مجلة النبع الصافً
العدد ٓٔٙ
الجمعة ٖٔٗ9-ٙ-ٔ9هـ ٕٓٔ8-ٗ-ٙ -م
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المقاالت

2

بٌان مِن "الدعوة السلفٌة" بشأن العدوان اإلسرائٌلً

ٔ -تعلن "الدعوة السلفٌة" عن مساندتها للشعب الفلسطٌنً،
وتحٌتها لصموده أمام الصلف األمرٌكً واإلسرائٌلً.

على الفلسطٌنٌٌن فً "ٌوم األرض"

ٕ -تدعو "الدعوة السلفٌة" جمٌع المسئولٌن واإلعالمٌٌن فً

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

العالم اإلسالمً إلى أن ٌرددوا مع إخوانهم الفلسطٌنٌٌن" :أن
صفقة القرن قد ماتتْ -بفضل هللا -ق ْبل أن ُتولد".

فٌحاول الرئٌس األمرٌكً "ترامب" منذ وصوله إلى السلطة،
تسوٌق ما ٌُعرف إعالم ًٌّّا بـ"صفقة القرن!" ،وهً صفقة لقٌطة

ٖ -تقدِّر "الدعوة السلفٌة" دور المؤسسات المصرٌة الداعمة

ال ٌُعرف َمن الذي ٌنوي عقدها ،ومع َمن؟!

للشعب الفلسطٌنً ،وعلى رأسها" :مؤسسة األزهر" ،و"دار
اإلفتاء".

ٌسوق مِن خاللها البتالع إسرائٌل
ولكن مِن الواضح أنه ٌرٌد أن ِّ
لمزٌ ٍد مِن حقوق الشعب الفلسطٌنً التً أعطته إٌاها القرارات

ٗ -تطالِب "الدعوة السلفٌة" الحكومات العربٌة واإلسالمٌة،

الدولٌة التً كانت بطبٌعتها منحازة إلسرائٌل ،ومع هذا ترٌد أن

وجامعة الدول العربٌة ،ومنظمة التعاون اإلسالمً بالتصعٌد ضد

تتنصل منها!

العدوان اإلسرائٌلً على المدنٌٌن العزل فً غزة!
وفً ظل اإلعالن المتكرر مِن الفلسطٌنٌٌن ،ومِن الدول العربٌة
٘ -تقدِّ ر "الدعوة السلفٌة" دور الدولة المصرٌة فً السعً

"وعلى رأسها مصر" عن التمسك بالقرارات الدولٌة فً شأن

لتحقٌق المصالحة ب ٌْن الفصائل الفلسطٌنٌة ،والذي انعكس -

قرار
القضٌة الفلسطٌنٌة ،أقدم "ترامب" على التصدٌق على
ٍ
ٌقضً بنقل "السفارة األمرٌكٌة" فً إسرائٌل إلى "القدس!"؛

بفضل هللا -على قوة حركتهم فً مواجهة عدوهم.

أمرا واق ًّعا جدٌ ًّدا ،وهو ما قُوبل بالرفض التام مِن كل
لٌفرض ًّ

ونسأل هللا -تعالى -أن ٌحفظ جمٌع بالد المسلمٌن ،وأن ٌرد

األطراف الفلسطٌنٌة والعربٌة واإلسالمٌة.

ًّ
جمٌال.
األقصى إلٌنا ر ًّّدا

وقد أٌقظ هذا القرار روح المقاومة ،وصدرت بٌانات حكومٌة

الدعوة السلفٌة بجمهورٌة مصر العربٌة

وشعبٌة فً كل البالد اإلسالمٌة ضد هذا القرار ،وضد سٌاسة
فرض األمر الواقع!

السبت ٖٔ رجب ٖٔٗ9هـ

ت المنظمات الفلسطٌنٌة إلى الخروج إلى
وفً هذا السٌاق دع ِ

ٖٔ مارس ٕٓٔ8م

حدود قطاع غزة مع إسرائٌل فً "ٌوم األرض" ،وتخصٌص هذا
موقع أنا السلفً

الٌوم للمطالبة بحق العودة المقرر فً كل القرارات الدولٌة.
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وقد قابلتْ إسرائٌل هذه الجموع السلمٌة بالعدوان بأسلح ٍة
وذخائر متنوعة؛ مما أسفر عنه سقوط عد ٍد مِن الضحاٌا -نسأل
هللا أن ٌتقبلهم عنده فً الشهداء ،-وكذلك إصابة العدٌد مِن
إخواننا الفلسطٌنٌٌن -نسأل هللا لهم األجر والمثوبة والشفاء
الذي ال ٌغادر سق ًّما.-

وتود "الدعوة السلفٌة" فً هذا الصدد أن تعرب عن
األمور اآلتٌة:
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كفالة "الٌتٌم" وحنان الٌوم الواحد!

فال غرابة أن تكون حاجة الٌتٌم إلى َمن ٌكفله -وٌحسن بذلك
إلٌه -أشد مِن حاجة المسكٌن؛ لذا جاء األمر باإلحسان إلى

كتبه /عالء بكر

الٌتامى ق ْبل األمر باإلحسان إلى المساكٌن فً آٌات القرآن
الكرٌم ،وهللا -تعالى -أعلم.

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

ولعظم دور الكفٌل فً حٌاة الٌتٌم ،ولجسامة العبء الذي علٌه،

فـ"الٌتٌم" :هو الصغٌر الذي فقد األب وٌحتاج إلى َمن ٌرعاه.

