مجلة النبع الصافً
العدد ٔ٘ٙ
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المقاالت

2

َوا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ َ ،ك َما َقالَ
أَ َّن َما ٌَ َّت ِبعُونَ أَهْ َوا َء ُه ْم

تؤمالت فً النصٌحة ()7
كتبهٌ /اسر برهامً

اع َل ْم
هللا ُ َ -ت َعا َلىَ ( :-فإِنْ لَ ْم ٌَ ْس َت ِجٌ ُبوا لَ َك َف ْ
ضل ُّ ِممَّنَ ا َّت َب َع ه ََوا ُه ِب َؽ ٌْ ِر هُدًى مِنَ
َومَنْ أَ َ

اح ُك ْم َب ٌْ َن ُه ْم بِ َما أَ ْن َزل َ َّ
هللاُ َو َال َت َّتبِ ْع
َّ ِ
هللا)َ ،و َقال َ َ -ت َعالَىَ ( :-وأَ ِن ْ
اء ُه ْم) (المابدة.)ٗ9:
أَهْ َو َ

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

س َّن ِة مِنْ المنسوبٌن
ب ا ْل ِك َتا ِ
َولِ َه َذا َكانَ مَنْ َخ َر َج عَنْ ُمو ِج ِ
ب َوال ُّ
ؾ
إلى ا ْل ُعلَمَاءِ والعباد ٌُ ْج َعل ُ مِنْ أَهْ ِل ْاْلَهْ َواءِ ؛ َك َما َكانَ
الس َل ُ
َّ

َ
الموازنة ب ٌْن المصالح والمفاسد إلى أهل العلم:
ف َم َر ُّد

س ُّمو َن ُه ْم أَهْ ل َ ْاْلَهْ َواءِ ؛ َو َذلِ َك إنَّ ُكل َّ مَنْ لَ ْم ٌَ َّتبِ ْع ا ْل ِع ْل َم َف َقدْ ا َّت َب َع
ٌُ َ
سو َل ُه -
ٌِّن َال ٌَ ُكونُ َّإال ِب ُهدَى َّ ِ
هللا الَّذِي َب َع َث ِب ِه َر ُ
ه ََواهَُ ،وا ْل ِع ْل ُم ِبالد ِ
س
سلَّ َم-؛ َفا ْل َوا ِج ُ
صلَّى هللا ُ َعلٌَ ِه َو َ
َ
ب َع َلى ا ْل َع ْب ِد أَنْ ٌَ ْن ُظ َر فًِ َن ْف ِ

ٌِر
اعتِ َب َ
قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة َ -ر ِح َم ُه هللا ُ" :-لَكِنَّ ْ
ار َم َقاد ِ
ان ال َّ
صال ِِح َوا ْل َم َفاسِ ِد ه َُو ِبم َ
ان َعلَى
قدر ِاإلِ ْن َ
ش ِرٌ َعةِ؛ َف َم َتى َ
ا ْل َم َ
س ٍ
ٌِز ِ
اج َت َه َد َر ْأ ٌَ ُه لِ َم ْع ِر َف ِة ْاْلَ ْ
ش َبا ِه
ص ِ
وص لَ ْم ٌَ ْع ِدلْ َع ْن َهاَ ،وإِ َّال ْ
اع ال ُّن ُ
ا ِّت َب ِ
ٌرا ب َها وبداللتها
صوص َمن ٌكون َخ ِب ً
َوال َّن َظاب ِِرَ ،و َقل َّ أن ُت ْع ِوز ال ُّن ُ

ُح ِّب ِه َو ُب ْؽضِ هَِ .و ِم ْق َدار ُح ِّب ِه َو ُب ْؽضِ هَِ :هلْ ه َُو ُم َوافِقٌ ِْلَ ْمر َّ
هللاِ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلٌَ ِه
سولِهِ؟ َوه َُو هُدَى َّ ِ
سولِ ِه َ -
هللا الَّذِي أَ ْن َزلَ ُه َعلَى َر ُ
َو َر ُ
سلَّ َم-؛ بِ َح ٌْ ُ
ضَ .ال ٌَ ُكونُ ُم َت َقدِّ ًما
ورا بِ َذلِ َك ا ْل َح ِّب َوا ْل ُب ْؽ ِ
ث ٌَ ُكونُ َمؤْ ُم ً
َو َ

على اْلحكام" (االستقامة ٕ.)ٕٔ7 /

َي َّ ِ
هللا َو َر ُ
فٌِ ِه َبٌْنَ ٌَد ْ
سولِهِ؛ َفإِنَّ هللاَ َقدْ َقالََ ( :ال ُت َقدِّ ُموا َبٌْنَ ٌَدَيِ
ض َق ْبلَ أَنْ ٌَؤْ ُم َرهُ َّ
َّ ِ
سولِ ِه) (الحجراتَ ،)ٔ:ومَنْ أَ َح َّب أَ ْو أَ ْب َؽ َ
هللا َو َر ُ
هللاُ
سولِهِ" (انتهى).
دَي َّ ِ
هللا َو َر ُ
سول ُ ُه َففٌِ ِه َن ْو ٌع مِنْ ال َّت َقد ُِّم َبٌْنَ ٌَ ْ
َو َر ُ

فحقٌقة الترجٌح ب ٌْن المصالح والمفاسد هو مِن أؼمض أمور
االجتهاد عند َمن ال ٌفهم مقاصد الشرٌعة وأحكامهاَ ،و ُر َتب
المصالح ومقادٌرها؛ مِن أجل ذلك كان االجتهاد هو بمٌزان
الشرٌعة فً تحقٌق هذا اْلمر.

ً
كثٌرا مِن الناس حٌن
أهمٌة؛ ْلن
هذه المسؤلة مِن أعظم المسابل
ً

صل ُ ه ََذا أَنْ َت ُكونَ َم َح َّب ُة
"وأَ ْ
ضاَ :
قال شٌخ اإلسالم َ -ر ِح َم ُه هللا ُ -أٌ ً
ض ُه لِ ْل ُم ْن َك ِرَ ،وإِ َرا َد ُت ُه لِ َه َذاَ ،و َك َرا َه ُت ُه لِ َه َذا،
وؾ َو ُب ْؽ ُ
ان ا ْل َم ْع ُر َ
ْاإلِ ْن َ
س ِ
هللا َو ُب ْؽضِ ِه َوإِ َرا َد ِت ِه َو َك َرا َهتِ ِه ال َّ
ش ْر ِعٌٌِّنَ َ .وأَنْ ٌَ ُكونَ
ُم َوافِ َق ًة لِ ُح ِّب َّ ِ

ال ٌدرك الطرٌقة الشرعٌة فً الترجٌح ب ٌْن المصالح والمفاسد
والموازنة بٌنها ،و َت َح ُّمل أدنى المفسدتٌن لدفع أعظمهما،
وتفوٌت أدنى المصلحتٌن لتحصٌل أعظمهما؛ عندما ال ٌدرك ذلك

هللا َال
س ِ
ف ِْعل ُ ُه لِ ْل َم ْح ُبو ِ
ب َودَ ْف ُع ُه لِ ْل َم ْك ُرو ِه بِ َح َ
ب قُ َّوتِ ِه َوقُدْ َرتِهِ؛ َفإِنَّ َّ َ
اس َت َط ْع ُت ْم)
هللا َما ْ
ؾ َن ْف ً
ٌُ َكلِّ ُ
سا َّإال ُو ْس َع َهاَ ،و َقدْ َقالََ ( :فا َّتقُوا َّ َ

ٌتبع هواه ،وٌظن أن أمر الناس جمٌ ًعا فً ذلك.
ومِن هنا ٌقول بعض الجهال :إن المصلحة والمفسدة "طاؼوت

(التؽابن( ")ٔٙ:مجموع الفتاوى .)ٖٔٗ-ٖٔٔ /ٕ8

العصر"!

ب
س ِ
ض ُه َوإِ َرا َد ُت ُه َو َك َرا َه ُت ُه بِ َح َ
اس مَنْ ٌَ ُكونُ ُح ُّب ُه َو ُب ْؽ ُ
َفإِنَّ مِنْ ال َّن ِ
هللا
َم َح َّب ِة َن ْفسِ ِه َو ُب ْؽضِ َهاَ ،ال ِب َح َس ِ
ض َّ ِ
ب َم َح َّب ِة َّ ِ
سولِ ِه َو ُب ْؽ ِ
هللا َو َر ُ

ص َن ًما ٌُعبد مِن دون
ومنهم من ٌقول :إن مصلحة الدعوة صارت َ
هللا -والعٌاذ باهلل!.-

سولِهَِ ،وه ََذا مِنْ َن ْو ِع ا ْل َه َوى؛ َفإِنْ ا َّت َب َع ُه ْاإلِ ْنسَانُ َف َقدْ ا َّت َب َع
َو َر ُ
هللا)
ضل ُّ ِممَّنَ ا َّت َب َع ه ََوا ُه ِب َؽ ٌْ ِر هُدًى مِنَ
َّ ِ
ه ََوا ُه ( َومَنْ أَ َ
س َو ٌَ ْت َب ُع َذلِ َك
(القصص)٘ٓ:؛ َفإِنَّ أَ ْ
صل َ ا ْل َه َوى هو َم َح َّب ُة ال َّن ْف ِ

وإن ذلك ْلجل الجهل بطرٌقة الترجٌح ب ٌْن المصالح والمفاسد
بموازٌن الشرٌعة ،وبالعلم ال بالهوى! وحٌن ظنوا أن هذا اْلمر

سَ -ال
ب َوا ْل ُب ْؽ ُ
س ا ْل َه َوى َ -وه َُو ا ْل َح ُّ
ض َهاَ ،و َن ْف ُ
ُب ْؽ ُ
ض الَّذِي فًِ ال َّن ْف ِ
ٌُ َال ُم العب ُد َعلَ ٌْهِ؛ َفإِنَّ َذلِ َك َقدْ َال ٌُ ْملَكُ؛ َوإِ َّن َما ٌُ َال ُم َعلَى ا ِّت َباعِ هَِ ،ك َما

كل واحد فٌه ٌتبع هواه؛ ظنوا أن هذا مِن الطؽٌان ،وأنه ٌمكن
أن ٌكون طاؼو ًتا أو صن ًما ٌُعبد مِن دون هللا؛ وهذا مِن الضالل

اح ُك ْم َبٌْنَ
َقال َ َ -ت َعالَىٌَ ( :-ا َد ُاوو ُد إِ َّنا َج َع ْل َنا َك َخلٌِ َف ًة فًِ ْاْلَ ْر ِ
ض َف ْ
هللا) (ص،)ٕٙ:
ٌل َّ ِ
اس ِبا ْل َحقِّ َو َال َت َّت ِب ِع ا ْل َه َوى َف ٌُضِ لَّ َك عَنْ َ
س ِب ِ
ال َّن ِ
هللا)...
ضل ُّ ِممَّنَ ا َّت َب َع ه ََوا ُه ِب َؽ ٌْ ِر ُه ًدى مِنَ َّ ِ
َو َقال َ َ -ت َعالَىَ ( :-ومَنْ أَ َ
َوا ِّت َبا ُع ْاْلَهْ َواءِ فًِ ال ِّد ٌَا َنا ِ َ
اع ْاْلَهْ َواءِ فًِ
ت أ ْع َظ ُم مِنْ ا ِّت َب ِ
ال َّ
ب
ش َه َواتِ؛ َفإِنَّ ْاْلَ َّول َ َحال ُ الَّذٌِنَ َك َف ُروا مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ

ً
فضال أن
ال َب ٌِّن؛ فإن ما شرعه هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -ال ٌكون طؽٌا ًنا،
ٌكون طاؼو ًتا -أي إل ًها ٌُعبد مِن دون هللا -فً أصل الكلمة
وظاهرها ،وال أن ٌكون صن ًما كما سماه البعض ،قال هللا َ -ع َّز
ص َال َح َما
َو َجلَّ -عن شعٌب -علٌه السالم( :-إِنْ أ ُ ِرٌ ُد إِ َّال ْاإلِ ْ
3

ِب ا ْل َفسَادَ )
اس َت َط ْعتُ ) (هود ،)88:وقال َ -ع َّز َو َجلَّ( :-وهللا ُ َال ٌُح ُّ
ْ
ِب ا ْل ُم ْفسِ دٌِنَ ) (المابدة)ٙٗ:؛ فكٌؾ
(البقرة ،)ٕٓ٘:وقال( :وهللاُ َال ٌُح ُّ

ا ْل ُم ْع َتدٌِنَ ) (البقرة ،)ٔ9ٓ:ثم أنزل هللاُ َ -ع َّز َو َجلََّ ( :-و َقاتِلُوا
ا ْل ُم ْ
هللا َم َع ا ْل ُم َّتقٌِنَ )
ش ِركٌِنَ َكا َّف ًة َك َما ٌُ َقاتِلُو َن ُك ْم َكا َّف ًة َو ْ
اعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
(التوبة ،)ٖٙ:وفٌما ب ٌْن ذلك أنزل هللاُ َ -ع َّز َو َجلََّ ( :-وإِن َج َن ُحوا

ٌُعبد؟! نعوذ باهلل من ذلك ،إنما ٌكون ادعاء رعاٌة المصلحة

السمٌِ ُع ا ْل َعلٌِ ُم)
هللا إِ َّن ُه ه َُو
اج َن ْح لَ َها َو َت َو َّكلْ َع َلى َّ ِ
َّ
س ْل ِم َف ْ
لِل َّ
ص ُر
نص ُرو ُك ْم فًِ
الدٌِّن َف َعلَ ٌْ ُك ُم ال َّن ْ
اس َت َ
(اْلنفال ،)ٙٔ:وأنزلََ ( :وإِ ِن ْ
ِ
إِ َّال َعلَى؟ َق ْوم َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َن ُهم ِّمٌ َثاقٌ َو َّ
هللاُ ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ٌ ٌر)
ٍ
(اْلنفال ،)7ٕ:وقال َ -ع َّز َو َجل َّ( :-إِ َّال الَّذٌِنَ َعاهَد ُّتم مِّنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ
صو ُك ْم َ
ش ٌْ ًبا َولَ ْم ٌُ َظا ِه ُروا َعلَ ٌْ ُك ْم أَ َحدً ا َفؤَتِ ُّموا إِلَ ٌْ ِه ْم
ُث َّم لَ ْم ٌَنقُ ُ

تكون مراعاة ما شرعه هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -بموازٌن الشرٌعة صن ًما
الكفر و َف َع َله
والمفسدة صن ًما ٌُعبد إذا َق َّد َم اإلنسانُ
َ
َ
الكفر ،وقال َ
مِن أجل مصلح ٍة ُم َت َو َّه َم ٍة ٌظنها للدعوة أو للمجتمع أو الناس؛
ض ٌَّ َع أعظ َم المصالح -
ْلنه بذلك ٌكون قد َق َّد َم أعظم المفاسد و َ
وهو التوحٌد ،-وال ٌكون ذلك أبدً ا فٌمن ٌشهد أن ال إله إال هللا،

ِب ا ْل ُم َّتقٌِنَ ) (التوبة ،)ٗ:وقال َ -ع َّز
هللا ٌُح ُّ
َع ْه َد ُه ْم إِلَى؟ مُدَّ تِ ِه ْم ؟ إِنَّ َّ َ
َو َجلََّ ( :-وإِنْ أَ َح ٌد مِنَ ا ْل ُم ْ
ار َك َفؤ َ ِج ْرهُ َح َّتى ٌَ ْس َم َع َك َال َم
اس َت َج َ
ش ِركٌِنَ ْ
هللا ُث َّم أَ ْبل ِْؽ ُه َمؤْ َم َن ُه َذلِ َك ِبؤ َ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َال ٌَ ْعلَ ُمونَ ) (التوبة.)ٙ:
َّ ِ

ظاهرا وباط ًنا ،ومن ٌحقق حقابق اإلٌمان
وأن محم ًدا رسول هللا
ً
باهلل وبالمالبكة ،والكتب والرسل ،والٌوم اآلخر ،والقدر خٌره
وشره ،واإلسالم والشهادة ،والصالة والصٌام ،والزكاة والحج،
ومِن اإلحسان الذي هو أن تعبد هللا كؤنك تراه ،فإن لم تكن تراه

إذن أنتَ تلحظ فً هذه النصوص مرونة واسعة ما ب ٌْن القتال،

فإنه ٌراك.

سالَ َمة والهدنة ،والصبر والصفح والعفو ع َمن آذى
وما ب ٌْن ال ُم َ

فإن َمن ٌختلط علٌه مثل هذا اْلمر حتى ٌجعل َمن لم ٌضٌع هذه

هللا ورسوله إلى حٌن؛ وهذا التنوع فً المواقؾ السٌاسٌة

المصالح "لكونه ٌتكلم باسم المصلحة والمفسدة"؛ ٌعبد صن ًما أو

والحربٌة والسلمٌة مما ٌجب فهمه وإدراكه لٌستعمل فً

طاؼو ًتا لالختالؾ فً المواقؾ السٌاسٌة؛ ال شك أن هذا مِن

الموضع الالبق به.

الجهل العظٌم.
وهذه الموازنات َم َردُّها إلى معرفه النصوص وترجٌحاتها؛ فإن
لذلك نقول :إن الثوابت التً لم تتؽٌر فً الشرٌعة قط مِن اإلسالم

هللا أنزل الكتاب لٌحكم ب ٌْن الناس فٌما اختلفوا فٌه ،كما قال َ -ع َّز
ح َد ًة َف َب َع َث َّ
هللاُ ال َّن ِبٌٌِّنَ ُم َب ِّ
اس أ ُ َّم ًة َوا ِ
ش ِرٌنَ
َو َجلََّ ( :-كانَ ال َّن ُ
َو ُمنذ ِِرٌنَ َوأَ َ
اس فٌِ َما
نزلَ َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
اب بِا ْل َحقِّ لِ ٌَ ْح ُك َم َبٌْنَ ال َّن ِ

والشك ،وؼٌر ذلك مِن أنواع ال ُمخا َل َفة فً العقٌدة ،هً أعظم

ْ
صلَّى هللاُ َعلٌَ ِه
اخ َتلَفُوا فٌِ ِه) (البقرة ،)ٕٖٔ:وكذلك بعث الرسول َ -
س َّن ُته مِن
سلَّ َم -حاك ًما ٌحكم ب ٌْن الناس فٌما اختلفوا فٌه ،وكذا ُ
َو َ

واإلٌمان واإلحسان ،البد وأن تظل هً ال ُم َق َّد َمة داب ًما فً
المصالح ،وما ٌضا ّدها مِن الشرك والتكذٌب والكفر ،والنفاق
المفاسد التً ٌجب درإها؛ ُت َق َّدم فً الدفع والدرء على ؼٌرها.

