مجلة النبع الصافً
العدد ٔٔٙ
الجمعة ٖٔٗ9-7-ٕٙهـ ٕٓٔ8-ٗ-ٖٔ -م
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اب
ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َوا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
اب َج َه َّن َم َولَ ُه ْم َع َذ ُ
ت ُث َّم َل ْم ٌَ ُتو ُبوا َف َل ُه ْم َع َذ ُ
صال َِحا ِ
ت لَ ُه ْم َج َّناتٌ َت ْج ِري مِنْ
ٌق  .إِنَّ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
ا ْل َح ِر ِ

بٌان مِن "الدعوة السلفٌة" بشؤن "مجزرة
قندوز" بؤفؽانستان

ش َر ِّب َك لَ َ
شدٌِ ٌد  .إِ َّن ُه ه َُو
َت ْحتِ َها ْاألَ ْن َها ُر َذلِ َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َك ِبٌ ُر  .إِنَّ َب ْط َ
ش ا ْل َم ِجٌ ُد َ .ف َّعال ٌ لِ َما
ٌُ ْب ِد ُ
ئ َو ٌُعٌِ ُد َ .وه َُو ا ْل َؽفُو ُر ا ْل َودُو ُد ُ .ذو ا ْل َع ْر ِ

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

ٌُ ِرٌ ُد َ .هلْ أَ َتا َك َحد ُ
ٌِث ا ْل ُج ُنو ِد  .ف ِْر َع ْونَ َو َثمُودَ َ .ب ِل الَّذٌِنَ َك َف ُروا
ب َ .و َّ
هللا ُ مِنْ َو َرابِ ِه ْم ُمحٌِ ٌط َ .بلْ ه َُو ُق ْرآنٌ َم ِجٌ ٌد  .فًِ
فًِ َت ْكذٌِ ٍ
لَ ْو ٍح َم ْح ُفوظٍ ) (البروج.)ٕٕ-8:

فتدٌِن "الدعوة السلفٌة" وتستنكر ببالػ االستنكار "الجرٌمة
الشنعاء" التً ارتكبتها القوات األمرٌكٌة واألفؽانٌة الحكومٌة
الموالٌة لها ،والتً قامتْ بشنِّ ؼارة على مدرس ٍة لتحفٌظ القرآن

ونشكو إلى هللا ضعؾ قوتنا وقلة حٌلتنا وهواننا على الناس،

بوالٌة "قندوز" أسفرتْ عن مقتل نحو مابة شخص ،وإصابة

وإلٌه نلجؤ وعلٌه نتوكل ،وهو حسبنا ونعم الوكٌل.

خمسٌن مِن األطفال الذٌن ٌحفظون القرآن ومحفظٌهم! -نسؤل
هللا أن ٌتقبل القتلى عنده فً الشهداء ،وأن ٌشفً المصابٌن

الدعوة السلفٌة بجمهورٌة مصر العربٌة

شفا ًء ال ٌؽادر سق ًما.-
الجمعة  ٔ9رجب ٖٔٗ9هـ
كما تتوجه "الدعوة السلفٌة" بالعزاء ألسر الضحاٌا" :هلل ما
أعطى وهلل ما أخذ ،وكل شًء عنده بمقدار".

 ٙأبرٌل ٕٓٔ8م

إن هذه الجرٌمة الشنعاء لتدل على أن الؽرب هو المستفٌد األول

موقع أنا السلفً

مِن جماعات اإلرهاب المنتسبة إلى اإلسالم ،مثل" :داعش"
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وؼٌرها؛ فهو َمن ٌسمح لها بالتواجد وبامتالك مصادر الثروة
وتقنٌات اإلعالم؛ لٌبرر حقده األسود وكراهٌته العمٌاء لكل ما
عابرا للحدود
هو إسالمً ،ولكً ٌمارس إرها ًبا دول ًٌّا منظ ًما،
ً
صؽار أبرٌاء!
أطفال
وموج ًها بدق ٍة وعناٌ ٍة إلى
ٍ
ٍ
إن هذا الحدث ٌم ِّثل قمة االستخفاؾ بحقوق اإلنسان الشرعٌة،
ً
مجاال للشك أن ما ٌرفعه المجتمع الدولً مِن
وٌب ٌِّن بما ال ٌدع
شعارات" :المساواة  -ومنع الجرابم ضد اإلنسانٌة ومحاسبة
مرتكبٌها"؛ لٌستْ إال شعارات جوفاء ال حقٌقة لها ،أو أنهم
ٌرون أطفال المسلمٌن والمدنٌٌن مِن الرجال والنساء لٌسوا
بشرا!
ً
ومع مطالبتنا بالتحقٌق الدولً العادل "المحاٌد" -إن كان هناك
َمن ٌمكن وصفه بالحٌاد! -نإ ِّكد على حق جمٌع الشعوب فً
جهاد األعداء والمحتلٌن بكل ما أوتوا مِن قوةٍ ،وإنا على ٌقٌن
أن هللا سٌنصر أهل اإلسالم وٌنتصر لهم ،وقد حكى هللا لنا عن
أقوام علوا وتجبروا بجنودهم؛ فؤخذهم هللا ببطشه الشدٌدَ ( :و َما
ٍ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
َّ
ٌز ال َحمٌِ ِد  .الذِي ل ُه ُمل ُك
َن َق ُموا ِم ْن ُه ْم إِال أنْ ٌُ ْإ ِم ُنوا بِ ِ
اهلل ال َع ِز ِ
ض َو َّ
ش ًْءٍ َ
هللا ُ َع َلى ُكل ِّ َ
ش ِهٌ ٌد  .إِنَّ الَّذٌِنَ َف َت ُنوا
لس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ا َّ
3

بٌان مِن "الدعوة السلفٌة" بشؤن "مذبحة دوما"!
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فما زال النظام "النصٌري العلوي" فً سورٌا ،المدعوم مِن
إٌران وروسٌا ٌواصِ ل عدوانه الوحشً على المدنٌٌن ال ُعزل
باألسلحة الكٌمابٌة المحرمة دول ًٌّا!
ورؼم تكرر هذه الجرٌمة مِن هذا النظام "الطابفً"؛ إال أنها هذه
المرة قد اتخذت ُبع ًدا أكثر ضراوة ك ًّما وكٌ ًفا رؼم التحذٌرات
الدولٌة التً تصدر مِن هنا ومِن هناك ،وكؤن "بشار" ٌطمبن
تما ًما إلى الدعم اإلٌرانً ؼٌر المحدود ،وإلى جاهزٌة "الفٌتو
الروسً" لعرقلة أي موقؾ جاد وف َّعال ضده!
وتناشِ د "الدعوة السلفٌة" منظمة "مإتمر التعاون اإلسالمً"،
و"جامعة الدول العربٌة" ،وكل قادة الدول العربٌة واإلسالمٌة
أن ٌتخذوا كافة التدابٌر الفورٌة لمنع هذا العدوان ولتخلٌص
الشعب السوري مِن هذه القوة الؽاشمة المسٌطرة علٌه.
ونسؤل هللا العظٌم رب العرش العظٌم أن ٌرحم ضحاٌا هذا
اإلرهاب ،وأن ٌشفى الجرحى الذٌن خ َّلفهم هذا العدوان ،وأن
مخرجا مِن هذا البالء ،وأن ٌحفظ
ٌجعل إلخواننا فً سورٌا
ً
جمٌع بالد المسلمٌن مِن كل مكرو ٍه وسوءٍ .
الدعوة السلفٌة بجمهورٌة مصر العربٌة
األحد ٕٔ رجب ٖٔٗ9هـ
 8أبرٌل ٕٓٔ8م
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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accurately

targeting

young

innocent

"Salafist Call" Statement on

children.

Afghanistan's Kunduz Massacre

This event, indeed, represents the most

All praise is due to Allah, and may peace,

utterly disregard of the legitimate human

mercy

rights, and shows undoubtedly that either

and

blessings

be

upon

His

messenger!

all slogans raised by the International
Community

such

as:

"equality

and

The

Salafist

Call

condemns

and

preventing the crimes against humanity

denounces the heinous crime committed

and reckoning the committers" are mere

by the allied American-Afghani forces,

empty slogans which have no reality, or

which attacked a Quran-teaching-school

they consider the Muslim children and

in the Province of Kunduz, resulting in the

civilians are not humans.

killing of about one hundred people and
the wounding of about fifty children who

Not only do we request for

a

fair

memorized the Quran by heart and their

(impartial) international investigation, if
there

could

be

such

an

Quran teachers. May Allah accept those

impartial

who were killed as martyrs and heal those

investigation, but we also confirm the

who were wounded completely!

right of all peoples to struggle against
their enemies and the occupiers just as

The

hard as they can. We are certain that Allah

sincere condolences to the families of the

will support the Muslims and grant them

victims, reminding them, "that to Allah

victory since He told us about peoples

belongs all that which He gives and all

who got arrogant and aggressive, then He

that which He takes away, and that

destroyed

everything is predestinated."

them

severely,

"And

they

Salafist

Call

also

expresses

its

resented them not except because they
This heinous crime, indeed, affirms that

believed in Allah, the Exalted in Might, the

the West is the prime beneficiary from

Praiseworthy, 9. To whom belongs the

those

dominion of the heavens and the earth.

terroristic

groups,

which

label

themselves as Islamic, such as "ISIS" and

And Allah, over all things, is Witness. 10.

others, since it is the West which allowed

Indeed, those who have tortured the

their existence and possession of wealth

believing men and believing women and

resources and mass media with the

then have not repented will have the

purpose of justifying its grudge and blind

punishment of Hell, and they will have the

hatred against all that is Islamic so that it

punishment of the Burning Fire. 11.

practices

Indeed, those who have believed and done

an

international

organized

terrorism which is transboundary and
5

righteous

deeds

will

have

gardens

beneath which rivers flow. That is the
great attainment. 12. Indeed, the assault
[i.e., vengeance] of your Lord is severe.
13. Indeed, it is He who originates
[creation] and repeats. 14. And He is the
Forgiving, the Affectionate, 15. Honorable
Owner of the Throne, 16. Effecter of what
He intends. 17. Has there reached you the
story of the soldiers – 18. [Those of]
Pharaoh and Thamoud? 19. But they who
disbelieve are in [persistent] denial, 20.
While

Allah encompasses

them

from

behind. 21. But this is an honored Quran
22. [Inscribed] in a Preserved Slate."
(Quran: 85/8:22)
Finally,

we

appeal

to

Allah

for

the

weakness in our strength, our limited
power and the treatment of contempt and
humiliation from people. To Him, we seek
refuge, and upon Him, we depend, since
He is sufficient for us, and He is the best
disposer of affairs.
The Salafist Call in the Arab Republic of
Egypt
Friday, 19th of Rajab 1439 (H)
April 6th, 2018
ًموقع أنا السلف
www.anasalafy.com
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The Salafist Call in the Arab Republic of

"Salafist Call" Statement on Douma

Egypt

Massacre

Sunday, 21 of Rajab, 1439 (H)

All praise is due to Allah, and may His

April 8th, 2018

peace, mercy and blessings be upon His
messenger!

ًموقع أنا السلف

The "Nusairi/Al-Alawi" regime in Syria,

www.anasalafy.com

supported by Iran and Russia, is still
continuing his brutal aggression with
internationally

prohibited

chemical

weapons against the unarmed civilians.
In spite of the repetition of this crime by
such "sectarian" regime, yet this time it
got more ferocious, quantitatively and
qualitatively,

despite

the

international

warnings issued here and there, as if
"Bashar" were

quite

assured

of

the

unlimited Iranian support, and can count
on the "Russian Veto" being ready to
obstruct any serious, effective resolution
against him!
The Salafist Call urges the Organization of
Islamic Cooperation, the Arab League and
all leaders of the Arab and Islamic
countries to take all immediate measures
to prevent this aggression and free the
Syrian people from this brutal force which
took over it.
May Allah, the Almighty, bestow His
mercy on the victims of this terrorism,
heal the wounded, relieve our brethren in
Syria and protect all Muslim countries
from any harm and/or evil.
7

هل ال ُبدَّ لتحقٌق ال ُم َعا ٌَ َ
ب القرآن؟!
شة أن ُن َك ِّذ َ

مستمر ب ٌْن جمٌع الطوابؾ
انتقال
األطراؾ ،ولم ٌَ ْخل ُ ذلك مِن
ٍ
ٍ
داخل البالد المختلفة مِن خالل سلسل ٍة مِن عقود األمان.

كتبهٌ /اسر برهامً
ولم ٌحدث َق ّط -ع ْبر الزمان -ما ٌحاوله البعض فً زماننا ،لكً
ٌعالج -بزعمه! -ضٌقَ أُفُ ِق طابف ٍة منحرف ٍة َك َّف َرت المسلمٌن

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

وانتهكت حقوق المعاهدٌن وقتلت مِن هإالء وهإالء؛ ما أفسد

جه المجتمعات منذ قدٌم الزمان:
فمِن أكبر المشكالت التً توا ِ
اختالؾ ا ْل ِم َلل والدٌانات داخل المجتمع الواحد الذي ٌحتاج إلى
ُ

صال َِحه  -لم ٌحدث َق ّط أن كان العالج هو محاولة
على المجتمع َم َ
ِي أو دٌنً بادعاء وحدة األدٌان أو إلؽاء
الوصول إلى َتوافُ ٍق َع َقد ٍّ

اج َه
التعاٌش ب ٌْن طوابفه رؼم اختالفهم فً أدٌانهم ،وقد َو َ

مصطلحات" :الكافر ،والكفر ،والنفاق ،والردة" ونحوها!

المسلمون هذه اإلشكالٌة فً َم َّكة ق ْبل الهجرة ،وفً الحبشة حٌث
فرارا بدٌنهم مِن طؽٌان المشركٌن مِن قرٌش
هاجروا إلٌها
ً

ونصوص القرآن قاطِ َعة ال تحتمل التؤوٌل فً ُك ْف ِر َمن َخالَؾ دٌن
اإلسالم :قال هللا -تعالىَ ( :-ومَنْ ٌَ ْب َت ِػ َؼ ٌْ َر ْاإلِ ْس َال ِم دٌِ ًنا َف َلنْ ٌُ ْق َبلَ

فً المجتمع المسلم والدولة المسلمة المشركون والٌهود،

ِم ْن ُه َوه َُو فًِ ْاْلخ َِر ِة مِنَ ا ْل َخاسِ ِرٌنَ ) (آل عمران ،)8٘:وقال -
هللا ْاإلِ ْس َال ُم) (آل عمران ،)ٔ9:وقال النبً -
تعالى( :-إِنَّ الدٌِّنَ عِ ْندَ َّ ِ

وتعذٌبهم وقتلهم المسلمٌن ،ثم فً المدٌنة بعد الهجرة؛ إذ ُو ِجد
بطوابفهم إلى جانب المسلمٌن.

س ُم َح َّم ٍد ِب ٌَ ِدهَِ ،ال ٌَ ْس َم ُع ِبً
س َّل َمَ ( :-والَّذِي َن ْف ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
ص َران ًٌُِّ ،ث َّم ٌَ ُموتُ َولَ ْم ٌُ ْإمِنْ
ِيَ ،و َال َن ْ
أَ َح ٌد مِنْ َه ِذ ِه األ ُ َّم ِة ٌَ ُهود ٌّ
ار) (رواه مسلم) ،وال
ص َحا ِ
بِالَّذِي أ ُ ْرسِ ْلتُ بِهِ ،إِ َّال َكانَ مِنْ أَ ْ
ب ال َّن ِ

سلَّ َم -مع هذه اإلشكالٌة
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وقد تعامل النبً َ -
بطرٌقة ؼاٌة فً الوضوح ،فً جمٌع األوقات واألحوال
والمجتمعات ،وهً الحفاظ التام على هوٌة المسلمٌن وعقٌدتهم
س َّن ًة ،-والذي كان
ودٌنهم المبنً على الوحً المنزل -كتا ًبا و ُ

ٌَحتمل أب ًدا أن ٌُ ْح َمل هذا على المعنى العام لإلسالم الذي هو دٌن
العلَم لهذا الدٌن
األنبٌاء جمٌ ًعا ،بل البد أن ٌُحمل على االسم َ

ٌنزل باألدلة القاطعة الواضحة التً تتناول قضاٌا االعتقاد

وهذه الشرٌعة التً ُبع َ
سلَّ َم -بال
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ِث بها محمد َ -

قطعا ما
والمنهج والعبادة والسلوك واألخالق ،والتً تخالؾ
ً

زاع بٌن العلماء ،حتى لو ُحمِل على المعنى العام فؤساس
ن ٍ
األدٌان كلهم توحٌد هللا واتباع وتصدٌق الرسل؛ ف َمن أشرك باهلل

علٌه المشركون وعباد األوثان ،والذٌن كفروا مِن أهل الكتاب
مِن الٌهود فً المدٌنة ثم مِن النصارى فً جنوب الجزٌرة

ؼٌره أو قال عن مخلوق إنه هو هللا! فال نزاع أنه كاف ٌر
و َع َبد
َ

ص َّلى
العربٌة فً نجران بعد ذلك ،وفً نفس الوقت أرسى النبً َ -
سلَّ َم -قٌمة التعاٌش مع أهل هذه الملل فً المراحل
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ

جمٌع
بجمٌع األنبٌاء ،وكذا َمن كذب ِب َن ِب ًٍّ مِن األنبٌاء فقد كذب
َ
ص َّلى هللاُ َع َل ٌْ ِه
األنبٌاء والرسل ،فكٌؾ ب َمن كذب خاتمهم محمد َ -

بالتعاٌش داخل المجتمع الواحد ،أولها كان وثٌقة المدٌنة التً

هللا)
سول ُ َّ ِ
سلَّ َم-؟! َمن كذبه فقد كذب هللا ،قال -تعالىُ ( :-م َح َّم ٌد َر ُ
َو َ
(الفتح ،)ٕ9:و َمن كذب هللا ال ٌكون مإم ًنا به عند أحد الرسل

بؤنواع متعدد ٍة واسع ٍة مِن العهود والمواثٌق التً تسمح
المختلفة
ٍ
كانت ُت َم ِّثل العهد المطلق ،ثم صلح الحدٌبٌة الذي ٌم ِّثل الهُدْ نة

واألنبٌاء ،بل والعقالء! قال -تعالى( :-لَ َقدْ َك َف َر الَّذٌِنَ َقالُوا إِنَّ َّ
هللاَ
ه َُو ا ْل َمسِ ٌ ُح ابْنُ َم ْر ٌَ َم) ،فً موضعٌن مِن القرآن( :المابدة،)ٔ7:

وس ه ََجر
ال ُم َإ َّق َتة ،ثم عقد الذمة ال ُم َإ َّبد الذي عقده مع َم ُج ِ
و َنصارى َن ْجران.

