُخ ٌِّ َر بٌن
واجب
فمن ُع ذلك
ً
ٌ
ِ
ِ

ص َرة الدٌن ،بل وٌعلنون ما
وتحوٌل الببلد إلى فوضى بزعم ُن ْ

القتل والضربِ :كان اختٌار الحبس أو الضرب أهون الشرور.
ِ

ش" فً هذا الباب؛ لكً ٌنشروا الرعب
َ
س ّموه" :إدارة ال َت َو ُّح ِ

صة المشهورة -وأَ ُظ ُّن َها على سبٌل التمثٌل:-
وفً هذا ُتروى القِ َّ
أن َعالِ ًما َت َ
ش َّف َع عند َملِكٍ من الملوك أَ َم َر ب َق ْت ِل َر ُج ٍل
مظلوم ،ف َق ِبلَ
ٍ
العالِ ُم بإٌقافه
ض ْر ِبه أمام الناس؛ فقا َم َ
شفاع َته على أن ٌقوم ب َ

والخراب فً الببلد تمهٌ ًدا إلقامة الدولة اإلسبلمٌة -فً زعمهم!-
.
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ثم قالَ :و َقال َ ابْنُ ُخ َو ٌْ ِز َم ْندَ ادَ فًِ أَ ْح َكا ِم ِهْ :
ص َحا ُب َنا متى
ؾ أَ ْ
اخ َتلَ َ
أ ُ ْك ِره الرجل على الزناَ ،ف َقالَ َب ْع ُ
ض ُه ْمَ :علَ ٌْ ِه ا ْل َحدُِّ ،ألَ َّن ُه إِ َّن َما ٌَ ْف َعل ُ

للمظلوم ُم ْن ِق ٌذ له ،ضمن َمن ٌدخلون فً قوله -تعالى:-
ناص ٌح
ِ
اس َجمٌِ ًعا) (المابدة.)ٖٕ:
( َومَنْ أَ ْح ٌَاهَا َف َكأَ َّن َما أَ ْح ٌَا ال َّن َ

َذلِ َك بِ ْ
ض ُه ْمَ :ال َح َّد َعلَ ٌْهَِ .قالَ ابْنُ ُخ َو ٌْ ِز َم ْن َدادَ:
ارهَِ .و َقال َ َب ْع ُ
اخ ِت ٌَ ِ
صحٌِ ُح.
َوه َُو ال َّ

ومِن أَ ْج ِل الحفاظِ على النفوس َ
ش َرع هللا ُ النطقَ بِ َكلِ َم ِة ال ُكفر عند
اهلل مِنْ َب ْع ِد إٌِ َمانِ ِه إِ َّال مَنْ أ ُ ْك ِر َه
اإلكراه ،قال -تعالى( :-مَنْ َك َف َر بِ َّ ِ

ان ُح َّدَ ،وإِنْ أَ ْك َرهَ ُه
َو َقالَ أَ ُبو َحنٌِ َف َة :إِنْ أَ ْك َر َه ُه َؼ ٌْ ُر ال ُّ
س ْل َط ِ
اس أَنْ ٌُ َح َّدَ ،و َلكِنْ أَ ْس َت ْحسِ نُ أَ َّال ٌُ َحدَّ َ .و َخالَ َف ُه
س ْل َطانُ َفا ْلقِ ٌَ ُ
ال ُّ
صا ِح َباهُ َف َق َاالَ :ال َح َّد َعلَ ٌْ ِه فًِ ا ْل َو ْج َه ٌْ ِنَ ،ولَ ْم ٌُ َرا ُعوا ِاال ْنتِ َ
ار -
ش َ
َ

وضربه؛ فقال الناس" :سبحان هللا! ٌضربه ُظل ًما و ُعدوا ًنا

ان َولَكِنْ مَنْ َ
ش َر َح بِا ْل ُك ْف ِر صَدْ ًرا َف َعلَ ٌْ ِه ْم
َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمبِنٌّ بِ ْاإلٌِ َم ِ
اب َعظِ ٌ ٌم) (النحل ،)ٔٓٙ:لٌس ذلك ألن
ب مِنَ َّ ِ
هللا َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ض ٌ
َؼ َ
النفس ُم َقدَّ َمة على الدٌن ،بل ألن الدٌن ٌُ ْمكِن ِح ْف ُظه بطمأنٌنة

ص
ٌعنً انتشار َذ َك ِره قبل اإلٌبلجَ ،-و َقالُواَ :م َتى َعلِ َم أَ َّن ُه ٌَ َت َخ َّل ُ
مِنَ ا ْل َق ْت ِل بفعل الزنا َج َ
از أَنْ ٌَ ْن َتشِ َر.

النفس وحِفظ
القلب باإلٌمان وإن نطق بكلمة الكفر؛ ف ٌُ ْمكِن حِفظ
ِ

ان فًِ َذلِ َك
َقال َ ابْنُ ا ْل ُم ْنذ ِِرَ :ال َح َّد َعلَ ٌْهَِ ،و َال َف ْرقَ َبٌْنَ ال ُّ
س ْل َط ِ
ان" (انتهى من تفسٌر القرطبً جٓٔ ،صٖ.)ٔ8ٗ-ٔ8
َو َؼ ٌْ ِر ال ُّ
س ْل َط ِ

معا.
الدٌن ً
ِ

وهذا هو الصحٌح.

النفوس فً هذا الباب حسب
منافع
وقد تتفاوت مسألة حِفظ
ِ
ِ
األدلة الشرعٌة؛ فبل ٌصح اإلكراه بالسجن على الزنا :قال -
ب إِ َل ًَّ
س ْجنُ أَ َح ُّ
تعالى -عن ٌوسؾ -علٌه السبلمَ ( :-قالَ َر ِّب ال ِّ

وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة -رحمه هللا" :-تأ َّم ْلتُ المذاهب
فوجدت اإلكراه ٌختلؾ باختبلؾ ال ُم ْك َره علٌه؛ فلٌس اإلكراه

ب إِلَ ٌْ ِهنَّ َوأَ ُكن
ص ُ
ؾ َع ِّنً َك ٌْ َدهُنَّ أَ ْ
ص ِر ْ
ِم َّما ٌَدْ ُعو َننًِ إِلَ ٌْ ِه َوإ ِ َّال َت ْ
ص َبا و َمال َ إلى مثل
مِّنَ ا ْل َجا ِهلٌِنَ ) (ٌوسؾ)ٖٖ:؛ فدل على أن َمن َ

المعتبر فً كلمة الكفر كاإلكراه المعتبر فً الهبة ونحوها ،فإن
موضع على أن اإلكراه على الكفر ال ٌكون
أحمد قد نص فً ؼٌر
ٍ

هذا األمر كان مِن الجاهلٌن.

ب أو قٌدٍ ،وال ٌكون الكبلم إكراها"
إال بتعذٌب من ضر ٍ
اإلجماع على عدم صحة اإلكرا ِه على
و َن َقل َ القُ ْر ُطبِ ًُّ -رحمه هللا-
َ

(انتهى مِن

الفتاوى الكبرى).

الزنا بالسجن ،فً حٌن اختلؾ العلماء فً اإلكراه على الزنا

وإن كان قد ورد ما ٌدل على أن الوعٌد ال ُم َح َّقق إكرا ٌه ،كما قال
ؾ إِ ْك َراهٌ َوإِنْ لَ ْم ٌَ َق ْع ،إِ َذا
"وا ْل َوعٌِ ُد ا ْل ُم َخ ِّو ُ
مالك -رحمه هللاَ :-

بالضرب الشدٌد والتهدٌد بالقتل؛ والصحٌح جواز اإلقدام علٌه
إذا لم ٌكن فٌه انتهاك حرمة معصوم أو معصومة ،قال -تعالى:-
ض
ص ًنا لِّ َت ْب َت ُؽوا َع َر َ
( َو َال ُت ْك ِرهُوا َف َت ٌَاتِ ُك ْم َعلَى ا ْل ِب َؽاءِ إِنْ أَ َردْ نَ َت َح ُّ

ع ُد ِبهِ" (نقله القرطبً فً
َت َح َّققَ ُظ ْل َم َذلِ َك ا ْل ُم ْع َتدِي َوإِ ْن َفا َذ ُه لِ َما ٌَ َت َو َّ

تفسٌره ٓٔ.)ٔ9ٓ /

هللا مِن َب ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِهنَّ َؼفُو ٌر َّرحٌِ ٌم)
ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو َمن ٌُ ْك ِرههُّنَّ َفإِنَّ َّ َ
(النور.)ٖٖ:

ص َحابِ ِه فًِ
س عِ ْندَ َمالِكٍ َوأَ ْ
"ولَ ٌْ َ
قال القرطبً -رحمه هللاَ :-

قال القرطبً -رحمه هللا" :-أَ ْج َم َع ا ْل ُعلَ َما ُء َعلَى أَنَّ مَنْ أ ُ ْك ِر َه َعلَى
َق ْت ِل َؼ ٌْ ِر ِه أَ َّن ُه َال ٌَ ُجو ُز لَ ُه ْاإلِ ْق َدا ُم َعلَى َق ْتلِهَِ ،و َال ا ْن َت َها ُك ُح ْر َمتِ ِه
صبِ ُر َع َلى ا ْل َب َبلءِ الَّذِي َن َزلَ بِهَِ ،و َال ٌَ ِحل ُّ لَ ُه أَنْ
بِ َج ْل ٍد أَ ْو َؼ ٌْ ِرهَِ ،و ٌَ ْ

ض ْربَِ ،و َما
ض ْر ِ
س ْج ِن َت ْوقٌِتٌ  ،إِ َّن َما ه َُو َما َكانَ ٌُ ْؤلِ ُم مِنَ ال َّ
ب َوال َّ
ال َّ
ان
ضٌقُ َعلَى ا ْل ُم ْك َرهَِ .وإِ ْك َراهُ ال ُّ
َكانَ مِنْ سِ ْج ٍن ٌَدْ ُخل ُ ِم ْن ُه ال ِّ
س ْل َط ِ
َو َؼ ٌْ ِر ِه عِ ْندَ َمالِكٍ إِ ْك َراهٌ" (تفسٌر القرطبً ٓٔ.)ٔ9ٓ /