بعده ،وقال -تعالىَ ( :-ف َال َو َر ِّب َك َال ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما
َ
سلِّ ُموا
ض ٌْتَ َو ٌُ َ
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم َال ٌَ ِجدُوا فًِ أَن ُفسِ ِه ْم َح َر ًجا ِّم َّما َق َ
َت ْسلٌِ ًما) (النساء.)ٙ٘:

وأما المواقؾ السٌاسٌة ،وطرق التعامل مع المخالفٌن -ابتدا ًء
مِن الكفار والمنافقٌن وانتها ًء بالفسقة والمبتدعٌن مِن
المسلمٌن ،وما بٌن ذلك وما بعده كذلك -مِن اْلمور االجتهادٌة
التً ٌقع فٌها الخالؾ ب ٌْن أهل العلم وب ٌْن الناس عمو ًما؛ فإن

والخطر فً هذا المقام :أن ٌتولى الترجٌحات جاهل ٌ أو مبتد ٌع

صلَّى هللا ُ َعلٌَ ِه
هذه تتسم بالمرونة بال شك ،قفد فعل النبً َ -
س َّنتِه؛ فقد كان فً مكة
سلَّ َم -مِن ذلك َمن ٌعرفه َمن ا َّطلَع على ُ
َو َ
الص َال َة َوآ ُتوا َّ
الز َكا َة" ،كما
ٌقول ْلصحابهُ " :ك ُّفوا أَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم َوأَقٌِ ُموا َّ

سنةٌ ،قدِّم هواه ،وٌظن أن ذلك هو
منحرؾ عن منهج أهل ال ُّ
اجتهاده المشروع! لٌس كل ما ٌراه اإلنسان ٌكون هو الشرٌعة؛
فإن مثل هذا المعنً ٌعد تطبٌ ًقا لقاعدة المصلحة والمفسدة على

َبٌَّنَ َ -ع َّز َو َجلَّ -ذلك فً قوله( :أَلَ ْم َت َر إِلَى ا َّلذٌِنَ قٌِل َ لَ ُه ْم ُك ُّفوا
ص َال َة َوآ ُتوا َّ
الز َكا َة) (النساء ،)77:ثم بعد ذلك
أَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم َوأَقٌِ ُموا ال َّ

ؼٌر ما طبقها علٌه أهل ُ العلم!
فالعلماء ٌبحثون عن الشرع وٌتقربون منه حتى ٌنظروا أٌن

أنزل هللا ُ َ -ع َّز َو َجلَّ -علٌه( :أُذِنَ لِلَّذٌِنَ ٌُ َقا َتلُونَ ِبؤَ َّن ُه ْم ُظلِ ُموا َوإِنَّ
ص ِر ِه ْم لَ َقدٌِ ٌر) (الحج ،)ٖ9:ثم أنزل هللا ُ َ -ع َّز َو َجل َّ:-
هللا َعلَى َن ْ
َّ َ
ِب
ٌل َّ ِ
هللا َال ٌُح ُّ
( َو َقا ِتلُوا فًِ َ
سبِ ِ
هللا الَّذٌِنَ ٌُ َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َال َت ْع َتدُوا إِنَّ َّ َ

نصا شرع ًٌّا
تكون المصلحة؟ والواقعة التً ال ٌعلمون فٌها ًّ
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ٌقٌسونها على أقرب نص شرعً؛ ولٌس المراد أنهم ٌقررونها
بعقولهم.
قال شٌخ اإلسالم َ -ر ِح َم ُه هللا ُ" :-فإذا ْ
ان َال ٌُ ْمكِنُ
ازد ََح َم َوا ِج َب ِ
ال َوا ِج ًبا َو َل ْم
َج ْم ُع ُه َما َفقُ ِّد َم أَ ْو َك ُد ُه َما لَ ْم ٌَ ُكنْ ْاآل َخ ُر فًِ َه ِذ ِه ا ْل َح ِ
ب فًِ ا ْل َحقٌِ َقةَِ .و َك َذلِ َك َإذا
ار َك َوا ِج ٍ
ار ُك ُه ِْلَ ْج ِل ف ِْع ِل ْاْلَ ْو َك ِد َت ِ
ٌَ ُكنْ َت ِ
ان َال ٌُ ْمكِنُ َت ْر ُك أَ ْع َظ ِم ِه َما َّإال بِف ِْع ِل أَدْ َنا ُه َما لَ ْم ٌَ ُكنْ
ْ
اج َت َم َع ُم َح َّر َم ِ
س ِّم ًَ َذلِ َك َت ْر ُك
ال ُم َح َّر ًما فًِ ا ْل َحقٌِ َق ِة َوإِنْ ُ
ف ِْعل ُ ْاْلَدْ َنى فًِ َه ِذ ِه ا ْل َح ِ
ض َّرَ .و ٌُ َقال ُ فًِ
َوا ِج ٍ
ار ْاإلِ ْط َال ِق لَ ْم ٌَ ُ
س ِّم ًَ ه ََذا ف ِْعل ُ ُم َح َّر ٍم ِب ْ
ب َو ُ
اعتِ َب ِ
الرا ِج َح ِة أَ ْو
ِم ْث ِل َه َذا َت ْر ُك ا ْل َوا ِج ِ
صلَ َح ِة َّ
ب لِ ُع ْذ ِر َوف ِْعل ُ ا ْل ُم َح َّر ِم لِ ْل َم ْ
ورةِ؛ أَ ْو لِ َد ْف ِع َما ه َُو أحرم منه.
ِلض ُر َ
ل َّ
اب َواسِ ٌع ِج ًّدا َال سِ ٌَّ َما فًِ ْاْلَ ْز ِم َن ِة
اب ال َّت َعا ُر ِ
ضَ -ب ٌ
َو َه َذا َ -ب ُ
صتْ فٌِ َها آ َثا ُر ال ُّن ُب َّو ِة َوخ َِال َف ِة ال ُّن ُب َّوةِ؛ َفإِنَّ َه ِذ ِه
َو ْاْلَ ْم ِك َن ِة الَّتًِ َن َق َ
ص ْ
سابِل َ َت ْك ُث ُر فٌِ َهاَ ،و ُك َّل َما ْ
سابِلُ،
از َدا َدتْ َه ِذ ِه ا ْل َم َ
از َدا َد ال َّن ْق ُ
ا ْل َم َ
ب ا ْلفِ ْت َن ِة َبٌْنَ ْاْل ُ َّمةِ؛ َفإِ َّن ُه إ َذا ْ
اخ َتلَ َطتْ
َو ُو ُجو ُد َذلِ َك مِنْ أَ ْس َبا ِ
ت َو َق َع ِاال ْ
شتِ َبا ُه َوال َّت َال ُز ُم؛ َفؤ َ ْق َوا ٌم َقدْ ٌَ ْن ُظرُونَ إ َلى
س ٌِّ َبا ِ
س َناتُ بِال َّ
ا ْل َح َ
ت َعظِ ٌ َم ًة،
س ٌِّ َبا ٍ
س َنا ِ
ضمَّنَ َ
ِب َوإِنْ َت َ
ت َف ٌُ َر ِّجحُونَ َه َذا ا ْل َجان َ
ا ْل َح َ
الس ٌِّ َبا ِ
ت َف ٌُ َر ِّجحُونَ ا ْل َجان َِب ْاآل َخ َر َوإِنْ
َوأَ ْق َوا ٌم َقدْ ٌَ ْن ُظرُونَ إلَى َّ
ت َعظِ ٌ َم ًة ،والمتوسطون الَّذٌِنَ ٌَ ْن ُظرُونَ ْاْلَ ْم َر ٌْ ِن َقدْ َال
س َنا ٍ
َت َر َك َح َ
ض َّر ِة أَ ْو ٌَ َت َبٌَّنُ لَ ُه ْم َف َال
ٌَ َت َبٌَّنُ لَ ُه ْم أَ ْو ِْلَ ْك َث ِر ِه ْم ِم ْقدَ ا ُر ا ْل َم ْن َف َع ِة َوا ْل َم َ
ت لِ َك ْو ِن
س ٌِّ َبا ِ
س َنا ِ
ت َو َت ْر َك ال َّ
ٌَ ِجدُونَ مَنْ ٌُعٌِ ُن ُه ْم على ا ْل َع َملَ بِا ْل َح َ
ار َنتْ ْاآل َرا َء" (مجموع الفتاوى.)٘8-٘7 /ٕٓ ،
ْاْلَهْ َواءِ َق َ
نسؤل هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -أن ٌلهمنا رشدنا ،وٌعٌذنا مِن شرور أنفسنا
وسٌبات أعمالنا وأهواء نفوسنا ،وأن ٌلهمنا الرشد فً كل ما
أُ ْ
شكِل علٌنا.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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جه ٍة أخرى؛ ولهذا قامتْ بعشرات اإلجراءات العملٌة لخلق وقابع

القدس تحت االحتالل اإلسرابٌلً

مادٌة على أرض الواقع ،خاصة تكثٌؾ المستوطنات فً القدس
كتبه /عالء بكر

الشرقٌة وحول المدٌنة العتٌقة ،ودعم المستوطنٌن الٌهود دع ًما
وظاهرا للجمٌع مِن كبار الموظفٌن وكبار السٌاسٌٌن.
مكشو ًفا
ً

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

وبالرؼم مِن كل القوانٌن واْلعرؾ الدولٌة التً تمنع ضم

فقد استولت قوات االحتالل اإلسرابٌلٌة على القدس الشرقٌة فً

أراضً الؽٌر المحتلة أو االستٌالء على ممتلكات الشعوب

الخامس مِن ٌونٌو ٔ9ٙ7م ،وبدأتْ فً فرض سٌطرتها على

قرارا فً ٕٓ
اْلخرى بالعنؾ؛ فقد أصدر الكنٌست اإلسرابٌلً
ً

مدٌنة "القدس" العتٌقة ،ومنذ أن وطؤت أقدام هإالء الٌهود

ٌولٌوٓٔ98م ٌقضً بؤن القدس كاملة (القدس الموحدة)

"القدس" بدإوا مباشرة فً فرض ما ٌرٌدون مِن تهوٌد

عاصمة إلسرابٌل!

"القدس" وإخضاعها ْلطماعهم فٌها.

القدس الموحدة:

هدم حً المؽاربة بجوار المسجد اْلقصى:

هو مصطلح أطلقه الٌهود للداللة على القدسٌن( :الؽربٌة

بدأت السلطات اإلسرابٌلٌة بعد أربعة أٌام فقط مِن اشتعال حرب

معا؛ إذ أنه بعد حرب عام ٔ9ٗ8م تكونت القدس
والشرقٌة) ً

ٌونٌو ٔ9ٙ7م ،وق ْبل التوصل إلى قرار وقؾ إطالق النار بنسؾ

الؽربٌة فً ظل االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن ،لتستوعب

المنازل العربٌة فً حً المؽاربة قبالة الحابط الؽربً للمسجد

كبٌرا
اتساعا
الٌهود المهاجرٌن إلى فلسطٌن ،فلما اتسعت
ً
ً

اْلقصى (حابط البراق) ،وقد أمهلوا السكان الفلسطٌنٌٌن ساعتٌن

ضمتها سلطات االنتداب إلى بلدٌة القدس ،بٌنما كانت القدس

ت
أو ثالثة -على اْلكثر -فقط لمؽادرة منازلهم والمكان ،ولم ٌؤ ِ

الشرقٌة هً التً ٌقطنها الفلسطٌنٌون مِن ق ْبل ،وتضم القدس

الٌوم الثانً عشر مِن ٌونٌو إال وكان الحً قد سوي تما ًما

القدٌمة (القدس العتٌقة) مضا ًفا إلٌها اْلحٌاء التً أقامها

ً
منزال ،وطرد ٓ٘ ٙفلسطٌن ًٌّا،
باْلرض ،حٌث تم هدم ٕ٘ٔ

الفلسطٌنٌون خارج سور المدٌنة القدٌمة ،وقد صارتْ بعد حرب

بؽرض إعداد المكان وإفساحه للٌهود الراؼبٌن فً زٌارة الحابط

ٔ9ٗ8م تحت سٌطرة اإلدارة اْلردنٌة ،وبعد هزٌمة العرب -

الؽربً للمسجد اْلقصى والتعبد عنده! إذ ٌزعم الٌهود كذ ًبا

ومنهم الجٌش اْلردنً -فً حرب ٔ9ٙ7م احتل الٌهود القدس

وزورا أن الحابط الؽربً الحالً للمسجد اْلقصى هو مِن بقاٌا
ً

الشرقٌة ،وكثفوا مِن التواجد الٌهودي فٌها ،ووحدوا القدسٌن

هٌكل سلٌمان المزعوم؛ لذا ٌزوروه لٌتباكوا وٌتعبدوا عنده،

معا( :القدس
(الؽربٌة والشرقٌة) م ًعا ،وأطلقوا علٌهما
ً

وٌسمونه( :حابط المبكى!).

الموحدة) ،تمهٌ ًدا لجعلها العاصمة لدولة إسرابٌل ،فً مخالف ٍة

وهذا الزعم مما كذبته الحقابق التارٌخٌة وعملٌات الحفر

صرٌح ٍة للقوانٌن الدولٌة؛ إذ أن القدس أرض تحت االحتالل ،ال

المستمرة منذ عقود ،والتً أ َّكدتْ حتى اآلن أنه ال توجد أي آثار

مبرر مِن
حال مِن اْلحوال ،وبؤي
ٌجوز تؽٌٌر اْلوضاع فٌها بؤي ٍ
ٍ
ً
فضال عن جعلها عاصمة إلسرابٌل.
المبررات؛

للٌهود فً القدس القدٌمة ،وقد ترتب على هذا العمل اإلجرامً
هدم مسجد البراق القدٌم ،ومسجد اْلفضلً ،مع ما كان ٌلحق

القدس الكبرى:

بهما مِن زواٌا ،وجمٌعها مِن اْلوقاؾ اإلسالمٌة.

هً القدس الموسعة ،التً ٌسعى الٌهود إلى إٌجادها بضم

وبعد ثمانٌة عشرة ٌو ًما فقط مِن احتالل المدٌنة أصدرتْ إدارة

مستوطنات إسرابٌلٌة وأماكن تجمعات ٌهودٌة إلى بلدٌة القدس،

قرارا بسرٌان قانون الدولة اإلسرابٌلٌة على
االحتالل اإلسرابٌلٌة
ً

لتصٌر بذلك جز ًءا مِن المدٌنة ،وٌتم بذلك تؽٌٌر الهوٌة اإلسالمٌة

القدس ،وإلحاقها بمناطق صالحٌات مجلس بلدٌة القدس

العربٌة للمدٌنة عن طرٌق زٌادة المساحة التً ٌمتلكها الٌهود

الٌهودي ،وشرعتْ فً محاصرة وإضعاؾ الوجود العربً فً

ضا زٌادة سكانها مِن الٌهود ،حتى
فً المدٌنة بهذا الضم ،وأٌ ً

القدس مِن جه ٍة وإدخال الٌهود وزٌادة أعدادهم فً المدٌنة مِن
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أرضا وسكا ًنا ،وٌصٌر
ٌصبح للٌهود اْلؼلبٌة فً المدٌنة
ً

تؤتً الحرابق على قبة المسجد ،وقد استنكرت معظم دول العالم

الفلسطٌنٌون فٌها أقلٌة سواء فً ملكٌة اْلرض أو فً عدد

هذا الحرٌق ،وأصدر مجلس اْلمن قرار إدانة إلسرابٌل .وقد

السكان.

زعمت السلطات اإلسرابٌلٌة أن الشاب الذي قام بحرق المسجد
سٌقدَّم للمحاكمة ،ثم ادعت أنه معتوه ،وأُطلق سراحه بعد ذلك!

وقد أصدر "مجلس اْلمن" التابع لمنظمة اْلمم المتحدة الكثٌر

الحفرٌات تحت المسجد اْلقصى:

مِن القرارات التً تدٌن الحكومة اإلسرابٌلٌة؛ لما تقوم به فً
ت لتؽٌٌر وضع المدٌنة ،وتطالبها بإلؽاء ما تم
القدس مِن إجراءا ٍ

ٌزعم الٌهود أن سلٌمان -علٌه السالم ،وهو عندهم ملك مِن

منها.

ً
هٌكال لذبح القرابٌن
الملوك ال نبً مِن اْلنبٌاء! -بنى للٌهود

ومِن هذه القرارات على سبٌل المثال:

المقدمة فٌه ،وهذا الهٌكل ال ٌُعرؾ مكانه تارٌخ ًٌّا على التحدٌد،
وٌزعم الٌهود أن مكانه هو مكان المسجد اْلقصى الحالً،

 -القرار رقم ٕٕ٘ :بتارٌخٔ9ٙ8 -٘ -ٕٔ :م.

وعلٌه فٌرٌدون هدم المسجد إلعادة بناء هذا الهٌكل المزعوم.

 -القرار رقم ٕ7ٔ :بتارٌخ ٘ٔٔ9ٙ9 -9 -م ،والذي ٌدٌن

ت منذ احتالل القدس
لذا تقوم جماعة (أمناء الهٌكل) بعمل حفرٌا ٍ

إسرابٌل بسبب حرٌق المسجد اْلقصى فً ٕٔٔ9ٙ9 -8 -م،

عام ٔ9ٙ7م ،شملتْ البٌوت والمدارس ،ثم امتدت منذ عام

وٌدعو إلى إلؽاء جمٌع اإلجراءات التً مِن شؤنها تؽٌٌر وضع

ٔ9ٙ8م إلى تحت أساس المسجد اْلقصى ،بحجة البحث عن

القدس.

الهٌكل المزعوم!

 -قرار رقم ٕ98 :بتارٌخ ٕ٘ٔ97ٔ -9 -م.

ومِن هذه الحفرٌات :حفر نفق عمٌق وطوٌل تحت المسجد
أنشؤت بداخله معبدًا ٌهود ًٌّا! ورؼم حمالت االستنكار العالمً

 -قرار رقم ٕٗ٘ :بتارٌخ ٕٓٔ979 -7 -م ،والذي ٌدعو

لهذا اْلمر ،فما زالت إسرابٌل مستمرة فً الحفر الذي أصبح

إسرابٌل إلى وقؾ جمٌع اْلنشطة االستٌطانٌة فً اْلراضً

ٌهدد وبصور ٍة كبٌر ٍة المسجد اْلقصى ،وٌنذر بانهٌاره وسقوطه.

العربٌة المحتلة بما فٌها مدٌنة القدس.

إعالن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرابٌل:

وقد قابلتْ إسرابٌل كل هذه القرارات وؼٌرها بالتجاهل التام ،فً
تؽاض ؼربً عن هذا اإلجرام المتكرر المتعمد ،وفً ظل
ظل
ٍ

قامتْ إسرابٌل فً ٕٓ ٌولٌو ٓٔ98م بضم القدس ،وأعلن

ودعم مادي ومعنوي ؼٌر عادي مِن أمرٌكا ،وخنوع ٌثٌر
حماٌ ٍة
ٍ
االستؽراب مِن الحكومات العربٌة واإلسالمٌة ،والتً تكتفً

الكنٌست أن القدس الكاملة الموحدة عاصمة أبدٌة لدولة
إسرابٌل ،وهو قرار ٌدل على البلطجة اإلسرابٌلٌة فً المنطقة؛

بالشجب واالستنكار فً المحافل والمإتمرات الدولٌة ،دون أي

إذ القدس مدٌنة تحت االحتالل ،وقد رفضتْ دول العالم هذا

ت جادة على أرض الواقع فً مواجهة الخطوات العملٌة
خطوا ٍ

القرار ،ورفضت الدول التً لها عالقات دبلوماسٌة مع إسرابٌل

التً ال تتوقؾ مِن الٌهود فً فلسطٌن المحتلة! وإنا هلل وإنا إلٌه

نقل مقار سفارتها مِن (تل أبٌب) -عاصمة إسرابٌل المعترؾ بها

راجعون.

حتى اآلن مِن دول العالم -إلى القدس.

حرٌق المسجد اْلقصى:

جماعة أمناء الهٌكل:

فً ٕٔٔ9ٙ9 -8-م حاول أحد الٌهود المتطرفٌن إحراق المسجد

هً جماعة ٌمولها الملٌونٌر اْلمرٌكً (تٌري رازنهوفر) ،وهو

اْلقصى ،وتسبب الحرٌق فً إحراق منبر صالح الدٌن ،واشتعال

مِن النصارى المسٌحٌٌن اْلصولٌٌن ،والموالٌن للصهٌونٌة

النٌران فً سطح المسجد الجنوبً وسقؾ ثالثة أروقة ،وكادت

العالمٌة ،الذٌن ٌعتقدون -مِن خالل نبوءة ٌرونها -أن المجًء
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الثانً للمسٌح ٌعقب عودة الٌهود لفلسطٌن وقٌام دولة لهم فٌها،

ممكن مِن الخسابر ب ٌْن اإلسرابٌلٌٌن ،وقد حشدتْ سلطات
قدر
ٍ
ٍ
االحتالل اإلسرابٌلٌة لمواجهة هذه االنتفاضة ٓ ٙألؾ جندي

ودعموا إقامة دولة إسرابٌل ،وٌدعمون بناء الهٌكل ماد ًٌّا

إسرابٌلً ،وٓٓ٘ دبابة ومدرعة ،وٓ٘ طابرة مروحٌة،

ومعنو ًٌّا بكل قوة ،وٌروجون ب ٌْن النصارى الؽربٌٌن لهذه

وشهدت الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة العدٌد مِن االجتٌاحات

النبوءة المزعومة.

اإلسرابٌلٌة؛ لقمع االنتفاضة هناك ،اُرتكبت فٌها جرابم وحشٌة؛

وإعادة بناء الهٌكل؛ لذا فهم ٌدعمون الفكرة الصهٌونٌة بشدة،

حٌث هوجمت المدن الفلسطٌنٌة مِن البر والجو والبحر ،وتم
وقد بنتْ هذه الجماعة مدرستٌن بالقرب مِن حابط البراق لتدرٌب

تدمٌر البنٌة التحتٌة ،ومإسسات السلطة الفلسطٌنٌة ،وتدمٌر

الطالب المتطرفٌن مِن الٌهود على شعابر العبادة الخاصة

ممتلكات الفلسطٌنٌٌن؛ مما ترتب علٌه مقتل ٕٔٗٗ فلسطٌن ًٌّا

بالهٌكل ،ووضعت حجر أساس الهٌكل عام ٔ989م فً احتفالٌة

وجرح ٕٕٖ ٗ8آخرٌن.

دٌنٌة للجماعة بمساند ٍة مِن المإسسات الدٌنٌة فً إسرابٌل،
وقامتْ بتصمٌم نماذج للهٌكل المزعوم؛ مما ٌبٌن -وبوضوح-

وتمثلتْ بشاعة ونذالة قوات االحتالل اإلسرابٌلٌة فً عدوانها

نٌة هإالء الٌهود فً هدم المسجد اْلقصى.

على المواطنٌن العزل فً قتل الطفل "محمد الدرة" وهو ب ٌْن
أحضان أبٌه ،ومقتل الطفلة "سارة" داخل سٌارة والدها ،إلى

انتفاضة القدس فً عام ٕٓٓٓم:

جانب ضرب سٌارات اإلسعاؾ لمنع وصولها إلى الجرحى
والمصابٌن أو نقلهم للمستشفٌات للعالج؛ مما تسبب فً وفاة

ت االنتفاضة الفلسطٌنٌة الشعبٌة الثانٌة عام ٕٓٓٓم،
اندلع ِ

الكثٌر مِن الجرحى والمصابٌن.

وكانت االنتفاضة اْلولى فً عام ٔ987م.

كما قامت القوات اإلسرابٌلٌة بعدها بتصفٌة بعض قٌادات

بدأت انتفاضة القدس الثانٌة فً ٕٓٓٓ -9 -ٕ8م نتٌجة الزٌارة

االنتفاضة الفلسطٌنٌة ،ومنهم الشٌخ "أحمد ٌاسٌن" ،والطبٌب

االستفزازٌة التً قام بها اإلرهابً الصهٌونً (آرٌل شارون)

"عبد العزٌز الرنتٌسً" -رحمهما هللا ،-ثم عمدتْ بعدها إلى بناء

للقدس ،و"شارون" كما هو معلوم متورط فً مجازر عدٌدة

عازل ٌفصل ب ٌْن الضفة الؽربٌة المحتلة فً ٔ9ٙ7م،
جدار
ٍ
ٍ
واْلراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام ٔ9ٗ8م (إسرابٌل).