وألهمٌة المسئولٌة التً ٌقوم بها ،حتى صار هذا الٌتٌم عنده

قال ابن كثٌر -رحمه هللا -فً "الٌتامى"" :وهم الصغار الذٌن ال

كابن مِن أبنائه فً االعتناء به والقٌام بأمره جاء الشرع ببٌان

كاسب لهم مِن اآلباء".

عظم ثوابه عند هللا -تعالى -فً اآلخرة ،قال -صلى هللا علٌه
َ
الج هن ِة َه َك َذا)َ .وأَ َ
س هبا َب ِة
ار ِبال ه
ش َ
ٌِم فًِ َ
وسلم( :-أ َنا َو َكافِل ُ ال ٌَت ِ
الو ْس َطىَ ،و َف هر َج َب ٌْ َن ُه َما َ
ش ٌْ ًّئا( .رواه البخاري) .وعند مسلم قال -
َو ُ

وقال القرطبً -رحمه هللا -فً "الٌتامى"" :جمع ٌتٌم ،مثل:

ٌِم لَ ُه أَ ْو ل َِغ ٌْ ِر ِه أَ َنا َوه َُو َك َها َت ٌْ ِن
صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-كافِل ُ ا ْل ٌَت ِ
فًِ ا ْل َج هن ِة) َوأَ َ
س هبا َب ِة َوا ْل ُو ْس َطى.
ار َمالِ ٌك بِال ه
ش َ

ندامى جمع ندٌم ،والٌتم فً بنً آدم بفقد األب ،وفً البهائم بفقد
األم ،وحكى الماوردي أن الٌتٌم ٌُقال فً بنً آدم فً فقد األم،
واألول المعروف".

قال الذهبً -رحمه هللا -فً كتابه الكبائر" :كفالة الٌتٌم :هً
ّ
الحث على اإلحسان إلى الٌتٌم فً أكثر مِن آٌة فً
وقد جاء

القٌام بأموره والسعً فً مصالحه مِن طعامه وكسوته وتنمٌة

القرآن الكرٌم ،مقتر ًّنا باإلحسان إلى الوالدٌن والقربى ،ومقد ًّما
على اإلحسان إلى المساكٌن ،قال -تعالىَ ( :-وإِ ْذ أَ َخ ْذ َنا مٌِ َثاقَ َبنًِ
سا ًّنا َوذِي ا ْلقُ ْر َبى
هللا َو ِبا ْل َوالِ َد ٌْ ِن إِ ْح َ
إِ ْس َرائٌِلَ ال َت ْع ُبدُونَ إِال ه َ

ماله إن كان له مال ،وإن كان ال مال له أنفق علٌه وكساه ابتغاء
وجه هللا -تعالى ،-وقوله فً الحدٌث( :لَ ُه أَ ْو لِ َغ ٌْ ِر ِه) أي سواء
كان الٌتٌم قرابة أو أجنب ًٌّّا منه ،فالقرابة مثل أن ٌكفله جده أو

اس ُح ْس ًّنا) (البقرة ،)8ٖ:وقال -
َوا ْل ٌَ َتا َمى َوا ْل َم َ
ٌِن َوقُولُوا لِل هن ِ
ساك ِ
ٌِن)
تعالىَ ( :-وبِا ْل َوالِدَ ٌْ ِن إِ ْح َسا ًّنا َو ِبذِي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل ٌَ َتا َمى َوا ْل َم َ
ساك ِ

أخوه أو أمه أو عمه أو زوج أمه أو خاله أو غٌره مِن أقاربه،
واألجنبً َمن لٌس بٌنه وبٌنه قرابة".

(النساء ،)ٖٙ:وقال -سبحانه وتعالىَ ( :-وآَ َتى ا ْل َمال َ َعلَى ُح ِّب ِه َذ ِوي
قال القرطبً -رحمه هللا -فً إشارته -صلى هللا علٌه وسلم-

ساكٌِنَ ) (البقرة ،)ٔ11:وقال -تعالى( :-قُلْ َما
ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل ٌَ َتا َمى َوا ْل َم َ
ٌِن)
أَ ْن َف ْق ُت ْم مِنْ َخ ٌْ ٍر َفلِ ْل َوالِ َد ٌْ ِن َواألَ ْق َر ِبٌنَ َوا ْل ٌَ َتا َمى َوا ْل َم َ
ساك ِ

بالسبابة والوسطى" :فإنما أراد ذكر المنازل واإلشراف على
الخلق ،فقال :نحشر هكذا ونحن مشرفون ،وكذا كافل الٌتٌم

(البقرة.)ٕٔ٘:

تكون منزلته رفٌعة".
ولعل ذلك راجع إلى أن الٌتٌم أكثر حاجة مِن المسكٌن ،فإن
حاجة المسكٌن قد تكون مؤقتة ،والمسكٌن إن َوجد َمن ٌواسٌه