س ُه ِب َؽ ٌْرهَِ ،و ٌَ ْسأَل ُ َّ
هللا ُ ا ْل َعافِ ٌَ َة فً الدنٌا واآلخرة .واخ ُتلِؾ
ي َن ْف َ
ٌَ ْف ِد َ
ِ
ص َب ُػ َوابْنُ َع ْب ِد ا ْل َح َك ِم َوابْنُ ا ْل َما ِج ُ
ون:
ؾ َوأَ ْ
فً الزناَ ،ف َقال َ ُم َط ِّر ٌ
ش ِ
َال ٌَ ْف َعل ُ أَ َح ٌد َذلِكََ ،وإِنْ قُتِلَ لَ ْم ٌَ ْف َع ْلهَُ ،فإِنْ َف َعلَ ُه َف ُه َو آثِ ٌم َو ٌَ ْل َز ُم ُه
صحٌِ ُح أَ َّن ُه
ا ْل َحدَُّ ،وبِ ِه َقال َ أَ ُبو َث ْو ٍر َوا ْل َح َسنُ َ .قال َ ابْنُ ا ْل َع َربِ ًِّ :ال َّ

الس َبل ُمَ -علَى ا ْل َفا ِح َ
ش ِة
ؾ َ -علَ ٌْ ِه َّ
س ُ
ضا" :أ ُ ْك ِر َه ٌُو ُ
وقال القرطبً أٌ ً
س ْج ِنَ ،وأَ َقا َم َخ ْم َ َ َ
ٌم َم ْن ِز َل ِت ِه
ِبال ِّ
سة أ ْع َو ٍامَ ،و َما َرضِ ًَ ِب َذلِ َك ل َِعظِ ِ
ؾ َقدْ ِرهَِ ،ولَ ْو أ ُ ْك ِر َه َر ُجل ٌ بالسجن على الزنا َما َج َ
َو َ
از َل ُه
ش ِرٌ ِ
ب َف َق ِد ْ
الصحٌِ ُح
ض ْر ِ
ؾ فٌِ ِه ا ْل ُع َل َما ُءَ ،و َّ
اخ َت َل َ
إِ ْج َما ًعاَ .فإِنْ أ ُ ْك ِر َه ِبال َّ
ض
أَ َّن ُه إِ َذا كان
فادحا فإنه ٌسقط عنه إثم الزنا َو ْحدُّ هَُ .و َقدْ َقالَ َب ْع ُ
ً

ٌَ ُجو ُز ْاإلِ ْق َدا ُم َعلَى الزنا َو َال َح َّد َعلَ ٌْهِ ،خ َِبل ًفا لِمَنْ أَ ْل َز َم ُه َذلِكَ.

هللا َ -ت َعا َلىَ -ال
ضع ٌ
ُعلَ َما ِب َنا :إِ َّن ُه َال ٌَ ْسقُ ُط َع ْن ُه ا ْل َحدَُّ ،وه َُو َ
ٌِؾَ ،فإِنَّ َّ َ
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ص ِّرفُ ُه َبٌْنَ َب َبل َء ٌْ ِنَ ،فإِ َّن ُه مِنْ
ٌَ ْج َم ُع َعلَى َع ْب ِد ِه ا ْل َع َذا َب ٌْ ِنَ ،و َال ٌُ َ
ٌِّن مِنْ َح َر ٍج)
ٌِّن ( َو َما َج َعل َ َعلَ ٌْ ُك ْم فًِ الد ِ
أَ ْع َظ ِم ا ْل َح َر ِج فًِ الد ِ
(الحج( ")98:تفسٌر القرطبً .)ٔ89 /9
ثم ٌأتً الحفاظ على األعراض والفروج وما ٌتعلق بها فً
ضرورات اإلنسان التً ٌَلزم الحفاظ علٌها ،والنصح لؤلهل
والمجتمع ،والببلد واأل ُ َّ
مة فً الحفاظ على ذلك؛ فالدعوةُ إلى
الحجاب ،ومن ُع االختبلط ال ُم َح َّرم و ُم َق ِّدمات الفواحش ُكلِّها،
ُ
وإقامة الحدود
وعقوبة مرتكبٌها ،والتحذٌ ُر مِن الزنا واللواط،
على فاعل ذلك ،مِن النصٌحة الواجبة لؤلمة فً هذا الباب.
والواجب على المسلم أن ٌنصح ألهله وأ ُ ْس َرتِه و َمن تحت والٌته
ً
ً
واجبة فً ذلك؛ لٌمنع الفواحش و ُم َق ِّد َماتِها ،وهو فً
نصٌحة
ضا ل ُمجتمعه ووطنِه؛ إذ أن األعداء إنما
الحقٌقة ناص ٌح أٌ ً
س ِرها
ٌتمكنون مِن اختراق األوطان بتدمٌر
أخبلق أفرادِها وأ ُ َ
ِ
واختبلل العبلقة ب ٌْن الرجل والمرأة؛ ولذلك وضعوا قِ ٌَ َم ُهم
الفاسدة فً نشر الفساد فً األعراض على أولى أولوٌاتهم فً
اإلسبلم وأهلِه.
حربهم ضد
ِ
وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حوار مع د".إبراهٌم الزعفرانً" حول نصٌحته بـ"حل ِّ

 -ٙمواقؾ الحزب تسقط جملة المنتمٌن للدعوة السلفٌة مِن نظر
الكثٌرٌن على المستوى الداخلً والمحلى والعالمً.

حزب النور!"
كتبه /عبد المنعم الشحات

ْ
وافقت قٌادة الحزب على حلِّه:
فً حال

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

 ستصبحون بعٌدٌن عن العمل الحزبً ،ولن تكونوا مطالبٌنكمجموع فً هذا الحال بأداء هذا الدور التعٌس.
وقتها
ٍ

منشورا على صفحته على
فقد كتب د".إبراهٌم الزعفرانً"
ً
ُ
وإشفاق إلخواننا فً
صدق
"نصٌحة
"الفٌس بوك" بعنوان:
ٍ
ٍ

 -وستعود المدرسة سلفٌة ألصلها ،كإحدى الحركات اإلسبلمٌة

حزب النور"

المنشؽلة بإصبلح نفسها بالعلم والعبادة وإصبلح اآلخرٌن،
وتعلٌمهم بعض أمور دٌنهم.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid
 -بعٌ ًدا عن أن العداوة لؽٌركم مِن الحركات اإلسبلمٌة.

=10156091393347612&set=a.101521231943
42612.1073741825.694212611&type=3

 بعٌ ًدا عن الضؽوط واإلمبلءات واالختراقات واللعنات وتشوٌهصورة اإلسبلمٌٌن.

وفً هذا المقال نعلـِّق على بعض الجوانب المتعلقة بهذه
النصٌحة.

فً حال عدم موافقة قٌاداته على حله:

ً
أوال :نص نصٌحة الدكتور "إبراهٌم الزعفرانً":

فنصٌحتً ألعضابه ؼٌر الراضٌن عن أدابه :االستقالة منه
لٌبرءوا بأنفسهم عن مواقفه وأفعاله".

قال د".إبراهٌم الزعفرانً" فً نصٌحته" :أدعو إخواننا فً
حزب النور المصري إلى سرعة اإلعبلن بحل ِّ الحزب لؤلسباب

ثان ًٌا :شكر وتوضٌح وعتاب:

التالٌة:

ناصح:
ٔ -شكر :ال بد مِن أن تقول قٌادات النور -ومحبوه -لكل
ٍ

ت
أفعال وقرارا ٍ
ٔ -وجود الحزب ٌورطكم فً الموافقة على
ٍ

خٌرا.
جزاكم هللا ً

كثٌرا مِن األوزار عند هللا وعند الناس.
تحملكم ً

ٕ -توضٌح :البعض ظن أن منشور د".إبراهٌم" هو جزء مِن

ٕ -وجود الحزب ٌحملكم ضؽو ًطا سٌاسٌة وأمنٌة ال طاقة لكم

حملة الهجوم المتزامن الذي قاده عد ٌد مِن رموز تحالؾ "رابعة

بمواجهتها إال باالنصٌاع إلمبلءاتهم.
تشوه صورة اإلسبلمٌٌن
ٖ -مواقؾ الحزب بعد االنقبلب
ِّ

مستمرا،
تٌارا
العدوٌة" فً اآلونة األخٌرة ،وهو هجوم ٌمثـِّل
ً
ً
إعصار فً كل المنعطفات السٌاسٌة ،وما ٌلبث
ولكنه ٌتحول إلى
ٍ

باستخدامهم لشرعنة القتل والسجن والتعذٌب ،والتجوٌع لشعب

أن ٌهدأ حتى ٌنشط ثانٌة ،وهو ما شؽل القوم عن التفكٌر فً

بأكمله ،والتفرٌط فً األرض والقٌم!

أنفسهم!

ٗ -وجود الحزب على هذه الصورة ٌعرضه الختراقات عناصر

بل لن نكون مبالؽٌن إذا قلنا :إن أحد أدوار هذه األعاصٌر هو

أمنٌة تجعله مرهو ًنا لرؼباتها ،ؼٌر مع ِّب ٍر عن قواعده المتدٌنة.

شؽل األفراد عن التأمل فً الطرٌق الثوري الذي سلكوه متى؟
ول َم كانت بداٌته؟ ومتى؟ وكٌؾ س ٌُعلنون نهاٌته؟!

٘ -مواقؾ الحزب تعرضه لؽضب ولعنات ودعوات المظلومٌن
وأهلٌهم ومحبٌهم.
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ولكن َمن ٌتابع صفحة د".إبراهٌم الزعفرانً"؛ سٌجد أنه طرح

ناهٌك عن استقبال "حماس" لمدٌر مخابرات السٌسً،

-وما زال -فكرة اعتزال اإلسبلمٌٌن للعمل السٌاسً على اإلخوان

ووضعهم صور السٌسً فً المٌادٌن ،والثناء على دوره فً

ق ْبل أن ٌعرضها على حزب النور كما فً المنشور التالً:

المصالحة!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid

إذن فاألمر لٌس فٌه ما ٌستدعً كل هذا االنزعاج!

=10155832486662612&set=a.101521231943
وبالطبع فإن للدكتور "إبراهٌم" إجابة (إخوانٌة  -كربونٌة) على

42612.1073741825.694212611&type=3&the

هذه الجزبٌة ،وسوؾ أتعرض لها فً نهاٌة المقال.

ater

وٌأتً العتاب األكبر للدكتور "إبراهٌم" :فً أنه رؼم عباراته

ٖ -عتاب :فً نصابحه لئلخوان بترك العمل السٌاسً التزم

ً
مجاال لٌثبت لنا متابعوه أن اإلخوان
المهذبة؛ فقد ترك صفحته

ٌوجه كبلمه إال إلى القٌادات "ال سٌما
د".الزعفرانً" بأال
ِّ

عندهم ازدواجٌة أخبلقٌة عجٌبة ً
جدّ ا! فمع كثرة حدٌثهم عن

المرشد وناببه" مؤ ِّكداً أنه ٌطرح الفكرة لٌحملها َمن ٌستطٌع

التربٌة واألدب تجدهم عند الؽضب فً قمة سوء األدب!