للفلسطٌنٌٌن ،أشهرها :مجزرة صابرا وشاتٌال.
وفً هذه الزٌارة قام "شارون" ومعه مجموعة مِن الصهاٌنة

ورؼم ضعؾ إمكانٌات الفلسطٌنٌٌن فً مواجهة قوات االحتالل

ت مِن جٌش
بالدخول إلى ساحة المسجد اْلقصى فً حراسة قوا ٍ

اإلسرابٌلٌة؛ فقد تكبدت إسرابٌل خالل االنتفاضة ً ٔٓٙ9
قتٌال،

االحتالل اإلسرابٌلً؛ مما دفع المتواجدٌن مِن المصلٌن

جرٌحا مِن الجنود والمستوطنٌن ،وتحرك الشارع
ونحو ٖٓٓٓ
ً

الفلسطٌنٌٌن إلى التصدي له ومهاجمته ،وطرده مِن المسجد هو

العربً واإلسالمً تعاط ًفا و تضام ًنا مع االنتفاضة الفلسطٌنٌة

و َمن معه ،ومطاردته بالحجارة حتى خارج ساحة المسجد.

وحماٌة للمسجد اْلقصى مِن عبث الٌهود ،حٌث تم َّثل ذلك فً

وقد اتهمت الحكومة اإلسرابٌلٌة هذه المقاومة باإلرهاب،

دول كثٌرة ،ولكن لألسؾ لم تقدِّ م الحكومات
مظاهرا ٍ
ت حاشد ٍة فً ٍ

ووافقتها اإلدارة اْلمرٌكٌة على ذلك ،وفً الٌوم التالً ارتكبتْ

العربٌة واإلسالمٌة ما كان ٌنبؽً علها تجاو ًبا مع آمال شعوبها

قوات االحتالل مجزرة فً ساحة المسجد اْلقصى ترتب علٌها

فً نصرة شعب فلسطٌن.

ت ؼاضب ٍة فً القدس ،ثم فً
خروج الفلسطٌنٌٌن فً مظاهرا ٍ

ومِن المفارقات أن االنتفاضة اْلولى فً ٔ978 -ٕٔ-9م قادتْ

سابر اْلراضً الفلسطٌنٌة بما فٌها اْلراضً المحتلة عام

ت أسفرتْ عن (اتفاقات أوسلو)
القادة الفلسطٌنٌة إلى مفاوضا ٍ

ٔ9ٗ8م (أي مِن عرب إسرابٌل نفسها).

للسالم ،النً أعقبها توقٌع اتفاق المبادئ ب ٌْن القادة الفلسطٌنٌٌن

وقد شهدت هذه االنتفاضة استعمال الفلسطٌنٌٌن ما أمكنهم مِن

(السلطة الفلسطٌنٌة) وإسرابٌل ،أما انتفاضة اْلقصى فؤدتْ إلى

السالح ،وقٌامهم بالكثٌر مِن العملٌات االستشهادٌة؛ إلحداث أكبر

تجمٌد عملٌة السالم هذه بإظهار الرفض الشعبً الفلسطٌنً لها.
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الجدار العازل:

اْلمم المتحدة والقوانٌن الدولٌة التً تمنع أي تؽٌٌر فً أوضاع
أراض مِن الضفة الؽربٌة
اْلراضً المحتلة حٌث ٌضم الجدار
ٍ

عمدتْ إسرابٌل فً عهد ربٌس وزرابها (آرٌل شارون) إلى

إلى إسرابٌل ؼرب وداخل سور الجدار.

فاصل ٌتكون مِن حواجز ضخمة مِن الكتل
جدار
البدء فً بناء
ٍ
ٍ
والحوابط الخراسانٌة تفصل ب ٌْن إسرابٌل وأراضً الضفة

صرٌحا للحقوق اإلنسانٌة
كما ٌعد هذا الجدار انتها ًكا
ً

الؽربٌة المحتلة ،بزعم منع الهجمات التً تنطلق مِن مدن وقرى

للفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌقٌمون على وحول اْلراضً التً سٌلتهمها

الضفة الؽربٌة على داخل إسرابٌل ،والحقٌقة أنها خطوة مِن

الجدار أو ٌفصلها خلفه عن الضفة الؽربٌة ،وٌضمها عمل ًٌّا إلى

واقع فً
كؤمر
خطوات فرض ما ترٌده إسرابٌل على الفلسطٌنٌٌن
ٍ
ٍ

أرض دولة إسرابٌل المقامة على حدود حرب ٔ9ٗ8م؛ هذا

ت مقبلة ،حٌث إن هناك اتفاق ب ٌْن إسرابٌل ومنظمة
أي مفاوضا ٍ

ٌحدث رؼم أصوات االستنكار العالمٌة لهذا التصرؾ العنصري

التحرٌر الفلسطٌنٌة بمقتضى اتفاقات (أوسلو) على إجراء

العدوانً مِن إسرابٌل ،ولألسؾ ٌقابل بتقاعس ال تبرٌر له مِن

مباحثات حول حدود وأوضاع الدولة الفلسطٌنٌة المرتقبة.

حكومات الدول العربٌة ،ولو بالضؽط على أمرٌكا ودفع المحافل
الدولٌة إلٌقاؾ ومنع هذا الظلم ،والعدوان الصرٌح على الشعب

والجدار الفاصل ال ٌلتزم بحدود ما ق ْبل حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م ،بل

الفلسطٌنً المؽلوب على أمره!

ت
ٌتوؼل داخل اْلراضً المحتلة فً الضفة الؽربٌة ولمسافا ٍ
وإنا هلل وإنا إلٌه راجعون.

كبٌرة تصل فً بعض النقاط إلى ٕٕ كٌلو متر داخل أراضً
الضفة الؽربٌة المحتلة؛ ٌترتب علٌها بعد كمال التنفٌذ اقتطاع ما

موقع أنا السلفً

ٌزٌد عن  % ٔٙمِن مساحة الضفة الؽربٌة وإدخالها ضمن
أرض إسرابٌل ؼرب سور الجدار ،إلى جانب ما سٌترتب علٌه

www.anasalafy.com

مِن عزل وحصار مبات اْللوؾ مِن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌمر سور
الجدار داخل قراهم ومدنهم ،وفصلهم عن أسرهم وعابالتهم
وممتلكاتهم فً باقً الضفة الؽربٌة!
والجدار العازل -كما هو معلنٌ -بلػ طوله فً مراحله النهابٌة
ٖ٘ٔ كم ،وعرضه ما ب ٌْن (٘  )ٔ٘ -كم ،و ُتقام علٌه أبراج
إلكترونٌة للمراقبة وخنادق ،و ٌُقام داخل أراضً الفلسطٌنٌٌن،
وال ٌإثر على المستوطنٌن الٌهود فً الضفة الؽربٌة ،حٌث تقوم
الجرافات اإلسرابٌلٌة باقتالع اْلشجار وتجرٌؾ اْلراضً
الزراعٌة

للقرى

الفلسطٌنٌة،

وتقٌٌد

حرٌة

المواطنٌن

الفلسطٌنٌٌن داخل أراضٌهم ،وقد صادرتْ سلطات االحتالل
مساحة ٓ 7ألؾ دونم -الدونم = ٓٓٓٔ متر -مِن اْلراضً
الفلسطٌنٌة خالل العام اْلول فقط مِن بدء بناء الجدار!
إن بناء الجدار العازل مِن قِ َبل السلطات اإلسرابٌلٌة ٌم ِّثل حدو ًدا
فاصلة ب ٌْن إسرابٌل والضفة الؽربٌة مِن وجهة النظر
اإلسرابٌلٌة ،وهذا ٌخالؾ مبادئ اتفاق أوسلو التً تنص على
اعتبار الحدود مِن قضاٌا التسوٌة النهابٌة التً ٌتم التفاوض
علٌها ب ٌْن إسرابٌل والفلسطٌنٌٌن ،كما ٌخالؾ قرارات منظمة
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مِن صور الكفاح الفلسطٌنً (الثورة الفلسطٌنٌة عام

البرٌطانٌة أعٌان الفلسطٌنٌٌن ،وإعدام المجاهدٌن مِن الشباب

ٔ9ٖٙم)

الفلسطٌنً على أعواد المشانق فً المٌادٌن العامة إلرهاب
اْلهالً.

كتبه /عالء بكر

ومع تدهور اْلوضاع قامتْ برٌطانٌا بزٌادة قواتها فً فلسطٌن،
وتوسٌع العملٌات العسكرٌة ضد الفلسطٌنٌٌن ،فقامت الطابرات

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

الحربٌة البرٌطانٌة بضرب المنازل والمبانً الفلسطٌنٌة بالقنابل،

ف ُتعد ثورة ٔ9ٖٙم ذروة النضال الفلسطٌنً ضد الحركة

كما قامت قطع مِن البحرٌة البرٌطانٌة بفتح نٌران مدافعها الثقٌلة

الصهٌونٌة وبرٌطانٌا ق ْبل قٌام دولة إسرابٌل فً عام ٔ9ٗ8م،

مِن البحر على الفلسطٌنٌٌن ،وبلػ مِن وحشٌة القوات البرٌطانٌة

تعبٌرا عن رفض الفلسطٌنٌٌن للمشروع الصهٌونً
حٌث جاءت
ً

تعرضها للنساء الفلسطٌنٌات وسلب حلٌهن ،وإطالق الرصاص

آن واحد.
فً فلسطٌن ولالنتداب البرٌطانً المإٌد له فً ٍ

على أطفالهن أمام أعٌنهن!

وقد امتدت هذه الثورة مِن ماٌو ٔ9ٖٙم إلى صٌؾ ٔ9ٖ9م،

صمود الشعب الفلسطٌنً:

مطالبة بإٌقاؾ الهجرة الٌهودٌة المتزاٌدة ،وإٌقاؾ التملك
ضا باالستقالل وجالء
الٌهودي لألراضً فً فلسطٌن ،ومطالبة أٌ ً

تحمل الفلسطٌنٌون وحشٌة القمع البرٌطانً ببسال ٍة منقطعة

اإلنجلٌز عن فلسطٌن ،وقد قُتل فً هذه الثورة آالؾ الشهداء مِن

النظٌر؛ إذ تجاوز عدد القتلى مِن الفلسطٌنٌٌن فً النصؾ الثانً

الفلسطٌنٌٌن فً مواجهة عنؾ ووحشٌة القمع البرٌطانً للثورة.

مِن عام ٔ9ٖٙم وحده ألؾ شخص وف ًقا لتقرٌر الملكٌة
البرٌطانٌة.

اندالع الثورة:

وقد شاركت النساء والفتٌات الفلسطٌنٌات فً الثورة حٌث كن
بدأت الثورة فً  8ماٌو ٔ9ٖٙم استجابة لدعوة الحاج "أمٌن

ٌمددن الرجال بالعتاد والذخٌرة ،والمؤكل والملبس خالل

الحسٌنً" ،الذي كان ٌشؽل منصب مفتً القدس ،و ٌُعد مِن أبرز

المواجهات الدموٌة التً صاحبت الثورة ،مما كان له أثره الكبٌر

القٌادات الفلسطٌنٌة فً تلك الفترة.

فً مواصلة الرجال صمودهم فً مواجهة العدو رؼم الفارق
الكبٌر فً اإلمكانٌات.

وجاءت دعوة "الحسٌنً" للجان الوطنٌة الفلسطٌنٌة بالعصٌان
المدنً واإلضراب الشامل فً مإتمر القدس العام فً ماٌو

لقد كانت الفلسطٌنٌات ٌحمسن الرجال وٌشجعهن على مواصلة

ٔ9ٖٙم ،فانفجر الوضع ،وانطلقت الثورة ،وقد دام هذا

النضال ضد البرٌطانٌٌن والٌهود على السواء ،وٌقابلن أنباء

اإلضراب العام ستة أشهر ،وأدى إلى الشلل التجاري

استشهاد رجالهن وأبنابهن بالزؼارٌد ،وٌرفضن إقامة أي

واالقتصادي ،وصاحبته أعمال عنؾ ،حٌث دخل الفلسطٌنٌون فً

أحٌاء عند هللا -تعالى.-
مظاهر للعزاء مِن أجلهم؛ لكونهم شهدا َء
ً

حرب مقاومة مع القوات البرٌطانٌة ،وقد شهدت تلك الفترة قدوم
متطوعٌن مِن الدول العربٌة المجاورة لمساندة الفلسطٌنٌٌن فً

وقد تسببت أخبار الثورة والوحشٌة التً قُوبلت بها فً إثارة

نضالهم.

الشعوب العربٌة واإلسالمٌة؛ فاضطرت بعض الحكومات العربٌة
إلً إظهار االحتجاج تحت ضؽط ؼضب شعوبها على الحكومة

المواجهة البرٌطانٌة الشرسة للثورة:

البرٌطانٌة.

ما إن بدأت الثورة حتى قابلتها القوات البرٌطانٌة بالقوة

التحاٌل البرٌطانً إلٌقاؾ الثورة:

والعنؾ ،واستخدمت كل وسابل القمع إلى حد تدمٌر أجزاء مِن
مدٌنة (ٌافا)؛ انتقا ًما مِن الفلسطٌنٌٌن ،واعتقال القوات
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للحد مِن الثورة وإٌقافها قررتْ برٌطانٌا إرسال لجنة برباسة

وعلٌه زعمت اللجنة أنه ال حل للنزاع إال بإقامة دولتٌن :عربٌة

اللورد (روبرت بل) بدعوى معاٌنة اْلوضاع فً فلسطٌن

وٌهودٌة ،فجاء فً التقرٌر" :فسٌحصل العرب بموجبها على

والتحقٌق فٌها ،وبذلت برٌطانٌا جهودها لدى الحكومات العربٌة

استقاللهم الوطنً ،مما ٌتٌح لهم العمل على قدم المساواة مع

للتوسط والضؽط على القٌادات الفلسطٌنٌة لوقؾ اإلضراب،

سابر البلدان المجاورة مِن أجل قضٌة الوحدة والتقدم العربٌٌن،

وقبول الحوار مع اللجنة الملكٌة التً عٌنتها برٌطانٌا للتحقٌق

وهكذا ٌتم تجنٌبهم كل خوؾ مِن الهٌمنة الٌهودٌة ...وفً

فً الموضوع.

موازاة ذلك ٌضمن التقسٌم إقامة الوطن القومً للٌهود ،وٌلؽً
كل احتماالت إخضاع الٌهود للهٌمنة العربٌة فً المستقبل،

وقد نجحت هذه المساعً البرٌطانٌة؛ إذ استجابت القٌادات

وٌتٌح ذلك تحوٌل الوطن القومً للٌهود إلى دولة ٌهودٌة!".

الفلسطٌنٌة لضؽوط الحكام العرب فتوقؾ اإلضراب فً ٔٔ
أكتوبر ٔ9ٖٙم ،وخفت حدة العنؾ لمدة ثالثة أشهر فً انتظار

فتجاهلت اللجنة أن العرب هم أصحاب اْلرض ،وهم اْلؼلبٌة

نتابج اللجنة الملكٌة.

السكانٌة ،وتحت أٌدٌهم أكثر أراضً فلسطٌن ،وأن لهم الحق فً
االستقالل ،وتقرٌر المصٌر ،وحكم أنفسهم بؤنفسهم؛ إذ أن هذه

إعالن نتابج لجنة ( بل):

هً النهاٌة الطبٌعٌة لفترة االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن،
وبالتالً فللفلسطٌنٌٌن قبول أو رفض الهجرة الٌهودٌة ،وعلى

أبدت اللجنة شٌ ًبا مِن التفهم لتطلعات الفلسطٌنٌٌن فً االستقالل،

َمن جاء لفلسطٌن مِن الٌهود أن ٌكونوا خاضعٌن لحكم

ومخاوفهم مِن تزاٌد الهجرة الٌهودٌة لفلسطٌن وتملك اْلراضً

الفلسطٌنٌٌن :كالنصارى والٌهود فً سابر البلدان العربٌة

فٌها ،لكنها لم تؽفل فً حساباتها المطامع الصهٌونٌة فً

اْلخرى المحٌطة بفلسطٌن ،والتً نالت استقاللها وٌعٌش فٌها

فلسطٌن ،بل وضعتها فً حساباتها ،وأشارتْ إلى اعتبار

نصارى أو ٌهود.

الفلسطٌنٌٌن برٌطانٌا حلٌفة للٌهود وعدوة للعرب ،حٌث كانت
الهجمات الفلسطٌنٌة تستهدؾ الٌهود فقط فً ثورات ٕٓٔ9م

ؾ اللجنة بذلك ،بل رأت أن تعطً للدولة المقترحة -
ولم تكت ِ

ؤٕٔ9م ؤ9ٕ9م ،ثم صارت تستهدؾ الحكومة البرٌطانٌة
مع الٌهود منذ عام ٖٖٔ9م فً ظل رفض الفلسطٌنٌٌن لالدعاء

ب
كزرع ؼرٌ ٍ
لهإالء الٌهود اْلؼراب القادمٌن مِن شتات اْلرض
ٍ
عن المنطقة ،أو كشوك ٍة مؽروز ٍة فً الجسد العربً لتإرقه

بؤن السلطات البرٌطانٌة فً لندن أو القدس تحاول الحفاظ على

وتإلمه -ما ٌقارب ُثلُث أرض فلسطٌن! مع أن ملكٌة الٌهود

التوازن فً العالقات ب ٌْن العرب والٌهود ،إذ باتت برٌطانٌا لدى

وقتها كانت ال تزٌد عن ٘ %مِن مساحة أرض فلسطٌن ،وجعلت

الفلسطٌنٌٌن حلٌفة بالكلٌة للٌهود؛ وعلٌه فاالنتداب لٌس إال

هذه الدولة الٌهودٌة المقترحة فً مناطق أكثر سكانها ومالك

وسٌلة لخدمة اإلمبرٌالٌة البرٌطانٌة فً إقامة وطن للٌهود تحت

أراضٌها مِن العرب الفلسطٌنٌٌن وٌعدون بآالؾ المبات ،فً

ؼطاء الشعور اإلنسانً تجاه الٌهود.

الجلٌل وشمال فلسطٌن والسهل الساحلً مِن الحدود اللبنانٌة
إلى جنوب ٌافا ،وهم بالطبع لن ٌقبلوا أن ٌكونوا جز ًءا مِن

ت اللجنة تصورها لحل القضٌة الفلسطٌنٌة على أساس
وقد بن ِ

الدولة الٌهودٌة المقترحة عند إقامتها؛ لذا أشار التقرٌر إلى

وجود نزاع ب ٌْن مجتمعٌن قومٌٌن متناقضتٌن على أرض بلد

احتمالٌة نزوحهم عن مدنهم وقراهم ،أو إمكانٌة إبعادهم إذا لزم

واحدة :مجتمع عربً آسٌوي فٌه حوالً الملٌون نسمة ،له دٌنه

اْلمر إلى حٌث الدولة العربٌة المقترحة على باقً أرض

ولؽته وثقافته وأنماط سلوكه ،وٌتطلع إلى االستقالل ،وإنهاء

فلسطٌن ،كما اقترحت اللجنة ضم الضفة الؽربٌة لنهر اْلردن إلى

ً
إجماالٌ ،ضم نحو ٓٓٗ ألؾ
االنتداب .ومجتمع ٌهودي أوروبً

شرق اْلردن (المملكة اْلردنٌة حال ًٌا) تحت حكم اْلمٌر عبد هللا.

ٌهودي ،له دٌنه ولؽته وثقافته وأنماط سلوكه ،وٌتطلع إلى إقامة
وطن له فً فلسطٌن!
ٍ

وكان الؽرض مِن هذا االقتراح:
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ٔ -إؼراء اْلمٌر عبد هللا -الذي ٌحكم شرق اْلردن -بقبول

ٗ  -نسفت أحٌا ًء فلسطٌنٌة بالكامل فً بعض المدن والقرى؛

اقتراحات اللجنة ،والمساهمة فً قبول العرب لها.

انتقا ًما مِن أهلها!

ٕ -إٌجاد مبرر إلعطاء الٌهود جزء مِن فلسطٌن.

٘ -أصدرت أحكا ًما عسكرٌة بإعدام العشرات مِن الفلسطٌنٌٌن
شن ًقا.

نتابج إعالن تقرٌر اللجنة:
لقد سقط أكثر مِن ألؾ فلسطٌنً برصاص اإلنجلٌز فً عام
تم اإلعالن عن توصٌات لجنة (بل) فً ٌولٌو ٔ9ٖ7م ،و كان

ٔ9ٖ8م ،وتم إعدام ٗ٘ فلسطٌن ًٌّا شن ًقا ،وسقط أكثر مِن ٕٓٓٔ

مِن الطبٌعً رفض العرب الفلسطٌنٌٌن لمقترحات اللجنة؛ لكونها

فلسطٌنً فً عام ٔ9ٖ9م ،وأعدم ٘٘ فلسطٌن ًٌّا آخرٌن شن ًقا،

تقتطع ثلث أرض فلسطٌن وتقدمه للٌهود لٌقٌموا علٌه دولة

كما ُجرح اآلالؾ مِن الفلسطٌنٌٌن خالل هذٌن العامٌن.

ٌهودٌة لهم ،لكن الؽرٌب رفض الٌهود كذلك لها لكونها ال تحقق

تطوٌر المنظمات العسكرٌة الٌهودٌة فً فلسطٌن:

أطماعهم فً إقامة دولة لهم على كامل أرض فلسطٌن ،وبالتالً
عادت الثورة الفلسطٌنٌة لتستكمل ثورتها مِن جدٌد ،والتً

فً مواجهة الثورة قامتْ برٌطانٌا بتدعٌم وتطوٌر المنظمات

استمرت حتى صٌؾ ٔ9ٖ9م.

العسكرٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن ،فمِن ذلك:

تمادي برٌطانٌا فً القوة فً مواجهة الثورة:

ٔ -توثٌق التعاون مع منظمة (الهاجاناة) ،والتً كانت تعد
الجٌش السري للوكالة الصهٌونٌة.