والمجتمع المسلم عندما ٌتحرك لكفالة َمن فٌه مِن الٌتامى ،إنما

بمال قام هو بأمر نفسه الذي هو أدرى باحتٌاجاتها مِن غٌره،
ٍ

ٌفعل ذلك مِن دافع الشعور بالمسئولٌة تجاه هؤالء الصغار مِن

أما الٌتٌم فلصغره فإن حاجته إلى َمن ٌرعاه دائمة ،وهو وإن

أبناء المجتمع ،والذي ٌنبغً على المجتمع أن ٌكون فٌه َمن

ث أو غٌره -ال ٌستطٌع لصغره أن ٌقوم بأمر
ملك المال -بمٌرا ٍ

ٌقوم مقام األب وٌتولى أمر هذا الٌتٌم الصغٌر حتى ٌكبر ،فإن

نفسه ،وٌحتاج إلى َمن ٌعتنً بمصالحه فً الصغٌرة والكبٌرة

كان األب قد وصى بذلك إلى َمن ٌستأمنه على ولده فبها ونعمت؛

منها حتى ٌبلغ أشده وٌكتمل رشده ،فالمسكٌن إن فقد َمن ٌعطٌه

وإال فهً مسئولٌة ٌنبغً أن ٌستشعرها َمن حول هذا الٌتٌم ،فال

مِن ماله جاع ،أما الٌتٌم فإن فقد َمن ٌكفله ضاع وإن ملك المال

تهنأ لهم حٌاة ،وال تستقٌم لهم معٌشة إال وقد وجد هذا الٌتٌم َمن

وبات وهو شبعان.

ٌتولى أمره ،ولو ِب َح ِّث غٌر القادرٌن ل َمن ٌجدونهم مِن القادرٌن
على الكفالة بالقٌام بها ،وأن تكون هذه الكفالة م َمن هو أمٌن
علٌها ،وأن تكون كفالة تامة غٌر منقوصة ،تعتنً بحاجات
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وصلى اللهم على محمدٍ ،وعلى آله وصحبه وسلم.

الصغٌر جمٌعها ،وتحرص كل الحرص على تربٌته وتنشئته
وتهذٌبه وتعلٌمه ما ٌنفعه.

موقع أنا السلفً
وكفالة الٌتٌم فً اإلسالم عبادة وقربة ،ومسئولٌة دائمة ال ٌصح
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أن تقتصر على ٌوم فً العامٌُ ،كتفى فٌه بتقدٌم األموال والهداٌا،
أو المواساة بالزٌارة ،ثم ٌنصرف الناس من حول الٌتٌم كل فً
شأن نفسه.
فحاجة الٌتٌم لٌستْ إلى المال والزٌارة فحسب ،ولٌستْ مقصورة
ٌوم فً العام ،ولكنه ٌحتاج إلى َمن ٌفكر فً أمره وٌتولى
على ٍ
مصالحه لٌل نهار ،وال ٌتوانى عن توجٌهه وإرشاده ،وتربٌته
وتعلٌمه؛ لٌنشأ النشأة الصالحة القوٌمة التً ٌنفع بها نفسه
وٌتعدى بها نفعه إلى مجتمعه عندما ٌبلغ رشده.
والٌتٌم ق ْبل ذلك وبعده ال ٌحتاج إلى َمن ٌذكره بأنه ٌتٌم،
وٌخصص ٌو ًّما ق ْبل ذلك ٌجتمع فٌه الناس حوله -مخلصٌن فً
ذلك أم مرائٌن -لٌجددوا له أحزانه بفقد أبٌه ،وٌشعرونه أن
بؤس حاله جذب إلٌه أصحاب القلوب الرحٌمة بهداٌاهم
وعطاٌاهم الرمزٌة ثم ٌنصرفون عنه ،وقد رضٌتْ نفوسهم
واطمأنت بذلك ،وقد تركوا هذا الٌتٌم باقً أٌام العام ال ٌجد َمن
بحرص وعناٌ ٍة حاله وأحواله!
ٌتابع
ٍ
إن الواجب علٌنا أن نعود إلى الفهم الصحٌح لكفالة الٌتٌم كما
ٌرٌدها منا إسالمنا؛ فٌتجه القادر -وٌحث غٌر القادر غٌره -على
تولً أمر الٌتٌم ،وٌكفله الكفالة التامة الدائمة فً المأكل
والمشرب والتربٌة والتوجٌه ،وتعلٌمه أحكام الدٌن ،ونواله
القسط الالزم مِن التعلٌم الدنٌوي وتعلم حرفة أو مهنة ٌتكسب
ث أو غٌره؛
منها ،وحفظ ماله وتنمٌته إن كان له مال مِن مٌرا ٍ
فهذه هً الكفالة المطلوبة منا ،والتً إن أدٌناها نبلغ الدرجة
العالٌة والمنزلة الرفٌعة التً لكافل الٌتٌم عند هللا -تعالى -فً
اآلخرة.
ولننبذ هذه المفاهٌم القاصرة والتقالٌع المحدثة وحنان الٌوم
الواحد ،المسمى" :بٌوم الٌتٌم" ،فإنها مما ال تسمن وال تغنً
مِن جوع ،وال تسقط عن األمة ما للٌتامى مِن حقوق فً أعناق
الجمٌع ،حتى ال نكون ممن ٌستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو
خٌر.
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فالجهود اإلصالحٌة التً قام بها العلماء مِن ِّ
بث العلم وإنكار

"اإلصالح" منهج اإلسالم فً مجابهة التحدٌات

المنكرات ،ونصٌحة السلطان ،وترتٌب أمور الدولة هً التً
كتبه /أسامة شحادة

أزالت عادٌة الصلٌبٌٌن ،وعادٌة التتار والمغول ،وهً التً
تصدت لالحتالل وعدوانه حتى نالت االستقالل.