ٌوجه كبلمه إلى شباب
حملها إلى أحد الرجلٌن ،ولم ٌفكر أن
ِّ
اإلخوان بترك الجماعة ،فً حٌن أنه لم ٌتوانَ مِن أن ٌطالِب

بالطبع ٌُحسب لهؤالء الشاتمٌن فً صفحة د".الزعفرانً" أنهم

"أعضاء حزب النور" باالستقالة براءة مِن أفعاله!

استخدموا شتابم مِن قاموس العمالة والنفاق الذي استخدمه
"إخوان ٘ ،"ٙمع َمن وافق على مصالحة "عبد الناصر" ق ْبل

قد ٌُقال :إنه منزعج مِن إقدام "حزب النور" على تأٌٌد الربٌس

أن تتصالح الجماعة ككل ٍّ مع ناببه "السادات" ،ولم ٌستخدموا

"عبد الفتاح السٌسً" فً االنتخابات ،وبالتالً خرجت النصٌحة

السب باأللفاظ السوقٌة التً شرعن لها "وجدي ؼنٌم"،

بهذه الحدة ،وبهذه االقتراحات.

و"عصام تلٌمة" ،وؼرق فٌها شباب اإلخوان حتى آذانهم (وفً
الشر خٌار!).

عذرا :فهو رؼم دعوته للكٌانات باعتزال
ولكن أرى أن هذا لٌس ً
العمل السٌاسً إال أنه لٌس م َمن ٌدعون إلى اعتزال الحٌاة

طب ًعا كان ٌمكن أن ٌُقال إن د".إبراهٌم" ال ٌتابع التعلٌقات ،ولكن

السٌاسٌة -كما سٌأتً ،-بل ولٌس م َمن ٌدعون إلى اعتزال

هذا العذر سقط عندما وجد ُته ش َّمر عن ساعد الجد؛ لٌرد على

االنتخابات الرباسٌة تمس ًكا باالستحقاقات االنتخابٌة السابقة على

تعلٌقات اإلخوة المدافعٌن عن "حزب النور"! وعلى رأسهم

"ٖ ،"9-والتً ٌقول إنها تحولتْ إلى ما ٌشبه بالفرابض

د".وابل سمٌر" ،والذي سننقل طر ًفا مِن حواره مع د".إبراهٌم"

الخمسة عند البعض ،بل إنه كان مِن ضمن َمن ٌمهدون لدعم

فً آخر المقال.

وجه التحٌة إلى األستاذ "خالد
مرشح آخر ،وبعد االنسحاب َّ
علً" ،و"الفرٌق عنان"!

ثال ًثا :الموقؾ اإلخوانً الراهن كما ٌحكٌه د".إبراهٌم

وال أدري كٌؾ ٌمكن ل َمن كان ٌرٌد تأٌٌد "الفرٌق عنان" أن

الزعفرانً":

ٌنزعج كل هذا االنزعاج مِن تأٌٌد الربٌس "السٌسً" ،ومعلوم
أن "الفرٌق عنان" رجل عسكري ال ٌتماشى ترشٌحه مع شعار:

منشورا بعنوان" :حوار مع قٌادي
نشر د".إبراهٌم الزعفرانً"
ً

(ٌسقط ٌسقط ...حكم العسكر!).

مقرب مِن متخذ القرار اإلخوانً"
َّ

كما أن هذا ٌَطرح أسبلة حول ما سبق أن اتهمه اإلخوان به مِن

https://www.facebook.com/ibrahim.zafara

أنه مسبول عن "موقعة الجمل" ،وهل دماء "موقعة الجمل" أقل

ny/posts/10155912334962612

حرمة ً
مثبل مِن دماء "رابعة" فتقبل إحداهما التصالح -بل

وإلٌك نص المنشور:

التؽاضً! -بٌنما ال تقبل األخرى إال جرٌان مزٌ ٍد مِن الدماء؟!
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"خاطبته لٌقرأ منشوري األخٌر وٌوافٌنً برأٌه.

 -أجاب :نابب المرشد.

 -فرد بقوله :لقد قرأ ُته ،لكن العسكر ال ٌرٌدون أن ٌنسحب

 -قلتُ  :ألٌس مِن اإلخوان َمن ٌعٌنك فً مهمتك؟ أٌن الذٌن

اإلخوان مِن المشهد السٌاسً فقط ،بل ٌرٌدون أن ٌنسحبوا مِن

ٌقدرون مسؤولٌتهم أمام إخوانهم ،وأمام ربهم ٌوم القٌامة ،اللى

الدنٌا كلها لٌس منهم رجل رشٌد ٌمكن أن تكون له كلمة.

ساكت ساكت لٌه ،مش حٌقابل ربه والبل إٌه؟!

مرارا
لقد تحدثت
ً
ً
وتكرارا منذ "ٕٗٔٓم" أن نلجأ إلى حلٍّ

أتمنى أن ٌتحرك ضمٌر العقبلء واألتقٌاء داخل اإلخوان ،وأن

سٌاسً وقت ما كان لدٌنا موقؾ مدعوم مِن الخارج والداخل،

ٌعملوا لمساعدة متخذ القرار ،مِن أجل تحرٌك المٌاه الراكدة،

ولكن سبنً الناس جمٌ ًعا حتى َمن فً السجون!

ً
وصوال إلصبلح أوضاع الببلد،
ولنبدأ بتقلٌل الخسابر ثم إٌقافها؛
وإعادة الحقوق ألصحابها" (انتهى المنشور .مبلحظة :م ٌَّزتُ بعض

وأرجو أن ترجع لمداخلتً مع أ".ممدوح إسماعٌل" على قناة

صا).
العبارات بخط أسفلها رؼبة فً أن ٌعطٌها القارئ اهتما ًما خا ًّ

الشرق ،وكذلك مداخلتً مع د".أسامة جاوٌش" منذ ؟ شهور
وأخٌرا مع أ".محمد ناصر".
تقرٌ ًبا،
ً

تعلٌقات وردود هامة:

وأعتقد أنه لدٌنا فرصة اآلن ،ولكن الحوار لن ٌكون مع العسكر.

بعد أن استعرضنا هذا المنشور الهام ،نورد طابفة مِن أهم
التعلٌقات التً ُكتبت علٌه سواء مِن د".إبراهٌم" أو مِن معلقٌن

مباشر ب ٌْن اإلخوان والعسكر،
حوار
قلتُ له :أنا لستُ مع أي
ٍ
ٍ
رؤٌتً هً أن ٌجٌد اإلخوان لعبة الشطرنجٌ ،جب أن ُتبلعبوا

آخرٌن.

االنقبلب تلك اللعبة فتبادروا بالحركة باعتباركم المضارٌن األشد

ٔ -د".إبراهٌم" :الذي تواصلتُ معه هو م".محمد سودان".

مِن استمرار الحال على ما هو علٌه.

وهو ٌقصد األستاذ  /إبراهٌم منٌر.

وذلك بأن تعٌدوا تموضعكم وتعلنوا ذلك ،كما ٌنقل العب

ٕ -د".إبراهٌم" (ر ًّدا على معلِّق ٌقول إن إبراهٌم منٌر ؼٌر

الشطرنج الماهر إحدى قطعه على الرقعة دون أن ٌنظر أو ٌتكلم

مؤهل لتولً القٌادة)" :انا مصدوم ومندهش مثلك تماما،

مع خصمه ،فٌجبره على التحرك فً االتجاه الذي ٌؤدي لفوزه

واستشعر عدم االمانة واالستعانة بحٌاة االخوان زحرٌاتهم

فً النهاٌة.

وذوٌهم ،حٌن ٌوسد االمر لؽٌر اهله" (مبلحظة :أوردتُ العبارة
كما هً بأخطابها اإلمبلبٌة المعتادة فً الكتابة على الفٌس بوك حتى ال

 فرد ًقاببل :أما آن لنا أن نلعب سٌاسة إلنقاذ ٓ 8ألؾ معتقل،

أُتهم بالتحرٌؾ؛ ال سٌما أن تصوٌب الكلمات واضح).

ونحد مِن معانة ٓٓٔ ألؾ مطارد ،وأكثر مِن ٓ ٔ8ألؾ أسرة؟!

ٖ -معلِّق :ولكم فً ما فعلته حماس مع السلطة بوساط ٍة مصرٌ ٍة

رجل قوي ال ٌهاب ما ٌقول ،وال ٌهاب
لؤلسؾ القرار ٌحتاج إلى
ٍ

تجربه تستحق الدراسة ،رأفة بالمعتقلٌن والمطاردٌن.

ما س ٌُقال ،وال ٌخشى فً هللا لومة البم ،واألستاذ مستعد لهذه
الخطوة ،ولكن -لؤلسؾ -هناك َمن ٌثبطه ،وٌجعله مترددً ا فً

د".إبراهٌم" :أوافقك تما ًما.

االتجاه نحوها ،لكننً لم ولن أٌأس -إن شاء هللا.-
منحدرا ذو اتجا ٍه واحدٍ،
ٗ -معلق :الجماعة ٌا أستاذنا دخلت
ً
ولؤلسؾ الشدٌد هناك َمن هو مستفٌد مما نحن فٌه ،وال ٌرٌد أن

ومكملٌن فً السقوط ،وقد اعتقدوا أن المبالؽة فً المظلومٌة

تحل األزمة ،وٌلومنً على أفكاري ورسابلً وتصرٌحاتً ،ولكن

سٌحشد الناس حولهم مِن جدٌدٍ ،ولكن دعاوى المظلومٌة

هذا كله ال ٌفت فً عضدي ،وربنا المستعان.

صرفتْ
لمنحدر أوعر ،وجرهم الشحن
كثٌرا مِن الشباب عنهم
ً
َ
ٍ
الدٌنً العاطفً إلى العنؾ وحمل السبلح مما أدى بالدولة إلى

 قلتُ لهَ :من تقصد باألستاذ؟11

التعامل معهم ،وزٌادة العنؾ والعنؾ المضاد ،وال ندري :إلى

https://www.facebook.com/ibrahim.zafara

متى ٌستمر سلسال الدم هذا؟!

ny/posts/10155715594522612

٘ -معلقٌ" :ا والدي :فكرة أن ٌنتظر للعسكر الجلوس أو

كان نص المنشور:

التفاوض قد ولَّت وولًى عهدها مِن بعد المجزرة.
"جرابم المستبدٌن :القتل والتعذٌب والسجن ،وجرٌمتنا مٌوعة
القٌادات الفاسدة -علٌها مِن هللا ما تستحق -اختارت المواجهة

موقفنا مع َمن ٌقاومونهم بالعنؾ ،ونحن على ٌقٌن بالنتٌجة

وخسرت؛ فاستمرار األمر فظ لماء وجههم ،ولو ذهب أضعاؾ

خو ًفا مِن وصفنا بالجبن!" (انتهى المنشور).