كانت لبرٌطانٌا فً فلسطٌن لواءٌن مشاة فتم تدعٌمهما بفوجٌن
مِن المشاة ،وبسربٌن مِن سالح الطٌران الملكً ،ووحدة مِن

ٕ -تدرٌب وتسلٌح فرقة عسكرٌة عرفت باسم( :شرطة

المدرعات والخٌالة ،وبسفٌنة حربٌة ،وبلػ عدد القوات

المستعمرات الصهٌونٌة) ،والتً بلػ عددها عام ٔ9ٖ9م حوالً

البرٌطانٌة فً سبتمبر ٔ9ٖ8م إلى نحو ٕٓ ألؾ جندي

ٗٔ ألؾ ٌهودي.

برٌطانً ،معهم ٖٓ ٕ9شرط ًٌّا إضاف ًٌّا خالل نفس العام ،فكان
الوضع أشبه بإعادة احتالل فلسطٌن عسكر ًٌّا مِن جدٌدٍ!

ٖ -إعداد وتدرٌب قوة برٌطانٌة ٌهودٌة ُعرفت باسم( :فرقة
كوماندوز اللٌل الخاصة) لتقوم بعملٌات اؼتٌاالت وإرهاب

وقد ع ٌَّنتْ برٌطانٌا الجنرال (وٌل) قاب ًدا للقوات البرٌطانٌة فً

لألهالً فً القرى الفلسطٌنٌة ،فكانت هذه الفرقة تقوم بنفس

فلسطٌن ،و(وٌل) هو القابد الذي كان ٌقود الجٌش البرٌطانً فً

الدور الذي تقوم به المنظمتان الصهٌونٌتان اإلرهابٌتان

الحرب العالمٌة اْلولى.

(أراجون زفاي لٌومً) ومنظمة (شترن) ضد الفلسطٌنٌٌن.

وأمام تصاعد الثورة الفلسطٌنٌة زادت برٌطانٌا مِن

شجعت اإلرهاب الصهٌونً ،وزودته بالسالح،
أي أن برٌطانٌا َّ

إجراءاتها القمعٌة التعسفٌة حٌث:

وساهمت فً تدرٌبه ،وتؽاضت عن العملٌات اإلرهابٌة التً
ٌنفذها ضد اْلهالً الفلسطٌنٌٌن العزل!

ٔ -أعلنت حل وحظر كل اْلحزاب الفلسطٌنٌة.

المساندة الؽربٌة لٌهود فلسطٌن:

ٕ -اعتقلت أعدا ًدا كبٌرة مِن الزعماء الفلسطٌنٌٌن ،وألقت
القبض على اآلالؾ مِن الفلسطٌنٌٌن.

كثٌر مِن القتلى الٌهود
خالل الثورة الفلسطٌنٌة ومع سقوط
ٍ
واستنجاد الٌهود بزعمابهم فً الدول اْلوروبٌة الؽربٌة وأمرٌكا؛

ٖ -استخدمت الطابرات والدبابات ضد الفلسطٌنٌٌن العزل؛

انهالت اْلسلحة والمساعدات المادٌة بجمٌع أشكالها ،وجاءت

إلخماد الثورة بالقوة.

أعدا ٌد كبٌرة مِن الٌهود الروس لمساندة ٌهود فلسطٌن؛ وعلٌه تم
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إنشاء المزٌد مِن المستعمرات القوٌة المحصنة ،والربط بٌنها

ٕ -أهمٌة النفط العربً حال الدخول فً حروب عسكرٌة بدت

ت مِن الطرق ،وملء مخازن فٌها بالسالح والذخٌرة
بشبكا ٍ

متوقعة.

والتموٌن.
ٖ -تهدبة المشاعر العربٌة بإبداء التفهم لوجهة النظر العربٌة
وقد بلػ عدد الٌهود المسلحٌن فً تلك الفترة نحو ٕ ٙألؾ

فً فلسطٌن ،مما ٌقطع الطرٌق على دخول ألمانٌا فً المنطقة،

مسلح ،إلى جانب العصابات اإلرهابٌة التً زاد أفرادها عن ٙ

وإٌجاد حلفاء لها فٌها.

آالؾ مسلح ،وعلٌه زادت عملٌات تحرش الصهاٌنة الٌهود

وسٌرا فً هذا االتجاه:
ً

باْلهالً الفلسطٌنٌٌن العزل ،وإطالق الرصاص على تجمعاتهم،
ونسؾ منازلهم.

 أرسلت برٌطانٌا لجنة تحقٌق جدٌدة -لجنة (وودهٌد) -إلىفلسطٌن؛ للنظر فً مدى قابلٌة تنفٌذ اقتراح التقسٌم الوارد فً

ومِن أمثلة ذلك:

تقرٌر لجنة (بل) السابقة ،وقد توصلت لجنة (وودهٌد) الجدٌدة
إلى تعذر تنفٌذ اقتراح التقسٌم عمل ًٌّا.

 تفجٌر سٌارتٌن فً سوق حٌفا فً ٔ9ٖ8-7-ٙم؛ مما أدىإلى مقتل ٕٔ مواط ًنا ،و إصابة ٕ٘ آخرٌن.

 أعلنت الحكومة البرٌطانٌة تخلٌها عن اقتراح التقسٌم. إلقاء قنبلة ٌدوٌة فً سوق فلسطٌنً للخضار فً ٗٔ-7 -مإتمر ٌُعقد فً
 دعت برٌطانٌا اْلطراؾ المعنٌة للمشاركة فًٍ
لندن لمناقشة القضٌة الفلسطٌنٌة ،ومع رفض الفلسطٌنٌٌن

ٔ9ٖ8م ،أسفر عن مقتل ٕٔ فر ًدا ،إلى جانب عد ٍد مِن
المصابٌن.
 -تفجٌر قنبلة ٌدوٌة أمام أحد المساجد فً مدٌنة القدس أثناء

مباشر مع الوكالة الٌهودٌة اتخذ المإتمر شكل
حوار
للدخول فً
ٍ
ٍ
مجموعتٌن فرعٌتٌن :برٌطانٌة  -عربٌة ،وبرٌطانٌة ٌ -هودٌة،

خروج المصلٌن منه فً ٘ٔٔ9ٖ8-7-م ،أسفر عن مقتل ٓٔ

أي حوار ؼٌر مباشر ب ٌْن الطرفٌن ،ولكن المإتمر انتهى بالفشل

أفراد ،وإصابة ٖٓ آخرٌن.

أمام إصرار الفلسطٌنٌٌن على استقالل فلسطٌن ،مثلها مثل باقً
الدول العربٌة الموضوعة تحت االنتداب ،بٌنما تمسك الٌهود

 -تفجٌر سٌارة ملؽومة فً ٔ9ٖ8-8-ٕٙم ،أسفر عن مقتل ٖٗ

بوعد (بلفور) وما تاله.

شخصا ،وجرح ٖ٘ آخرٌن.
ً

الكتاب اْلبٌض فً ٔ9ٖ9م:

تؽٌر سٌاسة برٌطانٌا فً فلسطٌن:

ب أبٌض جدٌ ٍد فً
أعقب ذلك إصدار الحكومة البرٌطانٌة لكتا ٍ
وأمام استبسال الفلسطٌنٌٌن ،وصمودهم ،وتحملهم كل ما قامت

ماٌو ٔ9ٖ9مٌ ،تضمن السٌاسة البرٌطانٌة الجدٌدة فً فلسطٌن،

به القوات البرٌطانٌة والعصابات الٌهودٌة ،ومع تدهور أوضاع

والذي ٌتضمن تفه ًما لم تبده برٌطانٌا مِن ق ْبل لوجهة النظر

برٌطانٌا فً فلسطٌن بصور ٍة ؼٌر مسبوقة ،ومع ازدٌاد التعاطؾ

العربٌة حول قضٌة فلسطٌن.

العربً مع الشعب الفلسطٌنً ،ومع بوادر الحرب العالمٌة

حٌث أعلنت:

الثانٌة ،رأت برٌطانٌا أن علٌها تهدبة اْلوضاع فً فلسطٌن
ب عدٌدةٍ،
والمنطقة العربٌة ،بتؽٌٌر سٌاستها فً فلسطٌن ْلسبا ٍ

ٔ -إنه لٌس فً سٌاستها الجدٌدة تحوٌل فلسطٌن إلى دول ٍة

منها:

ٌهودٌة ،أو تقسٌمها ب ٌْن العرب والٌهود.
ٔ -حاجتها إلى قناة السوٌس ذات اْلهمٌة اإلستراتٌجٌة.
ٕ -إنها ستنهً انتدابها رسم ًٌّا على فلسطٌن فً عام ٔ9ٗ9م.
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ٖ -إنها ستعمل حتى انتهاء االنتداب -بعد عشر سنوات -على

الذي وقعتْ فٌه برٌطانٌا أم أنه تؽٌر تكتٌكً تسترضً به

إقامة دولة فلسطٌن المستقلة ،التً تكون فٌها السلطة مشاركة

برٌطانٌا المنطقة العربٌة؛ طل ًبا الستقرار المنطقة على مشارؾ

ب ٌْن العرب والٌهود بما ٌحفظ مصالح الطرفٌن.

الحرب العالمٌة الثانٌة ومواجهة النارٌة؟!

ٗ -الحد مِن الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن ،حٌث ستسمح بهجرة

توقؾ الثورة:

٘ 7ألؾ ٌهودي كحد أقصى خالل خمس سنوات ،تخضع بعدها
وبضؽطٍ مِن برٌطانٌا أشار حكام وقادة العرب على زعماء

الهجرة الٌهودٌة للموافقة العربٌة.

الحركة الفلسطٌنٌة بوقؾ العصٌان المدنً خو ًفا مِن إعاقة جهود
٘ -الحد مِن تملك الٌهود فً فلسطٌن ،وحصره فً مناطق

الحكومة البرٌطانٌة فً مواجهة ألمانٌا النازٌة ،وتمش ًٌا مع

معٌنة.

وقوؾ العرب إلى جانب برٌطانٌا فً حربها ضد النازٌة.

ً
كبٌرا فً سٌاستها فً
تحوال
وهكذا أبدت الحكومة البرٌطانٌة
ً

وقد استجاب زعماء الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة لهذا المطلب،

ً
متؤخرا ج ًّدا؛ إذ ساهمت السٌاسة
تحوال
فلسطٌن ،ولكنه كان
ً

ولزموا جانب الصمت ،بٌنما سعى الٌهود إلى استؽالل اْلحداث

السابقة للحكومة البرٌطانٌة منذ بداٌة االنتداب وحتى ظهور

مِن جدٌ ٍد لتحقٌق أطماعهم مستفٌدٌن مِن صعود النازٌة فً

الكتاب اْلبٌض فً عام ٔ9ٖ9م فً وجود وطن بالفعل للٌهود

أوروبا مِن جهةٍ ،ومِن تزاٌد الدور اْلمرٌكً فً الساحة الدولٌة

فً فلسطٌن.

خالل الحرب العالمٌة الثانٌة مِن جه ٍة أخرى.

فقبل االنتداب كان عدد الٌهود فً فلسطٌن نحو ِ % 8من سكان

مِن نتابج الثورة الفلسطٌنٌة فً ٔ9ٖ9م:

فلسطٌن ،وؼالبٌتهم مِن الٌهود العرب ،وعند صدور الكتاب
اْلبٌض صار عددهم قرابة النصؾ ملٌون ،أي نحو ثلث سكان

ٔ -تؽٌر السٌاسة البرٌطانٌة وإعادة حساباتها مِن جدٌ ٍد فً

فلسطٌن.

فلسطٌن بإصدار الكتاب اْلبٌض فً ماٌو ٔ9ٖ9م.

وقد ش َّكل هإالء الٌهود كٌا ًنا جدٌدًا داخل فلسطٌن،

ٕ -ازدٌاد التعاطؾ العربً مع الشعب الفلسطٌنً بصور ٍة لم تكن

ٌتمٌز بؤمور ،منها:

مِن ق ْبل ،وشارك متطوعون مِن الدول العربٌة المجاورة فً
الثورة الفلسطٌنٌة.

ٔ -إنه مجتمع أوروبً ،أكثره ٌهود أوروبٌون.
ٖ -اتجاه أنظار الٌهود إلى أمرٌكا كحلٌؾٍ جدٌ ٍد لهم بعد ما طرأ
ٕ -إنه متفوق تكنولوج ًٌّا وتنظٌم ًٌّا وإدار ًٌّا بحكم انتمابه السابق

على السٌاسة البرٌطانٌة فً فلسطٌن مِن تؽٌٌر.

للحضارة اْلوروبٌة الصناعٌة المتقدمة.
موقع أنا السلفً
ٖ  -إنه ٌمتلك مإسساته العسكرٌة المدربة والمجهزة.

www.anasalafy.com

ت دولٌة مع الؽرب ،خاصة برٌطانٌا
ٗ  -إنه ٌتمتع بعالقا ٍ
وأمرٌكا.
دعم خارجً متواصل.
٘  -إنه متفوق مال ًٌّا بما ٌصله مِن ٍ
وبعد هذا ٌبقى السإال الذي ٌحتاج إلى إجاب ٍة واضحة :هل هذا
تؽٌرا حقٌق ًٌّا نتٌجة الشعور بالخطؤ
التؽٌر فً السٌاسة البرٌطانٌة
ً
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ش َّه َد ِب َ
َف َت َ
ص َنعُونَ إِ َذا أَ َردْ ُت ْم أَنْ َتدْ ُخلُو ُه
ؾ َت ْ
شهَادَ ِة ا ْل َحقِّ ُ ،ث َّم َقالََ :ك ٌْ َ
س ْجدَ َت ٌْ ِن،
؟ َقاال لَهَُ :تقُو ُم َف َت ْؽ َتسِ لُُ ،ث َّم ُت َط ِّه ُر َث ْو َب ٌْكََ ،و َت ْس ُج ُد َ

فتح القلوب
كتبه  /محمد سرحان

ش َه ُد َ
َو َت ْ
ش َها َد َة ا ْل َحقِّ .

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.

س ْع ُد بْنُ ُم َعا ٍذ ُم ْق ِب ًالَ ،قالَ:
َقالََ :ف َف َعلَُ ،ث َّم َخ َر َج َرا ِج ًعاَ ،فلَ َّما َرآهُ َ
ِؾ بِ َّ
َب بِ ِه مِنْ
س ٌْ ٌد بِ َؽ ٌْ ِر ا ْل َو ْج ِه الَّذِي َذه َ
اهللَِ ،ولَ َقدْ َر َج َع إِلَ ٌْ ُك ْم أ ُ َ
أَ ْحل ُ
الر ُجلَ ٌْ ِن،
ؾ َعلَ ٌْهَِ ،قالََ :ما َو َرا َءكَ؟ َقالََ :كلَّ ْمتُ َّ
ِع ْن ِد ُك ْمَ ،فلَ َّما َو َق َ

فتح هللا على المسلمٌن بال ًدا بالجهاد ،وبال ًدا بالقرآن ،وفُتحت
المدٌنة النبوٌة بال سٌؾ وال سنان ،وصارت عاصمة اإلسالم،

ٌِقَ ،و َز َع َما أَ َّن ُه َما
الم َرق ٍ
َوقُ ْلتُ لَ ُه َما َن ْح ًوا ِم َّما قُ ْلتَ لًَِ ،ف َكلَّ َمانًِ بِ َك ٍ
ان أَ ْسعَدَ
ار َث َة َقدْ َ
َ
س ِم ُعوا بِ َم َك ِ
س ٌَ ْت ُر َك ِ
ان َذلِكََ ،و َقدْ َبلَ َؽنًِ أَنَّ َبنًِ َح ِ

برجل واحد ،هو مصعب بن عمٌر رضً هللا عنه ،ومثله ُتبنى به
اْلمم ،و ُتنصر به الجٌوش ،وهذه واحدة من قصصه نقؾ فٌها

ار َة َفؤ َ ْج َم ُعوا لِ َق ْتلِهَِ ،وه َُو ابْنُ َخالَتِكََ ،وإِ َّن َما ٌُ ِرٌدُونَ ِب َذلِ َك
ْب ِن ُز َر َ
اج ٌة َفؤَدْ ِر ْكهَُ ،قالََ :ف َو َث َبَ ،وأَ َخ َذ
إِ ْخ َفاركََ ،فإِنْ َكا َنتْ لَ َك ِب ِه َح َ
س ٌْدٍَ ،و َقالََ :و َّ
هللاَِ ،ما أَ َرا َك أَ ْؼ َن ٌْتَ َ
ش ٌْ ًباُ ،ث َّم َخ َر َج
ا ْل َح ْر َب َة مِنْ ٌَدْ أ ُ َ

على بعض المعانً المهمة:
صا ُر
هللا ْب ِن أَبًِ َب ْك ٍرَ ،قالََ :ك َت َب ِ
َقال َ ابْنُ إِ ْس َحاقَ  :عَنْ َع ْب ِد َّ ِ
ت اْلَ ْن َ
صلَّى َّ
سلَّ َم أَنْ ٌَ ْب َع َث إِلَ ٌْ ِه ْم َر ُج ًال ٌُ َف ِّق ُه ُه ْم
ول َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
إِلَى َر ُ
س ِ
ار َة،
فًِ
ص َع َب بْنَ ُع َم ٌْ ٍرَ ،ف َن َزل َ َعلَى أَ ْس َع َد ْب ِن ُز َر َ
الدٌِّنَ ،ف َب َع َث ُم ْ
ِ

ؾ َع َل ٌْ ِه َما ُم َت َ
ار َة:
ش ِّت ًماَ ،ف َقالَ ْلَ ْس َعدَ ْب ِن ُز َر َ
َح َّتى َجا َء ُه َماَ ،ف َو َق َ
اء َنا ؟ َو َّ
هللاِ،
الر ُج ِل ا ْل َؽ ِرٌ ِ
ض َع َف َ
اء َنا َو ُ
س َف َه َ
س ِّف ُه ِب ِه ُ
ب ُت َ
أَ ِج ْب َت َنا ِب َه َذا َّ
الرح ِِم َما َت َر ْك ُت َك َوه ََذاَ ،و َقدْ َقالَ أَ ْس َع ُد بْنُ
لَ ْوال َما َب ٌْنًِ َو َب ٌْ َن َك مِنَ َّ
س ْع ًدا َطال ًِعا :ه ََذا َو َّ
س ٌِّ ُد مَنْ َو َراءِ هِ،
ص َع ٍ
هللاَِ ،
ب حٌِنَ َرأَى َ
ار َة لِ ُم ْ
ُز َر َ
هللا فٌِ ِه َبال ًء
إِنْ َتا َب َع َك لَ ْم ٌَ ْخ َتل ْ
ِؾ َعلَ ٌْ َك ا ْث َنانُ مِنْ َق ْو ِمهَِ ،فا ْبل ُ َّ َ

صارَ ،فٌَدْ ُعو ُه ْم إِلَى َّ
هللاَِ ،و ٌَ ْتلُو َعلَ ٌْ ِه ُم
َف َكانَ ٌَؤْتًِ ِب ِه د َ
ُور اْلَ ْن َ ِ
َ
الم.
ا ْلقُ ْرآنَ َ ،و ٌُ َف ِّق ُه مَنْ َكانَ أ ْسلَ َم ِم ْن ُه ْم فًِ اإلِ ْس ِ
ار َة إِلَى َحابِطٍ ِمنْ َح َوابِطِ َبنًِ َظ َف َر،
َقالََ :ف َخ َر َج ِب ِه أَ ْس َع ُد بْنُ ُز َر َ
المَ ،ف َو َق َع فًِ
س ِب ِه فٌِهَِ ،وأَ َتاهُ َر ُجل ٌ ِممَّنْ َكانَ َ
َف َجلَ َ
سم َِع ِباإلِ ْس ِ

ُق هللاَ فٌِهَِ ،قالَ :إِنْ ٌَ ْقعُدْ ُن ْسم ِْع ُه َما
س ًنا ،وفً رواٌةَ :ف ْ
َح َ
اصد ِ
ار َة،
س ْع ٌد مِنْ َم َقالَتِ ِه ْلَ ْسعَدَ ْب ِن ُز َر َ
صا ِح َبهَُ ،قالََ :فلَ َّما َف َر َغ َ
أَ ْس َم ْع َنا َ

ار ٌْ ِن :مِنْ َبنًِ َظ َف َرَ ،ومِنْ َبنًِ َع ْب ِد اْلَ ْ
ش َه ِل،
هْل ال َّد َ
َن ْفسِ ِه مِنْ أَ ِ
ت َه َذا
ض ٌْ ٍر :ا ْب ِ
س ٌْ ِد ْب ِن ُح َ
س ْع ُد بْنُ ُم َعاذٍَ ،ف َقالَ ْل ُ َ
سم َِع ِب َذلِ َك َ
َقالََ :ف َ

سم ِْعتَ َ
ش ٌْ ًبا ُت ِح ُّب ُه َق ِب ْل َتهَُ ،وإِنْ
ِس؟ َفإِنْ َ
ب :أَ َو َت ْجل ُ
ص َع ُ
َقال َ لَ ُه ُم ْ
َخا َل َف َك َ
ش ًْ ٌء أَ ْو َك ِرهْ َت ُه أَ ْع َف ٌْ َنا َك.

ار َة َوه َُو ابْنُ َخالَتًِ ُك ْنتُ أَ َنا
الر ُجل َ َفإِ َّن ُه لَ ْوال أَ َّن ُه َم َع أَ ْس َع َد ْب ِن ُز َر َ
َّ
أَ ْكفٌِ َكهُ.

سَ ،ف َكلَّ َم ُه
سَ ،قالََ :ف َر َك َز َح ْر َب َتهُُ ،ث َّم َجلَ َ
ص ْفتَ َ ،ما ِب َه َذا َبؤْ ٌ
َقالَ :أَ ْن َ
اإلِ ْسال َمَ ،و َتال َعلَ ٌْ ِه ا ْلقُ ْرآنَ .