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

وهذه الجهود التً ٌقوم بها العلماء هً مِن معانً ما أخبرنا به
هللا ٌَ ْب َع ُ
ث لِ َه ِذ ِه ْاأل ُ هم ِة
النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً قوله( :إِنه ه َ

فقد شهد تارٌخ اإلسالم الممتد فً التارٌخ منذ ألف وأربعمائة
سنة ،والمنتشر فً ربوع الدنٌا ،الكثٌر مِن التحدٌات والصعاب،

س َن ٍة مَنْ ٌُ َج ِّد ُد لَ َها دٌِ َن َها)
س ُكل ِّ مِا َئ ِة َ
َعلَى َر ْأ ِ

والتً شابتْ منها رؤوس األطفال ،وذهلت فٌها العقول عن

(رواه أبو داود،

وصححه األلبانً) ،فتجدٌد الدٌن هو أساس اإلصالح ،الذي هو

البدٌهٌات؛ بسبب فظائع وجرائم المغول والتتار ،ومحاكم

ضا
أساس نهضة المسلمٌن ،وأخبرنا -علٌه الصالة والسالم -أٌ ًّ
فقالَ ( :ب َدأَ ْاإلِ ْس َال ُم َغ ِرٌ ًّباُ ،ث هم ٌَ ُعو ُد َغ ِرٌ ًّبا َك َما بَدَ أََ ،ف ُطو َبى

التفتٌش ،وحمالت الصلٌبٌٌن والصفوٌٌن ،والمحتلٌن ،وغٌرهم
مِن اإلرهابٌٌن والغزاة.

صلِحُونَ
سول َ هللاَِ ،و َم ِن ا ْل ُغ َر َبا ُء؟ َقالَ( :الهذٌِنَ ٌُ ْ
لِ ْل ُغ َربَاءِ ) قٌِلٌََ :ا َر ُ
اس) (رواه أحمد ،وصححه األلبانً).
س َد ال هن ُ
إِ َذا َف َ

ورغم كل ذلك فقد تجاوز المسلمون هذه المحن العظٌمة
والتحدٌات الدموٌة الكارثٌة كل مرة ،مِن خالل العودة لمنهج
هللا
اإلصالح وتجدٌد الدٌن ،تطبٌ ًّقا للوعد الربانً( :إِنْ َت ْن ُ
ص ُروا ه َ

فاإلصالح هو وظٌفة الغرباء آخر الزمان ،كما كان اإلصالح
وظٌفة النبً -صلى هللا علٌه وسلم -الغرٌب فً أول اإلسالم،

ص ْر ُك ْم) (محمد.)1:
ٌَ ْن ُ

حٌث قام بإصالح عقائد الناس ،وإتمام مكارم األخالق ،وإقامة

و َمن درس التارٌخ اإلسالمً سٌجد أن كل كارثة حلّت بالمسلمٌن

الحق والعدل ب ٌْن الناس ،وتغلب باإلصالح على كل مكائد الكفار

كانت بسبب تفرٌطٍ منهم فً دٌنهم بانتشار المعاصً والبدع

والمشركٌن ،حٌث بلهغ رسالة اإلسالم للناس ،وعلهم المؤمنٌن

والشركٌات ،وٌعقبه مٌل للدنٌا وترك لألخذ باألسباب ،ووهن

أحكام وعقائد الدٌن ،وأخذ باألسباب فتغلب على الصعاب؛ هذا

العزائم والهمم.

سبٌله -علٌه الصالة والسالم ،-وهذا السبٌل الذي ٌنبغً أن
نسٌر علٌه حتى نفوز كما فازوا.

وسٌجد كل دارس للتارٌخ اإلسالمً أن قوة اإلسالم ونهضته
سنة ،واالقتداء
كانت دو ًّما مرتبطة بالعودة للتمسك بالقرآن وال ُّ

موقع أنا السلفً

بالصدر األول ،وهو ما ع ّبر عنه اإلمام مالك ،إمام أهل المدٌنة،

www.anasalafy.com

بكلمته العظٌمة" :لن ٌصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به
أولها" ،ومعلوم أن صالح أمة اإلسالم فً الصدر األول كان
بتعظٌم أمر هللا -سبحانه وتعالى ،-وأمر نبٌه -علٌه الصالة
والسالم-؛ ولذلك حٌن خالف الرماة ٌوم أُحد أمر النبً -صلى هللا
علٌه وسلم -تم هكن الكفار مِن الهجوم علٌهم مِن الخلف.
وعلٌه؛ فإن منهج اإلصالح الذي ٌحارب الفساد فً الدٌن والدنٌا
مِن خالل نشر العلم والقٌام بتوحٌد هللا -عز وجل ،-واألخذ
باألسباب هو سبٌل المسلمٌن لمواجهة التحدٌات والفتن مهما
كبرت وعظمت.
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هللا َعلَى ُكل ِّ َ
ش ًْءٍ َقدٌِ ٌر)
أَ هنى َه َذا قُلْ ه َُو مِنْ ِع ْن ِد أَ ْنفُسِ ُك ْم إِنه ه َ

أٌن الطرٌق؟ وماذا نحن فاعلون؟! (ٔ)

(آل

عمران.)ٔٙ٘:
كتبه /صبري سلٌم
فما أكثر العلل التً تشتكً منها األمة ،وما أقل الدواء!
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
صا َب َك مِنْ
وما ٌحاك باألمة اآلن دله علٌه قوله -تعالىَ ( :-و َما أَ َ
صا َب ُك ْم مِنْ ُمصِ ٌ َب ٍة
س ٌِّ َئ ٍة َفمِنْ َن ْفسِ َك) (النساء ،)19:وقولهَ ( :و َما أَ َ
َ
س َبتْ أَ ٌْدٌِ ُك ْم) (الشورى.)ٖٓ:
َف ِب َما َك َ

كثٌرا م َمن ٌنتسبون إلى أمة اإلسالم
أٌها الحبٌب :اعلم أن
ًّ
ٌعٌشون حٌاة الغفلة واالنصراف ،والجهل التام بشرٌعة اإلسالم،
فإذا لحق باألمة خطب مفاجئ أو أزمة مقلقة؛ قاموا ٌقولون:

المفرطون مِن المسلمٌن فً
هكذا حال المسلمٌن الٌوم! فهل ٌعً
ِّ

ماذا نفعل؟! وما المخرج؟! وأٌن الطرٌق؟!