(المابدة.)7ٕ:

سلَّ َم -هو
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وكان النوع األول الذي عقده النبً َ -
ً
استعماال فً العهد النبوي ،كما قرر ذلك ابن القٌم -
أكثر العهود

سلَّ َط على هذه القواطع سٌؾ التؤوٌل ،ك َمن ٌقول:
ومستحٌل ٌ أن ٌُ َ
"نقتصر على اللفظ فقط؛ ف َمن قال :إن المسٌح ابن مرٌم هو هللا

َر ِح َم ُه هللا ُ -فً "حقوق أهل الذمة" ،وكان األخٌر -أعنً َع ْق َد
ً
س َّل َم-
الذمة -أكثر العقود
ص َّلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
استعماال بعده َ -

لٌس ك َمن قال إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم!"؛ مما ٌرفضه أي
ً
ً
عالم منتسب للدٌن،
فضال عن
عاقل،
فضال عن
صبً ُم َم ٌِّ ٍز،
ٍ
ٍ
وٌصعب ج ًّدا -بل ٌستحٌل -الدفاع عن إٌمان قابل هذا ،بل عن

صا فً عهود الفتوحات اإلسالمٌة وتؤسٌس الدولة مترامٌة
خصو ً

تحرٌؾ أشنع مِن تحرٌؾ الٌهود الذٌن أنزل هللا
إسالمه ،فهذا
ٌ
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ارعُونَ فًِ ا ْل ُك ْف ِر مِنَ
سول ُ َال ٌَ ْح ُز ْن َك الَّذٌِنَ ٌُ َ
الر ُ
فٌهمٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها َّ
س ِ
الَّذٌِنَ َقالُوا آ َم َّنا ِبؤ َ ْف َوا ِه ِه ْم َولَ ْم ُت ْإمِنْ قُلُو ُب ُه ْم َومِنَ الَّذٌِنَ هَادُوا
س َّماعُونَ لِ َق ْو ٍم َ
آخ ِرٌنَ لَ ْم ٌَؤْ ُتو َك ٌُ َح ِّرفُونَ ا ْل َكلِ َم
س َّماعُونَ لِ ْل َك ِذ ِ
ب َ
َ
مِنْ َب ْع ِد َم َواضِ ِع ِه) (المابدة)ٗٔ:؛ إلنكارهم حدَّ الرجم فً التوراة

كذا وكذا؟! أولٌس هذا تكذٌ ًبا للقرآن وتحرٌ ًفا له؟! مع أن الحقَّ
بقول قاله واحد
الذي ال إشكال فٌه أنه ال ٌلزم تكفٌر الناس
ٍ
منهم ،ال ٌلزم ؼٌره إذا لم ٌُق ُِّروا و ٌُوافِقوا و ٌَرضوا.
إن هذا الباب "باب التعاٌش" عالجه -فً ؼاٌة السهولة -بؽٌر

مع إبقابهم اْلٌة للهروب مِن تطبٌقهاَ ،ف ُهم -كما ثبت فً الحدٌث

هذا األسلوب الفج؛ البد ِمن تعمٌق علم العهود والمواثٌق كما

المتفق علٌهٌ ،-ضعون أٌدٌهم على اْلٌة ٌقرإون ما قبلها وما
"ار َف ْع ٌَ َدكَ؛
بعدها ،حتى قال َع ْب ُد َّ ِ
س َال ٍم -عالم الٌهودْ :-
هللا بْنُ َ
ص َدقَ ٌَا ُم َح َّمدُ ،إن فٌِ َها
الر ْج ِم َتلُوح؛ َف َقالُواَ :
َف َر َف َع ٌَدَ هُ َفإِ َذا آ ٌَ ُة َّ

سلَّ َم-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ورد فً وثٌقة المدٌنة ب ٌْن رسول هللا َ -
والٌهود" :وإن الٌهود ٌُنفقون مع المإمنٌن ما داموا ُمحاربٌن،
وأن ٌهود بنً عوؾ أ ُ َّمة مع المإمنٌن؛ للٌهود دٌنهم وللمسلمٌن

الر ْج ِم!" ،فؤقروا بها رؼم أنهم ال ٌُ َط ِّبقُو َنها ،بل وٌقولون إنها
َّ
لٌستْ موجودة!

دٌنهم" ،قال -تعالى( :-قُلْ ٌَا أَ ٌُّ َها ا ْل َكا ِفرُونَ َ .ال أَ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ .
اب ٌد َما َعبَدْ ُت ْم َ .و َال أَ ْن ُت ْم
ابدُونَ َما أَ ْع ُب ُد َ .و َال أَ َنا َع ِ
َو َال أَ ْن ُت ْم َع ِ
ٌِن) (الكافرون).
َعابِدُونَ َما أَ ْع ُب ُد  .لَ ُك ْم دٌِ ُن ُك ْم َول ًَِ د ِ

أما هذه السماجات فؽٌر ُمحتملة؛ إال أنها تصب فً المخطط
العالمً للمناداة بمساواة جمٌع األدٌان "حتى اإللحاد!"؛ فال

سنة النبوٌة ،والتفسٌر السلفً الصحٌح
فتدرٌس السٌرة وال ُّ

ٌحكمون على القابل بإنكار وجود هللا ،وإنكار اْلخرة والجنة

والر َحابة التً ٌتمٌز بها هذا
ْلٌات القرآن ،وسعة األفق والفهم،
َّ

نوعا أو عٌ ًنا ،-وٌسخرون
والنار أنه كافر أو مِن أهل النار ً -

الدٌن فً أنواع المعامالت مع الكفار دون الجهل والتطرؾ

م َمن ٌب ٌِّن آٌات القرآن ،بل والتوراة واإلنجٌل فً ذلك.

وال ُؽل ُ ِّو -الذي ٌقوله البعض -هو الذي ٌحل هذه اإلشكالٌة وٌحقق
للمجتمعات أمنها ،وٌحفظ علٌها سالمتها واستقرارها ،وبقاء كل

هذه الطرٌقة قد تدعمها سٌاسات دول كبرى ،وقد ٌقبلها أو
س ٌة ال ٌُ َقدِّرون المسؤلة حق قدرها؛ فالبد أن ٌتكلم
سا َ
ٌُق ُِّرها َ

طابفة -وإن اختلفوا فً الدٌن -آمنة على دٌنها ،ونفسها،

العلماء ؼٌر هٌابٌن وال مترددٌن ،فإن المسؤلة انسالخ مِن دٌن

وأعراضها ،وأموالها فً ضوء العهود الشرعٌة.

لمسلم
خصوصا"؛ ال ٌمكن
األنبٌاء جمٌ ًعا "ومن دٌن اإلسالم
ً
ٍ
صدِّق بقول هللا -تعالى -عن المسٌح -علٌه السالمَ ( :-و َما َق َتلُو ُه
ٌُ َ

وأخٌرا" :ال تلعبوا بالنار ،"! ...واعلموا أن الشرع ٌحقق ما
ً
النصوص أو
ؾ
َ
ٌحتاج إلٌه العباد دون أن ُن َر ِّد َد الباطل َ أو أن ُن َح ِّر َ

صلَ ُبوهُ َولَكِنْ ُ
ش ِّب َه لَ ُه ْم) (النساء ،)ٔ٘7:أن ٌتوافق مع َمن
َو َما َ

أن ُن َك ِّذ َب القرآن!

عقٌدته أنه ال خالص للعالم وللنوع اإلنسانً عمو ًما إال مِن خالل
مخلصا!
تقبل المسٌح مصلو ًبا
ً

موقع أنا السلفً

ثم إن األمر ٌتعدى هذه ال ُم َخا َط َرة على الدٌن لتضٌٌع العقٌدة

www.anasalafy.com

بالكلٌة ،وٌتجاوز الخطوط الحمراء إلى أن ٌحصل منه خطر على
األمن القومً للدول والمجتمعات؛ فهً بالفعل تفتح األبواب أمام
الجماعات المنحرفة لتحكم على الدولة كلها بالكفر ،وعلى
المإسسات الدٌنٌة الرسمٌة بذلك ،ألنهم ال ٌفهمون وال ٌعرفون
معنى قوله -تعالىَ ( :-و َال َت ِز ُر َو ِاز َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى) (األنعام)ٔٙٗ:؛
جال ٌنتسبون للمإسسة
فطالما ُع ِرض فً وسابل اإلعالم ومِن ر ٍ
الدٌنٌة الرسمٌة فالدولة تقول ذلك! وهم -بالتعمٌمٌ -قولون
الكفر! والمإسسات كلها تقول الكفر! وٌتسلسل هذا الضالل إلى
ت مزعومة ٌرأسها الساسة والقادة أبناء
خٌال مِن مإامرا ٍ
نسج
ٍ
الٌهود لهدم الدٌن؛ فإذا قٌل لهم ال تعمموا؛ قالوا :ألم ٌقل فالن
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وقد دأبت قوات االحتالل على:

مِن معاناة الفلسطٌنٌٌن فً قطاع ؼزة (ٔ)
(ؼزة تحت االحتالل مِن حرب ٔ9ٙ7م إلى انتفاضة

 -فرض العقوبات الجماعٌة على الفلسطٌنٌٌن :كاقتحام المنازل

ٕٓٓٓم)

ً
لٌال للبحث عن السالح ،واعتقال الرجال لمد ٍد مختلفة ،ودون
توجٌه تهم إلٌهم ،وفرض حظر التجول.

كتبه /عالء بكر
 منع قٌام أي مإسسة أو نقابة فلسطٌنٌة.الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
 إسناد مسبولٌة اإلدارة والتشرٌع لقٌادة الجٌش اإلسرابٌلً.فٌمثـِّل قطاع ؼزة شرٌ ًطا ضٌ ًقا على ساحل فلسطٌن الجنوبً
مترا،
على البحر األبٌض المتوسطٌ ،بلػ طوله ٔٗ كٌلو
ً

 توجٌه (آرٌل شارون) للقطاع لقمع وتروٌض سكانه لما ُعرؾعنه مِن الشدة والقسوة.

مترا
مترا ،وتبلػ مساحته ٓ ٖٙكٌلو ً
وعرضه ب ٌْن ٘ ٔ٘ -كٌلو ً
مرب ًعا ،وهذه المساحة تمثل ٖٖ % ٔ.مِن إجمالً مساحة

لقد أصدرت السلطات العسكرٌة اإلسرابٌلٌة أكثر مِن ٓٓٔٔ أمر

فلسطٌن ،و  %ٙمِن مساحة الدولة المفترضة فً الضفة

عسكري ب ٌْن عامً ٔ9ٙ7م ؤٕ99م ،مع تعمد إعالم

الؽربٌة وقطاع ؼزة ،وقد احتلت القوات العسكرٌة اإلسرابٌلٌة

المحامٌن بها فقط دون إتاحة معرفتها للجمهور أو نشرها فً

قطاع ؼزة ضمن ما احتلته فً حرب ٌونٌو عام ٔ9ٙ7م،

الصحافة ،ووضعها على شكل أوامر ؼٌر مرقمة بما ٌصعب معه

وفرضت علٌه حكمها العسكري للسٌطرة على جمٌع أوجه الحٌاة

حصرها أو التعرؾ علٌها ،ومِن هذه األوامر ما ٌتعلق بتوقٌؾ

فٌه!

المواطنٌن ،واالعتقال اإلداري ،وحظر التجول ،وفرض اإلقامة
الجبرٌة ،وإؼالق المحالت .وقد تحكمت سلطة االحتالل فً

وٌتضمن قطاع ؼزة إلى جانب مدٌنة ؼزة مدن أخرى ،منها:

المصادر الطبٌعٌة فً القطاع :كالمٌاه ،واألراضً ،وتحكمت فً

بٌت حانون ،ودٌر البلح ،وخان ٌونس ،ورفح الفلسطٌنٌة.

التخطٌط والتنظٌم ،وشق الطرق ،وترحٌل السكان.
وٌعٌش فً القطاع  ٔ.8ملٌون فلسطٌنً ،أؼلبهم مِن الجبً

ؼزة فً ظل القبضة الحدٌدٌة:

حرب ٔ9ٗ8مٌ ،عٌشون فً مخٌمات ،منها :مخٌم جبالٌا،
ومخٌم الشاطا ،ومخٌم البرٌج ،ومخٌم النصٌرات ،ومخٌم

انتهجت السلطات اإلسرابٌلٌة سٌاسة قمع تجاه الفلسطٌنٌٌن فً

المؽتري ،ومخٌم دٌر البلح ،ومخٌم خان ٌونس ،ومخٌم رفح.

ؼزة امتدت إلى كل أعمالهم وحركاتهم ،فكان فً استطاعة
الحاكم العسكري اإلسرابٌلً أن ٌوقؾ َمن ٌشاء ،وٌسجن َمن

وقد ترتب على احتالل ؼزة فً ٔ9ٙ7م:

ٌشاء ،وٌبعد من ٌشاء دون أي مالحق ٍة قانونٌةٍ!
 فرار عشرات اْلالؾ مِن الفلسطٌنٌٌن مِن القطاع خو ًفا مِنولعزل قطاع ؼزة والسٌطرة على ما فٌه مِن مخٌمات فلسطٌنٌة

ارتكاب مجازر إسرابٌلٌة ضدهم كما حدث فً ٔ9٘ٙم ،عندما

ِمن األشهر األولى لالحتالل؛ أقامت سلطة االحتالل اإلسرابٌلٌة

احتلت القوات اإلسرابٌلٌة قطاع ؼزة لفترة خالل حرب السوٌس

سٌاجا أمن ًٌّا حول القطاع ،وحددت ثالث نقاط فقط لدخول القطاع،
ً

(العدوان الثالثً على مصر) عام ٔ9٘ٙم.

ً
شماال ،ومنفذ (ناحل عوز) شر ًقا ،ومنفذ
وهً :منفذ (إٌرٌز)
(رفح) جنو ًبا.

 منع سلطة االحتالل عودة مِن كانوا خارج القطاع مِنالفلسطٌنٌٌن عند اندالع حرب ٌونٌو ٔ9ٙ7م؛ إذ لم تشملهم أي

وشقت الطرق داخل المخٌمات المكتظة بالسكان ،فجرفت آالؾ

إحصاءات إسرابٌلٌة ،واعتبرتهم إسرابٌل مِن النازحٌن ،أي م َمن

المنازل ،وشرد آالؾ الالجبٌن؛ نقل معظمهم إلى شمال سٌناء

ال حق لهم فً اإلقامة فً ؼزة!
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التً كانت تحت االحتالل اإلسرابٌلً بعد هزٌمة ٌونٌو ٔ9ٙ7م،

جبرا على
الخرٌجٌن وضعؾ االقتصاد فً القطاع ٌُجبر الشباب ً

والباقً نقل إلى مدٌنة (أرٌحا) ،ومع وقوع بعض العملٌات

الهجرة خارج ؼزة للعمل.

الفدابٌة أبعدت سلطة االحتالل أقارب الفدابٌٌن -وهم باْلالؾ-
إلى مخٌمات فً صحراء سٌناء.

المعاناة فً مجال الصحة:

ولزٌادة القبضة الحدٌدٌة اإلسرابٌلٌة مِن بداٌة السبعٌنٌات؛ بدأ

األوضاع الصحٌة فً ؼزة فً تدهور ٌتزاٌد؛ إذ تعمد االحتالل

فرض حظر التجول فً المخٌمات ً
ونهارا ،-وتدمٌر
لٌال -بل
ً

عدم تحسٌنها ،وتوجد هوة كبٌرة ب ٌْن الرعاٌة الصحٌة فً

منازل المشتبه بهم ،وإتالؾ بساتٌن البرتقال لتمهٌد طرق لحركة

إسرابٌل والرعاٌة الصحٌة للفلسطٌنٌٌن فً ؼزة تحت االحتالل،

المركبات اإلسرابٌلٌة!

ففً الوقت الذي ٌخصص طبٌب لكل ٓٓ 7إسرابٌلً؛ فإن هناك
طبٌب واحد لكل ٕٓٓٓ فلسطٌنً ،مع النقص الكبٌر فً

وقد صحب ذلك الضرب واالستجواب ،وتفتٌش البٌوت بطرٌقة

اإلمكانٌات واألدوات الطبٌة؛ لذا فهناك اْلالؾ مِن فلسطٌنً

ت متفاوت ٍة لمبات
منهجٌة ،إلى جانب االعتقال والسجن لفترا ٍ

قطاع ؼزة ٌلجبون لطلب العالج فً المستشفٌات داخل إسرابٌل.

الفلسطٌنٌٌن امتدت فً حق البعض إلى ٕٔ سنة ،وفرض

المعاناة االقتصادٌة:

الؽرامات بآالؾ الشٌكل (العملة اإلسرابٌلٌة) ،وصارت دورٌات
الجنود اإلسرابٌلٌٌن تجوب الشوارع فً كل المدن والقرى

خططتْ سلطة االحتالل منذ بداٌة االحتالل إلضعاؾ ودمج اقتصاد

للتحقق مِن انتظام عمل المتاجر ،وإؼالق المؤمور بإؼالقه منها،

ؼزة -واألراضً المحتلة األخرى -باالقتصاد اإلسرابٌلً عن

ت أو
إلى جانب محو كل ما ٌُكتب على الجدران مِن شعارا ٍ

طرٌق:

ت مِن قِ َبل المواطنٌن ،وتتبع َمن ٌكتبها.
عبارا ٍ

 -الترتٌب لإلبقاء على االحتالل لؽزة ألطول فترة ،مع ربط

ومِن جانب آخر :فُرضت القٌود على الجامعة والصحؾ ،ومنعت

القطاع بالكٌان اإلسرابٌلً.

األنشطة النقابٌة ،بإؼالق مكاتب الصحؾ ونقابات العمال،
ومنعت األنشطة واألعمال األدبٌة خاصة ما ٌع ِّبر عن الهوٌة

 -إٌجاد واقع ٌضمن وجود ظروؾ اقتصادٌة مالبمة لالحتالل،

الفلسطٌنٌة ،ومنع التظاهر والتجمع السلمً بالقوة؛ مما تسبب

وتتوافق مع مصالحه وتتمشى مع أهدافه.

حبسا
فً قتل وجرح متظاهرٌن ،واعتقال المبات منهم ،وحبسهم
ً
إدار ًٌّا تعسف ًٌّا ،إلى جانب فرض الضرابب والرسوم الباهظة على

 -جعل القطاع سو ًقا لتصرٌؾ المنتجات اإلسرابٌلٌة.

سكان القطاع ،وقد شجبت منظمة األمم المتحدة ما تقوم به قوات
جسرا لوصول المنتجات اإلسرابٌلٌة
 استؽالل قطاع ؼزة لٌكونً

ت وممارساتٍ.
االحتالل مِن سٌاسا ٍ

للدول العربٌة المجاورة ،على أمل التطبٌع مع الدول العربٌة

المعاناة فً مجال التعلٌم:

ً
مستقبال.

عانً الفلسطٌنٌون مِن سٌاسٌة تجهٌل الشباب بإبعاد الشباب

مقاومة الفلسطٌنٌٌن لالحتالل:

عن التعلٌم أو االستمرار فٌه ،ومنها تشجٌع النشء على ترك
الدراسة ،أو التدخل فً شبون المدارس وإرؼام الطالب على

ورؼم شدة القمع فقد قاوم الفلسطٌنٌون االحتالل كرد فعل للقمع

االنصٌاع لما تملٌه سلطة االحتالل على حساب القٌم والهوٌة

المبكر الذي تعرضوا له ،خاصة مع تفشً البطالة فً القطاع،

العربٌة الفلسطٌنٌة ،ودفع الشباب إلى التوجه إلى سوق العمل

حٌث سرح االحتالل اْلالؾ مِن موظفً الحكومة ،وأحرق بعض

لصعوبة الحٌاة االقتصادٌة ،ونتٌجة النتشار البطالة ب ٌْن

مراكب الصٌد لٌحرم أصحابها مِن مصدر رزقهم ،وقد عرؾ عن
القطاع مواجهة القوات اإلسرابٌلٌة فً الخمسٌنٌات مِن ق ْبل،
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ومِن أبنابه َمن كانوا ٌنتمون لجٌش التحرٌر الفلسطٌنً فً

بدأت انتفاضة الحجارة مِن ؼزة لتمتد إلى سابر المناطق األخرى

ؼزة.

فً فلسطٌن ،ولمنع استمرار االنتفاضة وامتدادها خارج ؼزة،
زادت سلطة االحتالل مِن إجراءاتها القمعٌة:

نظرة إسرابٌل ألهمٌة قطاع ؼزة:
 فصدرت األوامر للجنود والمستوطنٌن اإلسرابٌلٌٌن بإطالقاختلفت المإسستان :العسكرٌة والسٌاسٌة فً إسرابٌل حول

الذخٌرة الحٌة على المتظاهرٌن الفلسطٌنٌٌنً ،
بدال مِن قصر

أهمٌة قطاع ؼزة بالنسبة إلسرابٌل ،وٌتضح ذلك جل ًٌّا مِن خالل

إطالق النار على المتظاهرٌن حال تعرض حٌاة الجنود للخطر.

البرامج االنتخابٌة والتصرٌحات العلنٌة للمسبولٌن فٌها ،خاصة
بعد انتفاضة الحجارة ٔ987م؛ فهناك َمن ٌرى أنه ال قٌمة لؽزة

 -إباحة االعتقال اإلداري التعسفً للفلسطٌنٌٌن بدون أي رقابة

إستراتٌج ًٌّا ،إذ لٌس لها روابط تارٌخٌة مع الٌهود ،بل هً قنبلة

أو مراجعة قضابٌة.

بشرٌة موقوتة حٌث ٌعٌش مبات اْلالؾ فً مخٌمات الالجبٌن

 -فصل قطاع ؼزة عن الضفة الؽربٌة ،والحد مِن انتقال

فً ظروؾ اقتصادٌة ودٌموجرافٌة صعبة ،وبنٌة تحتٌة متداعٌة.