ض ٌْ ٍر ا ْل َح ْر َب َةُ ،ث َّم َخ َر َج َح َّتى ا ْن َت َهى إِ َل ٌْ ِه َما،
س ٌْ ُد بْنُ ُح َ
َقالََ :فؤ َ َخ َذ أ ُ َ
ؾ َعلَ ٌْ ِه َما ُم َت َ
ش ِّت ًما.
َف َو َق َ

َقالََ :ف َو َّ
هللاَِ ،ما َت َكلَّ َم َح َّتى َع َر ْف َنا اإلِ ْسال َم فًِ َو ْج ِههِ ،بِإِ ْ
ش َراقِ ِه
س ُّهلِهَِ ،فؤ َ ْسلَ َمَ ،و َقالََ :ما أَ ْحسَنَ ه ََذا َوأَ ْج َملَهَُ ،ن ْق َبلُ ُه َو ُنعٌِ ُن َك
َو َت َ

ض ٌْ ٍرَ :ه َذا
سٌْدَ بْنَ ُح َ
ار َة حٌِنَ َرأَى أ ُ َ
َقالََ :و َقدْ َقال َ أَ ْس َع ُد بْنُ ُز َر َ
ت َق ْومًِ ،لَ ُه َ
هللا فٌِ ِه َخ ٌْ ًرا ،وفً
س ٌِّ ٌد مِنْ سَادَ ا ِ
ش َر ٌ
َ
ؾ َو َخ َط ٌرَ ،فا ْبل ُ َّ َ
ُق هللاَ فٌِهَِ ،ف َقالَ :إِنْ ٌَ ْس َم ْع ِم ِّنً أ ُ َكلِّ ْمهُ.
رواٌةَ :ف ْ
اصد ِ

ص َنعُونَ إِ َذا
ؾ َت ْ
َع َل ٌْهَِ ،ك ٌْ َ
صلًِّ
َو ُت َط ِّه ُر َث ْو َبكَُ ،ث َّم ُت َ

د ََخ ْل ُت ْم فًِ ه ََذا اْلَ ْم ِر؟ َقالََ :ت ْؽ َتسِ لُ،
ش َه ُد َ
َر ْك َع َت ٌْ ِنَ ،و َت ْ
شهَادَ َة ا ْل َحقِّ َ ،قالَ:

ار َبنًِ َع ْب ِد اْلَ ْ
ش َه ِلَ ،ف َقالٌََ :ا َبنًِ َع ْب ِد
َف َف َعلَُ ،ث َّم َخ َر َجَ ،ح َّتى أَ َتى َد َ
اْلَ ْ
ؾ َت ْعلَمُونَ َر ْأًٌِ فٌِ ُك ْم َو َم َكانًِ ِم ْن ُك ْم؟ َقالُواَ :ن ْعلَ ُم َك
ش َه ِلَ ،ك ٌْ َ

ب:
ص َع ٌ
َقالََ :فلَ َّما ا ْن َت َهى إِلَ ٌْ ِه َما َكلَّ َم ُه َما َكال ًما فٌِ ِه ِؼ ْل َظ ٌةَ ،ف َقالَ َل ُه ُم ْ
سم ِْعتَ َ
ش ٌْ ًبا
سم ِْعتَ َخ ٌْ ًرا َقبِ ْل َتهَُ ،وإِنْ َ
ِس َف َت ْس َم ُع؟ َفإِنْ َ
أَ َو َت ْجل ُ

س ٌِّ ُد َنا َو َخ ٌْ ُر َنا َوأَ ٌْ َم ُن َنا َوأَ ْر َ
ش ُد َنا أَ ْم ًرا.
َو َّ ِ
هللا َ

سُ ،ث َّم
َت ْك َر ُه ُه أَ ْو َخالَ َف َك أَ ْع َف ٌْ َنا َك ِم َّما َت ْك َر ُههَُ ،ف َقالََ :ما ِب َه َذا َبؤْ ٌ
الم.
َر َك َز َح ْر َب َتهَُ ،و َجلَ َ
سَ ،ف َتال َعلَ ٌْ ِه ُم ا ْلقُ ْرآنَ َ ،و َكلَّ َم ُه ْم ِباإلِ ْس ِ

سابِ ُك ْم َعل ًَِّ َح َرا ٌم َح َّتى ُت ْإ ِم ُنوا ِب َّ
اهللِ
َقالََ :فإِنَّ َكال َم ِر َجالِ ُك ْم َونِ َ
ش َهدُوا أَنْ ال إِلَ َه إِ َّال َّ
هللاَُ ،و ْح ُدهُ ال َ
َو ْح َدهَُ ،و َت ْ
ش ِرٌ َك لَهَُ ،وأَنَّ ُم َحمَّدً ا

هللا لَ َع َر ْف َنا فٌِ ِه اإلِ ْسال َم َق ْبل َ أَنْ ٌَ َت َكلَّ َم ،بِإِ ْ
اق َو ْج ِه ِه
َقالََ :ف َو َّ ِ
ش َر ِ
س ُّهلِهُِ ،ث َّم َقالََ :ما أَ ْحسَنَ َه َذا ا ْل َق ْولََ ،ف َ
دَخل َ فٌِهَِ ،فؤ َ َم ُرو ُه،
َو َت َ

سولُهَُ ،قالََ :ف َو َّ
سى مِنْ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم فًِ دَ ِار َبنًِ
هللاَِ ،ما أَ ْم َ
َع ْب ُدهُ َو َر ُ
َع ْب ِد اْلَ ْ
ش َه ِل َر ُجل ٌ َوا ْم َرأَةٌ إِال ُم ْسلِ ًما .
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ب بْنُ ُع َم ٌْ ٍر إِ َلى َم ْن ِز ِل أَ ْس َع َد ْب ِن
ص َع ُ
ؾ ُم ْ
ص َر َ
وفً رواٌةُ :ث َّم ا ْن َ
اس إِلَى ْاإلِ ْس َال ِمَ ،ح َّتى لَ ْم َت ْبقَ دَ ا ٌر مِنْ
ار َةَ ،فؤ َ َقا َم ِع ْن َد ُه ٌَدْ ُعو ال َّن َ
ُز َر َ
َار
ار إِ َّال َوفٌِ َها ِر َجال ٌ َو ِن َ
ُور ْاْلَ ْن َ
سا ٌء ُم ْسلِمُونَ  ،إِ َّال َما َكانَ مِنْ د ِ
ص ِ
د ِ
ؾ.
َبنًِ أمٌة بن َز ٌْ ٍد َو َخ ْط َم َة َو َواب ِِل َو َواقِ ِ
وتؤمل معً :
حال القلب مع هللا واإلخالص (من مصعب وأسعد رضً هللا
عنهما) وأثره على المدعو ،حتى من جاء لٌصد عن سبٌل هللا
وٌقتل الدعاة ،ما هً إال لحظات وٌصٌر داعٌة إلى هللا .
االبتسامة والبشاشة وحسن الخلق وأثرهم على اإلنسان .
طرٌقة عرض الحق وإٌصاله إلى الناس ،وبدأها أسعد :اصدق
هللا فٌه ،وبدأها مصعب :أو تجلس فتسمع.
أسلوب وطرٌقة الدعوة .
هم الداعٌة وهدفه :تعبٌد الناس هلل ،فلم ٌؽضب مصعب لتهدٌد
أسٌد وسعد رضً هللا عنهما ،ولم ٌؽضب له أسعد ،ولم ٌقٌما
المعارك الوهمٌة ،أو معارك ضررها أكبر بكثٌر من نفعها،
بحجج ٌظن أصحابها أنها شرعٌة ،ومن الدفاع عن الحق ،ومن،
ومن ،ومن.... ،
الحرص على الهداٌة وعدم تنفٌر المدعو ،حتى وإن أساء .
نصٌحة الدعاة بٌنهم وبٌن بعض وطرٌقتها ،ومنها :فاصدق هللا
معه .
وؼٌر ذلك من الفوابد ،ومن مثل ذلك نستشؾ اإلجابة عن هذا
السإال :لماذا فتح هللا القلوب لهإالء ما لم ٌفتح لؽٌرهم  .ولماذا
هم دون ؼٌرهم ؟
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبٌك محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حٌنما ٌتزٌن القبٌح!

والمتخلؾ عندهم هو الذي ٌدعو لألصول الدٌنٌة ،بٌنما التقدمً
هو الذي ٌجعل الدٌن وراء ظهره!

كتبه /عالء عبد الهادي
واالنفصالً هو االسم الذي ٌُطلق على َمن ٌحاول تحرٌر أرضه
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

مِن أٌدي المعتدٌن!

فقد وجدوا أن كلمة "شاذ" أو "لوطً" أو "منحرؾ" أو

والربا الذي هو حرب هلل ورسوله ٌتجاسر الناس على تسمٌته

حش وخلل ،وبه ٌنالون
نحوها ،تصؾ حقٌقة ما هم علٌه مِن ف ٍ

فابدة!

ما ٌستحقون مِن نفور اْلسوٌاء واشمبزازهم؛ فما كان منهم إال
ت أخرى
أن تفتقتْ أذهانهم الشٌطانٌة عن استخدام مصطلحا ٍ

والمٌوعة الدٌنٌة صارت هً "اإلسالم الوسطً!" ،وااللتزام هو

خالٌة مِن االتهام باالنحراؾ ،وال تورثهم هذا اإلحساس بالخزي

التشدد ،والمرأة المتبرجة "عصرٌة" ،والنقاب تهدٌد لألمن

والمهانة ،فاخترعوا لفظة" :مثلً" ً
بدال مِن "شاذ!" ،وصنعوا

القومً ،واالحتالل الفرنسً الؽاشم سموه" :حملة نابلٌون"؛

ألوان متعدد ٍة ومبهجة ،تمثـِّل ألوان الطٌؾ
شعارا ذا
ْلنفسهم
ً
ٍ
تعبٌرا عن تعدد المٌول ،وتنوع اْلمزجة فً هذا الباب -
السبعة؛
ً

ً
احتالال عثمان ًٌّا ْلرضنا!
إنما "الخالفة العثمانٌة" كانت
ٌحرض "نظام بن علً" ضد الحجاب ً
مثال بوصفه:
وبالمثل لم ِّ

زعموا!.-

"الحجاب اإلسالمً الذي فرضه هللا على النساء ،وتحاربه

وهكذا تم ؼسٌل أدمؽة شعوب بؤكملها ،وتم حل اإلشكال

العلمانٌة الدخٌلة" ،بل كانوا ٌسمونه" :الزي الطابفً" ،ولٌس

المجتمعً لدٌهم -ال سٌما فً الؽرب -حٌث ٌتم التروٌج لدعوتهم

حتى مجرد اسم "الحجاب!".

المقززة على أنها رمز للحرٌة والتقدم ،وتسامح المجتمعات

ولن ٌكتب صاحب الخمارة علٌها ً
مثال" :نحن نبٌع أم الخبابث

وتحضرها -وكؤن الحضارة مرتبطة بالممارسات الجنسٌة

التً لُعن فٌها عشرة" ،بل سٌكتفً أن ٌكتب علٌها:

المشٌنة ،-بل وأصبحتْ هذه المجتمعات ال ٌستطٌع سٌاسً فٌها

"ٌ ،"Drinksعنً "مشروبات!"؛ كؤنه ٌبٌع مشروب عصٌر

أن ٌقدِّم نفسه للجمهور إال ع ْبر تعاطفه أو دعمه المطلق لما

القصب ً
مثال!

ٌسمونه" :حقوق المثلٌٌن!".

وإن أرادوا أن ٌخلعوا على الخمر صفة راقٌة سموها:

وهكذا تكون للكلمة واللفظة تؤثٌر كبٌر على البشر ،حتى إن

"مشروبات روحٌة!" -وهً أبعد ما ٌكون مِن ؼذاء الروح

سن!
شعو ًبا بؤكملها قد ُتخدع بكلم ٍة
الح َ
تحسن القبٌح أو تن ِّفر مِن َ
ّ

النافع المفٌد-؛ لذلك مما جاء فً هذا اإلطار إخبار النبً -صلى
هللا علٌه وسلم -بقوله( :لَ ٌَ ْ
س ُّمو َن َها
اس مِنْ أ ُ َّمتًِ ا ْل َخ ْم َرَ ٌُ ،
ش َربَنَّ َن ٌ

كلمة واحدة تحبب الناس فً الحق وتجلٌه لهم ،وأخرى تصد
عن سبٌل هللا ،وتشوش علٌهم مفاهٌمهم؛ لذا صار اإلعالم فً

اس ِم َها) (رواه أحمد وأبو داود ،وصححه اْللبانً).
ِب َؽ ٌْ ِر ْ

العصر الحدٌث مِن أسلحة السلطة ،وأحد مرتكزاتها ،وصار
أؼلب الناس ٌنخدعون بالشعارات ولو كانت مضللـة!

وعلى ذكر "المشروبات الروحٌة" والروحانٌات الكاذبة تجد أن
ِحلَق ما ٌس َّمى بالذكر الصوفً ٌُوصؾ بؤنه روحانٌات وإٌمانٌات

وهذا التضلٌل جز ٌء ضبٌل مِن معركة الوعً التً فُرضتْ علٌنا

عالٌة ،ولكن فً الحقٌقة كل ما ٌخالِؾ سنة النبً -صلى هللا

فرضا.
ً

علٌه وسلم ،-فإنه جز ًما لٌس مما ٌؽذي القلب ،وال ٌرقً

وتؤمل حولك تجد الكثٌر مِن صور هذا التخٌٌل والتضلٌل؛

اإلٌمان.

كثٌر مِن أهل السٌاسة هً
فالمتطرؾ واإلرهابً والرجعً عند
ٍ
التسمٌات المعتمدة لوصؾ المسلم -خاصة لو كان ٌدعو لدٌنه!،-

ولو تركنا همومنا العربٌة ،وذهبنا فً زٌارة تفقدٌة ْلقبٌة
جمٌعا -لوجدتَ الداء
السجون فٌما "وراء الشمس" -عافانا هللا
ً
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متمثال فً جالد ِّ
ً
ٌعذب المشكوك فً أمرهم عذا ًبا شدٌدً ا،
نفسه
وحتى ال ٌشعر بؤي عاطف ٍة تجاههم ٌذ ِّكر نفسه -إن كان بحاجة
لذلك -أن ما ٌجري إنما هو نوع مِن التحقٌق مِن أجل "اْلمن
القومً!" ،وربما ال ٌسمٌه تعذٌ ًبا حتى ٌرٌح ضمٌره أكثر،
فٌدعوه باسم" :أسالٌب االستجواب المطورة" ( Enhanced
 )Interrogation Techniquesكما فعل المحققون
اْلمرٌكان!
وكؤنً بالجالد ٌقول للشٌطان العبقري الذي اخترع هذا المصطلح
المضلل" :لقد أرحتنً ٌا عبقري زمانك مِن وخز الضمٌر!".
وفً ظل موجات القصؾ اإلعالمً وملٌارات الدوالرات التً
ُتنفق سنو ًٌّا لتمرٌر الباطل مباشرة إلى سوٌداء قلوبنا ،وإلى
أفكارنا وعقابدنا؛ لن أجد لً ولك أفضل مِن العلم بدٌن هللا
عاص ًما مِن الوقوع فً هذا التٌه ،كما أنصحك بعدم االكتفاء
بمجرد اْلسماء والشعارات فقد تكون زابفة ،وعلٌك بالحكم على
حقٌقة اْلشٌاء وجوهرها ولٌس مسمٌاتها وزخرفها.
عرض علٌك؛ فقد ٌكون مِن
وفً الختام :انتبه لما تسمع وتقرأ و ٌُ َ
اْلباطٌل التً ُتس َّمى بؽٌر اسمها.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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سؤعود! ...

تكوٌن شبك ٍة مِن المواقؾ الشعبٌة والدبلوماسٌة لنصرة قضٌة
القدس.

كتبه /عصام محمود زهران
 -7كل ما ٌم ِّثل حش ًدا إسالم ًٌّا لصالح القضٌة الفلسطٌنٌة ٌثٌر
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

قلق صناع القرار اإلسرابٌلً ،وحجم القلق الذي قد ٌسببه
مإتمر اْلزهر للحكومة اإلسرابٌلٌة ال ٌرتبط بالتوصٌات الصادرة

فقد اطلعنا على توصٌات "مإتمر اْلزهر" لنصرة

عنه ،وإنما بحجم العمل والتحركات التً ستصدر عن المجتمعٌن

القدس ،وأحب أن أن ِّبه على عدة نقاط:

فور انتهاء المإتمر ،فال ٌهم التوصٌة بإعالن الحرب ،وإنما
اْلهم :هل سنذهب للحرب ً
فعال أم ال؟! وهل نحن مستعدون أم

(موسِ م) -أي زمن معٌن لنتحدث
ٔ -إن موضوع القدس لٌس له ْ

ال؟

عنه-؛ بل نحن متعلقون بقلبه ،وقتما أخفق اضطربنا حتى نجد
الدواء؛ ولن نستكٌن أو نتهاون فً الحصول علٌه.

الدٌن بال منازع ،لكنه لن ٌتحقق
 -8إن المستقبل لهذا
ِ
ْ
ت
والبذل هلل مِن منطلقا ٍ
بالمعجزات السحرٌة؛ وإنما بالعمل

ٕ -نسٌم رٌحان النصر قادمة ال محالة ،وٌؤبى "اْلزهر" إال أن

سنة والجماعة ،وإن محنة فلسطٌن
صحٌح ٍة على منهج أهل ال ُّ
ُ
لمحن
اْلمة
تعرضتْ هذه
لٌستْ هً اْلولى وال اْلخٌر َة؛ فقد َّ
ٍ

ٌضع البذرة اْلولى؛ لسان حاله :معذرة إلى ربكم!
ٖ -اإلدارة المصرٌة آخذة بزمام اْلمة كعادتها ،وإن الكلمات

كثٌر ٍة وقاسٌة ،ومع ذلك لم تستسلم للجراح ولم تٌؤس ،وظلَّتْ

الرنانة المفعمة بالجسارة وعزة النفس التً سمعناها مِن "شٌخ

تكافح وتجاهد حتى نصرها هللا على أعدابها.

اْلزهر"؛ ُمصدّق علٌها ،وموضوع بصمة لسان الدولة فٌها.

ب هللاِ وسنة
بنص كتا ِ
القدس شؤن المسلمٌن كلِّهم
 -9شؤن
ِّ
ِ
اْلرض
مسلم حقٌّ فً تلك
ِ
رسولِه -صلى هللا علٌه وسلم ،-فلِكل ِّ
ٍ

ٗ -اْلزهر ال ٌعترؾ باالحتالل اإلسرابٌلً ،وٌرفض قرارات

ً
قابمة
فالحجة تبقى
صو ِره،
َّ
ب ال ُّنصر ِة بكل ِّ َ
ٌقابلُه وا ِج ُ
المباركةِ ،
وم الدٌّن.
مع الحقِّ وأهلِه ،وعلى
َ
الظلم وأهلِه إلى ٌَ ِ
ِ

مقررا دراس ًٌّا عن القدس الشرٌؾ
اإلدارة اْلمرٌكٌة ،وٌضع
ً
ٌدرس فً المعاهد اْلزهرٌة وجامعة اْلزهر ،استبقا ًء لجذوة
ّ
ً
وترسٌخا لهم فً
قضٌة القدس فً نفوس النشء والشباب،

ٓٔ -سؤعود ...سؤعود مِن نور الشمس ،مِن ضوء القمر ،مِن

ضمابرهم؛ إنها مبادرة مباركة فسٌخرج جٌل ٌعتز بدٌنه ،وال

النجوم ...سؤعود ...سؤعود وإن متُ فلً ألؾ أخ بعدي؛ هو

ٌفرط بؤرضه مهما حاول اْلعداء إضعافه.

أنا ...سٌعودُ!

٘ -إن هذا المإتمر هام ج ًّدا ،وٌعد تحر ًكا قو ًٌّا لنصرة القدس؛

موقع أنا السلفً

ْلنه تجاوز الشعارات واإلدانات والشجب ،وقد تم َّكن اْلزهر مِن
جمع وفود مِن  8ٙدولة مِن قارات العالم ،بل وشارك به ٌهود

www.anasalafy.com

ٌناهضون الحركة الصهٌونٌة وٌفندون مزاعمها ،وٌعترفون
بالدولة الفلسطٌنٌة.
 -ٙإن "ترامب" بقراره اْلحمق ،أسهم فً أن ٌستنفر الطاقات،
وٌوقظ الوعً العام بالقدس ،وأفاد القضٌة أكثر مما أضرها،
وإن تهوره هذا فتح الباب أمام أمرٌن :أحدهما :استعادة قضٌة
التحرري .واآلخر :إمكانٌة
فلسطٌن عمقها اإلنسانً العالمً
ّ
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صفحات مِن ذاكرة التارٌخ ( )ٖ7قراءة حول الملك

وذكر القاضً البٌضاوي أن الجملة تفٌد إجابة إبراهٌم إلى

والخالفة

ملتمسه ،وأن الظالمٌن مِن ذرٌته ال ٌنالون اإلمامة؛ ْلنها أمانة
ِمن هللا وعهد ،وأن الفاسق ال ٌصلح لإلمامة.

كتبه /زٌن العابدٌن كامل
والمراد :أن إمامة ؼٌر العدل ال تصح؛ فال ٌكون إما ًما شرع ٌٍّا ،ال
أنها ال تقع ،وقد نقل الجصاص وؼٌره عن ابن عباس -رضً هلل

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

عنهما -أنه قال :ال ٌلزم الوفاء بعهد الظالم ،فإن عقد علٌك فً
فهذه نبذة مختصرة نرٌد أن نلقً الضوء مِن خاللها على بعض

ظلم فانقضه ،هذا بالنسبة لشرط العدالة ،عل ًما بؤن ٌزٌد كانت

المسابل الخاصة بالملك والخالفة ،وذلك بعد عرضنا لبعض

تالحقه اإلشاعات التً تقدح فً عدالته.