العالم اإلسالمً الٌوم أن كل بالء ٌحل باألمة هو بتفرٌطهم وبما
بل ربما تعجل بعضهم ،وقال :نفعل كذا ،وٌنبغً أن ٌكون كذا...

كسبت أٌدٌهم؟!

ًّ
متعجال لٌدعو إلى أي شًء أو لٌفعل أي شًء
وٌنطلق لحماسه
ألٌس قد أخبر نبٌنا -صلى هللا علٌه وسلمٌُ ( :-وشِ ُك ْاأل ُ َم ُم أَنْ
ص َعتِ َها)َ ،ف َقالَ َقا ِئلٌَ :ومِنْ
اعى ْاألَ َكلَ ُة إِلَى َق ْ
َت َدا َعى َع َل ٌْ ُك ْم َك َما َت َد َ
قِله ٍة َن ْحنُ ٌَ ْو َمئِذٍ؟ َقالََ ( :بلْ أَ ْن ُت ْم ٌَ ْو َمئِ ٍذ َكثٌِ ٌرَ ،ولَ ِك هن ُك ْم ُغ َثا ٌء َك ُغ َثاءِ

مِن غٌر رؤٌة وال نظر ،وال رجوع إلى كتاب هللا وسنة رسوله -
صلى هللا علٌه وسلم ،-وال استرشاد واستنارة بتوجٌه أهل العلم
والنظر ،وهللا -تعالىٌ -قولَ ( :وإِ َذا َجا َء ُه ْم أَ ْم ٌر مِنَ ْاألَ ْم ِن أَ ِو
ول َوإِ َلى أُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم
ا ْل َخ ْو ِ
الر ُ
ف أَ َذا ُعوا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى ه
س ِ

س ٌْ ِلَ ،ولَ ٌَ ْن َزعَنه ه
ُور َعد ُِّو ُك ُم ا ْل َم َها َب َة ِم ْن ُك ْمَ ،ولَ ٌَ ْق ِذ َفنه
هللا ُ مِنْ ُ
ال ه
صد ِ
سولَ ه
ه
هللاَِ ،و َما ا ْل َوهْ نُ ؟
هللا ُ فًِ قُلُوبِ ُك ُم ا ْل َوهْ نَ )َ ،ف َقال َ َقائِلٌٌَ :ا َر ُ
ت) (رواه أحمد وأبو داود ،وصححه
ب ال ُّد ْن ٌَاَ ،و َك َرا ِه ٌَ ُة ا ْل َم ْو ِ
َقالَُ ( :ح ُّ

هللا َعلَ ٌْ ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
ضل ُ ه ِ
لَ َعلِ َم ُه الهذٌِنَ ٌَ ْس َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْن ُه ْم َولَ ْو َال َف ْ
َال هت َب ْع ُت ُم ال ه
ش ٌْ َطانَ إِ هال َقل ًٌِّال) (النساء.)8ٖ:

األلبانً)؟!
فأهل العلم وأهل الدٌن والخبرة هم القادرون -بإذن هللا -فً
خضم الفتن على إرشاد المسلمٌن وتوجٌههم فً معالجة األحداث

فهل ٌلٌق بنا نحن المسلمٌن أن ٌكون حالنا هكذا مثل غثاء

توجٌ ًّها سلٌ ًّماٌ ،ستند إلً شرع هللا.

السٌل الذي ٌحمل كل بالء؟!

االبتالء وأنواعه:

ثم ب هٌن الرسول الكرٌم -صلى هللا علٌه وسلم -أن األمة بهذا
الوصف ،سٌنزع هللا -تعالى -مِن قلوب أعدائها المهابة منهم؛ فال
ٌخافوننا وال ٌهابوننا ،وال ٌعملون لكٌاننا أدنى اعتبار ،بعد أن

واالبتالء سنة فً الناس عامة ،وفً المؤمنٌن خاصة ،قال هللا -
اس أَنْ ٌُ ْت َر ُكوا أَنْ ٌَقُولُوا آ َم هنا َو ُه ْم َال ٌُ ْف َت ُنونَ )
ب ال هن ُ
تعالى( :-أَ َحسِ َ

كان المسلمون ٌُنصرون بالرعب الذي ٌلقٌه هللا فً قلوب

(العنكبوت ،)ٕ:وقال -تعالى( :-لَ ُت ْب َل ُونه فًِ أَ ْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُسِ ُك ْم
اب مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َومِنَ الهذٌِنَ أَ ْ
ش َر ُكوا
َولَ َت ْس َمعُنه مِنَ الهذٌِنَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
ور) (آل
ٌِرا َوإِنْ َت ْ
أَ ًّذى َكث ًّ
صبِ ُروا َو َت هت ُقوا َفإِنه َذلِ َك مِنْ َع ْز ِم ْاأل ُ ُم ِ
بتقصٌر
عمران ،)ٔ8ٙ:وقد ٌبتلً هللا -سبحانه وتعالى -المسلمٌن
ٍ
حدث مِن بعضهم ،كما حدث ذلك فً غزوة "أُحد" لما خالف

أعدائهم؛ وسبب هذا كله كما ب هٌن الرسول فً نهاٌة الحدٌث أنه
ٌُلقى فً قلوب المسلمٌن الوهن الذي هو حب الدنٌا وكراهٌة
الموت! وأكثر ما نرى ذلك فً زماننا هذا مِن طغٌان المادٌات،
واالنكباب على الدنٌا على حساب اآلخرة!