الفلسطٌنٌٌن ع ْبر الخط األخضر الفاصل ،أي فرض الحصار
الكامل على السكان.

وٌرى آخرون ضرورة االحتفاظ بؽزة مع الضفة الؽربٌة كجزءٍ
مِن إسرابٌل؛ إذ ال ٌسع عند احتالل إسرابٌل لسٌناء عدم احتالل

 -تشدٌد إجراءات تفتٌش األشخاص والمركبات بصور ٍة لم ٌسبق

قطاع ؼزة ،وال ٌسع عند إعادة إسرابٌل سٌناء لمصر ترك قطاع

لها مثٌل مِن ق ْبل ،وزٌادة نطاق وفترات حظر التجوال فً المدن

ؼزة لمصر؛ فلهذا ٌرتبط مصٌر قطاع ؼزة بإسرابٌل شاءت أم

والقرى والمخٌمات.

أبت!

 -إؼالق القطاع -واألراضً المحتلة األخرى -أمام وسابل

لماذا سعت إسرابٌل للسٌطرة على ؼزة؟

اإلعالم والصحافة الدولٌة ،وقطع الخطوط الهاتفٌة فً ؼز ٍة مِن
ت ْلخر لعزل ؼزة عن العالم الخارجً.
وق ٍ

أٌدٌولوج ًٌّا :تعد إسرابٌل بحدودها بعد حرب ٔ9ٙ7م مقدمة
إلقامة إسرابٌل الكبرى التً تمتد مِن الفرات بالعراق إلى النٌل

 -إؼالق وتعطٌل الجرابد الٌومٌة والمجالت األسبوعٌة ،وفرض

بمصر.

الرقابة الشدٌدة على ما ٌنشر فٌها.

 -أمن ًٌّا :ضرورة إخضاع كل قطاع ؼزة لكونه تجم ًعا سكان ًٌّا

 -مضاٌقة السكان مِن خالل إخضاعهم ألوامر بتبدٌل بطاقات

كبٌرا ٌنظر إلسرابٌل نظرة عدابٌة.
ً

الهوٌة ،مما ٌعطلهم عن أعمالهم ،وٌكلفهم ماد ًٌّا.

اقتصاد ًٌّاٌ :مكن إخضاع اقتصاد ؼزة المنهك -مِن خالل االحتالل

ومع استمرار االنتفاضة تطورت وسابل القمع عن

اإلسرابٌلً -القتصاد إسرابٌل المتطور ،والهٌمنة على السوق

طرٌق:

المحلً فً ؼزة بجعله سو ًقا مؽل ًقا للبضابع اإلسرابٌلٌة ،بل
وطرٌ ًقا لؽزو أسواق عربٌة أخرى -بصورة ؼٌر مباشرة -فً

 -استخدام الؽاز الخانق ضد المتظاهرٌن ،وهو ما أدى إلى وفاة

ظل عدم وجود تطبٌع اقتصادي مباشر مع الدول العربٌة.

العدٌد؛ خاصة مِن األطفال ،وإجهاض عشرات النساء الحوامل.

ؼزة وانتفاضة الحجارة ٔ987م:

 استخدام الجنود اإلسرابٌلٌٌن لهراوات جدٌدة مِن مادة الفٌبرجالس التً ال تنكسر ،واعتماد سٌاسة تهشٌم عظام المتظاهرٌن
الفلسطٌنٌٌن.
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 -وقؾ وتعطٌل حركة الشاحنات المحملة باإلنتاج الزراعً ع ْبر

 -تجهٌز وحدات خاصة الؼتٌال رموز المقاومة الفلسطٌنٌة.

الجسور والمعابر؛ مما ٌتسبب فً تلفها.
 لقد اعتبرت سلطة االحتالل العسكرٌة أن االنتفاضة صورةجدٌدة ِمن صور الحرب ،تحتاج إلى قواعد جدٌد ٍة لسرعة

 -رفع قٌمة تصارٌح السفر ورسوم الضرٌبة ،حتى بلػ تصرٌح

القضاء علٌها وسحقها عسكر ًٌّا ،وجاء تنامً االنتفاضة لٌثبت

العبور فً بعض األوقات إلى ٕٓٓ دوالر أمرٌكً.

فشل السٌاسة اإلسرابٌلٌة وتهدٌداتها فً إخماد لهٌب االنتفاضة،

ؼزة وانتفاضة األقصى:

وجاءت ممارسة أقصى درجات العنؾ ضد االنتفاضة لٌع ِّبر عن
فقدان القٌادة اإلسرابٌلٌة ألعصابها مِن جهة ،وتظهر بوضوح

جاءت انتفاضة األقصى عام ٕٓٓٓم لتثبت مِن جدٌد القدرة

النفسٌة العنصرٌة المتشبعة بها.

الذاتٌة للفلسطٌنٌٌن على مقاومة المحتل ،ومواجهته بمختلؾ

وبقدر ما شكلت االنتفاضة مفاجؤة لجٌش االحتالل جاءت صورة

الوسابل الممكنة ،ولتدل على التفاؾ الشعب الفلسطٌنً حول

قمعها مفاجبة للرأي العام الؽربً ،الذي كان ٌتصور مِن خالل

قٌادات المقاومة ،واحتضانه لالنتفاضة التً استمرت لعدة

الموجه أن إسرابٌل تتمتع بالدٌمقراطٌة والحرٌات ،فرآها
اإلعالم
َّ

سنوات رؼم فداحة التضحٌات.

ع ْبر ما ٌنقل إلٌه -مع قلته -تكسر عظام األطفال ،وتطلق النار

وقد نقلت هذه االنتفاضة الفلسطٌنٌٌن مِن المواجهة السلمٌة

على المتظاهرٌن ،وتجهض الحوامل ...إلى آخر هذه الممارسات

والمدنٌة إلى عملٌات مقاومة عسكرٌة ،وهو ما لم ٌكن موجودً ا

الوحشٌة.

مِن ق ْبل بهذه الدرجة ،ورؼم أن هذه المقاومة الفلسطٌنٌة
العسكرٌة ال تملك القدرة واإلمكانٌات على مواجهة االحتالل

العقوبات االقتصادٌة:

ومقاومته عسكر ًٌّا ،لكنها جعلته ال ٌشعر باألمان أو االستقرار.

زادتْ سلطة االحتالل مِن المضاٌقات والعقوبات على سكان قطاع
لقد شهدتْ انتفاضة األقصى ظاهرة العملٌات االستشهادٌة ،التً

ؼزة بؽرض إجبارهم على التراجع عن االستمرار فً االنتفاضة،

تنافس علٌها جٌل الشباب مِن األبناء ،وافتخر بها جٌل اْلباء،

وكانت هذه السٌاسة مِن أشد ما عانى منه -وما زال ٌعانً-

وتقبلوا ما أدت إلٌه مِن خسابر وتضحٌات.

سكان القطاع ،وتسببت فً إضعاؾ اقتصاد القطاع المنهك،
وتدهوره بصورة كبٌرة.

فشل مواجهة االنتفاضة عسكر ًٌّا:

ومِن أمثلة تلك العقوبات:

ورؼم انحٌاز الناخب اإلسرابٌلً للٌمٌن المتطرؾ ،وصعود هذا
الٌمٌن فً االنتخابات كرد فعل للمقاومة الفلسطٌنٌة ،وظ ًّنا مِن

ت طوٌلة.
 -إؼالق القطاع ،وإؼالق كافة نقاط العبور إلٌه لفترا ٍ

الناخب اإلسرابٌلً أن الحكومات الٌمٌنٌة المتطرفة سوؾ
تستخدم القوة المفرطة فً مواجهة االنتفاضة مما سٌوفر له

 -قطع التٌار الكهربً عن القطاع لمد ٍد طوٌلة.

األمان ،فقد شهدت الجبهة الداخلٌة فً إسرابٌل تصد ًعا تم َّثل فً
 -وضع القٌود على صادرات القطاع مِن الخضروات والفاكهة.

كثرة الحدٌث عن فشل المعالجة األمنٌة والعسكرٌة ،والمناداة
بالمفاوضات والبحث عن الحلول السٌاسٌة.

 -تخفٌض المبالػ المسموح بالدخول بها إلى القطاع.

ً
متورطا فً مواجهة حرب
لقد وجد الجٌش اإلسرابٌلً نفسه

 -فرض الضرابب الباهظة على التجار ،وإؼالق المحالت بالقوة،

شوارع ال ٌعرؾ فٌها َمن ٌقاتل ،وعملٌات استشهادٌة ؼٌر

أو كسرها ونهب بعضها.

ً
قتٌال ،ونحو
مسبوقة ،ففقد خالل االنتفاضة حوالً ٕٔٔ8
جرٌحا ،ودمرت له الكثٌر مِن الدبابات والمدرعات.
ٓٓ٘ٗ
ً
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ولقد بلؽت النفقات العسكرٌة فً مواجهة االنتفاضة عام
ٕٕٓٓم ٖ ملٌارات شٌكل (أي ٓ٘ 7ملٌون دوالر) ،وفً عام
ٖٕٓٓم بلؽت ٖؤ ملٌار شٌكل (ٖٓٓ ملٌون دوالر) ،وفً عام
ٕٗٓٓم بلؽت ٓٓ 8ملٌون شٌكل (ٕٓٓ ملٌون دوالر) ،وفً
عام ٕ٘ٓٓم بلؽت ٓ٘ ٙملٌون شٌكل (ٓ٘ٔ ملٌون دوالر)،
وبلػ مجموع خسابر االقتصاد اإلسرابٌلً خالل أول سنتٌن
لالنتفاضة نحو  8ملٌارات دوالر ،أي بمعدل ٔٔ ملٌون دوالر
ٌوم ًٌّا.
ومع تصاعد االنتفاضة فقد اإلسرابٌلً اإلحساس باألمن
الشخصً ،وباتت الطرق فً األراضً الفلسطٌنٌة تحت االحتالل
فٌها خطورة علٌه ،بما فً ذلك وسابل المواصالت ومحطات
القطار والمراكز التجارٌة وأماكن الترفٌه.

(راجع فً ذلك :الحرب

اإلسرابٌلٌة الثالثة على ؼزة ،إعداد د.عدنان عبد الرحمن أبو عامر ،ط .مركز

البٌان للبحوث والدراسات ،ص.)ٗٙ-ٔ٘ :
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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كلمات عن االنتخابات!

وربما تنكشؾ لنا الحكم واألسرار وراء هذا اإلقبال ؼٌر العادي
ً
رجاال ونسا ًء ،وهذا الحضور الكثٌؾ الحاشد
مِن أبناء الدعوة

كتبه /سعٌد الروبً

أجبر عد ًدا مِن اإلعالمٌٌن على االعتراؾ بدور الدعوة السلفٌة
وحزب النور ،واإلشادة بهما -مكرهًا مرؼ ًما!،-

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

ضل أن ٌتكتم وٌعتم على هذا الحضور،
وبعض اإلعالمٌٌن ف َّ

فؤعداد ؼفٌرة مِن أبناء الدعوة السلفٌة شاركوا فً المإتمرات

وبعض اإلعالمٌٌن بعد انتهاء االنتخابات حاول أن ٌلصق العدد

االنتخابٌة ثم فً عملٌة التصوٌت على مدار أٌامها الثالثة ،مِن

الكبٌر مِن األصوات الباطلة بؤبناء الدعوة ،واعتبر أن الدعوة

الرجال والنساء ،وهذه األعداد التً تجاوبت مع دعوات الحضور

خانت الدولة وأبطلت أصواتها ،ونزلت إلسقاط الربٌس ولٌس

والنزول كانت كبٌرة وؼٌر متوقعة.

إلنجاحه.

والكل كان منده ً
شا ومتعج ًبا "بل ومستؽر ًبا" مِن هذه الحشود
التً شاركتْ  ،وأنا شخص ًٌّا حتى هذه اللحظة أتساءل :ما الذي

واستمر الهجوم على الدعوة السلفٌة مِن داخل البالد ومِن
خارجها ،وتنوعت االتهامات والعبارات ،وكل هذا ال ٌهم ،بل كان

حدث؟!

متوق ًعا؛ فؤبناء الدعوة ال ٌهتمون بمدح المادحٌن وال بذم

ما سبب اإلقبال الكثٌؾ مِن أبناء الدعوة على حضور المإتمرات

شكورا مِن
جزاء وال
الذامٌن ،وٌعملون لوجه هللا ال ٌرٌدون
ً
ً

ثم التصوٌت؟!

أحدٍ ،وال ٌرٌدون مناصب وال مكاسب وال مؽانم قاصدً ا بؤداء ما
علٌهم ،وانتهى األمر وجزاإهم عند هللا -تعالى.-

هل وعدهم أحد بشًءٍ ؟! ال.
إن االنتخابات قد انتهت ،ولكن تؤثٌر ما قام به أبناء الدعوة
هل هو اإلحساس بالخطر على الوطن؟ جابز.

السلفٌة لم ولن ٌنتهً ،وكذلك رد فعل الكارهٌن والمبؽضٌن
والمعادٌن للدعوة لم ولن ٌنتهً ،بل ٌحاولون -وسٌحاولون-

ولكن هناك شًء ؼٌر مفهوم وؼٌر معلوم عن إقبال هذه األعداد

تشوٌه الدور الوطنً ألبناء الدعوة والتقلٌل منه ،ولكن هناك

ً
تفاإال ما كانت
بهذه الدرجة وهذه الصورة؛ فؤكثر االحتماالت

سنن تعمل فً هذا الكون ،سنن إلهٌة.

تتوقع هذه األعداد! فما الذي أخرجها؟!

منها :أن هللا ال ٌضٌع أجر المحسنٌن.

وصرحوا بؤنه فاق ما
إن القادة أنفسهم تعجبوا مِن هذا اإلقبال،
َّ
كان متوق ًعا!

ومنها :أن الزبد ٌذهب جفا ًء وأن ما ٌنفع الناس ٌمكث فً
األرض.

حرك القلوب واألجسام،
هناك سر وراء هذا اإلقبال ...هناك سر َّ
وأزال العراقٌل واألعذار!

ومنها :أن العاقبة للمتقٌن وؼٌر ذلك مِن السنن اإللهٌة.

وفً ظنً وتقدٌري :إن هذا السر هو إرادة هللا ،وإن هذا التجمع

ً
فعال ،وقلب
وما حدث مِن أبناء الدعوة أربك الحسابات

الذي حدث إنما تم بإرادة هللا ،وأن وراءه حكمة أو حكم ال نعلمها

الموازٌن ،وأحدث واق ًعا جدٌ ًدا.

إلى اْلن ،ولم تظهر لنا ،وهللا أعلم.
وبعد هذا الحدث ...أطالب أبناء الدعوة باالستمرار فً العطاء
إن التجمع الذي حدث ٌفوق الترتٌب البشري واألسباب البشرٌة.

والبذل ،واالستجابة واإلٌجابٌة ،وأطالبهم بالصبر والثبات.

صحٌح هناك جهود بذلت وأسباب تم األخذ بها ،ولكن ال تإدي
إلى هذه النتٌجة المبهرة المدهشة المفاجبة وؼٌر المتوقعة.
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وأطالبهم بتحمل ما ٌُقال ضدهم ،وتحمل مسإولٌة هذه الدعوة
أمرا كان
وهذا البلد ،ومسإولٌة دٌننا الحنٌؾ حتى ٌقضً هللا ً
ً
مفعوال.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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ً
رجاال ونسا ًء ،واالستفادة مِن التجربة ،وم َمن بذل وأجاد ونصح،

ما بعد االنتخابات! ...

وم َمن قصر.
كتبه /أحمد حمدي
 -7استؽالل حالة النشوة والحماسة الموجودة اْلن بمزٌ ٍد مِن
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

العمل الدءوب ،والبذل والتضحٌة فً المرحلة القادمة ،ونحن
على أعتاب شهر رمضان المبارك ،ونسؤل هللا أن ٌبلؽنا رمضان

فؤنصح نفسً وإخوانً بعد المرحلة الماضٌة بعدة أمور.

بمزٌ ٍد مِن االستعداد له بالعبادة والمساحات واألنشطة الدعوٌة،
فنحن ال نصنع الفرص ،ولكن إذا جاءت ال ٌنبؽً أن نضٌعها.

ألخصها فً اْلتً:

 -8كان مِن أسباب موقفنا الحفاظ على البالد مِن التحدٌات

ٔ -الحذر مِن العجب ورإٌة النفس والؽرور ،وفرح البطر

والمخاطر والفوضى ،وكذلك الحفاظ على كٌان الدعوة وأبنابها،

واالؼترار بالكثرة ،وتذكروا ٌوم حنٌن عندما قال أحدهم" :لن
ص َر ُك ُم َّ
هللا ُ فًِ َم َواطِ نَ
نهزم الٌوم مِن قلة!" ،فقال -تعالى( :-لَ َقدْ َن َ

ومساحاتها وأنشطتها الدعوٌة ،وحرٌة حركتها وحماٌتها؛
فٌنبؽً أال ننسى الهدؾ األخٌر ،وهو استؽالل كل المساحات

ٌِر ٍة َو ٌَ ْو َم ُح َن ٌْ ٍن إِ ْذ أَ ْع َج َب ْت ُك ْم َك ْث َر ُت ُك ْم َفلَ ْم ُت ْؽ ِن َع ْن ُك ْم َ
ضا َقتْ
ش ٌْبا َو َ
َكث َ
ض ِب َما َر ُح َبتْ ُث َّم َو َّل ٌْ ُت ْم مُدْ ِب ِرٌنَ ) (التوبة ،)ٕ٘:فإذا
َعلَ ٌْ ُك ُم ْاألَ ْر ُ

المتاحة حال ًٌا مع الثبات والصبر ،والمواظبة والمثابرة والجلد،
شكر وإال زالت ،والشكر
فنعمة الحرٌة واألمان تحتاج إلى
ٍ
اع َملُوا آلَ دَ ُاوو َد ُ
ش ْك ًرا) (سبؤ ،)ٖٔ:وقال -
بالعمل؛ قال -تعالىْ ( :-
تعالىَ ( :-وإِ ْذ َتؤ َ َّذنَ َر ُّب ُك ْم لَبِنْ َ
ش َك ْر ُت ْم َألَ ِزٌدَ َّن ُك ْم َولَبِنْ َك َف ْر ُت ْم إِنَّ

وكلنا هللا إلى أنفسنا خذلنا وهلكنا "اللهم ال تكلنا إلى أنفسنا
طرفة عٌن".

َع َذ ِابً لَ َ
شدٌِ ٌد) (إبراهٌم.)7:

ٕ -شكر هللا -عز وجل -على توفٌقه ،فلله الحمد والمنة.

موقع أنا السلفً

ٖ -أهمٌة العمل المإسسً الجماعً المرتب المنظم ،وأثر ذلك
فً هذا الظهور المشرؾ وهذه الصورة الراقٌة التً أبهرت
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الجمٌع ،فٌد هللا مع الجماعة ،والبركة مع الشورى والجماعة،
فالجماعة رحمة.
ٗ -عدم االتكال على األسباب؛ فاألخذ باألسباب واجب ،قال النبً
اهلل
اس َتعِنْ ِب َّ ِ
ص َعلَى َما ٌَ ْن َف ُعكََ ،و ْ
اح ِر ْ
صلى هللا علٌه وسلمْ ( :-َو َال َت ْع َج ْز) (رواه مسلم) ،واالعتقاد فٌها شرك ،وتعلق القلب إنما
هللا َف َت َو َّكلُوا إِنْ
ٌكون باهلل وعدم التعلق بها ،قال -تعالىَ ( :-و َعلَى َّ ِ
ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ ) (المابدة ،)ٕٖ:فالمقالٌد والمستقبل بٌد هللا لٌستْ بٌد
أحد.
٘ -إحسان الظن باهلل ،والتفاإل والرجاء واألمل فً المستقبل،
بؤمور،
مع مراعاة الواقع ،وأال تطمبن لوعو ٍد أو تمنً نفسك
ٍ
فإذا حدث ما ال تتمناه ال تصطدم وال تنتكس.
 -ٙتقٌٌم حقٌقً للمرحلة السابقة ،ومعرفة مواقع وأسباب الخلل
والتقصٌر ،واستكمال ترتٌب صفوفنا ،والحصر الجٌد لقوتنا
17

ٌا بالد الحرمٌن ...إلى أٌن؟!