أحداث الفتن السٌاسٌة التً وقعتْ فً عصر الصحابة -رضً هللا
عنهم-؛ ال سٌما فتنة عبد هللا بن الزبٌر -رضً هللا عنهما،-

وقد كان عبد هللا بن الزبٌر -رضً هللا عنهماٌ -قول بعد مقتل

ورفضه بٌعة ٌزٌد ،ومِن َث َّم رفضه لخالفته.

الحسٌن -رضً هللا عنه" :-أما وهللا ،ما كان ٌبدّ ل بالقرآن الؽناء
وال البكاء مِن خشٌة هللا الحداء -صوت الؽناء لإلبل ،-وال

فهناك عدة مسابل نلخصها فً عدة نقاط لتخرج القراءة بصور ٍة

بالصٌام شراب الحرام ،وال بالمجالس فً حلق الذكر -الركض

بنابٌة متكاملة.

ٌعرض بٌزٌد -فسوؾ ٌلقون ؼ ًٌّا"
فً طلب الصٌدّ -

ً
أوال :شروط ٌجب توافرها فً اإلمام أو الخلٌفة:

اْلشراؾ للبالذري) ،ثم ٌدعو إلى الشورى وٌنال مِن ٌزٌد وٌشتمه

(أنساب

(أنساب اْلشراؾ للبالذري) ،وٌذكر شربه للخمر ،وٌثبط الناس عنه،

ذكر أهل العلم شرو ًطا معٌنة ٌجب توافرها فً الخلٌفة لٌصلح

وأخذ الناس ٌجتمعون إلٌه فٌقوم فٌهم ،فٌذكر مساوئ بنً أمٌة

لتولً أمر اْلمة ،ومنها :اإلسالم ،والبلوغ ،والعقل ،والحرٌة،

(أخبار مكة وما جاء فٌها مِن اآلثار لألرزقً).

والذكورٌة ،والعلم ،والعدالة ،والقرشٌة ،وؼٌر ذلك مِن الشروط،

أٌضا ٌذكرون هذا الكالم ،ولعل
وقد كان بعض الناس فً المدٌنة ً

لكننا نرٌد أن نسلِّط الضوء على شرطً العلم والعدالة؛ فالبد أن

هذه االتهامات التً تقدح فً العدالة كانت مِن اْلسباب التً

ً
عدال أمٌ ًنا ،والعدالة هً عبارة عن االلتزام
ٌكون الخلٌفة

جعلت عبد هللا بن الزبٌر -رضً هللا عنهماٌ -رفض بٌعة ٌزٌد

بالفرابض والفضابل ،وتجنب الفواحش والرذابل.

باإلضافة إلى السبب الربٌسً ،وهو طرٌقة ترشٌح ٌزٌد وتولٌه

وقد ذكر أبو بكر الجصاص فً كتابه أحكام القرآن أن فً قوله -

الخالفة.

َّ
الظالِمٌِنَ )
تعالى -إلبراهٌم -علٌه السالمَ ( :-ال ٌَ َنال ُ َع ْهدِي
(البقرة ،)ٕٔٗ:إجابة لسإاله أن ٌجعل مِن ذرٌته أبمة ،وتعرٌ ًفا له

وأما بالنسبة لشرط العلم ،فٌعنون به العلم بؤمور الدٌن ومصالح
اْلمة وسٌاستها.

بذلك ،وبؤن الظالمٌن منهم ال ٌكونون أبمة.

ومِن اآلثار فً ذلك :سٌرة عمر -رضً هللا عنه -فً أمرابه

ثم قال" :فال ٌجوز أن ٌكون الظالم نب ٌٍّا وال خلٌفة لنبً وال

الذٌن كان ٌإ ِّمرهم فً البالد ،أنه كان ال ٌراعً اْلفضل فً الدٌن

ت
قاض ًٌا ،وال َمن ٌلزم الناس قبول قوله فً أمور الدٌن مِن مف ٍ

فقط ،بل ٌضم إلٌه مزٌد المعرفة بالسٌاسة مع اجتناب ما ٌخالؾ
الشرع فٌها؛ فألجل ذلك أَ َّم َر معاوٌة والمؽٌرة بن شعبة وعمرو

خبرا ،فقد
أو شاهد أو مخبر عن النبً -صلى هللا علٌه وسلمً -
أفادت اآلٌة أن شرط جمٌع َمن كان فً محل االبتمام به فً أمر

بن العاصم مع وجود َمن هو أفضل منهم فً أمر الدٌن والعلم:

الدٌن العدالة والصالح" (انتهى).

كؤبً الدرداء فً الشام ،وابن مسعود فً الكوفة.
جاء فً الموسوعة الفقهٌة فً بٌان المقصد اْلساس للدولة:
صال ِِح ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ الدٌِّنِ ٌَّ ِة َوال ُّد ْن ٌَ ِو ٌَّةٌَِ .قُول
"ه َُو ِر َعا ٌَ ُة َم َ
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ٌِّن
ضو َع ٌة لِ ِخالَ َف ِة ال ُّن ُب َّو ِة فًِ ح َِرا َ
ِي :ا ْإل َما َم ُة َم ْو ُ
ا ْل َم َاو ْرد ُّ
س ِة الد ِ
ت فًِ
ص ُد ُر َع ْن ُه َجمٌِ ُع ا ْل ِوالَ ٌَا ِ
س ِة ال ُّد ْن ٌَاَ ،وا ْإل َما ُم ه َُو مَنْ َت ْ
َوسِ ٌَا َ

ِلرح ِِم ،أَ َما َوهللاِ َْل ُ َّم ٌة أَ ْنتَ أَ َ
ش ُّرهَا َْل ُ َّم ٌة َخ ٌْ ٌر"
صوالً ل َّ
َق َّوا ًما َو ُ
مسلم).

ح
ب بِا ْل ِوالَ ٌَا ِ
صالَ ُ
ت إِ ْ
صو ُد ا ْل َوا ِج ُ
الدَّ ْولَةَِ .و ٌَقُول ابْنُ َت ٌْ ِم ٌَّ َةَ :فا ْل َم ْق ُ
ٌِن ا ْل َخ ْل ِق الَّذِي َم َتى َفا َت ُه ْم َخسِ ُروا ُخ ْس َرا ًنا ُمبٌِ ًناَ ،ولَ ْم ٌَ ْن َف ْع ُه ْم َما
د ِ

بل كان -رضً هللا عنهٌ -صلً خلؾ الحجاج ،بل وحج معه،

(رواه

وباٌع عبد الملك بن مروان ،ولم ٌخرج على الحاكم أو ٌؤمر

ح َما الَ ٌَقُو ُم الدٌِّنُ إِالَّ ِب ِه مِنْ أَ ْم ِر
صالَ ُ
َن ِع ُموا ِب ِه فًِ ال ُّد ْن ٌَاَ ،وإِ ْ
ُد ْن ٌَا ُه ْمَ .و ٌَقُول ابْنُ ْ
ب ال َّ
ش ْرعِ ًِّ
اْل ْز َر ِق :إِنَّ َحقٌِ َق َة ه ََذا ا ْل ُو ُجو ِ
ب ا ْإل َم ِام َرا ِج َع ٌة إِلَى ال ِّن ٌَا َب ِة َع ِن ال َّ
ار ِع فًِ ِح ْفظِ
ص ِ
وب َن ْ
ٌَ ْعنًِ ُو ُج َ
ش ِ
ار َه ِذ ِه ال ِّن ٌَا َب ِة ِخالَ َف ًة
س ِّم ًَ بِ ْ
س ِة ال ُّد ْن ٌَا بِهَِ ،و ُ
ٌِّن َوسِ ٌَا َ
الد ِ
اعتِ َب ِ
ٌجا ِد ا ْل َخ ْل ِق الَ ال ُّد ْن ٌَا
صو ُد فًِ إِ َ
َوإِ َما َم ًة َو َذلِ َك ْلِنَّ الدٌِّنَ ه َُو ا ْل َم ْق ُ

بالخروج علٌه؛ ْلنه كان ٌكره اللجوء إلى العنؾ واالقتتال؛ لما
فً ذلك مِن سفك الدماء ،وإضعاؾ لوحدة الجماعة المسلمة،
فلما أجمع الناس على البٌعة لعبد الملك بن مروان كتب إلٌه ابن
عمر" :أما بعد ،فإنً قد باٌعت لعبد الملك أمٌر المإمنٌن بالسمع
بنً قد
والطاعة على سنة هللا وسنة رسوله فٌما استطعت ،وإن ّ

َف َق ْط" (انتهى).

أقروا بذلك" (الطبقات البن سعد).
إذن فال بد مِن وجود العلم للحفاظ على أمري الدٌن والدنٌا؛ ْلن
فالعلة لٌست فً ثبوت الوالٌة الشرعٌة مِن عدمها ،ولكن العلة

جهل الخلٌفة أو اإلمام سٌعود بال شك بالضرر البالػ على العباد

هً سفك الدماء ،عل ًما بؤننا ال نثبت الوالٌة الشرعٌة فً النظام

والبالد ،وأما َمن كان مستجم ًعا ْلكثر الشروط ولم ٌجمعها كلها؛

الجمهوري الحدٌث؛ فانتبه ،ولقد قامت الدولة العباسٌة على

فٌجوز مباٌعته ،مع االجتهاد والسعً الستجماعها كلها.

أنقاض الدولة اْلموٌة على ٌد أبً العباس السفاح الذي قضى
ومثال ذلكَ :من تؽلب وهو جاهلٌ ،فقد شرط العلم ً
مثال ،وكان

على الدولة اْلموٌة ،وقتل عشرات اآلالؾ مِن المسلمٌن.

صرفه ومنابذته فتنة وفساد؛ حكمنا بانعقاد إمامته حفا ًظا على
وهنا سإال :ماذا فعل العلماء فً عصره؟!

وحدة الكلمة ،وكٌان اْلمة؛ فلقد قُتل عبد هللا بن الزبٌر -رضً
أمٌرا للمإمنٌن ،ودخلت فً طاعته
هللا عنهما -وقد كان
ً

نظرا لعدم القدرة على ذلك،
لقد باٌعوه ولم ٌؤمروا بقتاله؛
ً

ومباٌعته" :الكوفة ،والبصرة ،ومصر ،وخراسان ،والشام -معقل

وللمفاسد المحتملة ،بل وربما المفاسد المحققة.

اْلموٌٌن ،"-ولم ٌبقَ سوى اْلردن فً عهد عبد الملك بن
مروان ،وقد قتله الحجاج؛ فماذا كان موقؾ عبد هللا بن عمر -

قال الشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن -رحمه هللا -فً شرح
العقٌدة السفارٌنٌة(" :وشرطه) :أي شرط اإلمام الذي ٌكون
ً
شروطا ...-ومنها( :اإلسالم) :وهذا
خلٌفة على المسلمٌن -وعدد
البد منه ،فال ٌمكن أن ٌتولى على المسلمٌن ؼٌر مسم أب ًدا ،بل
البد أن ٌكون مسل ًما؛ فلو استولى علٌهم كافر بالقهر ،وعندهم
فٌه مِن هللا برهان أنه كافر؛ بؤن ٌعلن أنه ٌهودي أو نصرانً
مثالً ،فإن والٌته علٌهم ال تنفذ وال تصح ،وعلٌهم أن ٌنابذوه،
ولكن البد مِن شرط مهم وهو القدرة على إزالته ،فإن كان ال
تمكن إزالته إال بإراقة الدماء وحلول الفوضى؛ فلٌصبروا حتى
ٌفتح هللا لهم با ًبا؛ ْلن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته ال
ٌستفٌد منها الناس إال الشر والفساد والتنازع ،وكون كل طابفة
ترٌد أن تكون السلطة حسب أهوابها ...ثم قال :والبد أن ٌكون
على دراٌة ومعرفة بالسٌاسة ،ومعرفة باْلحوال حتى ٌدٌر الحكم
على ما تقتضٌه الشرٌعة ،وتقتضٌه المصالح".

رضً هللا عنهما-؟!
عن نافع أن ابن عمر -رضً هللا عنهما :-أَ َتاهُ َر ُجالَ ِن فًِ فِ ْت َن ِة
ا ْب ِن ُّ
ِب
صاح ُ
ص َن ُعوا َوأَ ْنتَ ابْنُ ُع َم َرَ ،و َ
اس َ
الز َب ٌْ ِر َف َقاالَ :إِنَّ ال َّن َ
سلَّ َمَ ،-ف َما ٌَ ْم َن ُع َك أَنْ َت ْخ ُر َج؟ َف َقالَ:
صلَّى هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َ
ال َّن ِب ًِّ َ -
هللا َح َّر َم َد َم أَخًِ"َ ،ف َقاالَ :أَلَ ْم ٌَ ُق ِل َّ
هللاَُ ( :و َقاتِلُو ُه ْم
" ٌَ ْم َن ُعنًِ أَنَّ َّ َ
َح َّتى الَ َت ُكونَ فِ ْت َن ٌة) (اْلنفالَ ،)ٖ9:ف َقالََ " :قا َت ْل َنا َح َّتى لَ ْم َت ُكنْ فِ ْت َن ٌة،
َو َكانَ الدٌِّنُ ِ َّهللَِ ،وأَ ْن ُت ْم ُت ِرٌدُونَ أَنْ ُت َقاتِلُوا َح َّتى َت ُكونَ فِ ْت َن ٌةَ ،و ٌَ ُكونَ
الدٌِّنُ ل َِؽ ٌْر َّ
هللاِ" (رواه البخاري).
ِ
ج ابْنَ ُّ
الز َب ٌْ ِر
وعن أبً نوفل بن أبً عقرب قالَ " :ل َّما َق َتل َ ا ْل َح َّجا ُ
ش ا ْل َمدٌِ َنةَِ ،ف َم َّر بِ ِه َع ْب ُد
اٌ ُظ بِ ِه قُ َر ٌْ َ
َو َ
ٌق ا ْل َمدٌِ َن ِة ٌُ َؽ ِ
صلَ َب ُه َعلَى َط ِر ِ
"السال ُم َعلَ ٌْ َك أَ َبا ُخ َب ٌْبٍَ ،ث َ
الث
ؾ َعلَ ٌْهَِ ،ف َقالَ:
َّ ِ
َّ
هللا بْنُ ُع َم َر َف َو َق َ

وللحدٌث بقٌة -بمشٌبة هللا تعالى.-

ص َّوا ًما
هللا ُك ْنتُ أَ ْن َها َك عَنْ َه َذاَ ،ثال ًثاَ ،و َّ ِ
َم َّراتٍَ ،و َّ ِ
هللا لَ َقدْ ُك ْنتَ َ
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قاعدة" :اختٌار اْلصلح" وضوابطها الشرعٌة

قلٌل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب -رضً هللا عنهٌ -قول :اللهم
أشكو إلٌك جلد الفاجر وعجز الثقة .فالواجب فً كل والٌة

كتبه /فتحً الموصلً

اْلصلح بحسبها.

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

فإذا تعٌن رجالن أحدهما أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة؛ قدِّم
ضررا فٌها؛ فٌقدم فً إمارة
أنفعهما لتلك الوالٌة وأقلهما
ً

فهذه قاعدة عظٌمة مِن قواعد الشرع ،وأصل كبٌر مِن أصول

الحروب الرجل القوي الشجاع -وإن كان فٌه فجور -على الرجل

السٌاسة الشرعٌة ،وباب دقٌق مِن أبواب الوالٌات الدٌنٌة

سبِل اإلمام أحمد عن
الضعٌؾ العاجز وإن كان أمٌ ًنا؛ كما ُ

والوظابؾ الدنٌوٌة ،وؼالب الخطؤ فٌها ٌنشؤ مِن ثالث جهات:

الرجلٌن ٌكونان أمٌرٌن فً الؽزو ،وأحدهما قوي فاجر ،واآلخر
صالح ضعٌؾ :مع أٌهما ٌُؽزى؟ فقال :أما الفاجر القوي فقوته

 -مِن جهة الجهل بتؤصٌلها وتصورها وتحدٌد مفهومها.

للمسلمٌن وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعٌؾ فصالحه
 -ومِن جهة تنزٌلها وتطبٌقها على الواقع.

لنفسه وضعفه على المسلمٌن؛ ف ٌُؽزى مع القوي الفاجر"
(مجموع الفتاوى .)ٕ٘٘ /ٕ8

 -ومِن جهة عدم اعتبارها بالكلٌة لنقص الدٌانة والورع.

الخامس :ال تتم معرفة اْلصلح فً كل والٌة إال بمعرفة مقصود

وٌمكن تلخٌص موجبات فهمها وتطبٌقها باْلمور

تلك الوالٌة مِن جهة ،ومعرفة الطرٌق الموصل إلى المقصود،

اآلتٌة:

وب َمن تقوم به الوالٌة مِن جهة ثانٌة؛ أما مع الجهل بمقصود
الوالٌة أو مع الجهل بطرٌقها؛ فٌتعذر تعٌٌن اْلصلح.

اْلول :فً كل والٌة وعمل ٌقدم اْلصلح لتلك الوالٌة أو العمل؛
واْلصلح فً كل والٌة ٌكون بحسب تلك الوالٌة؛ فتارة ٌكون

السادس :قٌام الوالٌات باْلقل خٌر مِن تعطٌلها طل ًبا لألكثر؛

اْلصلح هو القوي ،وتارة ٌكون اْلصلح التقً ،بحسب الوالٌة

حاجً؛ ٌقول العز بن عبد
لضروري أو
فتعطٌل الوالٌات تعطٌل
ّ
ّ

نفسها.

ً
عدال ٌقوم بالوالٌات ا ْل َعا َّمة
السالم -رحمه هللا" :-إِذا لم نجد
والخاصة قدم ا ْل َفا ِجر على اْلفجر ،والخابن على اْلخون؛ ِْلَن
ضٌٌع ا ْلكل" (كتاب الفوابد فً اختصار
حفظ ا ْل َب ْعض أولى مِن َت ْ

ضا
الثانً :المعٌار فً اْلصلح ٌكون
معٌارا شرع ًٌّا ال عقل ًٌّا مح ً
ً
باعتبار القوة واْلمانة ،والعلم والعدالة ،والخبرة والدٌانة؛

المقاصد ،ص ٘.)8

فاْلوصاؾ ثنابٌة ،وعند التعذر ٌصار إلى أحدهما بحسب
ي ْاْلَمٌِنُ )
اس َتؤْ َج ْرتَ ا ْل َق ِو ُّ
الوالٌة ،قال -تعالى( :-إِنَّ َخ ٌْ َر َم ِن ْ
ض إِ ِّنً َحفٌِ ٌظ
اج َع ْلنًِ َعلَى َخ َزاب ِِن ْاْلَ ْر ِ
(القصص ،)ٕٙ:وقالَ ( :قال َ ْ

السابعٌُ :راعى عند اختٌار اْلصلح ما ٌقتضٌه واجب الوقت،
ودواعً الحاجة ،ومرتبة المصلحة باعتبار عمومها أو

َعلٌِ ٌم) (ٌوسؾ.)٘٘:

أمر مِن أمور الدٌن والدنٌا ٌختلؾ
خصوصها ،واْلصلح فً كل ٍ
باختالؾ الزمان والمكان ،واْلحوال واْلشخاص؛ فاْلصلح فً

الثالث :أن اختٌار اْلصلح مِن اْلحكام الواجبة ال مِن اْلحكام

كل حال بحسب ذلك الحال.

المستحبة؛ فإذا تع ٌّن اْلصلح للوالٌة صار اختٌاره وتقدٌمه فً
الوالٌات واْلعمال على الوجوب ال على االستحباب؛ وال ٌجوز

الثامن :ال ٌقدم الصالح على اْلصلح إال عند النفور مِن اْلصلح،

التوقؾ إال مع عدم العلم باْلصلح ،أو مع العجز عن االختٌار.

أو العتبار المصلحة الراجحة.

الرابع :فرق ب ٌْن اختٌار اْلعدل واْلتقى ،وب ٌْن اختٌار اْلصلح؛

التاسع :التخٌٌر ب ٌْن اْلشٌاء منها ما ٌكون تخٌٌر (شهوة)،

فال ٌلزم أن ٌكون اْلصلح فً كل والٌة هو اْلعدل واْلتقى؛ ٌقول

ومنها ما ٌكون تخٌٌر (مصلحة) ،وقاعدة اختٌار اْلصلح مبنٌة

شٌخ اإلسالم -رحمه هللا" :-اجتماع القوة واْلمانة فً الناس

على الدوام على المصلحة ال على الشهوة.
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وهنا فابدة ذكرها شٌخ اإلسالم -رحمه هللا -فقال" :التخٌٌر فً
الشرع نوعان :ف َمن خ ٌّر فٌما ٌفعله لؽٌره بوالٌته علٌه وبوكالة
مطلقة ،لم ٌبح له فٌها فعل ما شاء؛ بل علٌه أن ٌختار اْلصلح،
وأما َمن تصرؾ لنفسه؛ فتارة ٌؤمره الشرع باختٌار ما هو
اْلصلح بحسب اجتهاده ...وتارة ٌبٌح له ما شاء مِن اْلنواع
التً خٌر بٌنها" (مجموع الفتاوى ٕٗ.)ٕٔٔ /

وفًِ الموضع ٌنبؽً التذكٌر بتنبٌهٌن اْلول:
 أن العبد إذا تصرؾ لؽٌرهٌ :ختار له اْلصلح. وإذا تصرؾ لنفسه :فتارة ٌختار اْلصلح ،وتارة ٌختار اْلٌسر،وتارة ٌختار اْلشهى ،بحسب المقام لهذا جاء فً الحدٌثَ " :ما
سلَّ َمَ -بٌْنَ أَ ْم َر ٌْ ِن إِ َّال ْ
س َر ُه َما"
ار أَ ٌْ َ
اخ َت َ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ُخ ٌِّ َر ال َّن ِب ًُّ َ -
(متفق علٌه) ،وهذا محمول على أمر الدنٌا ،وكان االختٌار لنفسه.
نظر خاص ،فهو
والتنبٌه الثانً :أن اختٌار اْلصلح ٌحتاج إلى ٍ
مِن اْلمور االجتهادٌة؛ وال إنكار فٌه إذا كان الترجٌح مبن ًٌّا على
العلم والعدل ،ال على الهوى والجهل.
اْلمر العاشر :العدول عن اْلصلح إلى الصالح مع إمكان ترجٌح
اْلصلح ٌكون تر ًكا لواجب.