الضحاٌا مرة أخرى!
وكنا نود م َمن عجز عن شًءٍ -ولو خو ًفا مِن شباب جماعة
أما َمن ٌرٌد حل األزمة؛ فلٌس إال التنازل والتراجع ،وإعبلن

تعرؾ جٌدً ا كٌؾ تطلق حمبلت التشوٌه! -أن ٌكون داع ًما ل َمن

االنسحاب -الجماعة والحزب -مِن الحٌاة السٌاسٌة تما ًما،

ت طوال
واتته الشجاعة أن ٌتحمل كل هذه البذاءات ع ْبر سنوا ٍ

وأٌضا :إعبلن دعوة للمصالحة (ظاهر ًٌّا مع الشعب أو الدولة،
ً

مِن أجل أن ٌبقى فرٌقٌ مِن اإلسبلمٌٌن ،على األقل بعٌدً ا عن

وضمن ًٌّا مع العسكر).

طرٌق َمن ٌأمر ؼٌره باالنتحار لهدم المعبد على َمن فٌه
بالرٌموت كنترول!

سٌرفض العسكر وٌؤلب إعبلمه القذر الفاجر لدحض فكرة
تراجع الجماعة ،لكنه لن ٌستطٌع الصمود أمام حقٌقة صدق

خامسا :د".الزعفرانً" ٌدلل على شرعٌة المشاركة
ً

القرار -إن تم ،ولن ٌتم -وارتٌاح الناس له وبعض قٌادات

فً انتخابات (ٕٓٔ8م):

العسكر والداخلٌة واإلعبلم ،وسٌنشق صفهم فً مواجهة طلب
الشعب إلنهاء الصراع ،وأمله فً الخروج مِن الببلء المبٌن،

منشورا ٌدعو فٌه اإلخوان إلى عدم
كتب د".إبراهٌم الزعفرانً"
ً

وسٌأخذ هذا وق ًتا ،لكنه سٌخفؾ الوطء على المسجونٌن ومن

مقاطعة انتخابات الرباسة تطبٌ ًقا لقواعد شرعٌة تحت عنوان:

خارجه.

"مقاصد

الشرٌعة...

وأنصار

الشرعٌة...

واالنتخابات

المصرٌة".

ب
بعد سنٌنٌ ...ستطٌع اإلخوان العودة تدرٌج ًٌّا ولو مِن أبوا ٍ
خلفٌة تسمح بها الدولة مِن باب تهدبة األمر ،ولكن بمنهجٌة

https://www.facebook.com/ibrahim.zafara

معتدلة مختلفة ؼٌر مكبوتة.

ny/posts/10155919598822612

وفً اآلخر ده مجرد رأي شاب ضعٌؾ الثقافة والعلم ،لٌس لدٌه

وكان نص المنشور كالتالً:

إال األمل ...ولكنه معدم!".
"مِن الواضح أن أنصار الشرعٌة (أنصار االستحقاقات االنتخابٌة

الجبن فً مواجهة تٌار العنؾ هو أحد أهم
رابعاُ :
ً

الخمسة) ٌدٌرون ظهورهم لمقاصد الشرعٌة اإلسبلمٌة ،وهم

أسباب الببلء:

ٌحددون موقفهم مِن االنتخابات المصرٌة القادمة عام ٕٓٔ8م.

تأكٌدً ا للمعنى الذي ورد فً المنشور السابق مِن جبن العقبلء
عن إٌقاؾ تٌار العنؾ والصدام ،كتب د".إبراهٌم الزعفرانً"

بعضا مِن هذه المقاصد الشرعٌة،
باختصار شدٌ ٍد
فلنستعرض
ً
ٍ
والقواعد الكلٌة األصولٌة فً شرٌعتنا اإلسبلمٌة ،ثم نكمل

منشورا:
ً

الحدٌث:
 ال ضرر وال ضرار.11

فإن كنتم تمارسون سٌاسة فلٌس مِن السٌاسة أن تكشفوا

 -الضرر ٌزال.

أوراقكم ،وتعلنوا موقفكم مِن اآلن؛ فلعل ما تتكشؾ عنه األٌام
 -الضرر ٌدفع بقدر اإلمكان.

واألمور فً المستقبل ما ٌدعوكم لتؽٌٌرها ،ومِن األفضل أن ال
ٌستطٌع خصمك معرفة اتجاه قرارك ،وأن تترك فرصة ألن

 -الضرر ال ٌزال بمثله.

ٌخطب الجمٌع ودك وٌتبنوا بعض المبادئ بما تملكه مِن رصٌ ٍد
لحصد أكبر المكاسب ،وإن كنت تمارس دٌن فراجعوا مِن فضلكم

 -الضرر األشد ٌزال باألخؾ.

مقاصد شرٌعتنا اإلسبلمٌة وقواعدها الكلٌة ،وابنوا علٌها
ضرر عام.
 ٌتحمل الضرر الخاص لدفعٍ

قراراتكم ومواقفكم .وفً رؤٌتً المتواضعة :إن موقؾ أنصار
الشرعٌة ال ٌتفق مع هذا وال ذاك!" (انتهى المنشور).

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.ضررا بارتكاب
 إذا تعارضت مفسدتان روعً أعظمهماً

سادسا :كٌؾ ٌطبـِّق اإلخوان وأنصارهم قواعد
ً
المصلحة والمفسدة فً الحٌاة الشخصٌة:

 -الضرورات تبٌح المحظورات.

منشورا بعنوان" :خروجً مِن
كتب د".إبراهٌم الزعفرانً"
ً

أخفهما.

السجن لزٌارة أبً المرٌض وحدٌث دار بٌنً وبٌن أ /عاكؾ
 -الضرورة تقدر بقدرها.

رحمة هللا علٌه":

 -الممتنع عادة كالممتنع حقٌقة.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid
=10155796796992612&set=a.101521231943

ب ب ُطل بزواله.
 -ما أبٌح لسب ٍ

42612.1073741825.694212611&type=3
 -المشقة تجلب التٌسٌر.

وكان نص المنشور:

وفً ضوء هذه القواعد العامة ٌقوم َمن لدٌه أدوات االجتهاد
باستنباط األحكام الفقهٌة مِن خبلل أدلة اإلسبلم التفصٌلٌة ،وهً

"عشتُ مع أ.عاكؾ ما ٌزٌد عن عامٌن بسجن ملحق مزرعة

مٌزان لكل مسلم فً ضوبها ٌحدد طرٌقه ،وٌتخذ موقفه

طرة مِن أوابل عام  ٔ99ٙحتى أبرٌل ٔ998م ،وقد شارؾ

وقراراته.

ً
مبكرا،
نشطا ٌستٌقظ
مرحا
على السبعٌن مِن عمره لكنه كان
ً
ً
صباحا ،معه كبار السن م َمن
ٌقوم بعمل طابور رٌاضً ٌومً
ً

أقول ذلك بمناسبة الحراك القابم لبلنتخابات المصرٌة المقبلة فً

معنا مِن اإلخوانٌ ،عكؾ على مصحفه جل وقتهٌ ،شاركنا

النصؾ األول مِن العام القادم ،وأرى أنصار الشرعٌة قد أداروا

حضوره فً المبلعب وتحكٌمه مبارٌاتنا الرٌاضٌة

لها ظهورهم ،وكبروا أدمؽتهم بقول متحدث اإلخوان :إن أمر
بروح مِن االحترام والتقدٌر ل َمن حوله ،وٌحضرنً
 ٌتعاملٍ
موقفان ٌدالن على هذه الصفة:

ب أو بعٌدٍ.
االنتخابات القادمة ال ٌعنٌنا مِن قرٌ ٍ
وكأن أمر مصر ال ٌعنٌهم ومصالح العباد ال قٌمة لها عندهم ،ما
ٌعنٌهم هو أال تسقط االستحقاقات االنتخابٌة الخمس (الفرابض

بمرض
األول :علمتُ مِن زوجتً فً أحد زٌاراتها لً فً السجن
ٍ

الخمس على حد تعبٌر منتقدٌهم مِن اإلسبلمٌٌن) ،والتً أصبحتْ

شدٌد أصاب أبً الذي قارب على الثمانٌن مِن العمر ،وأن إخوان

بدورها بعد مرور السنوات واستنفاد مدة صبلحٌتها الدستورٌة،

اإلسكندرٌة تواصلوا مع إدارة جهاز "أمن الدولة" لتسهٌل

محل خبلؾ وإشكال قانونً ودستوري.

ب لمصلحة السجون
أٌضا بطل ٍ
خروجً لرؤٌته ،تقدمتُ أنا
ً
لزٌارته ،وتمت الموافقة.
12

وأثناء توجهً لبوابة السجن لركوب سٌارة الترحٌبلت رافقنً

ولقد أثنى على هذا التصرؾ مِن وزٌر الداخلٌة (فهل قال له

أ".عاكؾ" ودار بٌننا الحدٌث اآلتً :قال إبراهٌم فً الؽالب

أحدٌ :إنه بذلك ٌثنً على كل أفعاله؟! اإلجابة :ال .فلٌحمد

سوؾ ٌلتقً بك مأمور السجن فً مكتبه ق ْبل خروجك وفً

د".الزعفرانً" هللا -تعالى -أن السلفٌٌن ما زالوا على العهد ،ال

أٌضا ستجد وسابل اإلعبلم موجودة بمكتبه للحدٌث معك،
الؽالب ً

ٌستحلون البؽً على المخالؾ).