ٌــــــا بـــــالد عــابــشــة الطهر والحبٌبة مِن ؼٌر مٌن

كتبه /سعٌد محمود

ٌـا بـالد المهاجـرٌن واألنصار والترضً على الفرٌقٌن

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

ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــن؟!

ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــن؟!

ٌــــــا بـــــالد الــشـرٌـعــة والــحـكــم بتعالٌم الوحٌـٌـن

ٌــــــا بـــــالد الــخـــلــٌــل وخـــٌــــر الـــذبــٌـــحـــٌــن

ٌــــــا بـــــالد بالل قد امتألت سماإها بصوت األذانـٌـن

ٌــــــا بـــــالد خــٌــر الــبــرٌــة وسٌد الـــثــــقـــلــٌــن

ٌــــا بالد الشوارع الخالٌة عند نداء المإذن بالحٌعلتٌن

ٌــــــا بـــــالد نــــزول جــبـــرٌـــل ومـهـبــط الوحٌـٌـن

ٌا بالد العفة والستر وحجاب النساء ال َترى ؼٌره العٌن

ٌــــــا بـــــالد انـــطــالق الــتــوحــٌـــد إلــى المشرقٌن

ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــــن؟!

ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــن؟!

ٌــــــا بــــالد اإلسالم والدٌن الواحد فال وجود للخلٌطٌن

ٌــــــا بـــــالد الــبــٌـــت الـــعتــٌـــق وأعظم الـقـبلـتٌن

سـنة وعـقٌدة السلؾ بتؤسٌس اإلمامٌن
ٌــــــا بـــــالد الـ ُّ

ٌــــــا بـــــالد الـــحـــج والــعــمــرة وشرؾ الزٌارتٌـن

ٌــــــا بـــــالد الملك الذي تواضع بشرؾ خدمة الحرمٌن

ٌــــــا بـــــالد المسجد الحرام وزمزم والمقام والركنٌن

ٌــــــا بــــالد فٌصل البترول ،جاعل العدا مكتوفً الٌدٌن

ٌا بالد المسجد النبوي والروضة ومرقد سٌد الثـقـلٌـن

ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــــن؟!

ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــن؟!

ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــــن؟!
كتبها /عاشق للحرمٌن

ٌــــــا بـــــالد عــرفة ومــنى ونـمــرة وقباء والقبلتٌن
موقع أنا السلفً

ٌــــــا بـــــالد الــطــواؾ والـســعــً ب ٌْن الــجــبلــٌــن
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ٌــــــا بـــــالد الثمرات تجبى إلٌها بما تشتهٌه الـعـٌــن
ٌا بالد طٌبة وأم القرى إن افتخروا بواشنطن أو برلٌن
ٌــــــا بـــــالد الـــــحــــرمـــٌــــن ...إلـــــى أٌــــــــن؟!
ٌــــــا بـــــالد الــصــدٌق والفاروق كانا خٌر وزٌـرٌـن
صــدٌـقـة وخٌر النصٌرٌن
ٌــــــا بـــــالد خــدٌــجــة الـ ِّ
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"حزب النور" والمعادلة الوطنٌة!

بلسان حالهم ق ْبل مقالهم ،رصد ذلك وشهد به القاصً والدانً؛
حٌث خرجتْ جموع كوادر حزب النور فً أٌام التصوٌت الثالث

كتبه /محمد إبراهٌم منصور

ت
بكثاف ٍة ؼٌر مسبوقة ،وبنشاطٍ وهم ٍة منقطعة النظٌر ،جعل ِ
الكثٌر ٌتساءل :ما الدافع؟ وما السبب؟!

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

وكان الجواب وبتلقابٌة رصدتها كامٌرات اإلعالمٌٌن

ت حرج ٍة تتكشؾ فٌها
فتمر المعادلة الوطنٌة المصرٌة بلحظا ٍ

وعدسات المحللٌن:

كثٌر مِن األحٌان ٌكون
معادن التجمعات والكٌانات واألفراد ،وفً ٍ
البعض ؼٌر مدرك لحرج للمرحلة وال المخاطر التً تواجهها،

" -إعالء المصلحة الوطنٌة".

وال لكٌفٌة مواجهة تلك للمخاطر؛ فهذه ثالثة أنواع مِن الخلل فً
التصور تحتاج إلى جهو ٍد توعوٌة هابلة لمواجهتها حتى ٌتحمل

" -أن نختلؾ فً وطن آمنٌن ،خٌر مِن أن نتفق فً مخٌمات

األفراد والكٌانات مسإولٌتهم الوطنٌة.

الالجبٌن".

وهناك أمر ال ٌقل خطورة عن خلل التصور للخطورة والمخاطر

 -وقال آخر" :نحن فً مصر أشبه بؤسرة نمر بها مرحلة الخطر

وسبل المواجهة ،وهو أن ٌكون مدر ًكا لذلك كله ،لكنه متجاهل

ً
أوال ،ثم نبحث فً عالج ما اختلفنا فٌه بعد ذلك".

أو متكاسل عن القٌام بدوره ومسإولٌته الوطنٌة!
" -عندما ٌكون الخطر على الجمٌع ننسً خالفاتنا -أو نإجل

وأخطر مِن هذا كله صنفان:

بحثها -حتى نصل إلى بر األمان".

 -صنؾ ٌجهل تلك المخاطر ،وٌتحرك عن جهل فً عكس اتجاه

بهذه العبارات المفعمة بالمسإولٌة الوطنٌة ع َّبر أفراد حزب

المعادلة الوطنٌة.

النور بتلقابٌ ٍة أذهلت الجمٌع ،وحفرت فً األذهان أن أبناء حزب
النور كانوا وال ٌزالون -وسٌظلون إن شاء هللا -جز ًءا مِن

 -وصنؾ ٌدرك ،ومع إدراكه ٌتحرك عن عم ٍد فً عكس االتجاه

ٌوم مِن األٌام
المعادلة الوطنٌة؛ ال ٌمكن أبدًا أن ٌكونوا فً ٍ
ضدها أو فً الجانب السلبً منها ،وقد أثبتوا فً هذا المشهد

أٌضا.
ً

أنهم لٌسوا مجرد جزءٍ فً هذه المعادلة الوطنٌة "بل ُه ْم رقم

ؾ مختلف ٍة م َمن ٌنتمون لهذا الوطن
كل هذا رأٌناه مِن أطٌا ٍ

مإثر فٌها".

وٌعٌشون فً ظالله؛ وطن ٌتربص به أعداإه فً الداخل
والخارج ٌتلمسون عثراته وٌبحثون عن ثؽراته مِن أجل أن

ً
ونساء الذٌن وفوا بوعدهم
رجاال
فتح ٌَّ ٌة ألبناء حزب النور
ً

ٌوقعوا به فرٌسة ألهوابهم وأؼراضهم ال ِمن أجل أن ٌساعدوا

باقتدار مسإولٌتهم الوطنٌة ،وضربوا ً
رابعا فً
مثال
وتح َّملوا
ً
ٍ
الجدِّ واالجتهاد ،والقناعة واإلدراك الصحٌح للواقع.

مصالحهم التً تتعارض بال شك مع مصالحه الحقٌقٌة.

ً
رجاال ونسا ًء ،الذٌن ترفعوا
والشكر موصول للشعب المصري

خلل أو قصور ،ال بل مِن اجل أن ٌملوا
فً إصالح ما به مِن ٍ
علٌه شروطهم وٌجعلوا حركته خارج ًٌّا وداخل ًٌّا تصب فً

عن خالفاتهم ،وأعلوا الصالح الوطنً العام.
وفً وسط هذه التناقضات أطل علٌنا أبناء حزب النور والدعوة
ً
رجاال ونسا ًء بنظرٌ ٍة وطنٌ ٍة متكاملة األركان؛ نظرٌة
السلفٌة

فتحٌة للجمٌع.

تتوافق مع قناعاتهم اإلصالحٌة ورإٌتهم اإلستراتٌجٌة،
موقع أنا السلفً

ومرجعٌتهم الشرعٌة ،وجمٌل ما فً االمر أن رسالتها واضحة
ً
رجاال ونسا ًء ،قٌادات وقواعد ،ع َّبروا عنها
عند جمٌع الكوادر

www.anasalafy.com
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صفحات مِن ذاكرة التارٌخ (ٓٗ) قراءة حول الملك

عنهما" :-ما رأٌتُ أح ًدا أسود مِن معاوٌة! قال :قلتُ  :وال عمر؟

والخالفة

خٌرا منه ،وكان معاوٌة أسود منه" .وفً رواٌة:
قال :كان عمر ً
"ما رأٌت أحدً ا بعد رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أسود مِن
خٌرا
معاوٌة .قٌل :وال أبا بكر؟ قال :كان أبو بكر وعمر وعثمان ً

كتبه /زٌن العابدٌن كامل

منه ،وهو أسود منهم -أحكم منهم وأكثرهم سٌادة ."-وٌقول عبد
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

ً
هللا بن عباس -رضً هللا عنهما" :-ما رأٌتُ
رجال كان أخلق
بالملك مِن معاوٌة" (البداٌة والنهاٌة).

فما زلنا نلقً الضوء على بعض المسابل الخاصة بالملك
والخالفة ،وذلك بعد عرضنا لبعض أحداث الفتن السٌاسٌة التً

وقال ابن أبً العز الحنفً" :وأول ملوك المسلمٌن معاوٌة ،وهو

وقعتْ فً عصر الصحابة -رضً هللا عنهم ،-ولقد تحدثنا فً

خٌر ملوك المسلمٌن".

المقال السابق عن مسؤلة تورٌث الحكم ،ونرٌد أن نلقً الضوء
على مسؤلة ترشٌح معاوٌة -رضً هللا عنه -البنه ٌزٌد ،وأخذ

وقال ابن تٌمٌة -رحمه هللا" :-واتفق العلماء على أن معاوٌة

البٌعة له فً حٌاته.

أفضل ملوك هذه األمة ،فإن األربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو
أول الملوك ،كان ملكه مل ًكا ورحمة" (مجموع الفتاوى البن تٌمٌة).

الواقع فً عصر معاوٌة -رضً هللا عنه:-
خٌرا منهم فً زمان معاوٌة
وقال" :فلم ٌكن مِن ملوك المسلمٌن ً
الحكم على الشًء فرع عن تصوره :ذهب كثٌ ٌر مِن المإرخٌن

إذا نسبتْ أٌامه إلى أٌام َمن بعده ،أما إذا نسبت إلى أٌام أبً بكر

إلى أن معاوٌة -رضً هللا عنه -قد أخطؤ ٌوم أخذ البٌعة البنه

وعمر ظهر التفاضل" ،وذكر ابن تٌمٌة قول األعمش عندما ذكر

ٌزٌد فً حٌاته ،ولكننا نرٌد أن نلقً الضوء على الواقع فً

عنده عمر بن العزٌز ،فقال" :فكٌؾ لو أدركتم معاوٌة؟ قالوا:

عصر معاوٌة -رضً هللا عنه ،-وذلك مِن باب اإلنصاؾ حتى

فً حلمه؟ قال :ال ،وهللا فً عدله"

نستطٌع أن نحسن الحكم على مسؤلة التورٌث لٌزٌد بن معاوٌة،

اإلسالم ابن تٌمٌة).

ٌسٌر مِن فضابله -رضً هللا عنه-؛
وأرٌد أن أشٌر إلى شًءٍ
ٍ
ألنه مِن الشخصٌات التً نالها الكثٌر مِن التشوٌه ،فمِن فضابل

ثم نعود إلى استقراء الواقع وذكر المالمح العامة للواقع فً

(منهاج السنة النبوٌة لشٌخ

عصر معاوٌة -رضً هللا عنه ،-فبعد انتهاء عصر الخالفة

معاوٌة -رضً هللا عنه -دعاء النبً -صلى هللا علٌه وآله وسلم-
الر ْح َم ِن ْب ِن أَبًِ
له بالهداٌة وبالوقاٌة مِن العذاب ،عَنْ َع ْب ِد َّ
ول هللاِ -صلى هللا علٌه وآله وسلم-
ص َحا ِ
ب َر ُ
ُع َم ٌْ َر َة َو َكانَ مِنْ أَ ْ
س ِ

الراشدة كانت بنو أمٌة قادرة ً
فعال على الحكم ،واستطاع معاوٌة
ت مِن
أن ٌحكم الدولة بحكمته وأن ٌحافظ على وحدتها ،بعد سنوا ٍ
الفرقة والقتال الذي وقع ب ٌْن أبناء األمة ،وكان معاوٌة ٌرى -

او ٌَ َة( :الل ُه َّم
عَنْ ال َّن ِب ًِّ -صلى هللا علٌه وآله وسلم -أَ َّن ُه َقال َ لِ ُم َع ِ
اج َع ْل ُه هَا ِد ًٌا َم ْه ِد ًٌّا َواهْ ِد ِب ِه) (رواه الترمذي ،وصححه األلبانً).
ْ

شخص واح ٍد بعد
وهللا أعلم -أن األمة ٌصعب أن تجتمع على
ٍ

اس أَ ْو َد ًّاال َعلَى ا ْل َخ ٌْ ِرَ ( .م ْه ِد ًٌّا) أَيُ :م ْه َت ِد ًٌا فًِ
(هَا ِد ًٌا) :أَ ْي لِل َّن ِ
َن ْفسِ هِ.

أٌضا أن بنً أمٌة لن
موته عن طرٌق الشورى ،وكان ٌعلم
ً
ترضى بؤح ٍد مِن ؼٌرها.
وفً هذا الصدد ٌرى ابن خلدون أن الفترة النبوٌة هً فترة

النبً -صلى هللا علٌه وآله وسلم -دعا لمعاوٌة فقال:
و َث َبتَ أن
َّ
اب) (رواه أحمد وابن
ابَ ،وقِ ِه ا ْل َع َذ َ
س َ
اب َوا ْل ِح َ
او ٌَ َة ا ْل ِك َت َ
(اللَّ ُه َّم َعلِّ ْم ُم َع ِ

استثنابٌة ،انتصر فٌها الوازع الدٌنً على الوازع العصبً

ً
فضال عن أنه كان مِن كتبة
حبان ،وقال األلبانً :صحٌح لؽٌره)؛

(القبلً  -العشابري) ،الذي تقوم علٌه الملك ،لكن لما بدأ هذا

الوحً لرسول هللاِ -صلى هللا علٌه وآله وسلم.-

الوازع ٌقل عند الناس كان ال بد مِن عودة قانون العصبٌة إلى
مسار التارٌخ" (انتهى).

قال عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه" :-تذكرون كسرى وقٌصر
ودهاءهما ،وعندكم معاوٌة" ،وٌقول عبد هللا بن عمر -رضً هللا
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فالذي دعا معاوٌة -رضً هللا عنه -إلٌثار ابنه ٌزٌد بالعهد دون

ت
إذن ،خالل عشرٌن سنة تقرٌ ًبا ظل البٌت األموي ٌوا ِجه ثورا ٍ

َمن سواه :إنما هو مراعاة المصلحة فً اجتماع الناس،

متعدد ٍة وقوٌةٍ ،وقٌاداتها ِمن كبار الزعماء ،لكنها استطاعت أن

واتفاقهم باتفاق أهل الحل والعقد علٌه حٌنب ٍذ مِن بنً أمٌة؛ إذ

فؤي
تهزمها كلها ثم تستقر ،ثم تبدأ فً حركة الفتوحات...
ُّ

بنو أمٌة ٌومب ٍذ ال ٌرضون سواهم ،وأما َمن بعدهم مِن لدن

البٌوت العربٌة كان ٌستطٌع ذلك فً هذا الوقت؟!

معاوٌة ،فكانت العصبٌة قد أشرفتْ على ؼاٌتها مِن ال ُملك،
ضا :أن الخلٌفة العادل عمر بن عبد
ومِن شهادة التارٌخ أٌ ً

والوازع الدٌنً قد ضعؾ ،فلو عهد إلى ؼٌر َمن ترتضٌه

العزٌز -رحمه هللا ،-مع كل تقواه وورعه وزهده ،وتلك الطفرات

سرٌعا ،وصارت
العصبٌة لردتْ ذلك العهد وانتقض أمره
ً

مرجع
التً أحدثها فً الحكم واإلدارة؛ إال أننا ال نجد فً أي
ٍ
تارٌخً أنه كان ٌستطٌع إلؽاء نظام الوراثة وإعادتها إلى

الجماعة إلى الفُرقة واالختالؾ ،والقتال الذي توقؾ ب ٌْن
المسلمٌن ٌسهل أن ٌعود مرة أخرى ،فمعاوٌة -رضً هللا عنه-

الشورى ،بل ورد عنه ما ٌفٌد العجز عن هذا صراحة ،فقد قال

صا على االتفاق واجتماع.
قد عدل عن الفاضل إلى المفضول حر ً

عند الموت" :لو كان لً مِن األمر شًء ما عدوتُ بها القاسم

قال محب الدٌن الخطٌب -رحمه هللا -فً تعلٌقه على "العواصم

بن محمد" ،فبلؽت هذه المقولة القاسم بن محمد ،فترحم علٌه،

من القواصم"" :عدل عن الوجه األفضل لما كان ٌتوجس مِن

وقال" :إن القاسم لٌضعؾ عن أهلٌه؛ فكٌؾ ٌقوم بؤمر أمة

الفتن والمجازر إذا جعلها شورى ،وقد رأى القوة والطاعة

محمد؟!" (الطبقات الكبرى البن سعد) ،لكن الذي تولى الخالفة بعد

والنظام واالستقرار فً الجانب الذي فٌه ابنه" (انتهى).

عمر بن عبد العزٌز ٌزٌد بن عبد الملك؛ بوٌع له بالخالفة بعد
عمر بن عبد العزٌز فً رجب سنة إحدى ومابة ،بعه ٍد مِن أخٌه

ٌروي الذهبً -رحمه هللا -فً تارٌخ اإلسالم" :خطب معاوٌة،

سلٌمان بن عبد الملك على أن ٌكون الخلٌفة بعد عمر بن عبد
ُ

فقال :اللهم إن كنتُ إنما عهدتُ لٌزٌد لما رأٌتُ مِن فضله فبلؽه

العزٌز.

ما أ َّملت وأعنه ،وإن كنتُ إنما حملنً حب الوالد لولده ،وإنه
إذن البد أن نعلم أن الواقع ٌفرض نفسه أحٌا ًنا؛ فعمر بن عبد

لٌس بؤهل فاقبضه ق ْبل أن ٌبلػ ذلك".

العزٌز -رحمه هللا -كان ٌرى أن القاسم هو األفضل ،ولكن

ها هو معاوٌة -رضً هللا عنهٌ -دعو فً ُخطبه بمثل هذا

المصلحة كانت تقتضً خالؾ ذلك؛ لذا نقول :لعل معاوٌة -رضً

الدعاء ،وٌستمع إلى قول السامعٌن :آمٌن ،بل لما تنازل حفٌده

معذورا فٌما فعل ،أو أنه اجتهد حسب معطٌات
هللا عنه -كان
ً

معاوٌة الثانً عن الخالفة وتركها لألمة نشبت الخالفات بالفعل،

الواقع آنذاك ،وال رٌب أنه قد أخطؤ بتولٌة الخالفة البنه ٌزٌد،

ثم حسمها البٌت األموي لثانً مرة وأمسك بال ٌحكم مروان بن

فقد كان فً المسلمٌن َمن هو أحق بالخالفة وأصلح لألمة ،ولكن

كثٌرا مِن الثورات وحركات
الحكم ،ولقد واجهت الدولة األموٌة
ً

ال ٌعنً هذا الخطؤ إهدار فضل معاوٌة -رضً هللا عنه-؛ فله فً

الخروج والتمرد علٌها ،وكانت كثٌر مِن هذه الثورات ٌتزعمها

اإلسالم سعً مشكور وعمل مبرور وآثار حسنة ،وإن كان

أناس لهم ثقلهم الكبٌر ووزنهم الضخم فً وجدان كل المسلمٌن،

األصل -كما ذكرنا -أن ٌكون األمر شورى فً المسلمٌن.

لكنها انتصرت علٌهم برؼم كل هذا ،ومِن أقوى الثورات التً
قامت ضد الدولة األموٌة ثورة العراق بقٌادة عبد الرحمن بن

وختا ًما ،كانت هذه قراءة مختصرة حول بعض مسابل الملك

األشعث ،ودارت معارك طاحنة مثل معركة" :دٌر الجماجم"،

والخالفة لعلها تساعدنا فً إبراز بعض حقابق التارٌخ.