بعضا:
فتن ٌتبع بعضها
ًّ

الرماة أمر النبً -صلى هللا علٌه وسلم -بعدم النزول مِن على
الجبل فً حال النصر أو الهزٌمة ،فلما خالفوا عند رؤٌتهم

إن الناظر فً واقع األرض اآلن؛ ٌجد الفتن على أشكالها

الغنائم فنسوا أمر الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -ونزلوا؛ انقلب

ضا ،منها :فتن القتل والتشرٌد التً
وصنوفها ٌرقق بعضها بع ًّ

ًّ
رجال؛ قال هللا -
النصر هزٌمة ،وقُتل مِن المسلمٌن سبعون
ص ْب ُت ْم ِم ْثلَ ٌْ َها قُ ْل ُت ْم
صا َب ْت ُك ْم ُمصِ ٌ َب ٌة َقدْ أَ َ
تعالى -لهم فً ذلك( :أَ َولَ هما أَ َ
7

بقع كثٌر ٍة مِن بقاع
ٌقع منها على المسلمٌن الحظ األوفر فً ٍ
األرض.
فال ٌكاد ٌمر ٌو ًّما حتى نرى دما ًّء تسٌل ،وجراحات تنزف،
ًّ
وأطفاال ُتٌتم ،ونسا ًّء ُترمل ،وكل لوعة وألم ،وطرد وتشرٌد،
ونرجو هللا أن ٌرحم المستضعفٌن فً جمٌع بقاع األرض ،كما
نرجوه -سبحانه -أن ٌجعل كل مِن قُتل دون ماله وعرضه
شهٌدًّ ا.
فإذا صلحت النٌة ،وكان العمل فً سبٌل هللا فهم كذلك ،وقد فازو
إن شاء هللا ،-وغ ًّدا مصٌرهم أفضل مِن الحً الذي ال ُتؤمنعلٌه الفتنة ،فالقضٌة كلها اآلن فٌمن بقً ح ًٌّّا؛ هل نأمن أن
هللا إِنْ َجا َء َنا)
س هِ
ٌصٌبنا ما أصاب غٌرنا؟! ( َفمَنْ ٌَ ْن ُ
ص ُر َنا مِنْ َبأْ ِ
(غافر.)ٕ9:
وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حدود الدم ...وخطة التقسٌم (ٕ)

ولٌس مضٌق هرمز ومضٌق باب المندب فحسب ،فالخطة
الفارسٌة كبٌرة ،وهً تستهدف إقامة إمبراطورٌتهم المزعومة

كتبه /أحمد الفولً

جمٌعا ،فقد ت ّم تخرٌب
حتى لو تكلف ذلك إبادة العرب والمسلمٌن
ًّ
العراق إحدى أقوى وأضخم دول المنطقة ،وإفسادها برعاٌة

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

طبق مِن ذهبٍ؛ لترفرف فً
أمرٌكٌة؛ لتتسلمها إٌران على
ٍ

فقد ذكرتُ فً المقال السابق أن "إٌران" كانت -وال زالت-

أرجائها أعالم طهران ،ومِن بغداد إلى أرض الشام حٌث تثبٌت

حرٌصة أشد الحرص على تنفٌذ مخططها االستٌطانً فً

ت إٌرانٌ ٍة مسلح ٍة والقضاء على
أقدام النظام العلوي بمٌلٌشٌا ٍ

المنطقة العربٌة ،وكان مِن عالمات ذلك :تعاون الشٌعة المشبوه

سن ٌّة فً سورٌا وتشرٌد أهلها ،ومِن سورٌا
التجمعات المسلمة ال ُ

مع الٌهود وغٌرهم؛ إلسقاط خالفة دولة المسلمٌن قدٌ ًّما،

إلى الٌمن؛ هذا القُطر العظٌم المبارك صاحب األثر األكبر فً

وتفتٌت بالد المسلمٌن فً العصر الحدٌث.

امتداد الدولة اإلسالمٌة ،والذي تستهدفه إٌران اآلن لتحوٌله إلى
محافظ ٍة إٌرانٌ ٍة مِن خالل عصابات الحوثً اإلجرامٌة.

والخطة الرافضٌة تستهدف إقامة إمبراطورٌتهم الفارسٌة
المزعومة داخل المنطقة العربٌة بالتعاون مع الغرب ،وتنفٌ ًّذا

وعلى الرغم مِن تصنٌف إٌران كـ"دولة إرهابٌة" ضمن محور

لمخطط "برنارد لوٌس"؛ لتفتٌت المنطقة وسرقة ثرواتها،

مبكر مع
ت
الشر ،ورغم الحدٌث المتواصل عن خطورتها منذ وق ٍ
ٍ
قٌام الثورة اإلرهابٌة فً إٌران المسماة بـ"اإلسالمٌة!"؛ إال أن

وطمس هُوٌتها اإلسالمٌة والعربٌة.