كما حدث مع أخوك "خٌرت الشاطر" عندما خرج لحضور عقد
نقول :إن د".إبراهٌم" قد وضع اللٌن هنا فً موضعه؛ ألنه مِن

زواج ابنته ،ولكنه رفض الحدٌث إلٌهم.
فهمتُ ما ٌقصد ،فقلت ٌا أ".عاكؾ" أنا شخصٌة ؼٌر شخصٌة

موضع ٌقلل فٌه الظالم مِن
ؼٌر المعقول أن تؽلِّظ النصٌحة فً
ٍ
مستؽن عن تلك الزٌارة
ظلمه ،ولو افترضنا أن د".إبراهٌم" كان
ٍ

م".خٌرت" فله أن ٌفعل ما ٌوافق شخصٌته ،كما أن لً الحق

لوالده المرٌض؛ فإن الؽلظة هنا مِن شأنها أن تؽلق الباب على

ضا أن أتصرؾ بما ٌوافق شخصٌتً .فهم أ".عاكؾ" ما
أٌ ً

آخرٌن قد ٌكونون فً أمس الحاجة لتخفٌؾ الظلم عنهم فً مثل

أقصده ،فقال :أتفق معك ،تمام ،إن لم ٌكن مثلك ٌحسن التصرؾ

هذه المواقؾ.

فً مواقفه ف َمن ٌحسنها إذن؟ كنا قد وصلنا امام باب مكتب

لقد ذكر د".إبراهٌم الزعفرانً" تصر ًفا له ،وآخر لـ"خٌرت

المأمور فعانقنً وانصرؾ.

الشاطر" ،واعتبر موقؾ "الشاطر" متشددً ا مع أنه لم ٌزد على
وبالفعل تحدثتُ مع الصحؾ فً وجود القناة المصرٌة األولى

السكوت واإلعراض عن الكبلم مع الصحفٌٌن ،وبالطبع

عما نعانٌه مِن تدهور فً الخدمات الصحٌة داخل السجن،

"الشاطر" لعله كان ٌنتوي أن ٌقول :إن خروجه ِمن السجن

وعندما سبلت :هل لك مِن رسالة توجهها لوزٌر الداخلٌة

لحضور فرح ابنته هو بعض حقه ،وأنه ال منة ألح ٍد فً هذا

ولربٌس الجمهورٌة بمناسبة السماح لك بزٌارة والدك؟

اإلذن ،ولكنه نظر فً العواقب؛ فعدل عن هذا ،ثم وازن ب ٌْن

فوجهتُ ندا ًء لربٌس الجمهورٌة باإلفراج عن إخوانً الذٌن

الصمت التام وب ٌْن أن ٌقول ذات كبلم د".الزعفرانً"؛ فؽلـَّب
جانب الصمت.

تجاوزوا الستٌن عا ًما مِن أعمارهم أسوة بما فعل مع الحاج
حلمً حمود ،وكان أكبر المحبوسٌن س ًّنا وقد قارب على

ٌعنً فً النهاٌة ...حتى موقؾ ممثل جناح الصقور فً هذا

بأٌام
التسعٌن عا ًما ،والذي تم أطلق سراحه ق ْبل خروجً للزٌارة
ٍ
بقرار رباسً ،دون أن ٌقدم هو طل ًبا بذلك.
قلٌلة
ٍ

خاضعا للمصالح والمفاسد ،ولم
الموقؾ الخاص كان موق ًفا
ً
ان َجابِر)
ضل ُ ا ْل ِج َها ِد َكلِ َمة َحقٍّ عِ ْندَ ُ
ٌطبق فٌه حدٌث( :أَ ْف َ
س ْل َط ٍ
(رواه أحمد النسابً ،وصححه األلبانً) ،هكذا وكأنه ٌجب تطبٌقه

وقلتُ  :حس ًنا فعل وزٌر الداخلٌة بالسماح لنا بالخروج لحضور

بمعزل عن باقً األمور التً ذكرها د".الزعفرانً" فً منشور:
ٍ
"مقاصد الشرٌعة" المشار إلٌه آن ًفا!

بعض المناسبات اإلنسانٌة ،وإن كان األصل أن نتمتع بحرٌتنا
كاملة خارج السجون فنحن مواطنون مدنٌون ،قد حوكمنا أمام

كثٌرا مِن الرموز ٌطبقون هذا عندما ٌصل األمر
والمشكلة :أن
ً

قضاء عسكري مفتقد لكل معاٌٌر العدالة.

إلٌهم ،ولكنهم ٌفتون األتباع بعكسه ،كما فعل "شٌوخ المنصة"
لقد قدَّ رتُ -وال زلت -أقدر لؤلستاذ "عاكؾ" صحبته لً حتى

الفض؛ فظلوا ٌرددون أن َمن ٌنسحب سٌكون مرتك ًبا
ٌوم
ِّ

مكتب مأمور السجن ،ولطفه فً إرسال رسالته لً ،وقناعته

لجرٌمة الفرار ٌوم الزحؾ ثم لما وصل األمر إلٌهم فروا!

وتجاوبه مع رسالتً إلٌه .رحمة هللا علٌه .سوؾ أورد الموقؾ
فر الفرار التالً
فر منهم ظل صام ًتا ساك ًنا ٌترقب إلى أن َّ
و َمن َّ

الثانً فً التدوٌنة البلحقة بإذن هللا" (انتهى المنشور).

إلى قطر أو تركٌا أو ...ثم أخذ ٌسب وٌلعن الساكتٌن الذي ال

وبالفعل تصرؾ د".إبراهٌم" تصر ًفا حس ًنا أحسن فٌه النصٌحة،

ٌطبقون سنة النبً -صلى هللا علٌه و سلم -فً قول كلمة الحق

وأالنها ؼاٌة اللٌن؛ حتى إنه اكتفى بالمطالبة باإلفراج عن كبار

سلطان جابر!
عند
ٍ

راض عن سجن الشباب؟!).
السن (فهل قال أح ٌد له :إنه بذلك ٍ
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سابعا :ب ٌْن د".إبراهٌم الزعفرانً" ود".وابل سمٌر":
ً

ورفعت صور السٌسً عندما زارها ربٌس المخابرات ،ولم
ٌزورها السٌسً.

أكتب هذا الرد ،وجدتُ أن أحد شبابنا وهو د".وابل
بٌنما أنا
ُ
سمٌر" قد كفانا الرد ،ودارت بٌنه وب ٌْن د".إبراهٌم الزعفرانً"

ومع ذلك لم ٌنتقدها أح ٌد على فعلها ذلك ،بل سموا ذلك حنكة

هذه المساجلة فً التعلٌقات على هذا المنشور:

سٌاسٌة ،وقالوا مراعاة للمصالح والمفاسد المتعلقة بالقطاع،
والوضع اإلقلٌمً والعالمً؛ فهل وقعت حماس فً الخٌانة

 -د".وابل"( :صورة) جنود حماس وهم ٌحرسون الفتات الثناء

للقضٌة أم ماذا؟!

والشكر للسٌسً.
وإذا كانت لم تخن ،وإنما راعت السنن الشرعٌة والكونٌة؛ فلماذا
د.إبراهٌم :حماس لم تستمر فً الخضوع والخنوع والتأٌٌد

تنقم على نفس الفعل ونفس المنطلقات؟!

األعمى لقتل ٍة فجر ٍة ظلم ٍة كحزب النور!
فما الفرق ب ٌْن الموقفٌن؟!
حماس قبلت بدور مصري للمصالحة الفلسطٌنٌة فقط دون أن
 -د".إبراهٌم" :حماس لم تنتخب القتلة المجرمٌن ،وال زالت

تفرط فً منهجها المقاوم ،وجعلت نزع سبلح المقاومة خطـًّا
أحمر.

تقاتِل أعداء أعتى قوة فً المنطقة العصابات الصهٌونٌة ،وال
زالوا صامدٌن رؼم الحصار ،وق َّدموا مبات الشهداء واألرامل

(تعلٌقً :دكتور "إبراهٌم" حماس اتفقتْ على تسلٌم الحكم

والٌتامى ،قاتلوا ثبلثة حروب وحدهم ودحضوا الصهاٌنة الذٌن

للسلطة الفلسطٌنٌة التً ترون أنتم أنها هً َمن ترشد إسرابٌل

ٌتمسح الحكام -بما فٌهم قادة االنقبلب -تحت أقدامهم .فما هً

عن المجاهدٌن لتعتقلهم؛ فما حكم هذا؟! وأنتم تقولون :إن

إنجازات حزب النور فً المقابل؟!

السٌسً ٌُنفذ مصالح إسرابٌل؛ فهل َق ِبلتْ حماس بوكٌل إسرابٌل
بفصٌل إسبلمً أن
(تعلٌقً :أكبر إنجازات حزب النور أنه نأى
ٍ

كراع للصلح؟!
ٍ

ٌكون تحت قٌادة جماعة تجعل نفسها تحت قٌادة رجل وصف َته

وحماس رحبت وأثنت ،وعلقت الفتات ترحٌبٌة للسٌسً؛ فهل

أنتَ بما وصفتَ ! -راجع المقال أعبله ،-وأثبتت للمجتمع أن

هذا ٌلزم منه الخنوع والخضوع و االنبطاح أم ال؟ فإذا كان ٌلزم

سلوك حرق المعبد على َمن فٌه ال ٌسلكه إال فبة مِن اإلسبلمٌٌن،

فلٌكن الز ًما للنور ولحماس ،وإذا كان ؼٌر الزم لحماس؛ فكٌؾ

نسأل هللا أن ٌتوب علٌهم ،ولكن ما الذي زج بموضوعات

جعلته الز ًما للنور؟!).

اإلنجازات هنا؟! هل الفعل ٌكون نفا ًقا وخٌانة و ...ولو كان مِن
أح ٍد له رصٌد إنجازات ٌكون جهادً ا! سبحان هللا! ثم إن دكتور

 -معلق آخر :ببلش تضلٌل فً الكبلم ،الدكتور بٌتكلم فً

"إبراهٌم" ٌقول :حماس لم تنتخِب ...نعم ،ولكنها سلَّمت الحكم

موضوع لو مش عارؾ ترد علٌه اسكت أكرملك!

بدون انتخابات؛ فهل ثمة فرق مؤثر؟!).

(تعلٌقً :كبلم أخٌنا "وابل" فً صلب الموضوع ،وهو ٌطالب

تر أن حماس وضعت ٌدها مع َمن
 -د.وابلٌ :عنً حضرتك لم َ

د".إبراهٌم" بأن ٌط ِّبق فً موقفه مِن حزب النور ذات القواعد

كانت تسمٌهم الخونة ،والعمبلء ولم تنكر علٌها ...وتنكر على

التً طبقها فً التعامل مع موقؾ حماس).

بٌان
َمن وضع ٌده مع مؤسسات بلده ،ونصح لهم بمطالب فً
ٍ

 -د".إبراهٌم" :كرر تعلٌقه السابق.

علنً ،لم ٌستطع حزب معارض أن ٌتقدم به.