حتى عرض علٌهم عبد الملك أن ٌعزل الحجاج عن العراق إنْ
وهللا المستعان.

كان هذا ٌرضٌهم ،لكن الثوار رفضوا ثم هزموا ،واستطاعت
ضا فً خراسان
الدولة األموٌة القضاء على حركة الخوارج أٌ ً

موقع أنا السلفً

وما بعدها ،واستقرت أمور الدولة وبدأت الفتوحات مِن جدٌ ٍد فً
www.anasalafy.com

عهد عبد الملك بن مروان.
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إلى فضٌلة اإلمام" ...شٌخ األزهر"

والذي ٌقلقنً ٌا فضٌلة الشٌخ اإلمام هو السكون والسكوت؛ فال
مإتمرات وال لجان ،وال تحركات وال اجتماعات ،كؤننا ننتظر

كتبه /سعٌد الروبً

وقوع الحدث ثم نتصرؾ برد فعل فقط! وحتى لو حدث هذا
وقررنا أن ننتظر حتى حدوث األمر فعل ًٌّا وواقع ًٌّا؛ فالبد أن

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

ندرس رد الفعل مِن اْلن ،ونجهزه ونعده ،ونعرؾ خطواته

فنقدر جهودك وأعباءك ،ومسإولٌاتك ،وندعو هللا ل َك بالتوفٌق

ت مصٌرٌ ٍة قوٌ ٍة تناسب الحدث،
ونحدد آلٌاته ،والبد مِن قرارا ٍ

والقوة.

والبد مِن مشاورات وترتٌبات ،وتنسٌق واستعداد لهذا الحدث
الجلل.

ونعرؾ أن قضٌة القدس تشؽلك وفً صمٌم اهتماماتك ،ولكن
نرٌد أن نطمبن أكثر ونهدأ ولو ً
قلٌال؛ إذ تتوارد األخبار مِن هنا

سامحنً واعذرنً ٌا فضٌلة اإلمام ...مإكد أن هذه األفكار مرت

ومِن هناك أن موعد نقل السفارة األمرٌكٌة إلى القدس هو فً

بفضٌلتك وتعرفها أكثر منً ،ولكنً فقط أردت أن أستوثق،

تارٌخ "ٕٗٔٓٔ8-٘-م" ،وٌصاحب ذلك إعالن القدس عاصمة

واخترتُ أن أكتب إلٌك؛ لعل الرسالة تصلك -إن شاء هللا ،-وأظنك

إلسرابٌل رسم ًٌّا ،وبدء اعتراؾ الدول بذلك!

ً
أهال لهذه المسبولٌة ،وهللا حسٌبك ،وال أزكٌك على هللا ،ونتوقع
مِن فضٌلتك الكثٌر.

بقً شهران تقرٌ ًبا ٌا فضٌلة الشٌخ اإلمام ،ونرٌد مِن اْلن أن
نتخٌل أن األمر قد وقع؛ فماذا سٌكون رد فعلنا؟ كٌؾ سنتصرؾ؟

ندعو لك أن ٌكون هللا معك ،وٌوفقك وٌسددك ،وٌقوٌك وٌعٌنك،

وماذا نفعل على المستوى الرسمً؟ وعلى المستوى الشعبً؟

وٌكتب لك النجاح والفالح.

ندرس رد الفعل ،بل ندرس كٌؾ نبطل هذا األمر المتوقع مِن

ودعنً أصارحك ٌا فضٌلة الشٌخ اإلمام وأذكر لك مخاوفً:

اْلن ٌا فضٌلة الشٌخ اإلمام؛ حتى ال ٌداهمنا الوقت ،وٌقٌدنا

أخاؾ إذا تم نقل السفارة أن نختلؾ فٌما بٌننا.

عامل الوقت.

وأخاؾ أن ننقسم ونتفرق ونتخاصم فٌما بٌننا.

شخص ًٌّا عندي حالة قلق ،بل توتر من هذا األمر ،وعندي

وأخاؾ أن ٌتحول نقل السفارة -إن حدث -إلى فتن ٍة داخلٌة بٌن

تصورات ومخاوؾ وتخٌالت؛ تصورات أن األمر قد حدث

المسلمٌن ،وأخاؾ مِن الضعؾ والوهن والفشل.

بالفعل ،وحاولتُ أن أتخٌل ردود األفعال المتوقعة رسم ًٌّا وشعب ًٌّا
فً دول كثٌرة وبالد عدٌدة.

وأخاؾ من ضٌاع القدس أكثر وأكثر؛ بسببنا نحن ،ولٌس بسبب
أمرٌكا أو إسرابٌل أو ؼٌرهما.

تصورتُ رد فعل الدول والحكومات ،واألنظمة والشعوب،
بقلق شدٌ ٍد
والمنظمات والهٌبات والمإسسات؛ فشعرت مِن اْلن
ٍ
ً
جدّ ا ،وتوقعتُ أن رد الفعل -فً ظل ظروفنا الراهنة -لن ٌرقى

ت
هذه مخاوفً "أو بعض منها"؛ فهل ٌمكن أن نتالفاها بخطوا ٍ
مدروس ٍة مِن األزهر الشرٌؾ؟!

ٌحرك ساك ًنا ،ولن ٌؽٌر مِن األمر شٌ ًبا.
إلى مستوى الحدث ،ولن ِّ
كتبتُ
وحرٌصا".
مبكرا متخو ًفا مستوث ًقا "مح ًّبا ومشف ًقا
ً
ً
وقاس وشدٌ ٍد
ثم قلت لنفسً :ال ،بل توقع رد فعل عنٌؾٍ
ٍ
فعل جدٌ ٍد أحسن وأفضل مِن
ومشر ٍ
ؾ ،فحاولتُ أن أتوقع رد ٍ

وفقكم هللا ألداء األمانة وتحمل المسإولٌة.

الجمٌع ،وأنا اْلن فً حٌر ٍة من أمري! أي رد فعل أتوقع؟!

موقع أنا السلفً

األحسن أم األسوأ؟! فقررت الكتابة إلٌك لعلً أكون سب ًبا فً
تصرؾٍ جدٌ ٍد أو مختلؾ أو أمر إٌجابً لصالح القضٌة ،قضٌة

www.anasalafy.com

القدس الشرٌفة.
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َر ِّب ِه ا ْل ُك ْب َرى) (النجم ،)ٔ8:وقال فً إبراهٌم -علٌه السالم:-
( َو َك َذلِ َك ُن ِري إِ ْب َراهٌِ َم َملَ ُكوتَ
الس َم َاوا ِ
ض َولِ ٌَ ُكونَ مِنَ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َّ
ا ْل ُموقِنٌِنَ ) (األنعام ،)7٘:وقال فً موسى -علٌه السالمَ ( :-قالَ
ؾ
سى َ .فؤ َ ْل َقاهَا َفإِ َذا ه ًَِ َح ٌَّ ٌة َت ْس َعى َ .قال َ ُخ ْذهَا َو َال َت َخ ْ
أَ ْلقِ َها ٌَا ُمو َ

وقفات مع حادثة اإلسراء والمعراج (موعظة األسبوع)
كتبه /سعٌد محمود
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

اء
ض َ
اض ُم ْم ٌَدَ َك إِ َلى َج َنا ِح َك َت ْخ ُر ْج َب ٌْ َ
ٌر َت َها ْاألُو َلى َ .و ْ
س ُنعٌِ ُدهَا سِ َ
َ
مِنْ َؼ ٌْ ِر سُوءٍ آ ٌَ ًة أ ُ ْخ َرى  .لِ ُن ِر ٌَ َك مِنْ آ ٌَاتِ َنا ا ْل ُك ْب َرى) (طه.)ٕٖ-ٔ9:

الؽرض مِن الموعظة:

 -اإلنذار السافر ،والوعٌد الشدٌد للمكذبٌن إن هم ظلوا على

الوقوؾ على بعض العبر والدروس مِن الحادثة ،والتنبٌه على

ؼٌهم وكفرهم ،حٌث سٌاق اْلٌات بعد ذكر الحادثة فً صدر
السورة :قال -تعالىَ ( :-وإِ َذا أَ َردْ َنا أَنْ ُن ْهلِ َك َق ْر ٌَ ًة أَ َم ْر َنا ُم ْت َرفٌِ َها
ٌِرا َ .و َك ْم أَهْ لَ ْك َنا مِنَ
سقُوا فٌِ َها َف َحقَّ َعلَ ٌْ َها ا ْل َق ْول ُ َفدَ َّم ْر َناهَا َتدْ م ً
َف َف َ

بدعٌة االحتفال بٌوم السابع والعشرٌن مِن رجب ،حٌث اختزال
ً
فضال عن كون االحتفال بذلك
هذه الحادثة المعجزة فً ذلك؛
محد ًثا!

ٌرا)
وح َو َك َفى ِب َر ِّب َك بِ ُذ ُنو ِ
ٌرا َبصِ ً
ب عِ َبا ِد ِه َخبِ ً
ا ْلقُ ُر ِ
ون مِنْ َب ْع ِد ُن ٍ
(اإلسراء.)ٔ7-ٔٙ:

 -المقدمة:

(ٕ) انتقال القٌادة الروحٌة إلى أمة الخٌرٌة:

متؤخر
زمن
سنة العاشرة مِن البعثة أو فً
 كانت الحادثة بعد ال ٍَّ
ٍ
مِن المرحلة المكٌة :قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة -رحمه هللا:-

 -ذكرت حادثة اإلسراء فً سورة اإلسراء فً آٌة واحدة ،ثم

"لم ٌقم دلٌل معلوم ال على شهرها ،وال على عشرها ،وال على
عٌنها ،بل النقول منقطعة مختلفة ،لٌس فٌها ما ٌقطع به"

ركزت اْلٌات على جرابم بنً إسرابٌل ،إشارة إلى أن الٌهود

(زاد

الذٌن مألوا األرض بالؽدر والخٌانة واإلثم والعدوان سٌعزلون

المعاد).

عن قٌادة األمة اإلنسانٌة  ،وأن هللا سٌنقل هذا المركز إلى رسول

 -كانت الحادثة مكافؤة ربانٌة على ما القاه الحبٌب -صلى هللا

هللا  -صلى هللا علٌه وسلم – وأمته :قال -تعالىَ ( :-و َك َذلِ َك
س ًطا لِ َت ُكو ُنوا ُ
الر ُ
اس َو ٌَ ُكونَ َّ
َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َ
سول ُ
شهَدَ ا َء َعلَى ال َّن ِ

 -بعد حصار جابر دام ثالث سنوات فً شعب أبً طالب  -بعد

َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ش ِهٌدً ا) (البقرة.)ٖٔٗ:

علٌه وسلم -مِن آالم وأحزان" :بعد تكذٌب أكثر مِن عشر سنٌن
فقد الحمٌم بوفاة أبً طالب ،والوزٌر والمعٌن بوفاة خدٌجة

 -محمد -صلى هللا علٌه وسلم -أصبح إمام القبلتٌن ،وسٌد

رضً هللا عنها  -بعد خٌبة األمل فً ثقٌؾ وما ناله مِن

العالمٌن ،وشرٌعته مهٌمنة على كل الشرابع؛ فعلى أتباع األنبٌاء

سفهابها".

السابقٌن أن ٌتابعوا هذا النبً كما فعل أنبٌاإهم" :صالته -صلى

 -ملخص للحادث مختصر ج ًّدا فً عبارة ثم الوقوؾ على بعض

هللا علٌه وسلم -باألنبٌاء خلفه فً بٌت المقدس".

الدروس" :خروجه مِن مكة ً
لٌال بصحبة جبرٌل على البراق -

ٌ -هود العصر ٌحاولون إعادة تارٌخهم فلٌحذر المسلمون( :بعد

دخوله بٌت المقدس وصالته باألنبٌاء  -صعوده إلى السماء

حرب  ٗ8ودخول الٌهود إلى القدس وقؾ زعٌمهم بن جورٌون

ورإٌة األنبٌاء فً كل سماء  -وصوله إلى سدرة المنتهى -

ً
قابال" :لقد
بالقرب مِن المسجد األقصى ٌخطب فً جنوده

رإٌة اْلٌات الكبرى والجنة والنار  -فرض الصلوات الخمس".

استولٌنا على القدس ،ونحن فً طرٌقنا إلى ٌثرب!").

(ٔ) حكمة اإلسراء والمعراج (لِ ُن ِر ٌَ ُه مِنْ آ ٌَاتِ َنا):

(ٖ) أهمٌة المسجد األقصى عند المسلمٌن:

 رإٌة الرسل اْلٌات العظام على قدرة هللا(ٔ) تمأل قلوبهم ثقةً
ت
وتوكال إذا واجهوا المكذبٌن :قال -تعالى( :-لَ َقدْ َرأَى مِنْ آ ٌَا ِ

 ارتباط األقصى بالمسجد األعظم عند المسلمٌن :قال -تعالى:-صى) (اإلسراء.)ٔ:
(مِنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِلَى ا ْل َم ْس ِج ِد ْاألَ ْق َ
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ـ األقصى أولى القبلتٌن وثانً المسجدٌن وثالث الحرمٌن :عن
سول َ َّ
ي َم ْس ِج ٍد ُوضِ َع
هللاِ ،أَ ُّ
أبً ذر -رضً هللا عنه : -قُ ْلتُ ٌَا َر ُ
ي؟ َقالَ:
فًِ األَ ْر ِ
الح َرا ُم) َقالَ :قُ ْلتُ ُ :ث َّم أَ ٌّ
ض أَ َّولَ؟ َقال َ( :ال َم ْس ِج ُد َ

ت ُكلَّ ٌَ ْو ٍمَ ،ف َر َج ْعتُ إِ َلى
صلَ َوا ٍ
س َ
َف َقال َ ِم ْثلَهَُ ،ف َر َج ْعتُ َفؤُم ِْرتُ ِب َخ ْم ِ
ت ُكلَّ ٌَ ْو ٍم،
صلَ َوا ٍ
س َ
ُمو َ
سىَ ،ف َقالَِ :ب َم أُم ِْرتَ ؟ قُ ْلتُ  :أُم ِْرتُ ِب َخ ْم ِ
ت ُكلَّ ٌَ ْو ٍمَ ،وإِ ِّنً َقدْ َج َّر ْبتُ
صلَ َوا ٍ
س َ
َقالَ :إِنَّ أ ُ َّم َت َك الَ َت ْس َتطِ ٌ ُع َخ ْم َ

س َن ًة)
صى) .قُ ْلتُ َ :ك ْم َكانَ َب ٌْ َن ُه َما؟ َقالَ( :أَ ْر َبعُونَ َ
(ال َم ْس ِج ُد األَ ْق َ
(متفق علٌه) ،وقال -صلى هللا علٌه وسلم( :-الَ ُت َ
الر َحال ُ إِ َّال إِ َلى
ش ُّد ِّ

اس َق ْبلَ َك َو َعالَ ْجتُ َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ أَ َ
ار ِج ْع إِلَى َر ِّب َك
ش َّد ال ُم َعالَ َجةَِ ،ف ْ
ال َّن َ
اس َت ْح ٌَ ٌْتُ َ ،ولَ ِك ِّنً
ٌِؾ ِأل ُ َّمتِكََ ،قالََ :سؤ َ ْلتُ َر ِّبً َح َّتى ْ
اسؤ َ ْل ُه ال َّت ْخف َ
َف ْ

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
ول َ -
الر ُ
سا ِجدَ  :ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِامَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
َثالَ َث ِة َم َ
س ِ
صى) (متفق علٌه).
سلَّ َمَ ،-و َم ْس ِج ِد األَ ْق َ
َو َ

ضتًِ،
ض ٌْتُ َف ِرٌ َ
سلِّ ُمَ ،قالََ :فلَ َّما َج َاو ْزتُ َنادَى ُم َنادٍ :أَ ْم َ
ضى َوأ ُ َ
أَ ْر َ
َو َخ َّف ْفتُ عَنْ ِع َبادِي) (رواه البخاري).

 -األقصى مهبط الرساالت ،ومقر األنبٌاء ،ومأل هللا جوانبه

 ماذا لو أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -لم ٌشفع بتخفٌفها؟!:ص َال َة َوا َّت َب ُعوا
ضا ُعوا ال َّ
ؾ أَ َ
ؾ مِنْ َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
قال -تعالىَ ( :-ف َخلَ َ
ال َّ
ؾ ٌَ ْل َق ْونَ َؼ ًٌّا) (مرٌم.)٘9:
ش َه َوا ِ
س ْو َ
ت َف َ

ار ْك َنا َح ْولَ ُه)
بالفضل والبركات :قال هللا -تعالى( :-الَّذِي َب َ
(اإلسراء .)ٔ:وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-لَ َّما َف َر َغ
هللا َث َال ًثاُ :ح ْك ًما
سلَ ٌْمَانُ بْنُ َد ُاو َد مِنْ بِ َناءِ َب ٌْ ِ
ِسَ ،
ُ
سؤَل َ َّ َ
ت ا ْل َم ْقد ِ
ِؾ ُح ْك َمهَُ ،و ُم ْل ًكا َال ٌَ ْن َبؽًِ َألَ َح ٍد مِنْ َب ْع ِدهَِ ،وأَ َّال ٌَؤْت ًَِ َه َذا
صاد ُ
ٌُ َ

(٘) خطورة المعاصً على أصحابها:

وب ِه َك ٌَ ْو ِم
ا ْل َم ْس ِجدَ أَ َح ٌد َال ٌُ ِرٌ ُد إِ َّال ال َّ
ص َال َة فٌِهِ ،إِ َّال َخ َر َج مِنْ ُذ ُن ِ
ان َف َقدْ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َولَ َد ْت ُه أ ُ ُّم ُه)َ .ف َقال َ ال َّن ِب ًُّ َ -
سلَّ َم( :-أَ َّما ا ْث َن َت ِ
ً ال َّثالِ َث َة) (رواه أحمد والنسابً
أ ُ ْعطِ ٌَ ُه َماَ ،وأَ ْر ُجو أَنْ ٌَ ُكونَ َقدْ أ ُ ْعطِ َ

صورا مِن
لقد رأى النبً -صلى هللا علٌه وسلم -مِن اْلٌات
ً
وإنذارا مما
عذاب بعض أصحاب المعاصً تنبٌ ًها على خطرها،
ً
هو فوقها:

وابن ماجه ،وصححه األلبانً).

 خطر الؽٌبة والمؽتابٌن :رآهم النبً -صلى هللا علٌه وسلم-اس)
ٌؤكلون الجٌؾ والنتن ،فقٌل( :هَإُ َالءِ الَّذٌِنَ ٌَؤْ ُكلُونَ لُ ُحو َم ال َّن ِ

 على المسلمٌن أن ٌعملوا على تحرٌره مِن أٌدي الكفر الؽاصبةكما فعل أسالفهم" :النبً ٌمهد بمعركة تبوك وبعث أسامة  -أبو

(رواه أحمد وأبو داود ،وصححه األلبانً).

بكر ٌكمل المسٌر وٌسٌر أربعة جٌوش  -عمر بن الخطاب ٌحرره
سنة  ٔٙهجرٌة  -ولما عاد الصلٌبٌون واحتلوه نحو قرن ،قام

 -خطر الربا :رأى قوما بطونهم كالبٌوت ممتلبة بالحٌات ،فقٌل:

المسلمون بقٌادة صالح الدٌن بتحرٌره؛ ف َمن للٌهود الذٌن

"هإالء أكلة الربا".

احتلوه بعد سقوط الخالفة العثمانٌة؟!".
ً
ورجاال عراة ٌصرخون فً تنور مِن
 -خطر الزنا :رأى نسا ًء

(ٗ) مكانة الصالة فً الدٌن:

النار ضٌق ،فقٌل" :هإالء الزناة" ،ورأى نساء معلقات من
ثدٌهن عراة فً النار فقٌل" :هذه المرأة التً تدخل على زوجها

 -لم تفرض الصالة فً األرض كـ"سابر الفرابض!" :قال النبً

َمن لٌس مِن أوالده".