الحرب لم تو هجه إلٌها -وحتى وقتنا هذا! ،-بل كانت إٌران -وال
أقر الكونجرس األمرٌكً عام ٖٔ98م "وثٌقة برنارد
وقد ّ

سا مِن الحلفاء اإلقلٌمٌٌن لهذه الحرب ،لٌس هذا
زالت -جز ًّءا رئٌ ًّ

لوٌس" ،والتً تعتبر جز ًّءا مِن خرٌطة "الشرق األوسط الجدٌد"

فحسب ،بل كانت المستفٌد األكبر منها بشهادة الجمٌع.

التً ّلوحت بها عل ًّنا وزٌرة الخارجٌة األمرٌكٌة السابقة
"كوندالٌزا راٌس" عام ٕٓٓٙم ،وهو مخطط ٌلعب على وتر

قال الرئٌس األمرٌكً "باراك أوباما" فً تقرٌر مرئً نقلته

إشعال العصبٌات اإلثنٌة والعرقٌة والدٌنٌة الموجودة فً دول

"سً إن إن" بتارٌخ "ٕٕٓٓٓ8-٘-م"" :إن إٌران هً

العالم العربً اإلسالمً ،وقد نشرته ألول مرة مجلة وزارة

المستفٌد األكبر الوحٌد مِن حرب العراق التً ما كان ٌجب

الدفاع األمرٌكٌة مرف ًّقا بمجموع ٍة مِن الخرائط التً توضح تقسٌم

خوضها" ،ورغم التهدٌدات المتواصلة التً قد نراها مِن اإلدارة

كل دولة إلى ٗ دوٌالت ،لٌصب ذلك كله فً مصلحة "طهران".

األمرٌكٌة الحدٌثة متمثلة فً الرئٌس األمرٌكً "دونالد ترامب"
واضحا حتى ولو كان
تجاه إٌران؛ إال أننا نستشعر دع ًّما خف ًٌّّا
ًّ

وخالل الحدٌث عن خطة التقسٌم واالستحواذ على ثروات

ظاهره الخالف.

المنطقة فً مقاالتنا القادمة ،سٌظهر لك بوضوح محاولة
السٌطرة على الثروات االقتصادٌة ،وكذا العسكرٌة والثقافٌة،

هذا الدعم ٌُظهر لك جل ًٌّّا عندما تدقق فً األحداث المتتالٌة ،كٌف
كان الغرب حلٌ ًّفا أساس ًٌّّا مع إٌران منذ بداٌة المعركة ،والتً

اإلماراتٌة الثالث ،و"هرمز" هو المتنفس البحري الوحٌد

بدأت باحتالل األحواز العربٌة ،ونهب ثرواتها وثروات أبنائها،

لـ"العراق  -الكوٌت  -البحرٌن  -قطر  -اإلمارات العربٌة" ،وكذا

وطمس لغتها العربٌة ،ثم توالت إلى أن وصلنا إلى الوضع الذي

مضٌق "باب المندب" مِن خالل عصابات الحوثً فً الٌمن،

نراه اآلن.

فاالستحواذ على مضٌق "هرمز" مِن خالل احتالل الجزر

ومحاولة إٌران للسٌطرة على "جٌبوتً" الضفة الغربٌة لمضٌق

ٌُتبع -إن شاء هللا.-

باب المندب ،وبالتالً السٌطرة على نسب ٍة ضخم ٍة مِن التجارة
العالمٌة.

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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البطاقات الدعوٌة

11

فتاوى دٌ /اسر برهامً

11

تعفو وتصفح عنه والداك إذا وقعتْ منهما إساءة أو تقصٌر؛

هل ٌلزم االبن قبول الهبة مِن والده؟

فأنصحك أن تقبل مساعدته.
السؤال:

موقع أنا السلفً

تعنت والدي فً مساعدتً فً أمر الزواج بعد تخرجً وهو قادر

www.anasalafy.com

على ذلك ،فهو -هلل الحمد -مٌسور المال ج ًّّدا ،وهذا ح ًّّبا منه
للمال وتسوٌ ًّفا؛ وألنه كان ٌرى أن الزواج ق ْبل الثالثٌن غٌر
ُمهم ،والمال عنده أهم مِن أي شًءٍ  ،كما أنه فً زمنه لم
ٌساعده أحد -كما ٌقول -وعلٌنا االعتماد على أنفسنا ،فمنذ
خمس سنوات إلى ٌومً هذا وهو ال شأن له بً وال حتى
ٌسألنً أو ٌحادثنً عن أي شًء ،وهو صعب المراس والكالم
ًّ
سهال ،ومنذ خمس سنوات إلى اآلن سبب لً ذلك
معه لٌس
كبٌر ج ًّّدا مِن الفتن ال ٌعلم
لحجم
مشكالت كثٌرة وأدى لتعرضً
ٍ
ٍ
ًّ
فضال عن تعرضً لألعمال الشاقة
حجمها إال هللا بكل أنواعها،
والمهٌنة سع ًٌّا للكسب.
ضررا ًّ
بعمل
علً
بالغا حتى مَنه هللا
والمقصود أنً تضررتُ بذلك
ه
ًّ
ٍ
فتن كثٌرةٍ ،وبدأ ٌتكون
جٌدٍ ،ونجانً هللا -بفضله وحده -مِن ٍ
معً شًء مِن المال ،وأنا أعرف أنً لو نوٌت الزواج سٌظهر
ًّ
ًّ
حفاظا على جاهه ،ولما سٌتعرض له
محاوال التدخل والمساعدة
مِن الضغوط مِن أقاربه وأمً ،فهل لً أن أرفض أي مساعدة له
مبال بأي شًء مما ٌحدث لً ،ولكن
مهما كانت؟ فهو غٌر
ٍ
حدوث ذلك سٌفضحه أمام الناس ،ألنً بالتأكٌد بعد خمس
سنوات لن أستطٌع أن أجمع مِن المال مثل ما عنده ،مع حفاظً
على بره قدر استطاعتً ،وإن كان سٌترتب على ذلك معوقات
ومشكالت اجتماعٌة كثٌرة فً الزواج ،فما قولكم؟ وهللا
خٌرا.
المستعان .وجزاكم هللا ًّ
الجواب:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
برا به حتى لو
فال ٌلزمك قبول الهبة ،وإن كنتُ أرى أن تقبلها ًّّ
كانت بنٌة الحفاظ على جاهه؛ فإنً أخشى أن تكون نٌتك فً
االمتناع مِن ذلك فضٌحة له ،وإسقا ًّطا لمنزلته ،أو ألجل االنتقام
منه بإظهار االستغناء عنه ،وبالتأكٌد هو قد علم ذلك؛ فأولى َمن