 -د".وابل"ٌ :عنً حماس حطت اٌدها مع دحبلن وعباس...

ألٌس ذلك مِن التناقض؟!

(الخونة على وصفهم).

 ثم فً سٌاق تعلٌق آخر دار الحوار التالً:14

د".إبراهٌم" :أنا أشارك وأقول رأًٌ فً معارضة االنقبلب،

تحبذ الثانً ،ولو مع توجٌه الشكر للربٌس ولوزٌر الداخلٌة

وأمارس الدعوة إلى هللا بعدة طرق ،ومنها :كتاباتً على

حٌنها ،مع أنكم كنتم فً السجن ،وكان فً نفس التوقٌت

صفحتً ،وأرأس مؤسسة خٌرٌة ترعى صح ًٌّا ألؾ وخمسمابة

المواجهة األكثر شراسة مع الجماعة اإلسبلمٌة).

ظالم ٌتحكم فً قراري
لحاكم
مواطن مصري دون أن أكون تاب ًعا
ٍ
ٍ
شوه صورة السلفٌة
ومساري ،كما ٌحدث لحزب النور الذي َّ

وهذا ما ٌؤكد أن اقتراح حل الحزب مقحم فً هذا السٌاق؛ ألن
القضٌة قضٌة مواقؾٌ ،عنً لو تم حل الحزب ،واتخذ أفراده أو

والسلفٌٌن!

أي أفراد آخرون ذات المواقؾ لكانت منتقدة عند د".إبراهٌم"،
لماذا ال ٌكون حزب النور كحزب مصر القوٌة أو حزب الوسط،

كما أنه ٌُفهم مِن كبلمه األخٌر أن الحزب لو بقً حز ًبا وتخلى

لٌسوا طٌٌعٌن تابعٌن للطؽاة والمستبدٌن؟!

عن هذه المواقؾ إلى الصمت التام ،مثل" :حزب الوسط"؛ لكان
ً
مقبوال عند د".إبراهٌم" ،وقد ب ٌَّنتُ مِن كبلم د".إبراهٌم"

وأٌن كلمة الحق التً تقولونها فً المجال السٌاسً؟! لم نسمع

ومواقفه ما ٌدل على أنه مِن المفترض أن ٌكون األقرب إلى

لكم صو ًتا إال فً تأٌٌد الحاكم المستبد القاتل!

اختٌاراته هو اختٌار حزب النور ،ولكنه لم ٌختر هذا االختٌار.

ال ٌمنعك أح ٌد مِن العمل الحزبً إذا كنتَ
قادرا على المواجهة
ً

ألمور :جزء كبٌر منهاٌ ،كمن فً الجبن
وفً رأًٌ أن هذه راجع
ٍ

السلمٌة بالطبع أو انتظر دون حزب حتى تصبح الظروؾ مناسبة

عن مواجهة بعض التٌارات الجارفة داخل اإلخوان ،وببل شك أن

حرا فً اتخاذ قرارك!
ألن تكون ًّ

موجه إلى "السٌسً"
هناك تٌار كراهٌة جارؾ داخل اإلخوان
َّ
رؼم التصرٌحات التً أدلتْ بها قٌادة إخوانٌة ،مثل" :عمرو

د".وابل" :حضرتك لم تجب على توصٌؾ وضع حماس :هل هً

دراج" أن "السٌسً" لم ٌكن راض ًٌا عن "فض رابعة".

كذلك خابنة وعمٌلة ألجل أنها وضعتْ ٌدها مع عباس ودحبلن أم
أن هذه فطنة سٌاسٌة؟!

(بالمناسبة :ما هو تقٌٌم موقؾ د".عمرو دراج" ،ود".محمد
علً بشر" مِن النظام بعد ٖ.)9-

صور مِن إنكار حزب الوسط على مبارك؟!
وممكن تطلعنا على
ٍ
ثم أٌن هو اآلن على خرٌطة اإلصبلح؟!

بدٌل
وهذا التٌار الجارؾ مِن الكراهٌة جعلهم ٌبحثون عن أي
ٍ
لٌعودوا إلى حضن الوطن تحت أي ربٌس ناصري أو لٌبرالً أو

وبالمناسبة :حزب النور حزب معارض ،ووضع تصور لخطة

عضو سابق فً جبهة اإلنقاذ أو عسكري ،وحتى لو كان كان مِن

إنقاذ للوطن والمواطن ،وقدَّ م مطالب للسٌد الربٌس مقابل دعمه

ً
مسبوال عن دماء أخرى ،وحتى لو كان فاس ًدا،
وجهة نظرهم

وتأٌده لفترة رباسة تالٌة ،وحضرتك لم تعلق بشًء موضوعً

وحتى لو كانوا هم َمن احتفل مِن ق ْبل بتطهٌر الببلد مِن فساده!

على هذه المطالب ،سوى طلب حل الحزب!

والقضٌة األعمق :أن اإلخوان دخلوا مع كل الرؤساء تقرٌ ًبا فً

والعجٌب أن حزب الوسط إلى اآلن لم تحله أو تدعو إلى حله؟!

ب
ذات الدورة ،وال بد لهم مِن مراجع ٍة صادقة مع النفس فً أبوا ٍ
كثٌرة ،وهذا منها.

(تعلٌقًٌ :ا دكتور إبراهٌم ،موقؾ حزب الوسط أشبه بموقؾ
خٌرت الشاطر ٌوم فرح ابنته ،بل سكوت خٌرت الشاطر أقرب

 -فقد تعانوا مع "عبد الناصر" فً "ٕ٘" ثم اختلفوا معه،

إلى اإلنكار كما هو واضح ،وهذا ٌختلؾ عن مواقؾ األحزاب

وٌرى مؤرخهم "محمود عبد الحلٌم" أن تعالً اإلخوان على

اآلن ،فإن أي حزب سٌاسً هو جزء مِن النظام السٌاسً للدولة

ربٌسا فٌما حدث.
"عبد الناصر" كان سب ًبا
ً

بحكم تكوٌنه بدستور وقانون ،وقرار وفق النظام القابم ،وبالتالً
فالصمت مِن الحزب أقرب إلى اإلقرار منه إلى اإلنكار ،وأما

ثم لما اختلفوا معه اكتشفوا فجأة أن الٌهود فً " "ٗ8كانوا

موقفنا أشبه بموقفك ٌوم زٌارة والدك المرٌض ،وقد كنتَ وقتها

ٌمدونه بالبرتقال والشٌكوالته ،وهم ٌحاصِ رون كتٌبته؛ فهو بذلك
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ً
(طبعا اإلخوان ال
عمٌبل صهٌون ًٌّا ،وتر َّبى فً حارة الٌهود و! ...
ً

وال أدري ماذا لو تمت المصالحة ؼٌر المباشرة مع النظام التً

بأثر رجعًٌ ،عنً ال ٌكتفون
ٌخجلون مِن الطعن عند االختبلؾ ٍ
بأن ٌقولوا :إن عبد الناصر ً
مثبل ؼدر بهم إن كانوا ٌرون هذا،

نصح بها د".إبراهٌم" قٌادات اإلخوانَ ...من سٌوصؾ حٌنها
بالعمالة والخٌانة،و َمن سٌوصؾ حٌنها بالتسرع والتشدد؟!

ً
عمٌبل صهٌون ًٌّا! وممكن أحٌا ًنا ٌكتشفون
بل ال بد مِن أن ٌكون
ولكن المؤكد :أن موقؾ الجماعة حٌنها سٌكون عند أنصارها

وهم ٌقلبون أوراقهم فجأة أن فبل ًنا "أمه ٌهودٌة!" ،وعلى

هو عٌن العقل والحكمة ،وفهم مقاصد الشرٌعة ،وسٌكون مختل ًفا

النقٌض ٌمكن الشخص الفاسد المفسد مِن وجهة نظرهم فجأة

ً
وتفصٌبل (فً حس هؤالء) عمن رأى هذا ونادى به ق ْبل
جملة

ضا مِن األشراؾ
ٌكتشفون أنه حفٌد عمر بن الخطاب ،وأنه أٌ ً

الدماء والخسابر؛ ألن هؤالء حٌنما نادوا بهذا انطلقوا مِن

(كما رددت قنواتهم عن الفرٌق "عنان" ،وال أدري :كٌؾ ٌمكن

منطلق العمالة والخٌانة ،ولكن الجماعة عندما تعود لكبلمهم

شخص واحد ب ٌْن هذٌن النسبٌن؟!).
أن ٌجمع
ٌ

حٌنها ستكون آخذة به مِن باب الحكمة والحنكة السٌاسٌة.
المهم ...اصطدموا مع عبد الناصر ،ورفضوا المصالحة مرات،
وهللا المستعان.

بل خونوا -وربما "ك َّفروا"َ -من نادى بها فً السجن ،ورفعوا
شعارات دم الشهداء وؼٌرها مِن الشعارات.

موقع أنا السلفً

وفجأة وبعد ٕٓ سنة تصالحوا مع "السادات" الذي كان عضو

www.anasalafy.com

ٌمٌن فً المحكمة التً حكمتْ باإلعدام على "عبد القادر
عودة" ،ولم ٌكن ثمة مجال للكبلم على دماء "عبد القادر عودة"
وال ؼٌره ،وال شًء مِن هذا!
والطرٌؾ :أن َمن ٌخالؾ الجماعة فً أي مِن هذه االنفعاالت (ال
أظن أنها ترقى إلى أن تس َّمى اجتهادات؛ ال بالمعنى الشرعً ،وال
بالمعنى السٌاسً ،وال بالمعنى اإلداري) فإن كان مِن داخل
الجماعة ُطرد ،وقٌل :الجماعة تنفى خبثها! وإن كان مِن
خارجها؛ فالتهم ال حصر لها!
حتى "عبد المنعم أبو الفتوح" الذي كان له شأن كبٌر فً
الجماعة ،قال أحدهم- :أظنه مسبول أسرة إخوانٌة -عنه لما
ترشح للرباسة :إنه سوؾ ٌمنع صبلة الفجر ،وٌمنع الحجاب،
و! ...
فلما كانت جولة اإلعادة شكر د".عصام العرٌان" َمن
سٌصطفون خلؾ د".مرسً" ،وذكر منهم المجاهد "عبد المنعم
أبو الفتوح" ،والمناضل "حمدٌن صباحً" ،ولما حضر اجتماع
"ٗ "9-مع القٌادة العسكرٌة عاد إلٌه لقب الخابن والعمٌل ،ولما
اعتزل وصمت عادوا إلى السكوت عنه!
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هلل َقانِتٌِنَ )
(وقُو ُموا ِ َّ ِ
َ