ضتْ َع َل ًَّ
صلى هللا علٌه وسلم -فً حدٌث المعراجُ ( :ث َّم فُ ِر َسى،
صالَ ًة ُكل َّ ٌَ ْو ٍمَ ،ف َر َج ْعتُ َف َم َر ْرتُ َعلَى ُمو َ
صلَ َواتُ َخ ْمسِ ٌنَ َ
ال َّ
صالَ ًة ُكل َّ ٌَ ْو ٍمَ ،قالَ :إِنَّ
َف َقالَ :بِ َما أُم ِْرتَ ؟ َقالَ :أُم ِْرتُ بِ َخ ْمسِ ٌنَ َ
هللا َقدْ َج َّر ْبتُ
صالَ ًة ُكل َّ ٌَ ْو ٍمَ ،وإِ ِّنً َو َّ ِ
أ ُ َّم َت َك الَ َت ْس َتطِ ٌ ُع َخ ْمسِ ٌنَ َ
اس َق ْبلَكََ ،و َعالَ ْجتُ َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ أَ َ
ار ِج ْع إِلَى
ش َّد ال ُم َعالَ َجةَِ ،ف ْ
ال َّن َ

 خطر تؤخٌر الصالة عن وقتها" :رأى قو ًما تشدخ رإوسهمبالصخر الكبٌر ،فقٌل " :هإالء الذٌن ٌنامون عن الصالة".
ً
رجاال تقرض شفاههم بمقارٌض
 خطر خطباء الفتنة" :رأىنار ،فقٌل" :هإالء خطباء مِن أمتكٌ ،ؤمرون الناس بالبر
مِن ٍ

ض َع َع ِّنً َع ْ
ش ًراَ ،ف َر َج ْعتُ
ٌِؾ ِأل ُ َّمتِكََ ،ف َر َج ْعتُ َف َو َ
اسؤ َ ْل ُه ال َّت ْخف َ
َر ِّب َك َف ْ
ض َع َع ِّنً َع ْ
ش ًراَ ،ف َر َج ْعتُ إِلَى
وسى َف َقال َ ِم ْثلَهَُ ،ف َر َج ْعتُ َف َو َ
إِلَى ُم َ

وٌنسون أنفسهم".

ض َع َع ِّنً َع ْ
ش ًراَ ،ف َر َج ْعتُ إِلَى
وسى َف َقال َ ِم ْثلَهَُ ،ف َر َج ْعتُ َف َو َ
ُم َ
سى َف َقال َ ِم ْثلَهَُ ،ف َر َج ْعتُ َفؤُم ِْرتُ بِ َع ْ
ت ُكل َّ ٌَ ْو ٍمَ ،ف َر َج ْعتُ
ص َل َوا ٍ
ش ِر َ
ُمو َ

خاتمة :التحذٌر مِن بدعة االحتفال باإلسراء والمعراج:
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 اإلشارة إلى بدعة االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج فً شهررجب ،وأن ذلك مردود مِن وجهٌن:
سنة والشهر؛ فكٌؾ
األول :أنه لم ٌثبت شًء فً تعٌٌن ال َّ
بالٌوم؟!
الثانً :لم ٌثبت عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -وال أصحابه -
رضً هللا عنهم -وال عن التابعٌن -رضً هللا عنهم -أنهم احتفلوا
بذلك ،وقد قال -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ أَ ْح َد َث فًِ أَ ْم ِر َنا َه َذا
س فٌِهَِ ،ف ُه َو َر ٌّد) (متفق علٌه).
َما لَ ٌْ َ
 التحذٌر مِن شر البدعة ،وبٌان أن صاحب البدعة أشر مِنعاص ،واألول ٌظن أنه
صاحب المعصٌة؛ ألن الثانً ٌعلم أنه
ٍ
كثٌر مِن السلؾ" :البدعة أحب إلى الشٌطان
متعبد :روي عن
ٍ
مِن المعصٌة!".
وقال ابن مسعود -رضً هللا عنه" :-اتبعوا وال تبتدعوا فقد
كفٌتم" (أخرجه الدارمً فً سننه).
فاللهم انصر دٌنك وكتابك ،وسنة نبٌك -صلى هللا علٌه وسلم.-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ)

"العروج إلى السماء  -رإٌة المالبكة والسماوات والجنة والنار -

وأحوال بعض أصحاب الذنوب والطاعات".

موقع أنا السلفً
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هللا ٌَ ْعلَ ُم سِ َّر ُه ْم
(النساء ،)ٔٓ8:وقال -تعالى( :-أَلَ ْم ٌَ ْعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
هللا
هللا َعال ُم ا ْل ُؽ ٌُو ِ
ب) (التوبة( ،)78:أَلَ ْم ٌَ ْعلَ ْم ِبؤَنَّ َّ َ
َو َن ْج َوا ُه ْم َوأَنَّ َّ َ
ب أَن لَّ ْم ٌَ َرهُ أَ َح ٌد) (البلد.)7:
س ُ
ٌَ َرى) (العلق( ،)ٔٗ:أَ ٌَ ْح َ

خبر وتعلٌق!
كتبه /أحمد حمدي
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

ثال ًثا :انخداع الناس بالكلمات البراقة مِن بعض المشهورٌن مِن

فقد تناقلتْ مواقع "السوشٌال مٌدٌا" فٌدٌو لثالث ٍة مِن مشاهٌر

بكالم عن األخالق
اإلعالمٌٌن والناقدٌن ،والالعبٌن والفنانٌن
ٍ
واألدب والوطنٌة ،والحقٌقة كما ترى فً جلساتهم الداخلٌة،

بكالم فٌه
الكرة والمعلقٌن والناقدٌن الرٌاضٌٌن ،وهم ٌتكلمون
ٍ
فحش وبذاءة وإٌحاءات جنسٌة ،وألفاظ ال تلٌق فٌما بٌنهم ،فقام

ولألسؾ الشدٌد ٌبررون ذلك بؤن األمر عادي! فهل هإالء هم
القدوة واألسوة عند شبابنا؟!

مبررا:
كثٌ ٌر مِن الشباب بالهجوم الالذع علٌهم ،فقال أحدهم
ً
"وانتم فاكرٌنا بنبٌع سبح!" بمعنً أنتو فاكرٌنا أطهار وال إٌه؟!

رابعا :خطورة الفضٌحة وهتك الستر فً الدنٌا ،فما بالك فً
ً

وقام أحد المذٌعٌن المشهورٌن بالتعلٌق ،وقال" :أنتم مكبرٌن

ب فعله ،وما زال
اْلخرة؟! فكل شاب ٌتذكر كم ستره هللا على ذن ٍ
ٌؽتر بستر هللا وحلم هللا علٌه! قال -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها ْاإلِ ْنسَانُ َما

ٌعنً متعودٌن على كده!".

ٌم) (االنفطارْ ٌَ ( ،)ٙ:و َم َت ْ
ش َه ُد َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْلسِ َن ُت ُه ْم
َؼ َّر َك ِب َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِ
َوأَ ٌْدٌِ ِه ْم َوأَ ْر ُجل ُ ُهم ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْع َملُونَ ) (النور.)ٕٗ:

الموضوع لٌه ،محنا بنقول الكالم دا عادي فً جلساتنا الداخلٌة،

وهنا بعض التعلٌقات المهمة على ذلك:

خامسا :طرٌقة إنكار الشباب وهجومهم على هإالء المشاهٌر،
ً
فٌها جانب إٌجابً مِن الؽٌرة على الدٌن ،ورفض سوء أدب

ً
أوال :إن اإلنسان محاسب على ألفاظه وكلماته التً ٌنطق بها

واأللفاظ البذٌبة ،لكن المهم أن إنكار المنكر ٌكون بالمعروؾ

ٌِب
زاحا ،قال هللا -تعالىَ ( :-ما ٌَ ْلفِ ُظ مِنْ َق ْو ٍل إِ َّال لَ َد ٌْ ِه َرق ٌ
ولو م ً

واللٌن والرفق ،ولٌس بالشماتة والفضٌحة والتشهٌر!

َعتٌِ ٌد) (ق ،)ٔ8:وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم -كما فً حدٌث
معاذ( :أَ َال أ ُ ْخبِ ُر َك بِ َم َالكِ َذلِ َك ُكلِّ ِه) قُ ْلتُ َ :بلَىٌَ ،ا َن ِب ًَّ َّ
هللاَِ .فؤ َ َخ َذ
هللا َوإِ َّنا لَ ُم َإ َ
اخ ُذونَ
ؾ َعلَ ٌْ َك َه َذا)َ ،فقُ ْلتُ ٌَ :ا َنبِ ًَّ َّ ِ
سانِهَِ ،قالَُ ( :ك َّ
بِلِ َ

سادسا :كل شاب ٌراجع نفسه؛ فربما هو نفسه ٌفعل مثل هذه
ً
األلفاظ "والتً فٌها قذؾ للمحصنات أو فحش" على صفحات

اس فًِ
ب ال َّن َ
ِب َما َن َت َكلَّ ُم ِبهِ؟! َف َقالََ ( :ث ِك َل ْت َك أ ُ ُّم َك ٌَا ُم َعا ُذ! َو َهلْ ٌَ ُك ُّ
صابِ ُد أَ ْلسِ َن ِت ِه ْم؟!)
ار َع َلى ُو ُجو ِه ِه ْم أَ ْو َعلَى َم َناخ ِِر ِه ْم إِ َّال َح َ
ال َّن ِ

فلٌستح مِن هللا ق ْبل أن
التواصل وجلساته الشبابٌة مع زمالبه؛
ِ
ٌفضح!

(رواه أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً) ،وقال -صلى هللا علٌه وسلم-
ِشَ ،و َال ال َبذِيءِ )
( :لَ ٌْ َ
انَ ،و َال ال َفاح ِ
انَ ،و َال اللَّ َّع ِ
س ال ُم ْإمِنُ بِال َّط َّع ِ

ال تـنـ َه عـن خـلـق وتـؤتً مـثـله عـار عــلٌـك إذا فـعـلـتَ عـظـٌـم

(رواه أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً) ،وقال -صلى هللا علٌه وسلم-
سانِ ِه) (رواه الطبرانً ،وحسنه األلبانً)،
ابن آ َد َم فًِ لِ َ
( :أَ ْك َث ُر َخ َطا ٌَا ِ

سنة الملتزمٌن أم
وهل أنتَ أٌها الشاب تقبل النصٌحة مِن أهل ال ُّ
ترد علٌهم أنهم متشددون ومحبكنها؟!

و َمن كثر كالمه كثر زللـه ،و َمن كثر زللـه؛ فالنار أولى به كما
قال عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه ،-وقال -صلى هللا علٌه
سا ٌَ ْه ِوي ِب َها
الر ُجل َ لَ ٌَ َت َكلَّ ُم ِبا ْل َكلِ َم ِة َال ٌَ َرى ِب َها َبؤْ ً
وسلم( :-إِنَّ َّ
ار) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً).
َ
س ْبعٌِنَ َخ ِرٌ ًفا فًِ ال َّن ِ
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ثان ًٌا :مراقبة هللا فً السر والعلن ،بعض الناس ٌحرص على
مظهره أمام أعٌن الناس ،وإذا خال بمحارم انتهكها ،فٌصبح
منثورا بسبب ذنوب الخلوات ،قال -تعالى:-
هباء
عمله
ً
ً
هللا َوه َُو َم َع ُه ْم)
اس َو َال ٌَ ْس َت ْخفُونَ مِنَ َّ ِ
( ٌَ ْس َت ْخفُونَ مِنَ ال َّن ِ
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نفثة مصدور مهموم!

متؤخرا دو ًما،
ورأٌنا كذلك البعض وهو ٌذهب إلى صالة الجمعة
ً
بعد أن ٌصعد الخطٌب على المنبر ،وربما فً نهاٌة الخطبة،

كتبه /زٌن العابدٌن كامل

دون ُؼسل ونحوه مِن آداب الجمعة ،وقد كنا قدٌ ًما نذهب إلى
صالة الجمعة ونصلً ما شاء هللا ،ونقرأ سورة الكهؾ ،وٌقوم

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

بعض الحضور بالمرور على المصلٌن بجواره وهو ٌحمل فً
ت الخطٌب
ٌده زجاجة الطٌب لٌطٌب بها إخوانه؛ كل هذا ولم ٌؤ ِ

روح
فٌحتاج اإلنسان أحٌا ًنا إلى نفثة ٌُخفؾ بها عن صدره ،و ٌُ ِّ
بها عن نفسه؛ لذا أردتُ أن أكتب كلماتً هذه ألُخفؾ بها عن

بعد!

نفسً ولعلها تنفع إخوانً مِن أبناء الصحوة المباركة ،وال شك

وهناك صنؾ آخر انتشر بٌننا الٌوم ٌجهر بتشجٌعه لمبارٌات

أنه ِمن األمور المحمودة أن ٌحمل المسلم ه َّم دٌنه ودعوته ،فعن
صلَّى َّ
سم ِْعتُ َن ِب ٌَّ ُك ْم َ -
عبد هللا بن مسعود -رضً هللا عنه -قالَ :
هللاُ

كرة القدم و ٌُعلن ذلك ،وٌضٌع وقته فٌه!

سلَّ َمٌَ -قُولُ( :مَنْ َج َعلَ ا ْل ُه ُمو َم َه ًّما َوا ِح ًدا َه َّم آخ َِرتِهَِ :ك َفاهُ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
َّ
هللاُ َه َّم ُد ْن ٌَاهَُ ،ومَنْ َت َ
ال
ال ال ُّد ْن ٌَاَ :ل ْم ٌُ َب ِ
ش َّع َبتْ بِ ِه ا ْل ُه ُمو ُم فًِ أَ ْح َو ِ
َّ
ي أَ ْو ِد ٌَتِ َها َهلَ َك) (رواه ابن ماجه ،وحسنه األلبانً).
هللا ُ فًِ أَ ِّ

وقد كان َمن ٌفعل ذلك قدٌ ًما ٌستحًٌ أن ٌظهره؛ ألن هذا األمر
كان مِن األمور المذمومة التً ال تتناسب مع حٌاة الملتزم آنذاك،
أٌضا ،وقد
ثم رأٌنا اْلن َمن ٌحتفل بؤعٌاد المٌالد وٌجهر بذلك
ً
كان هذا الفعل قدٌ ًما مِن األمور المستقرة عند كل ملتزم بؤنها مِن

وعن أنس بن مالك -رضً هللا عنه -أن النبً -صلى هللا علٌه
وسلم( :-مَنْ َكا َنتْ ْاْلخ َِرةُ َه َّمهَُ :ج َعل َ َّ
هللا ُ ِؼ َناهُ فًِ َق ْل ِبهَِ ،و َج َم َع

أنواع التشبه بؽٌر المسلمٌن؛ فانظر وتؤمل ،كٌؾ كنا وكٌؾ
أصبحنا!

َل ُه َ
ش ْم َلهَُ ،وأَ َت ْت ُه ال ُّد ْن ٌَا َوه ًَِ َرا ِؼ َم ٌةَ ،ومَنْ َكا َنتْ ال ُّد ْن ٌَا َه َّمهَُ :ج َعل َ
َّ
هللا ُ َف ْق َرهُ َبٌْنَ َع ٌْ َن ٌْهَِ ،و َف َّرقَ َعلَ ٌْ ِه َ
ش ْملَهَُ ،ولَ ْم ٌَؤْتِ ِه مِنْ ال ُّد ْن ٌَا إِ َّال َما

ً
مإهال لٌحمل
فالبد إذن مِن إعادة التربٌة للجٌل الجدٌد لٌكون

قُد َِّر لَ ُه) (رواه الترمذي ،وصححه األلبانً).

منهج السلؾ.

ت على منهج
فلقد تذكرت ما كنا علٌه قدٌ ًما ،مِن تمسكٍ وثبا ٍ

وهللا المستعان.

مسح عرضًٍ لواقع الملتزمٌن الٌوم؛
السلؾ ،ثم قمتُ بعمل
ٍ
فرأٌتُ
واضحا ب ٌْن ماضٌنا وحاضرنا؛ فإننا نرى اْلن بعض
تؽٌرا
ً
ً
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ٌفرطون فً ركٌزة اإلسالم األولى (الصالة)؛
أبناء الصحوة وهم ِّ
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فنرى بعض إخواننا ال ٌعرفون لصالة الفجر طرٌ ًقا ،وربما
جمعوا ب ٌْن الصلوات المكتوبة بعد أن كانت حلقات العلم فً
األؼلب األعم عقب صالة الفجر وحتى وقت الضحى!
ورأٌنا َمن ال ٌصوم إال رمضان ،وٌوم عرفة!
ورأٌنا َمن ترك طلب العلم بالكلٌة ،بعد أن كان طلب العلم هو
السمة الربٌسٌة الممٌزة بٌننا وب ٌْن ؼٌرنا.
ورأٌنا َمن ٌضٌع ساعات ٌومه أمام مواقع اإلنترنت بؤنواعها
المختلفة ،ولٌس له صلة بالقرآن الكرٌم ،وذلك بعد أن كنا نرى
المصاحؾ فً الجٌوب ،ونرى القاربٌن للقرآن فً وسابل
المواصالت المختلفة!
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زاد المتقٌن ...إتقان العبادة واالستعانة والتوكل برب

القٌام ً
كثٌرا كما كان ٌفعل فً قٌام اللٌل ،وصالة الكسوؾ؛
طوال
ً

العالمٌن (ٔ)

أطال معه الركوع والسجود ،وإذا اقتصد فً القٌام اقتصد فً
الركوع والسجود.

كتبه /إبراهٌم بركات
وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة ،فهً أفضل سورة فً
القرآن :قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً الحدٌث الصحٌح:
ٌلَ ،و َال فًِ َّ
ورَ ،و َال فًِ
( َما أَ ْن َزل َ هللا ُ فًِ ال َّت ْو َراةَِ ،و َال فًِ ْاإلِ ْن ِج ِ
الز ُب ِ

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فقد قال هللا -تعالى -فً أم القرآن والسبع المثانً والقرآن

الس ْب ُع ا ْل َم َثانًِ)
آن َوأ ُ ُّم ا ْل ِك َتابَِ ،و َّ
ان ِم ْثلَ َها ،إِ َّن َها أ ُ ُّم ا ْلقُ ْر ِ
ا ْلفُ ْر َق ِ
أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً) ،وفضابلها كثٌرة ً
جدّ ا.

العظٌم( :إِ ٌَّا َك َن ْع ُب ُد َوإِ ٌَّا َك َن ْس َتعٌِنُ ) (الفاتحة ،)٘:وهذه السورة هً

(رواه

أم القرآن ،وهً فاتحة الكتاب ،وهً السبع المثانً والقرآن
العظٌم ،وهً الشافٌة ،وهً الواجبة فً الصلوات ال صالة إال

ولهذا ثبت فً الحدٌث الصحٌح القدسً أن هللا -تعالىٌ -قول:

بها ،وهً الكافٌة تكفً مِن ؼٌرها ،وال ٌكفً ؼٌرها عنها.

ِصفُ َها
ِصفُ َها لًِ َون ْ
ِص َف ٌْ ِن َفن ْ
ص َال َة َب ٌْنًِ َو َبٌْنَ َع ْبدِي ن ْ
س ْمتُ ال َّ
( َق َ
لِ َع ْبدِي) (رواه مسلم) ،فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمة ب ٌْن

والصالة أفضل األعمال ،وهً مإلفة مِن كلم طٌب ،وعمل صالح

هللا وب ٌْن عبده ،وأن هاتٌن الكلمتٌن مقتسم السورة :فـ(إِ ٌَّا َك

فؤفضل كلمها الطٌب وأوجبه" :أم القرآن" ،وأفضل عملها

َن ْع ُب ُد) مع ما قبلها هلل ،و( َوإِ ٌَّا َك َن ْس َتعٌِنُ ) مع ما بعدها للعبد ،وله

الصالح وأوجبه" :السجود".

ما سؤله؛ ولهذا قال َمن قال مِن السلؾ" :نصفها ثناء ،ونصفها
مسؤلة".