إذ اختٌار اْلصلح:
 ٌدفع الفتنة. وٌحفظ المصلحة. وٌعٌن على اجتماع الكلمة. وٌنزل الناس منازلهم. وٌسوسهم بالعلم والعدل.وهللا وحده الهادي إلى سواء السبٌل.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
23

اللهم رد المسلمٌن إلى دٌنهم ً
ً
جمٌال ،وأصلح شبابهم
ردّ ا

رأٌتك ُت ْحسِ ن الصالة!

ونساءهم ،والحمد هلل رب العالمٌن.
كتبه /حنفً مصطفى
موقع أنا السلفً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
www.anasalafy.com
سن الصلة
فإن هللا -تعالى -أمرنا فً كتابه بما ٌقربنا إلٌه ،وٌح ِّ
التً ب ٌْن العبد وربه وٌقوٌها ،ومِن ذلك :حسن الصالة وتمامها
وخشوعها ،فحسن الصالة هو ُحسن الصلة باهلل -تعالى ،-وكلما
زاد حسنها وخشوعها كلما قوٌت الصلة باهلل.
وذكر هللا سبب دخول جنة الفردوس ،فقال -سبحانهَ ( :-قدْ أَ ْفلَ َح
ص َالتِ ِه ْم َخاشِ عُونَ ) (المإمنون،)ٕ-ٔ:
ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ  .الَّذٌِنَ ُه ْم فًِ َ
ص َال َة َت ْن َهى َع ِن
وذكر -سبحانه -مِن ثمار الصالة الطٌبة( :إِنَّ ال َّ
ا ْل َف ْح َ
هللا أَ ْك َب ُر) (العنكبوت.)ٗ٘:
شاءِ َوا ْل ُم ْن َك ِر َو َل ِذ ْك ُر َّ ِ
فالصالة الحسنة الطٌبة المقبولة تثمر ذكر هللا ،والمنع مِن
الفحشاء والمنكر ،وكان النبً -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قولٌَ ( :ا
ص َال َة أَ ِر ْح َنا ِب َها) (رواه أحمد وأبو داود ،وصححه اْللبانً)،
ِب َالل ُ أَق ِِم ال َّ
ص َال ِة) (رواه أحمد والنسابً،
وقالَ ( :و ُج ِعلَتْ ُق َّرةُ َع ٌْنًِ فًِ ال َّ
وصححه اْللبانً).
ولما سمع عمر -رضً هللا عنه -أن كسرى ٌج ِّهز جٌ ً
شا؛ جهز
شا ثم ذهب إلى المسجد لٌختار قابد الجٌش فرأى ً
جٌ ً
رجال ٌصلً
أعجبته صالته فاختاره لهذه المهمة ،فسؤله فقال له" :رأٌتك
تحسن الصالة!".
إنه الصحابً النعمان بن مقرن المزنً -رضً هللا عنه-؛ ْلن
القابد أو المسبول إذا كان ٌحسن الصالة فهو حسن الصلة باهلل -
تعالى ،-فتجده موف ًقا معا ًنا مسد ًدا ،مستجاب الدعوة ،فكان -
رضً هللا عنه -موف ًقا مسددً ا ،رزقه هللا الشهادة مع نصر
للمسلمٌن فً معركة "نهاوند" فتح الفتوح ،فكان اختٌار عمر -
رضً هللا عنه -موف ًقا.
كذلك البٌوت والمجتمع واْلمة إذا حسنت الصالة حسنت الصلة
باهلل؛ فتجد التوفٌق واإلعانة ،والسداد واالهتداء إلى الخٌر
والصواب؛ فؤحسنوا الصلة باهلل ب ُحسن الصالة له -سبحانه.-
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النخلة!

 ومنها :سرور اإلنسان بنجابة ولده و ُحسن فهمه ،فعمر -رضًهللا عنه -تمنى أن ابنه أجاب لٌعلم النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

كتبه /جمال فتح هللا عبد الهادي

ُحسن فهمه ونجابته وٌدعو له.

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

قال العلماء" :وش َّبه النخلة بالمسلم فً كثرة خٌرها ودوام ظلها
وطٌب ثمرها ،ووجوده على الدوام ،فإنه مِن حٌن ٌطلع ثمرها ال

فعن عبد هللا بن عمر -رضً هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا

ٌزال ٌإكل منه حتى ٌٌبس ،وبعد أن ٌٌبس ٌتخذ منه منافع

ش َج ِر َ
علٌه وسلم -قال( :إِنَّ مِنَ ال َّ
ش َج َر ًة َال ٌَ ْسقُ ُط َو َرقُ َهاَ ،وإِ َّن َها
اس فًِ َ
ش َج ِر ا ْل َب َوادِي.
َم َثل ُ ا ْل ُم ْسل ِِمَ ،ف َح ِّد ُثونًِ َما ه ًَِ؟) َف َو َق َع ال َّن ُ
اس َت ْح ٌَ ٌْتُ ُ ،ث َّم َقالُوا:
َقال َ َع ْب ُد هللاَِ :و َو َق َع فًِ َن ْفسِ ً أَ َّن َها ال َّن ْخلَ ُةَ ،ف ْ

جذوعا وحط ًبا
كثٌرة ،ومِن خشبها وورقها وأؼصانها ،فٌستعمل
ً
وحصرا وحباالً ،وؼٌر ذلك ،ثم آخر شًء
وعص ًٌّا ،ومخاصر،
ً
منها نواها ٌنتفع به عل ًفا لبعض الحٌوانات ،ثم جمال نباتها

سولَ هللاِ؟ َف َقالَ( :ه ًَِ ال َّن ْخلَ ُة)َ .قالََ :ف َذ َك ْرتُ َذلِ َك
َحدِّ ْث َنا َما ه ًَِ ٌَا َر ُ
لِ ُع َم َرَ ،ف َقالََ :
ب إِلَ ًَّ مِنْ َك َذا
"ْلَنْ َت ُكونَ قُ ْلتَ  :ه ًَِ ال َّن ْخلَ ُة ،أَ َح ُّ

وحسن هٌبة ثمرها فهً منافع كلها وخٌر وجمال ،كما أن
المإمن خٌر كله مِن كثرة طاعاته ومكارم أخالقه ،وٌحافِظ على

َو َك َذا" (متفق علٌه) .وفً رواٌة أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
قال( :أَ ْخ ِب ُرونًِ ِب َ
ٌِن
ش َج َر ٍة َم َثل ُ َها َم َثل ُ ال ُم ْسل ِِمُ ،ت ْإتًِ أ ُ ُكلَ َها ُكل َّ ح ٍ
بِإِ ْذ ِن َر ِّب َهاَ ،والَ َت ُحتُّ َو َر َق َها) َف َو َق َع فًِ َن ْفسِ ً أَ َّن َها ال َّن ْخلَ ُةَ ،ف َك ِرهْ تُ
أَنْ أَ َت َكلَّ َمَ ،و َث َّم أَ ُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُرَ ،ف َل َّما لَ ْم ٌَ َت َكلَّ َماَ ،قال َ ال َّنبِ ًُّ َ -
صلَّى هللا ُ

صالته وصٌامه ،وقراءته وذكره ،والصدقة والصلة وسابر
الطاعات ،وؼٌر ذلك؛ فهذا هو الصحٌح مِن وجه التشبٌه".
فالمإمن كالؽٌث أٌنما وقع نفع!

سلَّ َم( :-ه ًَِ ال َّن ْخلَ ُة)َ ،فلَ َّما َخ َر ْجتُ َم َع أَ ِبً قُ ْلتُ ٌَ " :ا أَ َب َتاهُ،
َعلَ ٌْ ِه َو َ
َو َق َع فًِ َن ْفسِ ً أَ َّن َها ال َّن ْخلَ ُةَ ،قالََ :ما َم َن َع َك أَنْ َت ُقو َل َهاَ ،ل ْو ُك ْنتَ

وعًِ،
"وأ ُ ْلق ًَِ فًِ َن ْفسِ ً أَ ْو ُر َ
قال ابن عمر -رضً هللا عنهماَ :-
َاب َأنْ
أَ َّن َها ال َّن ْخلَ ُةَ ،ف َج َع ْلتُ أ ُ ِرٌ ُد أَنْ أَقُولَ َهاَ ،فإِ َذا أَ ْس َنانُ ا ْل َق ْو ِمَ ،فؤَه ُ
أَ َت َكلَّ َم" :وهذا مِن أدب ابن عمر الجم ،وهكذا ٌجب أن ٌكون

قُ ْل َت َها َكانَ أَ َح َّب إِلَ ًَّ مِنْ َك َذا َو َك َذا" (متفق علٌه) .وفً رواٌة:
"وأ ُ ْلق ًَِ فًِ َن ْفسِ ً أَ ْو ُرو ِع ًَ ،أَ َّن َها ال َّن ْخلَ ُةَ ،ف َج َع ْلتُ أ ُ ِرٌ ُد أَنْ
َ

الشباب مع الكبار مِن اْلدب والتوقٌر.

هَاب أَنْ أَ َت َكلَّ َمَ ،فلَ َّما َ
أَقُولَ َهاَ ،فإِ َذا أَ ْس َنانُ ا ْل َق ْو ِمَ ،فؤ َ ُ
س َك ُتواَ ،قال َ
سلَّ َم( :-ه ًَِ ال َّن ْخلَ ُة) (رواه مسلم).
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
َر ُ

والحمد هلل رب العالمٌن.

وفً هذا الحدٌث عدة فوابد ٌجب على كل مسلم أن

موقع أنا السلفً

ٌستفٌد منها وٌعمل بها لكً ٌكون صورة مشرفة
www.anasalafy.com

لإلسالم:
 منها :استحباب إلقاء العالم المسؤلة على أصحابه لٌختبرأفهامهم وٌرؼبهم فً الفكر واالعتناء.
 ومنها :ضرب اْلمثال واْلشباه. ومنها :توقٌر الكبار كما فعل ابن عمر -رضً هللا عنهما ،-لكنإذا لم ٌعرؾ الكبار المسؤلة فٌنبؽً للصؽٌر الذي ٌعرفها أن
ٌقولها.
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فاعتذر لهم إذا أخطؤتَ  ،فالمعذرة دلٌل عافٌة وثقة بالنفس؛ ألم

أدبٌات العمل!

ٌقل عمر" :أصابت امرأة وأخطؤ عمر!" ،ونحن ننقلها الٌوم
كتبه /رجب أبو بسٌسة

اصا له -رضً هللا عنه ،-واستعمل حُسنَ
مدحا لعمر ،ولٌس انتق ً
ً
ً
مساحة ل َمن ٌنقل الكالم
الظن بهم ،والدعاء لهم ،وال تعطً
ِ
َ
َ
ض إِلٌَك إِخوا َنك!
الفتنة
و ٌُثٌ ُر
والنمٌمة ل ٌُ َب ِّؽ َ

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
نفوس قوٌة تتحمل اْلعباء،
فالعمل المإسسً ٌحتاج إلى
ٍ

وكذلك فهم نفسٌة المحٌطٌن بك واستشارتهم ،وعدم اإلقدام على

وتتجرع اْلزمات ،وال تتململ مِن النقد ،وكوالٌس االجتماعات،

شًءٍ ٌجعلهم ٌسٌبون الظن بك ،وقد كان سٌد ولد آدم -علٌه
صفِ ٌَّ ُة
السالمٌُ -راعً ذلك وٌهتم به؛ فصح عنه أنه قال( :إِ َّن َها َ
ِب ْنتُ ُح ٌَ ًٍّ) (متفق علٌه)؛ حتى ال ٌسٌبون الظن فٌهلكون بذلك،

حٌان كثٌر ٍة تساور اإلنسانَ خاطرة أن العمل َ الجماعً
وفً أ ٍ
والمإسسً ٌمنعه مِن االنطالق ،وأنه روتٌن وعمل معقد؛ بسبب
القٌود ،والتسلسل اإلداري وإجراءاته ،إلخ.

وعندما سبِل قال( :إِنَّ ال َّ
ان َم ْج َرى الد َِّم،
ش ٌْ َطانَ ٌَ ْج ِري مِنَ اإلِ ْن َ
س ِ
وءا -أَ ْو َقالََ :
ش ٌْ ًبا)-؛ فنحن
س ً
ِؾ فًِ قُلُوبِ ُك َما ُ
َوإِ ِّنً َخشِ ٌتُ أَنْ ٌَ ْقذ َ

ً
تربوٌة أُؼلقتْ ،
كثٌرا مِن اْلعمال قد تعطلت ،ومحاضنَ
وأرى أنَّ
ً
جماح
كبح
دَعو ٌَّ ًة ض ُعفت ،وأخرى تمزقت بسبب عدم
وكٌانا ٍ
ت َ
ِ
ِ
هذا الشعور ،وبسبب إطالق العنان له.

أولى بهذا المعنى.
ضا فً العمل المإسسً وقٌادة الناس :تحمل
ومِن المهم أٌ ً
التجاوزات واإلساءات مِن بعض اْلفراد ،واحتساب ذلك عند هللا،

ب -رضً هللا
بن أبً طال ٍ
ِّ
وفً مثل هذا الجو ٌح ُ
ض ُرنً قول َ
علً ِ
أمورا تؽٌرتَ " :ك َد ُر
رجل مجر ٍ
عنه -فً نصٌح ِة
ب َعاٌَنَ
ً
ٍ

وفً نفس الوقت إذا رأى أوضا ًعا ؼٌر صحٌحة أن ٌبادِر إلى
تصحٌحها ،ولكن وفق آداب النصٌحة ،واختٌار المكان والزمان

ص ْف ِو الفردِ" ،وهذا الكال ُم مِن أمٌر المإمنٌن
الجماع ِة خٌ ٌر مِن َ
زمن العلم والدٌانة والورع ،فما بال ُ َك بزمانِنا هذا؟!
علً كان فً
ِ

المناسب؛ ال كما ٌفعل صؽار العقل وضٌقً اْلفق ،الذٌن ال ٌحلو

بل ما أظنُّ أن ٌتحقق الصفو وال الراحة ل َمن ٌنفرد وٌترك

لهم النقد إال على صفحات التواصل االجتماعً أو الثرثرة فً

إخوانه ودعوته ومإسسته.

جوا عا ًّما مِن الضؽوط وتشرذم اْلعمال،
المنتدٌات حتى ٌخلقوا ًّ
وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صن ًعا!

فعلٌنا أن نتحمل ونصبر ،واْلجر على قدر المشقة ،والمإمن
الذي ٌخالِط الناس وٌصبر خٌر وأنجع وأنفع للناس وللمجتمع:

والهدؾ المشترك للعمل ودٌمومة التذكٌر به ،أمر ٌساعد على

اس
قال النبً -علٌه الصالة والسالم( :-ال ُم ْسلِ ُم إِ َذا َكانَ ٌُ َخالِ ُط ال َّن َ
اس َو َال
صبِ ُر َعلَى أَ َذا ُه ْم َخ ٌْ ٌر مِنَ ال ُم ْسل ِِم الَّذِي َال ٌُ َخالِ ُط ال َّن َ
َو ٌَ ْ
صبِ ُر َعلَى أَ َذا ُه ْم) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه اْللبانً).
ٌَ ْ

تجاوز الصعاب والتحدٌات؛ وإال مِن الخطر أن ٌعمل كل ٌّ منا على
هدفه الخاص ،وننسى الهدؾ اْلصلً الذي نتعاون علٌه؛ فعلى
الفرد أن ٌتعامل فً مإسسته أو دعوته بنفسٌة أنه صاحب
العمل ،ال بنفسٌة موظؾ وأجٌر ،والفرق واضح ل َمن تؤمل.

ثم نقول للعامل فً العمل المإسسً :علٌك بالعبادات الذاتٌة،
والطاعات الخفٌة ،مع التفكٌر فً عواقب اْلمور ،مثل :خطورة

والبد مِن وضوح اْلهداؾ والؽاٌات؛ ْلن ذلك ٌإدي إلى النظر

االنزواء ،والنزاع وترك العمل؛ فإنما ٌؤكل الذبب مِن الؽنم الشاة

للمستقبل والسعً لألمام ،والتطلع لإلنجاز ،أما الوسابل فٌحب أال

القاصٌة حتى ولو كانت قوٌة  -وهذه كلها أمور مِن شؤنها تعٌنك

نجمد علٌها ،بل تتؽٌر بحسب الواقع والمعطٌات.

على العمل والصبر ،وطول النفس،

فها هو "عبد الحمٌد بن بادٌس" لما منعه المندوب السامً
الفرنسً مِن الكالم والتدرٌس فً المساجد ،قال له بكل إصرار

جو
وحتى تستمر بدون
كلل ،وتعمل فً ٍّ
انقطاع ،وتواصِ ل بدون ٍ
ٍ
مِن الصفاء واْلرٌحٌة؛ فعلٌك بحسن االستماع واإلنصات

وتمسك بالهدؾ ؼٌر جامد على وسٌلة بعٌنٌها " :أٌها الحاكم،

إلخوانك ،وأال تعطً فرصة للشٌطان بؤن ٌفس َد ما بٌنك وبٌنهم،

إنك لن تستطٌع إخماد أصواتنا مهما فعلتَ ! فاستشاط ؼض ًبا،
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عرس علَّمتُ أح َد
وقال :كٌؾ ال استطٌع؟ فقال له :إذا كنتَ فً
ٍ
الحاضرٌن ،وإذا كنتُ فً عزاء وعظتُ أحد المعزٌن ،وإذا
جلستُ فً قطار كلمتُ أحد المسافرٌن ،وإن دخلت السجن
أرشدت أحد المسجونٌن وإن قتلتمونً التهبت مشاعر
المواطنٌن! وخٌر لكم أٌها الحاكم أال تتعرضوا لهذه اْلمة فً
دٌنها ولؽتها!".
تؤمل اإلصرار على العمل وعدم الجمود على الوسابل ،ونحن
على ٌقٌن أنه ال ٌُؽلق باب إال وتفتح أبواب -بإذن هللا.-
أٌها الجٌل ...دعوتنا هً كٌاننا الذي تربٌنا فٌه على اتباع منهج
اإلسالم الصافً ،فٌجب أن نحافِظ علٌها مما قد ٌشوبها.
ومِن أقوى وسابل المحافظة بعد توفٌق هللا :متابعة المنهج،
وطلب العلم ،واالجتماع والتعاون ،والصبر على طبٌعة العمل
الجماعً وعدم التفرد ،و َمن ٌتصبر ٌصبره هللا.
وأخٌرا :ما أجمل طلب العون مِن هللا حتى تتحمل النفس مشقة
ً
هذا العمل ،والموفق َمن وفقه هللا ،اللهم ال تكلنا إلى أنفسنا
عٌن ،وأفرغ علٌنا
طرفة
ً
صبرا ،وثبت أقدامنا ،وهلل اْلمر مِن ق ْبل ُ
ٍ
ومِن بعد.
ولنا أمل.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حدود الدم ...وخطوط االشتباك

بشكل أكبر عندما ترى هذه
وقد تظهر لك الخطة الفارسٌة
ٍ
المٌلشٌات اإلرهابٌة المسلحة كتنظٌم" :حزب هللا اإلرهابً

كتبه /أحمد الفولً

اللبنانً" ،و"عصابات الحوثً فً الٌمن" ،و"فٌلق القدس"،
وؼٌرها مِن مٌلشٌات طابفٌة ،ترتع آمنة مطمبنة فً منطقتنا

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

العربٌة ،بل وتشارك فً حكم بالدنا فً بعض اْلحٌان؛ لتحقٌق

فكم آلمنً تصرٌح ربٌس وزراء الكٌان الصهٌونً "بنٌامٌن

اْلحالم اإلٌرانٌة إلقامة إمبراطورٌتهم "المزعومة" على حساب

نتنٌاهو" خالل لقاء له مع وزٌر خارجٌة جمهورٌة التشٌك

ؼربً واضح؛ لتقدٌم
وبدعم
ّ
تقسٌم دول المنطقة وتمزٌقهاِ ،

"لوبومٌر زاورالك"" :إن سورٌا ،والعراق ،والٌمن ،ولٌبٌا،

شرطً المنطقة الجدٌد بالتعاون مع الصهاٌنة!
"إٌران" لتكون
ّ

دول لم ُتعد موجودة!".

والؽرض المقصود مِن هذه المقاالت :هو أن أحاول تجدٌد
التذكٌر إلخوانً وأخواتً فً مشارق اْلرض ومؽاربها بخطورة

لبٌان رسمًٍ صدر مِن مكتبه ،وتم نشره ع ْبر المواقع
وذلك وف ًقا
ٍ
اإلخبارٌة فً العاشر مِن ٌونٌو عام ٕ٘ٔٓم.

هذا المشروع الصفوي الصهٌونً الكبٌر؛ لنفٌق مِن ؼفلتنا،
خطرا محٌ ًطا
ولندرك الخطر الحقٌقً الذي ٌحٌط بنا ،الذي لم ٌَ ُعد
ً

وعندما دققتُ فً اْلحداث ٌَمنة و ٌَسرى ،لم أجد مستفٌ ًدا مِن

مرٌرا نتجرع آالمه كل ٌوم بزٌادة دماء
فقط ،بل أصبح واق ًعا
ً

سقوط هذه الدول وؼٌرها أبرز مِن طهران التً تطمع فً إقامة

وأشالء اْلمة العربٌة واإلسالمٌة ،وإلقامة "حدود الدم" التً

اإلمبراطورٌة الفارسٌة المزعومة ولو حتى على جماجم الخلق.