ومزرعة القابمٌن القانتٌن الصادقٌن الداعٌن إلى هللا -عز وجل-
ال تقر أعٌن أهلها إال باهلل -تبارك وتعالى-؛ ال ٌرى أحدهم لنفسه
فضبلً ،وال ٌرى له ح ًّقا داب ًما ،فهم ٌحرصون على تنمٌة إٌمانهم

كتبه /إبراهٌم بركات

وزٌادته بكل الوسابل والطرق الشرعٌة ،ولسان حال الواحد

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

ضى) (طه ،)8ٗ:ومع التنمٌة
منهم داب ًماَ ( :و َع ِج ْلتُ إِ َل ٌْ َك َر ِّب لِ َت ْر َ

فإن مِن سعادة العبد أن ٌقٌمه هللا على طاعته وٌسدده ،وٌجعل

اإلٌمانٌة ال بد مِن التزكٌة العقدٌة ،والحٌاة على معانً أسماء

ٌسرا.
له مِن أمره ً

هللا وصفاته -عز وجل ،-والتنعم بشهود آثارها والتعبد بدعاء هللا

وإن مِن ثوابت الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء :االجتماع وعدم

بها على الدوام ،مع اإلكثار مِن دعاء هللا فً جوؾ اللٌل بدعاء
ضا َك
النبً -صلى هللا علٌه وسلم -وهو ساجد( :الل ُه َّم أَ ُعو ُذ بِ ِر َ
س َخطِ كََ ،وبِ ُم َعا َفاتِ َك مِنْ ُعقُو َبتِكََ ،وأَ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َك َال أ ُ ْحصِ ً
مِنْ َ

والجماعة ،والباطل بكل صورة مع أهل البدعة واالختبلؾ

َث َنا ًء َعلَ ٌْ َك أَ ْنتَ َك َما أَ ْث َن ٌْتَ َعلَى َن ْفسِ َك) (رواه مسلم).

سنة
الفرقة ،والتعاون على البر والتقوى ،والحق مع أهل ال ُّ
والفرقة.

فإذا تحقق المراد مِن التنمٌة اإلٌمانٌة ،وحتمٌة زٌادته بالطاعات
والقٌام هلل -عز وجل -وتفعٌل أعمال اإلٌمان للفرد ولؤلمة ال بد

وسابر العبادات؛ حتى ال ٌنقص ،وكذلك التزكٌة العقدٌة التً

منهج واضح المعالم ،وإدارة تتقً هللا فٌما
أن ٌكون على
ٍ
استرعاهم ربهم علٌه مِن أفرا ٍد تفوح فً جنبات معسكرهم عطر

تظهر جل ًٌّا فً ذلك الحقل الولود ؼٌر العقٌم ،مع براعم فتٌة
تحمل الهم وزٌادة ،وعندهم ؼٌرة دعوٌة ومحبة إٌمانٌة ،وصبر،

المحبة والثقة ،والتعاون على البر والتقوى ،ونسابم الحنو

وصدق تواصل مع المنهج ومع أهله -فهكذا نرى بشابر الفتح

والحنان ،والبشاشة وحسن الظن.

فرٌق منها ٌقٌم أصول الدٌن مِن
الربانً على األمة ،وعلى
ٍ
عقٌدة واتباع للنبً -صلى هللا علٌه وسلم -وتزكٌة ،وكذلك

وحسن الخلق ٌرفع سقؾ بٌتهم الملًء بالتواصل والتراحم،

اإلعذار إلى هللا بأداء أمانة اإلببلغ ،والداللة على هللا -عز وجل.-

والحٌاة على اإلٌمان ،وتعظٌم شعابر هللا مع روح التربٌة الحٌة،
والتزكٌة العقدٌة ،وهذا ما كان علٌه سلؾ األمة الصالح ٌوم أن

فٌقٌمون كل هذا فٌما بٌنهم "وعلى خاصة أنفسهم" ،وٌجتهدون

كنا خٌر أمة!

فً دعوة الؽٌر إلٌه ،والفتح الربانً ال بد أن ٌُسبق بجه ٍد على
َمن ٌستحقه وٌناله مِن عبلج الماضً والحاضر ،بالتوبة

س َوا ًء
سوا َ
والقٌام هلل -عز وجل -هو حال أهل اإلٌمان داب ًما( :لَ ٌْ ُ
هللا آ َنا َء اللَّ ٌْ ِل َو ُه ْم
ب أ ُ َّم ٌة َقابِ َم ٌة ٌَ ْتلُونَ آ ٌَا ِ
مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
ت َّ ِ

واالستؽفار واالجتهاد فً صدق التواصل مع المنهج ،واالتباع،
وشكر نعم هللا علٌهم الظاهرة والباطنة ،والمبالؽة فً ذلك؛

ٌَ ْس ُجدُونَ ) (آل عمران.)ٖٔٔ:

لتزداد وتدوم النعم.

وكذلك هو موعظة هللا لخلقة( :قُلْ إِ َّن َما أَ ِع ُظ ُك ْم بِ َواحِدَ ٍة أَنْ َتقُو ُموا
هلل َم ْث َنى َوفُ َرادَ ى ُث َّم َت َت َف َّك ُروا) (سبأ .)ٗٙ:وقومة الفرٌق ٌباركها
ِ َّ ِ

ثم معرفة الزٌادة والنقصان مِن األٌام لٌنال الجمع منحة النصر،
ومرضاة هللا -عز وجل ،-وهذا نراه فً قوله -تعالى( :-إِ َّنا َف َت ْح َنا
لَ َك َف ْت ًحا ُمبٌِ ًنا  .لِ ٌَ ْؽف َِر لَ َك َّ
هللا ُ َما َت َقدَّ َم مِنْ َذ ْنبِ َك َو َما َتأ َ َّخ َر َو ٌُتِ َّم

صدق أفراده ،وإخبلصهم هلل -عز وجل.-

ص َر َك َّ
ص ًرا َع ِز ً
ٌزا
هللاُ َن ْ
ن ِْع َم َت ُه َعلَ ٌْ َك َو ٌَ ْه ِد ٌَ َك صِ َرا ًطا ُم ْس َتقٌِ ًما َ .و ٌَ ْن ُ
ب ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ لِ ٌَ ْزدَ ادُوا إٌِ َما ًنا َم َع
سكٌِ َن َة فًِ قُلُو ِ
 .ه َُو الَّذِي أَ ْن َزل َ ال َّ

جٌل
والقٌام هلل -عز وجلٌ -هٌا الفرص ،وٌفتح المجال لوالدة
ٍ
جدٌ ٍد مِن براعم فتٌة ،وطبلبع زكٌة ،وسط ذلك الحقل البدٌع

ض َو َكانَ َّ
هللاُ َعلٌِ ًما َحكٌِ ًما)
س َم َاوا ِ
إٌِ َمانِ ِه ْم َو ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
هلل ُج ُنو ُد ال َّ

الٌانع ثماره وبركاته على كل َمن ٌتعامل معه أو ٌراه( :إِنَّ الَّذٌِنَ
الر ْحمَنُ ُو ًّدا) (مرٌم.)9ٙ:
صال َِحا ِ
س ٌَ ْج َعل ُ لَ ُه ُم َّ
ت َ
آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ

(الفتح.)ٗ-ٔ:

أي :و ًّدا ومحبة فٌما بٌنهم ،وكذلك مع ؼٌرهم ،وكذلك رحمة
ومودة عند اختبلفهم.
17

ونرى مِن اآلٌات ما ٌتبع ذلك مِن نزول السكٌنة فً قلوب
المؤمنٌن ،وزٌادة إٌمانهم ،والتجانس ب ٌْن جند األرض وجند
السماء؛ لتحقٌق الؽاٌة التً خلقنا هللا مِن أجلها ،وهً عبودٌته -
تبارك وتعالى -حتى نعود كما كنا خٌر أمة.
وكره إلٌها الكفر
فاللهم حبب إلٌها اإلٌمان وزٌنه فً قلوبنا،
ِّ
والفسوق والعصٌان ،واجعلنا مِن الراشدٌن.
وصل ِّ اللهم وسلم على رسول هللا -صلى هللا علٌه وآله وسلم.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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خواطر سلفٌة (ٕ)

سنة؛
 السلفٌة اقتداء بالسلؾ الصالح فً العمل بالقرآن وال ُّألنهم األعلم بالوحً مِن ؼٌرهم؛ خاصة الصحابة الذٌن لم تظهر

كتبه /جمال فتح هللا عبد الهادي

فٌهم البدع واألهواء كما ظهرتْ فٌ َمن جاء بعدهم ،فأصحاب
المنهج السلفً متصفون بأنهم أهل الحدٌث حف ًظا ،ورواٌة

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

ودراٌة ،واتبا ًعا ،وهم فً ذلك ٌختلفون عن المتكلمٌن؛

فكثٌرا ما ٌتهمون السلفٌٌن بالتشدد ،لكنها فً الحقٌقة هً
ً

فالسلفٌون ٌبدءون بالشرع ثم ٌُخضِ عون له العقل ،ومِن َث َّم

انتفاضة إسبلمٌة ،تبؽً التخلص مِن كل الشوابب التً علقت

ٌق ِّدمون الرواٌة على الدراٌة والنظر العقلً ،وهم ٌرون أن العقل

بالمنهج ،والمحافظة على نقاء المنهج خاصة فً عصرنا

ٌوافِق الشرع وال ٌخالفه ،ولكن الشرع ٌأتً بمحارات العقول،

الحاضر ،وقد أخذتْ على عاتقها -كما فعلت األجٌال السابقة مِن

وال ٌأتً بمحاالت العقول ،واألوابل فً نظر السلفٌٌن أكثر فه ًما

أصحاب نفس المنهج -المحافظة على أصالة األمة اإلسبلمٌة فً

ودراٌة بالشرع مِن ؼٌرهم.

عقٌدتها وشرٌعتها وأخبلقها؛ حتى ال تتمٌع أو تهتز تحت

الـمـعـجـب
وبـالـسـلـفـٌ ِة إعــجــابـُـنـا إذا قـل َّ بالسلؾِ
ُ

ضربات الؽزو الفكري.

والحمد هلل رب العالمٌن.