وكما جمع ربنا ب ٌْن األمرٌن فً أول سورة أنزلها على رسوله -
اس ِم
صلى هللا علٌه وسلم -حٌث افتتحها بقوله -تعالى( :-ا ْق َر ْأ بِ ْ
اسجُدْ َوا ْق َت ِر ْب)
َر ِّب َك الَّذِي َخلَقَ ) (العلق ،)ٔ:وختمها بقولهَ ( :و ْ

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

(العلق ،)ٔ9:فوضعت الصالة على ذلك؛ أولها :القراءة ،وآخرها:

موقع أنا السلفً

س َجدُوا
السجود؛ ولهذا قال -سبحانه -فً صالة الخوؾَ ( :فإِ َذا َ
َف ْل ٌَ ُكو ُنوا مِنْ َو َرابِ ُك ْم) (النساء ،)ٕٔٓ:والمراد بالسجود الركعة
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التً ٌفعلونها بعد مفارقتهم لإلمام ،وما قبل القراءة مِن تكبٌر
واستفتاح واستعاذة هً تحرٌم للصالة ،ومقدمة لما بعده ،وأول
ما ٌبدأ به كالتقدمة.
وما ٌفعل بعد السجود مِن قعود وتشهد فٌه التحٌة هلل ،والسالم
على عباده الصالحٌن ،والدعاء والسالم على الحاضرٌن؛ فهو
تحلٌل للصالة ومعقبة لما قبله ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
ص َال ِة ال ُّط ُهو ُرَ ،و َت ْح ِرٌ ُم َها ال َّت ْك ِبٌ ُرَ ،و َت ْحلٌِل ُ َها ال َّت ْسلٌِ ُم)
ح ال َّ
ِ ( :م ْف َتا ُ
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي ،وصححه األلبانً) ،ولهذا تنازع
العلماء أٌهما أفضل :كثرة الركوع والسجود أو طول القٌام أو
هما سواء؟ على ثالثة أقوال عن أحمد وؼٌره ،وكان الصحٌح
أنهما سواء؛ فالقٌام فٌه أفضل األذكار ،والسجود فٌه أفضل
األعمال فاعتدال؛ ولهذا كانت صالة رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم -معتدلة ،فكان ٌجعل األركان قرٌ ًبا مِن السواء ،وإذا أطال
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اإلدماج وأثره فً ترشٌد الممارسة

مِن كل جانب ،فخرج بعض متطرفً العلمانٌة فً مصر ٌنوحون
على الدستور الذي بقٌتْ فٌه مرجعٌة الشرٌعة اإلسالمٌة،

كتبه /شرٌؾ طه

ب
ومرجعٌة األزهر ،ولم ٌتضمن أي إشارة للعلمانٌة؛ ال مِن قرٌ ٍ
أو مِن بعٌدٍ؛ بٌنما أؼلب أعضاء اللجنة أدركوا أنهم ٌكتبون

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

دستورا لمصر ،ولٌس لطابفة بعٌنها ،وأن مصر لٌست فً
ً
هوٌتها وال ثقافتها وال تقالٌدها مثل أوروبا أو العالم الؽربً.

شخص ذهنه فً البحث عن مواءمات وحلول
فلماذا ٌتعب
ٌ
لمشكالت واقعه الذي لم ولن ٌشارك فً صناعته؟!

وحٌنما وصلت جماعة اإلخوان للسلطة فً مصر ،تخلت عن

هكذا ٌفكر أي شخص -أو مجموع -حٌنما ٌتعرض للتهمٌش

كثٌر مِن شعاراتها التً كانت تزاٌد بها على األنظمة العربٌة،

ضل فً هذه الحالة -وأحٌا ًنا ال شعور ًٌّا -أن
واإلقصاء ،حٌث ٌف ِّ

خاصة فٌما ٌتعلق باتفاقٌة "كامب دٌفٌد" ،التً وجدوا أنفسهم

ٌمارس خطاب المزاٌدة ،الذي ال ٌكلفه سوى عدد مِن الشعارات

مضطرٌن لعدم المساس بها! وأدركوا أن الخطاب ؼٌر المسإول

الفارؼة التً ٌدؼدغ بها مشاعر َمن أمامه!

صالحا بعد التحول لموقع المسإولٌة.
لم ٌعد
ً

حٌنما ٌعٌش المرء فً عالمه "الجٌتو" الخاص به؛ ٌنظر لألمور

اإلدماج فً الشؤن العام ،هو أقرب وسٌلة لترشٌد الممارسة،

كلها مِن حوله مِن خالل هذا المنظار ،وٌظن أنه بإمكانه أن ٌجعل

وتقرٌبها مِن الواقعٌة ،وإبعادها عن الؽلو والمزاٌدة ،واإلقصاء

العالم كله كما هو عالمه الخاصٌ ،ظل ٌحلق فً المثالٌة -كما

هو بداٌة التقوقع و"الجٌتو" ،المإدٌان ؼال ًبا للتشدد والتطرؾ.

ٌتصورها!-؛ فهو لٌس مطال ًبا بالهبوط بها على أرض الواقع.

موقع أنا السلفً

قبل ثورات المنطقة العربٌة ،كان الكثٌر ٌتخٌل أنه بمجرد زوال
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هإالء الحكام ،سوؾ تنطلق طاقات األمة المكبوتة ،وتتحرر
"القدس" التً طالما هتفوا مطالبٌن بفتح الحدود؛ لتقدم مالٌٌن
الشباب التواق لتحرٌر المقدسات؛ هرب "زٌن العابدٌن" ،و ُخلع
"مبارك" ،وقُتل "القذافً" و"علً صالح" مسحولٌن ،وصعد
اإلسالمٌون للسلطة فً مصر ،وتونس ،ولٌبٌا ،ولكن الواقع لم
ٌكن بالسهولة التً تخٌلها البعض ،حٌث أدركوا أن موازٌن
ً
فضال عن اإلقلٌمٌة والدولٌة معقدة بالدرجة التً
القوى المحلٌة
ال ٌتخٌلونها.
القرار السٌاسً هو تفاعل لموازٌن القوى المحلٌة واإلقلٌمٌة
والدولٌة ،ومتخذ القرار ٌضع كل هذه االعتبارات فً حسبانه،
والمجتمع لٌس هو شرٌحتك التً تنتمً إلٌها سٌاس ًٌّا أو مذهب ًٌّا
أو دٌن ًٌّا فقط ،ومصالحك لٌستْ هً بالضرورة مصالح القوى
المحٌطة بك ،والمإثرة فً قرارك.
ً
مثال :فً لجنة صٌاؼة الدستور األخٌرة ،أدرك الكثٌر مِن
اإلسالمٌٌن والعلمانٌٌن ضرورة التوافق والتخلً عن بعض ما
كانوا ٌإملونه حسب رإاهم الخاصة ،زاٌد علٌهما المتطرفون
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صلَّى َّ
سلَّ َم -بِ ِه أ ُ َّمته َولَ َن َقلَ ُه ال َّناس َعلَى ال َّت َع ُّدد
هللا َع َل ٌْ ِه َو َ
ال َّن ِب ًّ َ -
سى ْبن ُع ْق َبة عَنْ ُّ
يَ :كانَ ْاإلِ ْس َراء َق ْبل
الزهْ ِر ّ
َوال َّت َك ُّررَ .قال َ ُمو َ

اإلسراء والمعراج ب ٌْن االتباع واالبتداع!
كتبه /عصام حسنٌن

شر َ
ي :بِسِ َّتة َع َ
ش ْه ًرا،
س َنةٍَ ،و َك َذا َقال َ ُع ْر َوةَ ،و َقالَ السُّدِّ ّ
ا ْل ِه ْج َرة بِ َ
ي بِ ِه ٌَ َق َظة َال َم َنا ًما مِنْ َم َّكة إِلَى
س َالم -أ ُ ْس ِر َ
َوا ْل َحقّ أَ َّن ُه َ -علَ ٌْ ِه ال َّ

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

َب ٌْت ا ْل َم ْقدِس َرا ِك ًبا ا ْل ُب َراق.

فاإلسراء والمعراج آٌة مِن آٌات هللا -تعالى ،-الزمها التشرٌؾ

َفلَ َّما ِا ْن َت َهى إِلَى َباب ا ْل َم ْس ِجد َر َب َط الدَّ ا َّبة عِ ْند ا ْل َباب َو َ
ص َّلى
دَخلَ ُه َف َ
ُ
سلَّ ِم ُذو
اج َوه َُو َكال ُّ
فًِ قِ ْبلَته َت ِح ٌَّة ا ْل َم ْس ِجد َر ْك َع َت ٌْ ِن ُث َّم أت ًَِ بِا ْلم ِْع َر ِ
س َماء ال ُّد ْن ٌَا ُث َّم إِ َلى َبقِ ٌَّة
صعِدَ فٌِ ِه إِلَى ال َّ
د ََرج ٌُ ْر َقى فٌِ َها َف َ

والتكرٌم لرسولنا -صلى هللا علٌه وسلم -والتسلٌة له ،وانتقال له
حال إٌمانً هو حق الٌقٌن إلى أكمله وأعاله ،وهو "عٌن
مِن ٍ
س ْب َحانَ الَّذِي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه
الٌقٌن"؛ كل ذلك الزم قوله -تعالىُ ( :-
ار ْك َنا َح ْولَ ُه
صى الَّذِي َب َ
لَ ٌْ ًال مِنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِلَى ا ْل َم ْس ِج ِد ْاألَ ْق َ
سمٌِ ُع ا ْل َبصِ ٌ ُر) (اإلسراء ،)ٔ:وقوله( :لَ َقدْ
لِ ُن ِر ٌَ ُه مِنْ آ ٌَاتِ َنا إِ َّن ُه ه َُو ال َّ
ت َر ِّب ِه ا ْل ُك ْب َرى) (النجم.)ٔ8:
َرأَى مِنْ آ ٌَا ِ

سلَّ َم َع َلى
س َماء ُم َق َّر ُبوهَاَ ،و َ
س ْبع َف َت َل َّقاهُ مِنْ ُكل ّ َ
س َم َاوات ال َّ
ال َّ
ازله ْم َودَ َر َجاته ْم َح َّتى َم َّر
س ِ
س َم َاوات ِب َح َ
ْاألَ ْن ِب ٌَاء الَّذٌِنَ فًِ ال َّ
ب َم َن ِ
سابِ َعةُ ،ث َّم
ِسةَ ،وإِ ْب َراهٌِم ا ْل َخلٌِل فًِ ال َّ
ساد َ
وسى ا ْل َكلٌِم فًِ ال َّ
بِ ُم َ
صلَّى َّ
سلَّ َم َو َعلَ ٌْ ِه َما َو َعلَى َسابِر
هللا َع َل ٌْ ِه َو َ
َج َاو َز َم ْن ِزلَ َت ٌْ ِه َما َ -
ص ِرٌؾ ْاألَ ْق َالم أَ ْي
ْاألَ ْن ِب ٌَاءَ -ح َّتى ِا ْن َت َهى إِلَى ُم ْس َت ًوى ٌَ ْس َمع فٌِ ِه َ

وهو استدعاء ربانً للتكلٌؾ بؤعظم ركن مِن أركان اإلسالم بعد

أَ ْق َالم ا ْل َقدَ ر ِب َما ه َُو َكابِنَ ،و َرأَى سِ دْ َرة ا ْل ُم ْن َت َهى َو َؼشِ ٌَ َها مِنْ أَ ْمر
َّ
هللا َ -ت َعالَىَ -ع َظ َمة َعظِ ٌ َمة مِنْ َف َراش مِنْ َذهَب َوأَ ْل َوان ُم َت َعدِّدَة،
ورته َولَ ُه سِ ّتمِا َب ِة
ص َ
َو َؼشِ ٌَ ْت َها ا ْل َم َالبِ َكةَ ،و َرأَى ُه َنا َك ِج ْب ِرٌل َع َلى ُ

شرؾ هللا -تعالى -به
الشهادتٌن "وهو الصلوات الخمس" الذي َّ
هذه األمة إذ لم تصل ِّ أمة قبلنا هذه الخمس ،ودلٌل ذلك قول
موسى -علٌه السالم -لرسولنا -صلى هللا علٌه وسلم -لما فرض
ار ِج ْع إِ َلى
هللا علٌه خمس صلوات( :إِنَّ أ ُ َّم َت َك َال ٌُطِ ٌقُونَ َذلِكََ ،ف ْ

ضر َقدْ َس َّد ْاألُفُق.
َج َناحَ ،و َرأَى َر ْف َر ًفا أَ ْخ َ

ٌِؾ) (متفق علٌه) .وهذا مما ٌجب اإلٌمان به.
اسؤ َ ْل ُه ال َّت ْخف َ
َر ِّب َك َف ْ

َو َرأَى ا ْل َب ٌْت ا ْل َم ْع ُمور َوإِ ْب َراهٌِم ا ْل َخلٌِل َبانًِ ا ْل َك ْع َبة ْاألَ ْرضِ ٌَّة ُم ْسنِد
س ْبعُونَ أَ ْل ًفا مِنْ
او ٌَّة ٌَدْ ُخل ُه ُكلّ ٌَ ْوم َ
َظ ْهره إِلَ ٌْهِ؛ ِألَ َّن ُه ا ْل َك ْع َبة ال َّ
س َم ِ
ا ْل َم َالبِ َكة ٌَ َت َع َّبدُونَ فٌِ ِه ُث َّم َال ٌَ ُعودُونَ إِلَ ٌْ ِه إِلَى ٌَ ْوم ا ْلقِ ٌَا َمة.

هذا وقد َّ
لخص الحافظ ابن كثٌر -رحمه هللا -هذه الرحلة المباركة
تلخٌصا
مِن مجموع الرواٌات الثابتة عنه -صلى هللا علٌه وسلم-
ً
طٌ ًبا ،هو المعتمد فٌها -إن شاء هللا.-

ض َّ
الصلَ َوات َخ ْمسِ ٌنَ ُث َّم
هللا َع َل ٌْ ِه ُه َنالِ َك َّ
َو َرأَى ا ْل َج َّنة َوال َّنارَ ،و َف َر َ
َخ َّف َف َها إِلَى َخ ْمس َر ْح َمة ِم ْن ُه َولُ ْط ًفا ِب ِع َبا ِدهَِ ،وفًِ ه ََذا ا ِْعتِ َناء

صل َ ا ْل ُو ُقوؾ َع َلى َم ْج ُموع َه ِذ ِه
صلَ :وإِ َذا َح َ
قال -رحمه هللاَ " :-ف ْ
ض ُمون َما ِا َّت َف َقتْ
صل َ َم ْ
ضعٌِف َهاَ ،ف َح َ
سن َها َو َ
صحٌِح َها َو َح َ
ْاألَ َحادٌِث َ

َعظِ ٌم بِ َ
ص َالة َو َع َظ َمت َهاُ ،ث َّم َه َب َط إِلَى َب ٌْت ا ْل َم ْقدِس َو َه َب َط
ش َرؾِ ال َّ
صلَّى بِ ِه ْم فٌِ ِه َل َّما َحا َنتْ
الص َالةَ ،و ٌَ ْح َتمِل أَ َّن َها
َّ
َم َع ُه ْاألَ ْنبِ ٌَاء َف َ
الس َماء
ص ْبح مِنْ ٌَ ْومبِذٍَ ،ومِنْ ال َّناس مَنْ ٌَ ْز ُعم أَ َّن ُه أَ َّم ُه ْم فًِ َّ
ال ُّ

صلَّى َّ
سول َّ
سلَّ َم -مِنْ َم َّكة إِلَى
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
َعلَ ٌْ ِه مِنْ َم ْس َرى َر ُ
الر َواة فًِ
ارات ُّ
َب ٌْت ا ْل َم ْقدِس َوأَ َّن ُه َم َّرة َوا ِحدَةَ .وإِنْ ا ِْخ َتلَ َفتْ ِع َب َ

ت ا ْل َم ْقدِسَ ،ولَكِنْ فًِ َب ْعض َها
الر َوا ٌَات أَ َّن ُه ِب َب ٌْ ِ
َواَلَّذِي َت َظاه ََرتْ ِب ِه ِّ
أَ َّن ُه َكانَ أَ َّول ُد ُخوله إِلَ ٌْهَِ ،وال َّظاهِر أَ َّن ُه َب ْعد ُر ُجوعه إِلَ ٌْهِ؛ ِألَ َّن ُه َل َّما

ص ِم ْنهَُ ،فإِنَّ ا ْل َخ َطؤ َجابِز َع َلى مَنْ
أَدَ ابِ ِه أَ ْو َزا َد َب ْعضه ْم فٌِ ِه أَ ْو َن َق َ
س َالمَ ،-ومَنْ َج َعلَ مِنْ ال َّناس ُكل ّ ِر َوا ٌَة
َع َدا ْاألَ ْن ِب ٌَاء َ -علَ ٌْ ِه ْم ال َّ

ازله ْم َج َعل َ ٌَ ْسؤَل َع ْن ُه ْم ِج ْب ِرٌل َواحِدً ا َوا ِح ًدا َوه َُو
َم َّر بِ ِه ْم فًِ َم َن ِ
ٌُ ْخبِرهُ ِب ِه ْمَ ،و َه َذا ه َُو ا َّلالبِق؛ ِألَ َّن ُه َكانَ أَ َّو ًال َم ْطلُو ًبا إِلَى ا ْل َج َناب
شاء َّ
ي لِ ٌُ ْف َرض َعلَ ٌْ ِه َو َعلَى أ ُ َّمته َما ٌَ َ
هللا َ -ت َعالَىُ ،-ث َّم لَ َّما
ا ْل ُع ْل ِو ّ

َخا َل َفتْ ْاأل ُ ْخ َرى َم َّرة َعلَى ِحدَة َفؤ َ ْث َبتَ إِ ْس َرا َءات ُم َت َعدِّدَة َف َقدْ أَ ْب َع َد
صل َعلَى َم ْطلَبَ .و َقدْ
َوأَ ْؼ َر َب َوه ََر َب إِلَى َؼ ٌْر َم ْه َربَ ،ولَ ْم ٌَ َت َح َّ
ي ِب ِه َم َّرة
س َالم -أ ُ ْس ِر َ
ص َّر َح َب ْعضه ْم مِنْ ا ْل ُم َتؤ َ ِّخ ِرٌنَ ِبؤ َ َّن ُه َ -علَ ٌْ ِه ال َّ
َ

َف َر َغ مِنْ الَّذِي أ ُ ِرٌ َد ِب ِه ا ِْج َت َم َع ِب ِه ه َُو َوإِ ْخ َوانه مِنْ ال َّن ِبٌٌِّنَ ُ ،ث َّم
ضله َعلَ ٌْ ِه ْم ِب َت ْقدٌِ ِم ِه فًِ ْاإلِ َما َمةَ ،و َذلِ َك عَنْ إِ َ
أَ ْظ َه َر َ
ارة
ش َ
ش َرفه َو َف ْ

س َماء َف َق ْط،
مِنْ َم َّكة إِلَى َب ٌْت ا ْل َم ْقدِس َف َق ْطَ ،و َم َّرة مِنْ َم َّكة إِلَى ال َّ
س َماءَ ،و َف ِر َح ِب َه َذا ا ْل َم ْس َلك
َو َم َّرة إِلَى َب ٌْت ا ْل َم ْقدِس َو ِم ْن ُه إِلَى ال َّ

ِب
س َالمَ -ل ُه فًِ َذلِ َك ُث َّم َخ َر َج مِنْ َب ٌْت ا ْل َم ْقدِس َف َرك َ
ِج ْب ِرٌل َ -ع َل ٌْ ِه ال َّ
س َو َ َّ
س ْب َحانه َو َت َعالَى أَ ْعلَم.-
هللا ُ -
ا ْل ُب َراق َو َعا َد إِ َلى َم َّكة بِ َؽلَ ٍ

ش ًْءٍ ٌَ ْخلُص ِب ِه مِنْ ْاإلِ ْ
َوأَ َّن ُه َقدْ َظف َِر ِب َ
ش َك َاالتَ ،و َه َذا َبعٌِد ِج ًّدا،
سلَؾ َولَ ْو َت َع َّد َد َه َذا ال َّت َعدُّد َألَ ْخ َب َر
َولَ ْم ٌُ ْن َقل ه ََذا عَنْ أَ َحد مِنْ ال َّ
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صلَّى َّ
سول َّ
أَ ٌْ َق ً
سلَّ َمٌَ -قُول:
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
اظا َونِ ٌَا ًماَ ،ف َكانَ َر ُ
( َت َنا ُم َع ٌْنًِ َوالَ ٌَ َنا ُم َق ْل ِبً) (متفق علٌه)َ .و َ َّ
هللا أَ ْع َلم.