12

ًّ
عجال كل عام ثم عجز فً بعض
هل َمن نذر أن ٌذبح

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

السنوات ٌنحل نذره؟

فإذا نوى بالكفارة التحلل مِن النذر للعجز ال ٌلزمه ،واألفضل له
أن ٌذبح كل عام.

السؤال:
ًّ
عجال كل سنة ،فهل لو عجز
رجل نذر إن عاشتْ ابنته أن ٌذبح

موقع أنا السلفً

سنة وكفـهر عن ٌمٌنه ٌنحل النذر أم ٌلزم الوفاء به لو استطاع
النذر فً السنوات القادمة؟

www.anasalafy.com

الجواب:
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الوسائط المتعددة
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عقٌدة

حدٌث

سلسلة كتاب اإلٌمان -لشٌخ اإلسالم /ابن تٌمٌة (لالستماع

 -141باب االضطجاع بعدها (كتاب الصالة -عون المعبود).

والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً

الشٌخ /محمود عبد الحمٌد

سلسلة مسائل الجاهلٌة (لالستماع والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً

 -142باب الصالة قبل المغرب (كتاب الصالة -عون
المعبود) .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد

( -149وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان
 -119فضائل فاطمة بنت النبً علٌها الصالة والسالم (فضائل

أمره فرطا) (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر برهامً

الصحابة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -119من مظاهر الشرك فً ربوبٌة هللا -عز وجل ..-اعتقاد

( -111من فضائل أم سلمة أم المؤمنٌن رضً هللا عنها) و

وجود مدبر مع هللا -عز وجل( -دقٌقة عقدٌة) .الشٌخ /سعٌد

(من فضائل زٌنب أم المؤمنٌن رضً هللا عنها) (فضائل

محمود

الصحابة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -118ما روي عن النبً فً الحث على اتباع الجماعة

 -112تابع الترغٌب فً الصوم مطلقا وما جاء فً فضله

والسواد األعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعٌد

وفضل دعاء الصائم (كتاب الصوم -الترغٌب والترهٌب).

فً مفارقة الجماعة (أصول اعتقاد أهل السنة) .الشٌخ /عصام

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

حسنٌن

فقه وأصوله
القرآن الكرٌم وعلومه

 -115أذكار الكرب والحزن (باب الدعاء -فقه السنة) .دٌ /اسر
برهامً

 -111اآلٌات ( )22 -18من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة
السجدة) .دٌ /اسر برهامً
 -111اآلٌات ( )22 -18من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
السجدة) .دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌتان ( )24 -23من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
السجدة) .دٌ /اسر برهامً
 -128اآلٌتان (( )37 -36تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر
برهامً
من اآلٌة  23إلى اآلٌة ( 28سورة الشورى -تفسٌر ابن كثٌر).
الشٌخ /عصام حسنٌن

15

تزكٌة وتربٌة ورقائق

فكر ومنهج

غرباء فً زمن الغربة .د /أحمد فرٌد

 -116قصة مناظرة ابن عباس -رضً هللا عنه -للخوارج
(إعالن النفٌر على غالة التكفٌر) .د /أحمد فرٌد

سلسلة مجالس اعتكاف رمضان لعام  1428هـ (لالستماع

 -117الخوارج أول الفرق اإلسالمٌة ظهورا (إعالن النفٌر

والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً

على غالة التكفٌر) .د /أحمد فرٌد

سلسلة مجالس اعتكاف رمضان لعام  1431هـ (لالستماع
سلسلة فقه األمر بالمعروف والنهً عن المنكر (لالستماع

والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً

والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً
خطر سوء الخلق .دٌ /اسر برهامً
 -155الكالم على إمامة ٌزٌد وقتل الحسٌن (مختصر منهاج
 -127تابع ترك األمر عند هللا أعظم من ارتكاب النهً (كتاب

السنة النبوٌة) .دٌ /اسر برهامً

الفوائد) .دٌ /اسر برهامً
لٌل الصالحٌن .الشٌخ /عصام حسنٌن
 -128قضاء حوائج المسلمٌن (منجد الخطٌب) .الشٌخ /محمد
سرحان
فتنة المال ( .)2الشٌخ /سعٌد صابر
 -119لذة المناجاة 21 ..فضٌلة للدعاء (( )2رمضان التقوى).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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