 -السلفٌة تقدُّم ورقً وحضارة حدٌثة! لماذا؟

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

ألنها تعتمد على أصلٌن عظٌمٌن محفوظٌن بحفظ هللا -تعالى-
سنة"؛ لم تتسرب إلٌهما ٌد التحرٌؾ
لهما ،وهما" :الكتاب وال ُّ

موقع أنا السلفً

والتبدٌل ،كما تسربت إلى ؼٌرهما ،فالحمد هلل على هذه النعمة.
www.anasalafy.com
 إذا أردنا حضارة إسبلمٌة متقدمة فً عقٌدتها وقٌمهاوأخبلقها؛ فعلٌنا الرجوع إلى الماضً ،المنبع الصافً النقً،
المقومات الح ٌَّة التً ما
فنأخذ مِن حٌث أخذوا ،ونعتمد على
ِّ
زالت باقٌة ،كتاب وسنة ،مع تحدٌث فً الوسابل.

 مِن السمات البارزة للمنهج السلفً طوال المرحلةالتارٌخٌة أربع سمات:
 الشمول ،عرض اإلسبلم فً صورة مبرأة مِن الشواببوالتشوٌه ،شاملة لجمٌع جوانبه وأجزابه مع ترابطها وحفظ
نسبها ومواقعها.
 التقدم ال الرجوع إلى الوراء. األصالة ال التقلٌد.سنة.
 -أدلة الكتاب وال ُّ
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ص ِر  .إِنَّ ْاإلِ ْنسَانَ لَفًِ ُخ ْس ٍر  .إِ َّال الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
( َوا ْل َع ْ
الص ْب ِر) (العصر).
صال َِحا ِ
ص ْوا ِب َّ
اص ْوا ِبا ْل َحقِّ َو َت َوا َ
ت َو َت َو َ
ال َّ

شبهات المبلحدة (ٗ)
كتبه /إٌهاب شاهٌن

والحمد هلل رب العالمٌن.
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
موقع أنا السلفً
الشبهة الرابعة :كٌؾ ٌدخل كافر ق َّدم خدمات لئلنسانٌة النار،
www.anasalafy.com

بٌنما المسلم الذي ٌرتكب جرابم وفظابع ٌدخل الجنة؟!
ً
أوالٌ :جب أن ٌُعلم أن هللا -تعالى -ال ٌعذب أحدً ا حتى تقوم علٌه
س ً
وال)
الحجة ،كما قال هللا -تعالىَ ( :-و َما ُك َّنا ُم َع ِّذ ِبٌنَ َح َّتى َن ْب َع َث َر ُ
(اإلسراء.)ٔ٘:
ومعنى قٌام الحجة هو :بلوغ اإلسبلم إلى الشخص وتمكنه مِن
العلم به ،كما قال ابن القٌم -رحمه هللا" :-فإن حجة هللا قامتْ
على العبد بإرسال الرسل وإنزال الكتب ،وبلوغ ذلك إلٌه وتمكنه
مِن العلم به سواء علم أو جهل ،فكل َمن تم َّكن مِن معرفة ما أمر
هللا به ونهى عنه فقصر عنه ولم ٌعرفه ،فقد قامتْ علٌه الحجة،
وهللا -سبحانه -ال ٌعذب أح ًدا إال بعد قٌام الحجة علٌه.
خٌر فً الدنٌا؛ فإنه ال ٌنفعهم أمام
أما ما عمله هؤالء الكفار مِن ٍ
خٌر عملوه،
هللا ٌوم القٌامة؛ فكفرهم وشركهم ٌحبط كل عمل ٍ
وأما فً الدنٌا فإن هللا -عز وجلٌ -عطً الكافر جزاء ما عمله
خٌر فٌها ق ْبل موته؛ فإن هللا -عز وجل -ال ٌظلم مثقال ذرة،
مِن ٍ
هللا َال ٌَ ْظلِ ُم ُم ْؤ ِم ًنا
فقد قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِنَّ َ
س َن ًةْ ٌُ ،ع َطى ِب َها فًِ ال ُّد ْن ٌَا َو ٌُ ْج َزى ِب َها فًِ ْاآلخ َِرةَِ ،وأَ َّما ا ْل َكافِ ُر
َح َ
ضى إِ َلى
س َنا ِ
ت َما َع ِمل َ بِ َها ِ َّ ِ
هلل فًِ ال ُّد ْن ٌَاَ ،ح َّتى إِ َذا أَ ْف َ
َف ٌُ ْط َع ُم بِ َح َ
س َن ٌة ٌُ ْج َزى بِ َها) (رواه مسلم) ،وبهذا ٌتب ٌَّن
ْاآلخ َِرةِ ،لَ ْم َت ُكنْ لَ ُه َح َ
خٌرا ٌرٌد به وجه هللا ،فإنه ال ٌموت حتى
ل َك أن الكافر لو عمل ً
ٌُعطى ثوابه ،فإذا جاء إلى اآلخرة لم تكن له حسنات ٌجزى بها.
وبٌان ذلك :أن هللا -تعالى -ب ٌَّن أن جنس اإلنسان خاسر إال َمن
حقق أربعة أمور" :اإلٌمان  -العمل الصالح  -التواصً بالحق -
التواصً بالصبر".
عمل آخر،
فاألول منها شرط ،إذا لم ٌتحقق لم ٌنتفع اإلنسان بأي
ٍ
وإن كان ٌجازى على ما ٌعمله فً الدنٌا ،لكن فً اآلخرة لٌس
له نصٌب طالما لم ٌحقق الشرط األول ،قال هللا -تعالى:-
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خواطر سلفٌة (ٖ)
كتبه /جمال فتح هللا عبد الهادي
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
فالمسلم الؽٌور على إسبلمه ومنهجه ،المحب لدٌنه ،الساعً
لنصرته ،ال بد أن ٌتأمل فً المجتمعات مِن حوله ،والمتؽٌرات
الكثٌرة ،والعقابد المخالفة؛ لكً ٌسلك الطرٌق الصحٌح الذي
ٌنتهً به إلى الجنة مع النبً -صلى هللا علٌه وسلم.-
ونحن بحاجة إلى تعدٌل طرق حٌاتنا لكً نرتقً إلى المستوى
اإلسبلمً الذي كان علٌه السلؾ بعقٌدته ونظمه فً :االجتماع،
واالقتصاد ،والسٌاسة ،والشبون التعلٌمٌة والتربوٌة والثقافٌة؛
ً
فضبل عن تحقٌق القٌم األخبلقٌة على مستوى األفراد واألُسر
والمجتمعات ،وهذا أمر متاح؛ ألن المقومات التً ش َّكلت ذلك كله
فً تارٌخ حضارتنا ما زالت باقٌة ،ممثله فً كتاب هللا -تعالى-
المحفوظ بعناٌته.
وهو ما زال قاب ًما ب ٌْن أٌدٌنا وسٌظل إلى قٌام الساعة ،وسنة
نبٌنا محمد -صلى هللا علٌه وسلم ،-تتضمن سٌرته مدونه بأمان ٍة
ودق ٍة كاملتٌن فً شتى دروب الحٌاة اإلنسانٌة ،وتراث العلماء
واجتهاداتهم ٌع ِّبر عن ذخٌر ٍة حٌة تفاعلت مع نبض الحٌاة ،وما
زالت منب ًعا وزا ًدا للمسلمٌن المعاصرٌن.
والمنهج السلفً ٌحمل طابع المعاصرة الدابمة؛ ألننا عندما نتبعه
ٌمكننا شجب دعوى التطور فً فهم العقٌدة أو مراعاة روح
العصر؛ ألن عقٌدة السلؾ قادرة على إعادة تكوٌن شخصٌة
األمة على األصل الجوهري لحضارتها ،كما ال نشك فً أن
الضوابط والمقاٌٌس الثابتة التً تحددها السلفٌة كفٌلة بتخرٌج
طبلبع فذة لقٌادة الحضارة اإلسبلمٌة مِن جدٌدٍ.
والحمد هلل رب العالمٌن.
وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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البطاقات الدعوٌة

22

الوسابط المتعددة

23

عقٌدة
 -141هداٌة التوفٌق واإللهام (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً

القرآن الكرٌم وعلومه
سلسلة تأمالت فً آٌات ( -2-لالستماع والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً
سلسلة تأمالت فً آٌات ( -3-لالستماع والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً
سلسلة داعٌة فً كل مكان ..وقفات مع قصة ٌوسف -علٌه السالم .-دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌات ( )45 -41من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -113اآلٌات ( )45 -41من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -114اآلٌة ( )46من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -115اآلٌات ( )49 -47من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -116اآلٌات ( )52 -51من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -117اآلٌات ( )63 -53من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -118اآلٌات ( )63 -53من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -119اآلٌات ( )63 -61من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة العنكبوت) .دٌ /اسر برهامً
 -121اآلٌات (( )29 -26تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر برهامً

حدٌث
 -161باب ٌسلم القلٌل على الكثٌر (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -184إماطة األذى عن الصبً فً العقٌقة (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً
 -119من (توقٌره وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إلٌه أو ال ٌتعلق به تكلٌف وما ال ٌقع ونحو ذلك) إلى (من فضائل إبراهٌم الخلٌل)
(كتاب الفضائل -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -111من (من فضائل موسى وٌونس علٌهما السالم) إلى (فضائل زكرٌاء علٌه السالم) (كتاب الفضائل -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ/
سعٌد محمود
 -134الترغٌب فً اإلنفاق فً وجوه الخٌر كرما والترهٌب من اإلمساك واالدخار شحا (( )2كتاب الصدقات -الترغٌب والترهٌب).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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فقه وأصوله
 -111باب النذر (فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً

تزكٌة وتربٌة ورقابق
 -121من ترك االختٌار والتدبٌر فً رجاء زٌادة أو خوف نقصان (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
 -121تابع من ترك االختٌار والتدبٌر فً رجاء زٌادة أو خوف نقصان (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
كٌف نعالج قلوبنا .دٌ /اسر برهامً
القٌام لرب العالمٌن .الشٌخ /سعٌد الروبً
أربى الربا شتم األعراض .الشٌخ /عصام حسنٌن
 11 -131وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )9التقرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض (أ) (فواتح شهٌة للجوعى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
األخالء الثالثة .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -113ابن اإلسالم وتعظٌم الدلٌل (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب أبو بسٌسة

سٌرة وتراجم
 -127عبد هللا بن سالم (من أعالم الصحابة) .د /أحمد فرٌد

فكر ومنهج
 -147قدح الرافضً فً عائشة والجواب عنه (مختصر منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر برهامً
الطرٌق إلى بٌت المقدس ( .)1الشٌخ /سعٌد محمود
فقه األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ( .)1د /أحمد حمدي
فقه األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ( .)2د /أحمد حمدي
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