وبتعاون مع الٌهود وأنصارهم!
رسمتها طهران للمنطقة برمتها،
ٍ

بتصرٌح رسمًٍ مِن وزٌر االستخبارات
لٌتضح اْلمر أكثر،
ٍ
اإلٌرانً السابق "حٌدر مصلحً"" :إن إٌران تسٌطر ً
فعال على

أسؤل هللا أن ٌنفع بهذه الكلمات عباده المسلمٌن فً مشارق
أمر رش ٍد وخٌر؛ ٌُعز فٌه
اْلرض وفً مؽاربها ،وأن ٌهٌا ْلمتنا َ

أربع عواصم عربٌة ،هً بؽداد ودمشق وصنعاء وبٌروت!".

أهل طاعته ،و ٌُهدى فٌه أهل معصٌته ،و ٌُإمر فٌه بالمعروؾ
و ٌُنهى فٌه عن المنكر.

إنه الحقد الدفٌن ،وال ُكره العجٌب ،الذي ُت ِك ّنه الدولة الفارسٌة لكل
ً
نً ،فً الوقت الذي ال
عربً؛
ما هو
س ّ
فضال عما هو مسلم ُ
ّ

موقع أنا السلفً

ٌنتبه فٌه الكثٌرون مِن أبناء ِجلدتنا لهذا الخطر الداهم الذي
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سٌتلهم كل ما ٌقؾ أمامه.
عشرات المالٌٌن مِن العرب والمسلمٌن ،فً سورٌـا ،والٌمـن،
والعـراق ،واْلحواز ،ب ٌْن ُمعتقل أو طرٌد أو قتٌل ،أو الجا
أمٌرا لمنطقته أو
سٌاسً ،أو نازح ٌعٌش فً خٌم ٍة بعد ما كان
ً
ّ
كبٌرا لقبٌلته ،والراعً الوحٌد لكل هذا هو نظام "طهران!".
ً
ولٌستْ هذه البالد فحسب هً مِن عملت إٌران على تمزٌقها،
وتقطٌع أواصلها بؤشقابها العرب؛ فالمشروع الصفوي ممتد،
وٌستهدؾ إقامة الهالل الشٌعً ،والذي ٌتضمن أطما ًعا فارسٌة
للسٌطرة على مصر ،والمملكة العربٌة السعودٌة ،والبحرٌن،
واإلمارات العربٌة ،والكوٌت ،وسلطنة ُعمان وبالد الشام
وؼٌرهم.
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 اختار هللا مكانه بخالؾ جمٌع المساجد :قال -تعالىَ ( :-وإِ ْذش ِركْ ِبً َ
ت أَنْ َال ُت ْ
ش ٌْ ًبا َو َط ِّه ْر َب ٌْت ًَِ
َب َّو ْأ َنا ِإلِ ْب َراهٌِ َم َم َكانَ ا ْل َب ٌْ ِ
ل َّ
س ُجو ِد) (الحج.)ٕٙ:
الر َّك ِع ال ُّ
ِلطابِفٌِنَ َوا ْل َقابِمٌِنَ َو ُّ

فضل المتابعة ب ٌْن الحج والعمرة (موعظة اْلسبوع)
كتبه /سعٌد محمود
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

 رفع قواعده وبناه المالبكة واْلنبٌاء :روى البٌهقً فً دالبلالنبوة عن عمرو بن العاص -رضً هللا عنه -قال" :بعث هللا

الؽرض مِن الموعظة:

جبرٌل إلى آدم فؤمره ببناء البٌت ،فبناه آدم ثم أمره بالطواؾ به،
وقٌل له :أنتَ أول الناس ،وهذا أول بٌت ُوضع للناس" .وقال -

 -بٌان فضل اإلكثار مِن الحج والعمرة ،فً مواجهة القرارات

ت َوإِ ْس َماعٌِل ُ َر َّب َنا
تعالىَ ( :-وإِ ْذ ٌَ ْر َف ُع إِ ْب َراهٌِ ُم ا ْل َق َوا ِع َد مِنَ ا ْل َب ٌْ ِ
السمٌِ ُع ا ْل َعلٌِ ُم) (البقرة.)ٕٔ7:
َت َق َّبلْ ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْنتَ َّ

رسوم وضرابب على َمن أراد تكرٌر الحج
الخاطبة بفرض
ٍ
والعمرة؛ مما ٌكون سب ًبا فً الصد عن هذه الفضٌلة العظٌمة.

 -فٌه آٌات بٌنات عظٌمة تتعلق بها عبادات (الحجر اْلسود -

المقدمة:

زمزم  -مقام إبراهٌم  -الملتزم) :قال هللا -سبحانه وتعالى( :-فٌِ ِه
آ ٌَاتٌ َب ٌِّ َناتٌ ) (آل عمران.)97:

 المتابعة ب ٌْن الحج والعمرة طاعة هلل ،والطاعة سبب زٌادةأرزاق العباد وصالح اقتصاد البالد :قال هللا -تعالىَ ( :-ولَ ْو أَنَّ
أَهْ ل َ ا ْلقُ َرى آ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا لَ َف َت ْح َنا َعلَ ٌْ ِه ْم َب َر َكا ٍ
سمَاءِ
ت مِنَ ال َّ

 العبادة فٌه ال مثٌل لها :قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم:-ص َال ٍة فٌِ َما
ضل ُ مِنْ مِا َب ِة أَ ْلؾِ َ
ص َالةٌ فًِ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام ،أَ ْف َ
( َ

ض َولَكِنْ َك َّذ ُبوا َفؤ َ َخ ْذ َنا ُه ْم ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْكسِ بُونَ ) (اْلعراؾ.)9ٙ:
َو ْاْلَ ْر ِ

سِ َواهُ) (رواه أحمد وابن ماجه ،وصححه اْللبانً).

 البٌت الحرام مهوى أفبدة المسلمٌن ،ولٌس ْلح ٍد حق فًالتضٌٌق علٌهم فً ذلك :قال -تعالىَ ( :-وإِ ْذ َج َع ْل َنا ا ْل َب ٌْتَ َم َثا َب ًة
ص ًلّى) (البقرة،)ٕٔ٘:
اس َوأَ ْم ًنا َوا َّت ِخ ُذوا مِنْ َم َق ِام إِ ْب َراهٌِ َم ُم َ
لِل َّن ِ
ار ًكا َوهُدً ى
وقال( :إِنَّ أَ َّول َ َب ٌْ ٍ
اس لَ َّلذِي ِب َب َّك َة ُم َب َ
ت ُوضِ َع لِل َّن ِ

ثان ًٌا :فضل رحلة الحج والعمرة:
 إنها الرحلة إلى هللا تلبٌة ْلمره ،مع هجر اْلوطان وبذلاْلموال ،وتحمل المشاق؛ طل ًبا للمؽفرة :قال -تعالىَ ( :-وأَ ِّذنْ فًِ
ضام ٍِر ٌَؤْتٌِنَ مِنْ ُكلِّ َف ٍّج
اس بِا ْل َح ِّج ٌَؤْ ُتو َك ِر َج ًاال َو َع َلى ُكلِّ َ
ال َّن ِ

لِ ْل َعالَمٌِنَ ) (آل عمران.)9ٙ:

ٌِق  .لِ ٌَ ْ
ش َهدُوا َم َناف َِع َل ُه ْم) (الحج ،)ٕ8-ٕ7:وفً الحدٌث
َعم ٍ
القدسً( :ا ْن ُظ ُروا إِلَى عِ َبادِيَ ،جا ُءونًِ ُ
ش ْع ًثا ُؼ ْب ًرا مِنْ ُكلِّ َف ٍّج

وؾ بِ َه َذا
وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ال َت ْم َن ُعوا أَ َح ًدا ٌَ ُط ُ
سا َع ٍة َ
ار) (رواه أبو داود
ا ْل َب ٌْ ِ
ي َ
صلًِّ أَ َّ
ت َو ٌُ َ
شا َء مِنْ لَ ٌْ ٍل أَ ْو َن َه ٍ

الر ْم ِل،
ٌِق ٌَ ْرجُونَ َر ْح َمتًِ َو َم ْؽف َِرتًَِ ،ف َل ْو َكا َنتْ ُذ ُنو ُب ُك ْم َعدَ َد َّ
َعم ٍ
ورا لَ ُك ْم َولِمَنْ َ
ش َف ْع ُت ْم
ضوا ِع َبادِي َم ْؽفُ ً
أَ ْو َك َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر لَ َؽ َف ْر ُت َها ،أَفٌِ ُ

والترمذي ،وصححه اْللبانً).

لَ ُه) (رواه الطبرانً ،وحسنه اْللبانً).

 مدخل لما ٌلً :تعالوا نطالع فضل التكرٌر والمتابعة للحجوالعمرة مِن خالل معنٌٌن عظٌمٌن ،وهما :فضل البلد الحرام،

 -رحلة مِن أعظم سبل التكفٌر عن الذنوب ،والبركة فً اْلموال:

وفضل رحلة الحج والعمرة.

ارةٌ لِ َما
قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-ا ْل ُع ْم َرةُ إِلَى ا ْل ُع ْم َر ِة َك َّف َ
س َل ُه َج َزا ٌء إِ َّال ا ْل َج َّن ُة) (متفق علٌه)،
َب ٌْ َن ُه َماَ ،وا ْل َح ُّج ا ْل َم ْب ُرو ُر لَ ٌْ َ

ً
أوال :مِن فضابل البلد الحرام:

اب ُعوا َبٌْنَ ا ْل َح ِّج َوا ْل ُع ْم َرةَِ ،فإِ َّن ُه َما:
وقال -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ت ِ

 فٌها أول مسجد ُوجد على ظهر اْلرض :قال -تعالى( :-إِنَّ أَ َّول َار ًكا َو ُهدًى لِ ْل َعالَمٌِنَ ) (آل
َب ٌْ ٍ
اس لَلَّذِي ِب َب َّك َة ُم َب َ
ت ُوضِ َع لِل َّن ِ

ب
وبَ ،ك َما ٌَ ْنفًِ ا ْلكٌِ ُرَ :خ َب َث ا ْل َحدٌِ ِد َوال َّذ َه ِ
ان ا ْل َف ْق َر َوال ُّذ ُن َ
ٌَ ْنفِ ٌَ ِ
ض ِة) (رواه الترمذي والنسابً ،وصححه اْللبانً).
َوا ْلفِ َّ

عمران.)9ٙ:
29

 رحلة النزول فً ضٌافة أكرم اْلكرمٌن -سبحانه وتعالى :-قالازي َ ،وا ْل َحا ُّج ،
النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-و ْف ُد ِ
هللا َث َال َث ٌة :ا ْل َؽ ِ
َوا ْل ُم ْع َت ِم ُر) (رواه النسابً ،وصححه اْللبانً) ،وقال النبً -صلى هللا
ج وال ُع َّما ُر َو ْف ُد هللا دَ عا ُه ْم فؤجا ُبوهُ َو َسؤَلُوهُ
علٌه وسلم( :-ال ُح َّجا ُ
َفؤ َ ْعطا ُه ْم) (رواه ابن ماجه ،وحسنه اْللبانً).

خاتمة :عود على بدء:
 تكفل هللا ْلهل البالد والقرى بالرزق الوفٌر إن هم أطاعوه،وأعانوا على طاعته :قال -تعالىَ ( :-ولَ ْو أَنَّ أَهْ ل َ ا ْلقُ َرى آ َم ُنوا
ض).
َوا َّت َق ْوا لَ َف َت ْح َنا َعلَ ٌْ ِه ْم َب َر َكا ٍ
سمَاءِ َو ْاْلَ ْر ِ
ت مِنَ ال َّ
 إذا كانت المتابعة ب ٌْن الحج والعمرة سبب فً زٌادة مالالقاصدٌن ،فكٌؾ ب َمن أعانهم على ذلك؟! :قال -تعالىَ ( :-هلْ
ان إِ َّال ْاإلِ ْحسَانُ ) (الرحمن ،)ٙٓ:وقال -تعالىَ ( :-وإِ ْذ
َج َزا ُء ْاإلِ ْح َ
س ِ
ش َك ْر ُت ْم َْلَ ِزٌ َد َّن ُك ْم َولَبِنْ َك َف ْر ُت ْم إِنَّ َع َذابًِ لَ َ
َتؤ َ َّذنَ َر ُّب ُك ْم لَبِنْ َ
شدٌِ ٌد)
(إبراهٌم ،)7:وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-منْ سَنَّ فًِ
س َن ًةَ ،فلَ ُه أَ ْج ُرهَاَ ،وأَ ْج ُر مَنْ َع ِمل َ ِب َها َب ْع َدهُ ،مِنْ
س َّن ًة َح َ
ْاإلِ ْس َال ِم ُ
ور ِه ْم َ
س َّن ًة
ش ًْ ٌءَ ،ومَنْ سَنَّ فًِ ْاإلِ ْس َال ِم ُ
َؼ ٌْ ِر أَنْ ٌَ ْنقُ َ
ص مِنْ أ ُ ُج ِ
س ٌِّ َب ًةَ ،كانَ َع َل ٌْ ِه ِو ْز ُرهَا َو ِو ْز ُر مَنْ َع ِمل َ ِب َها مِنْ َب ْع ِدهِ ،مِنْ َؼ ٌْ ِر
َ
ص مِنْ أَ ْو َز ِار ِه ْم َ
ش ًْء) (رواه مسلم).
أَنْ ٌَ ْنقُ َ
 تدابٌر إصالح االقتصاد وتوفٌر العملة الصعبة كثٌرة بعد طاعةهللا( :ترشٌد اإلنفاق الحكومً  -ترشٌد التمثٌل الدبلوماسً
والبعثات  -تقلٌل الفعالٌات الرٌاضٌة) ،وؼٌر ذلك كثٌر عند أهل
التخصص الصالحٌن.
 الرجوع عن الخطؤ واجب ،والتزام الحق فضٌلة وشٌمةالنبالء :قال النبً -صلى هللا علٌه وسلمُ ( :-كل ُّ ا ْب ِن آ َد َم َخ َّطا ٌء
َو َخ ٌْ ُر َ
الخ َّطابٌِنَ ال َّت َّوابُونَ ) (رواه الترمذي وابن ماجه ،وحسنه اْللبانً).
ً
باطال
فاللهم أرنا الحق حقـًّا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل
سا علٌنا فنضل.
وارزقنا اجتنابه ،وال تجعله ملتب ً
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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تعلٌق دٌ" .اسر برهامً" على مقولة" :كٌؾ استرد

حكم المرٌض الذي ال ٌجد َمن ٌوضبه للصالة

محمد بن سلمان (هللاَ) مِن أٌدي ال ُم َت َط ِّرفٌن"!

السإال:

السإال:

أبً عمره ٕ 8سنة ،كان ٌحافظ على الصلوات الخمس فً
المسجد ،وأصابه حادث فؤصبح ٌتحرك بصعوب ٍة ومشقة ،وترك

ً
مقاال بعنوان" :كٌؾ استرد
فضٌلة الشٌخ ،كتب أحد الصحفٌٌن

الصالة لمدة ٌسٌرة ،فكلمته وبفضل هللا صلى ،واآلن أصٌب بعدة

محمد بن سلمان (هللاَ) مِن أٌدي ال ُم َت َط ِّرفٌن؟!" .فما قول

أمراض ،وكان ٌقوم بعمل ؼسٌل كلوي فؤصبح ال ٌتحرك إال ً
قلٌال

فضٌلتكم فً هذا العنوان؟!

ً
جدّ ا بمساعدة رجلٌن ،ثم -بفضل هللا -تعافى مِن الؽسٌل ،وال
الجواب:

زالت الحركة صعبة وؼال ًبا ال ٌجد َمن ٌوضبه ،فهو اآلن ٌصلً
كثٌرا ،فهل ٌجوز ذلك؟ وما الواجب
بال وضوء ،وْلنه ٌتبول
ً

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

علٌه فً حدود استطاعته؟

فإن هللا -تعالى عما ٌقول الجاحدون -لٌس لُ ً
عبة فً أٌدي الملوك،

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

وال أبناء الملوك ،وال الجماعات وال الدول ،وال البشر وال الخلق
ج مِنْ أَ ْف َوا ِه ِه ْم إِن ٌَقُولُونَ إِ َّال َك ِذ ًبا)
جمٌ ًعا! ( َك ُب َرتْ َكلِ َم ًة َت ْخ ُر ُ
(الكهؾ ،)٘:وكذا َ
ش ْر ُعه وأَ ْم ُره وجزاإه -تبارك وتعالىَ ( ،-ك ُب َرتْ

فٌتٌمم وٌصلً حٌن ال ٌجد َمن ٌوضبه ،فإن عجز عن التٌمم؛

ج مِنْ أَ ْف َوا ِه ِه ْم إِن ٌَقُولُونَ إِ َّال َك ِذ ًبا).
َكلِ َم ًة َت ْخ ُر ُ

صلى بؽٌر وضوء وال تٌمم حسب االستطاعة.
فهل ٌعقل هإالء ما ٌقولون وما ٌكتبون؟!
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

شؤن هللاِ أعظم مِن ذلك.
هللا -تعالى -أكب ُر َوأَ َجلُّ؛ هو فوق عرشه ،والخلق كلهم فً ٌده؛
له الملك كله ،وله الحمد كله ،وإلٌه ٌرجع اْلمر كله ( َو َما َق َد ُروا
الس َم َاواتُ
ض ُت ُه ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َو َّ
ض َجمٌِ ًعا َق ْب َ
هللا َحقَّ َقدْ ِر ِه َو ْاْلَ ْر ُ
َّ َ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّما ٌُ ْ
ش ِر ُكونَ ) (الزمر.)ٙ7:
َم ْط ِو ٌَّاتٌ ِب ٌَمٌِنِ ِه ُ
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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عقٌدة

القرآن الكرٌم وعلومه

 -144والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن

 -115اآلٌات ( )15 -12من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة

هذا وهذا( ...شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً

لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -116اآلٌات ( )16 -13من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

المقام المحمود والشفاعة العظمى .الشٌخ /سعٌد الروبً

لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -117اآلٌتان ( )17 -16وصاٌا لقمان (تفسٌر سورة لقمان).

 -117اإلٌمان بوجود هللا -عز وجل( -دقٌقة عقدٌة) .الشٌخ/

دٌ /اسر برهامً

سعٌد محمود

 -118تابع اآلٌات ( )19 -16وصاٌا لقمان (تفسٌر سورة

 -118اإلٌمان بربوبٌة هللا -سبحانه وتعالى( -دقٌقة عقدٌة).

لقمان) .دٌ /اسر برهامً

الشٌخ /سعٌد محمود

 -119تابع اآلٌات ( )19 -16وصاٌا لقمان (تفسٌر سورة
لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -111تابع اآلٌات ( )19 -16من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر
سورة لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌات ( )18 -16من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة
لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌات ( )19 -16وصاٌا لقمان (تفسٌر سورة لقمان).
دٌ /اسر برهامً
 -113تابع اآلٌات ( )19 -16من تفسٌر الطبري -وصاٌا
لقمان (تفسٌر سورة لقمان) .دٌ /اسر برهامً
 -123اآلٌتان ( )31 -31من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الرعد) .دٌ /اسر برهامً
 -124اآلٌتان ( )31 -31من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة
الرعد) .دٌ /اسر برهامً
من اآلٌة  11إلى اآلٌة ( 12سورة الشورى -تفسٌر ابن كثٌر).
الشٌخ /عصام حسنٌن
 -131تابع اآلٌة (( )43سورة النساء -تفسٌر السعدي) .الشٌخ/
إٌهاب الشرٌف
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حدٌث

تزكٌة وتربٌة ورقابق

 -164باب من بخل بالسالم (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً

الشقاوة والسعادة بٌن الشك والٌقٌن .دٌ /اسر برهامً

 -188باب الكبر (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن

 -124هلم إلى الدخول على هللا ومجاورته فً دار السالم

مسلم) .دٌ /اسر برهامً

(كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
 -116من حقوق العلماء ( )1احترامهم وتوقٌرهم (دقٌقة

فقه وأصوله

تربوٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -117من حقوق العلماء ( )2الدعاء لهم والثناء علٌهم (دقٌقة

 -111األمر به (باب الدعاء -فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً

تربوٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -116مشروعٌة الوضوء (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -125تعظٌم حرمات المسلمٌن وبٌان حقوقهم والشفقة علٌهم
ورحمتهم (منجد الخطٌب) .الشٌخ /محمد سرحان
نداء لألبناء .الشٌخ /سعٌد صابر
 11 -139وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )17ذكر هللا تعالى
( 21 )4وسٌلة لتحصٌل لذة الذكر (فواتح شهٌة للجوعى).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 11 -141وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )18ذكر هللا تعالى
( 21 )5وسٌلة لتحصٌل لذة الذكر (( )2فواتح شهٌة للجوعى).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 11 -141وسائل تعبر بها عن حب هللا ( )19ذكر هللا تعالى
( 21 )6وسٌلة لتحصٌل لذة الذكر (( )3فواتح شهٌة للجوعى).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -119ابن اإلسالم وحسن الخلق (ابن اإلسالم) .الشٌخ /رجب
أبو بسٌسة
 -111ابن اإلسالم ومراعاة شعور اآلخرٌن (ابن اإلسالم).
الشٌخ /رجب أبو بسٌسة
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سٌرة وتراجم

فكر ومنهج

 -131أبو موسى األشعري (من أعالم الصحابة) .د /أحمد فرٌد

 -151تابع دفع القدح عن معاوٌة (مختصر منهاج السنة النبوٌة).
دٌ /اسر برهامً
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