سل أَ ْو اللَّ َبن َوا ْل َخ ْمر أَ ْو
َوأَ َّما َع ْرض ْاْلنِ ٌَة َعلَ ٌْ ِه مِنْ ال َّل َبن َوا ْل َع َ
اللَّ َبن َوا ْل َماء أَ ْو ا ْل َجمٌِع؛ َف َقدْ َو َر َد أَ َّن ُه فًِ َب ٌْت ا ْل َم ْقدِسَ ،و َجا َء أَ َّن ُه
ض ٌَا َف ِة لِ ْل َقاد ِِم
س َماءَ ،و ٌَ ْح َتمِل أَنْ ٌَ ُكون هَا ُه َنا َوهَا ُه َنا ِألَ َّن ُه َكال ِّ
فًِ ال َّ
 َو َ َّهللا أَ ْعلَم.-

أَ ْي َذلِ َك َكانَ َقدْ َجا َءهُ َو َعاٌَنَ مِنْ َّ
ي َح َاالته
هللا فٌِ ِه َما َعاٌَنَ َعلَى أَ ّ
َكانَ َنابِ ًما أَ ْو ٌَ ْق َظا ًناُ ،كل ّ َذا َك َحقّ َوصِ دْ ق" ( ِا ْن َت َهى َك َالم ِا ْبن إِ ْس َحاق)،
الر ِّد َو ْاإلِ ْن َكار
َو َقدْ َت َع َّق َب ُه أَ ُبو َج ْع َفر ْبن َج ِرٌر فًِ َت ْفسِ ٌره بِ َّ
َوال َّت ْ
شنٌِع بِؤَنَّ َه َذا خ َِالؾ َظاهِر سِ ٌَاق ا ْلقُ ْرآنَ ،و َذ َك َر مِنْ ْاألَ ِد َّلة

س َالمَ -و ُروحه
ؾ ال َّناسَ :هلْ َكانَ ْاإلِ ْس َراء بِ َب َدنِ ِه َ -علَ ٌْ ِه ال َّ
ُث َّم ا ِْخ َتلَ َ
أَ ْو بِ ُرو ِح ِه َف َق ْط؟ َع َلى َق ْولَ ٌْ ِنَ :ف ْاألَ ْك َثرُونَ مِنْ ا ْل ُعلَ َماء َع َلى أَ َّن ُه
سول
ي بِبَدَ نِ ِه َو ُروحه ٌَ َق َظة َال َم َنا ًماَ ،و َال ٌُ ْن ِكرُونَ أَنْ ٌَ ُكون َر ُ
أ ُ ْس ِر َ

َعلَى َردّ ه َب ْعض َما َت َقدَّ َم َو َ َّ
هللا أَ ْع َلم" (انتهى مِن تفسٌر ابن كثٌر).

صلَّى َّ
َّ
سلَّ َمَ -رأَى َق ْبل َذلِ َك َم َنا ًما ُث َّم َرآهُ َب ْعده ٌَ َق َظة؛
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
ص ْبح،
اءتْ ِم ْثل َفلَق ال ُّ
س َالمَ -ال ٌَ َرى ُر ْإ ٌَا إِ َّال َج َ
ِألَ َّن ُه َكانَ َ -علَ ٌْ ِه ال َّ

هذا ولم ٌرد عنه -صلى هللا علٌه وسلم -احتفال بهذه اللٌلة كما
ٌفعله بعض الناس "بل هذا مِن البدع"؛ ولنعلم أن االحتفال

س ْب َحانَ الَّذِي أَ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ٌْ ًال
َوالدَّ لٌِل َعلَى َه َذا َق ْوله َ -ت َعا َلىُ ( :-
ار ْك َنا َح ْولَ ُه)،
صى الَّذِي َب َ
مِنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِلَى ا ْل َم ْس ِج ِد ْاألَ ْق َ
َفال َّت ْسبٌِح إِ َّن َما ٌَ ُكون ِع ْند ْاأل ُ ُمور ا ْل ِع َظامَ ،فلَ ْو َكانَ َم َنا ًما لَ ْم ٌَ ُكنْ

الحقٌقً هو فً حسن التزامنا بدٌننا ،والسعً فً إقامته فً
ت وشعاراتٍ ،ثم ٌض ٌِّع كثٌر منا سنة
ت وابتهاال ٍ
ؼٌرنا؛ ال باحتفاال ٍ
النبً -صلى هللا علٌه وسلم.-

فٌِ ِه َك ِبٌر َ
ش ًْءَ ،ولَ ْم ٌَ ُكنْ ُم ْس َت ْع َظ ًماَ ،ولَ َما َباد ََرتْ ُك َّفار قُ َر ٌْش إِ َلى
ضاَ :فإِنَّ ا ْل َع ْبد
َت ْكذٌِبه َولَ َما ا ِْر َت َّدتْ َج َما َعة ِممَّنْ َكانَ َقدْ أَ ْسلَ َمَ ،وأَ ٌْ ً

قال الشٌخ عبد العزٌز بن عبد هللا بن باز -رحمه هللا" :-وهذه

سدَ ،و َقدْ َقالَ( :أَ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ٌْ ًال)،
الروح َوا ْل َج َ
ارة َعنْ َم ْج ُموع ُّ
ِع َب َ
اس)
و َقال َ َ -ت َعالَىَ ( :-و َما َج َع ْل َنا ُّ
الر ْإ ٌَا الَّتًِ أَ َر ٌْ َناك إِ َّال فِ ْت َنة لِل َّن ِ

ت فً األحادٌث
اللٌلة التً حصل فٌها اإلسراء والمعراج لم ٌؤ ِ
الصحٌحة تعٌٌنها ،وكل ما ورد فً تعٌٌنها فهو ؼٌر ثابت عن

سول َّ
هللا -
(اإلسراءَ ،)ٙٓ:قال َ ِا ْبن َع َّباس" :ه ًَِ ُر ْإ ٌَا َع ٌْن أ ُ ِر ٌَ َها َر ُ
صلَّى َّ
ي بِ ِه َوال َّ
ش َج َرة ا ْل َم ْل ُعو َنة ه ًَِ
سلَّ َم -لَ ٌْلَة أ ُ ْس ِر َ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
(ر َواهُ ا ْل ُب َخ ِار ّي)َ ،و َقالَ َ -ت َعا َلىَ ( :-ما َز َ
ش َج َرة َّ
َ
صر
اغ ا ْل َب َ
الز ُّقوم" َ

النبً -صلى هللا علٌه وسلم -عند أهل العلم بالحدٌث ،وهلل
الحكمة البالؽة فً إنساء الناس لها ،ولو ثبت تعٌٌنها لم ٌجز
للمسلمٌن أن ٌخصوها بشًء مِن العبادات ،ولم ٌجز لهم أن

ضا:
الروحَ ،وأَ ٌْ ً
صر مِنْ َآالت ال َّذات َال ُّ
َو َما َط َؽى) (النجمَ ،)ٔ7:وا ْل َب َ

ٌحتفلوا بها؛ ألن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -وأصحابه -رضً

ضاء َب َّرا َقة لَ َها لَ َم َعانَ ،وإِ َّن َما
َفإِ َّن ُه ُح ِمل َ َع َلى ا ْل ُب َراقَ ،وه َُو َدا َّبة َب ٌْ َ
وح؛ ِألَ َّن َها َال َت ْح َتاج فًِ َح َر َكت َها إِلَى َم ْر َكب
َن َال ل ُّ
ٌَ ُكون ه ََذا لِ ْل َبد ِ
ِلر ِ
َت ْر َكب َعلَ ٌْ ِه َ -و َ َّ
هللا أَ ْعلَم.-

هللا عنهم -لم ٌحتفلوا بها ،ولم ٌخصوها بشًء ،ولو كان
مشروعا لب ٌَّنه الرسول -صلى هللا علٌه وسلم-
أمرا
ً
االحتفال بها ً
لألمة إما بالقول أو الفعل ،ولو وقع شًء مِن ذلك لعرؾ
واشتهر ،ولنقله الصحابة -رضً هللا عنهم -إلٌنا ،فقد نقلوا عن

صلَّى َّ
ول َّ
َو َقال َ َ
سلَّ َم-
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
ي ِب َر ُ
آخرُونَ َ :بلْ أ ُ ْس ِر َ
س ِ
ٌرة:
س َ
سار فًِ ال ِّ
س ِدهَِ ،قال َ ُم َح َّمد ْبن إِ ْس َحاق ْبن ٌَ َ
ِب ُرو ِح ِه َال ِب َج َ
او ٌَة ْبن
َح َّد َثنًِ ٌَ ْعقُوب ْبن ُع ْت َبة ْبن ا ْل ُمؽ َ
ٌِرة ْبن ْاألَ ْخ َنس ،أَنَّ ُم َع ِ

نبٌهم -صلى هللا علٌه وسلم -كل شًء تحتاجه األمة ،ولم
ٌفرطوا فً شًءٍ مِن الدٌن ،بل هم السابقون إلى كل خٌر ،فلو
كان االحتفال بهذه اللٌلة مشرو ًعا لكانوا أسبق الناس إلٌه.

صلَّى َّ
سول َّ
هللا َع َل ٌْ ِه
هللا َ -
سبِلَ عَنْ َم ْس َرى َر ُ
س ْف ٌَان َكانَ إِ َذا ُ
أَبًِ ُ
سلَّ َمَ -قالََ " :كا َنتْ ُر ْإ ٌَا مِنْ َّ
صا ِد َقة".
هللا َ
َو َ

والنبً -صلى هللا علٌه وسلم -هو أنصح الناس للناس ،وقد ب َّلػ
الرسالة ؼاٌة البالغ ،وأدى األمانة ،فلو كان تعظٌم هذه اللٌلة

آل أَبًِ َب ْكر أَنَّ َعا ِب َ
سد
شة َكا َنتْ َتقُولَ " :ما فُقِ َد َج َ
َو َح َّد َثنًِ َب ْعض ِ
سول َّ
ي ِب ُرو ِحهِ"َ .قال َ ِا ْبن إِ ْس َحاقَ :فلَ ْم ٌُ ْن َكر َذلِ َك
هللاَ ،ولَكِنْ أ ُ ْس ِر َ
َر ُ

واالحتفال بها مِن دٌن اإلسالم لم ٌؽفله النبً -صلى هللا علٌه
وسلم -ولم ٌكتمه ،فلما لم ٌقع شًء مِن ذلك علم أن االحتفال

الر ْإ ٌَا
سن إِنَّ َه ِذ ِه ْاْل ٌَة َن َزلَتْ َ ( :و َما َج َع ْل َنا ُّ
مِنْ َق ْول َها لِ َق ْو ِل ا ْل َح َ
اس)؛ َولِ َق ْو ِل َّ
هللا فًِ ا ْل َخ َبر عَنْ إِ ْب َراهٌِم:
الَّتًِ أَ َر ٌْ َناك إِ َّال فِ ْت َنة لِل َّن ِ

بها وتعظٌمها لٌسا مِن اإلسالم فً شًء ،وقد أكمل هللا لهذه
األمة دٌنها ،وأتم علٌها النعمة ،وأنكر على َمن شرع فً الدٌن

(إِ ِّنً أَ َرى فًِ ا ْل َم َنام أَ ِّنً أَ ْذ َبحك َفا ْن ُظ ْر َما َذا َت َرى) (الصافات،)ٕٔٓ:
ضى َعلَى َذلِكََ ،ف َع َر ْفت أَنَّ ا ْل َو ْحً ٌَؤْتًِ ل ِْألَ ْنبٌَِاءِ مِنْ َّ
هللا
َقالَُ :ث َّم َم َ

ما لم ٌؤذن به هللا ،قال -سبحانه وتعالى -فً كتابه المبٌن مِن
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سورة المابدة( :ا ْل ٌَ ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم َوأَ ْت َم ْمتُ َعلَ ٌْ ُك ْم ن ِْع َمتًِ
َو َرضِ ٌتُ لَ ُك ْم اإلِ ْسال َم دٌِ ًنا) (المابدة ،)ٖ:وقال -عز وجل -فً سورة
ش َر َكا ُء َ
الشورى( :أَ ْم لَ ُه ْم ُ
الدٌِّن َما لَ ْم ٌَؤْ َذنْ ِب ِه
ش َر ُعوا لَ ُه ْم مِنْ
ِ
َّ
اب أَلٌِ ٌم)
ص ِل لَقُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم َوإِنَّ ال َّظالِمٌِنَ لَ ُه ْم َع َذ ٌ
هللاُ َولَ ْوال َكلِ َم ُة ا ْل َف ْ
(الشورى.)ٕٔ:
وثبت عن رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فً األحادٌث
الصحٌحة التحذٌر مِن البدع ،والتصرٌح بؤنها ضاللة؛ تنبٌ ًها
وتنفٌرا لهم مِن اقترافها ،مثل قوله -
لألمة على عظم خطرها،
ً
س ِم ْن ُه
صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ أَ ْح َد َث فًِ أَ ْم ِر َنا َه َذا َما لَ ٌْ َ
َف ُه َو َر ٌّد) (متفق علٌه) ،وقوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ َع ِمل َ
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َنا َف ُه َو َر ٌّد) (رواه مسلم) ،وقوله -صلى هللا
َع َم ًال لَ ٌْ َ
علٌه وسلم( :-أَ َّما َب ْعدَُ ،فإِنَّ
هُدَى ُم َح َّمدٍَ ،و َ
ور
ش ُّر ْاأل ُ ُم ِ

اب هللاَِ ،و َخ ٌْ ُر ا ْل ُه َدى
َخ ٌْ َر ا ْل َحدٌِ ِ
ث ِك َت ُ
ض َاللَ ٌة) (رواه
ُم ْحدَ َثا ُت َهاَ ،و ُكل ُّ ِبدْ َع ٍة َ

س َّن ِة
س َّنتًِ َو ُ
مسلم) ،وقوله -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ف َعلَ ٌْ ُك ْم ِب ُ
ضوا َع َل ٌْ َها
ا ْل ُخلَ َفاءِ ا ْل َم ْه ِدٌٌِّنَ
س ُكوا ِب َها َو َع ُّ
الراشِ دٌِنَ َ ،ت َم َّ
َّ
ِبال َّن َوا ِجذَِ ،وإِ ٌَّا ُك ْم َو ُم ْح َد َثا ِ
ورَ ،فإِنَّ ُكل َّ ُم ْح َد َث ٍة ِبدْ َع ٌةَ ،و ُكل َّ
ت ْاأل ُ ُم ِ
ض َاللَ ٌة) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي ،وصححه األلبانً)"
بِدْ َع ٍة َ
ملخصا).
(انتهى
ً
جعلنا هللا وإٌاكم م َمن ٌحًٌ هللا بهم السنن ،وٌمٌت البدع.
موقع أنا السلفً
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وكما قال أحد السلؾ" :ما لم ٌكن ٌومب ٍذ دٌ ًنا؛ فلٌس الٌوم

وقفات ...مع شهر رجب!

ضا" :كل خٌر فً اتباع َمن سلؾ ،وكل شر فً
بدٌن" .وقٌل أٌ ً
كتبه /أحمد حمدي

ابتداع َمن خلؾ" ،ولٌس فً الدٌن بدعة حسنة ،وقد قال -علٌه
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َنا َف ُه َو َر ٌّد)
الصالة والسالم( :-مَنْ َع ِمل َ َع َم ًال لَ ٌْ َ

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

(رواه مسلم) ،فال ٌختص شهر رجب بعباد ٍة معٌن ٍة عن سابر
الشهور.

الوقفة األولى :شهر رجب مِن األشهر الحرم ،أي مِن األزمنة
التً لها ُحرمة عند هللا ،قال -تعالى( :-إِنَّ ِع َّد َة ال ُّ
هللا
ور عِ ْن َد َّ ِ
ش ُه ِ
ش َر َ
ا ْث َنا َع َ
ض ِم ْن َها
س َم َاوا ِ
ش ْه ًرا فًِ ِك َتا ِ
ب َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر َ
هللا ٌَ ْو َم َخلَقَ ال َّ

الوقفة الثالثة :ؼزوة تبوك حدثت فً فصل الصٌؾ فً العام
التاسع مِن الهجرة ب ٌْن المسلمٌن ،وكان عددهم ثالثون ألؾ ضد

أَ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم) (التوبة ،)ٖٙ:وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِنَّ
ار َك َه ٌْ َبتِ ِه ٌَ ْو َم َخلَقَ َّ
َّ
س َن ُة
س َم َوا ِ
ض ،ال َّ
ت َو ْاألَ ْر َ
هللا ُ ال َّ
اس َت َد َ
الزمَانَ َق ِد ْ

الؽساسنة والروم عند تبوك فً شمال شبه الجزٌرة العربٌة على
بعد قرابة ٓٓ 7كم مِن المدٌنة ،ولم ٌحدث قتال ،و ُنصر النبً -

ش ْه ًرا ِم ْن َها أَ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌمَ ،ث َال ٌ
ش َر َ
ا ْث َنا َع َ
ث ُم َت َوالِ ٌَاتٌ ُ :ذو ا ْل َق ْعدَ ةِ،
ض َر ا َّلذِي َبٌْنَ ُج َمادَى َو َ
ش ْعبَانَ )
ب ُم َ
َو ُذو ا ْلح َِّجةَِ ،وا ْل ُم َح َّر ُمَ ،و َر َج ُ

سمٌت بؽزوة
صلى هللا علٌه وسلم -بالرعب مسٌرة شهر ،و ُ
أفواجا مِن كل أنحاء
العسرة ،وبعدها دخلت الوفود فً دٌن هللا
ً

(متفق علٌه).

شبه الجزٌرة العربٌة فً نفس العام عندما شاع خبر انتصار
المسلمٌن على أكبر إمبراطورٌة فً ذلك الوقت وهً الروم.

وهو شهر تتؤكد فٌه الطاعات والسنن والمستحبات ،وخاصة
ونحن على أعتاب شهر رمضان ،قال أحد السلؾ" :رجب شهر

ونزلت فً أحداث الؽزوة سورة براءة "سورة التوبة" ،وكان

البذر ،وشعبان شهر السقً ،ورمضان شهر جنً الثمار" .وكان

فً هذه الؽزوة أحداث عظام ،ودروس مستفادة ،مثل :بذل

السلؾ ٌدعون هللا ستة أشهر ق ْبل رمضان" :اللهم بلؽنا

بالمال ،فقد أنفق أبو بكر -رضً هللا عنه -ماله كله ،وعمر -

رمضان".

رضً هللا عنه -أنفق نصؾ ماله ،وعثمان -رضً هللا عنه -ج َّهز

وقد ورد فً األثر -وإن كان فٌه ضعؾ" :-صم مِن الحرم

جٌش العسرة بتسعمابة مِن اإلبل بؤحالسها وأقتابها وألؾ دٌنار

واترك ،.صم مِن الحرم وأترك" ،كذلك فً األشهر الحرم ٌؽلظ

ض َّر ُع ْثمَانَ َما
ذهب ،حتى قال النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ما َ
َع ِمل َ َب ْع َد ال ٌَ ْو ِم) َم َّر َت ٌْ ِن( .رواه أحمد والترمذي ،وحسنه األلبانً).

وٌقبح فٌها الذنوب والمعاصً والكبابر؛ لقوله -تعالىَ ( :-ف َال
س ُك ْم) (التوبة ،)ٖٙ:كما ورد عن ابن عباس -
َت ْظلِ ُموا فٌِ ِهنَّ أَنفُ َ

حر الصٌؾ مع بعد المسافة ،وقوة
وكذلك المشقة الشدٌدة فً ِّ

رضً هللا عنهما.-

وعتاد وعدة العدو ،وهم الروم ،وقد أٌنعت ثمار المدٌنة وفتنة
الدنٌا ،وقلة الزاد والراحلة حتى كان ٌتعاقب تسعة عشر رجل

الوقفة الثانٌة :شهر رجب ٌكثر فٌه البدع والمحدثات ،مثل:

س َف ًرا
على
ضا َق ِرٌ ًبا َو َ
بعٌر واحدٍ ،قال -تعالى( :-لَ ْو َكانَ َع َر ً
ٍ
َقاصِ ًدا َال َّت َب ُعو َك َو َلكِنْ َب ُع َدتْ َع َل ٌْ ِه ُم ال ُّ
اهلل لَ ِو
س ٌَ ْحلِفُونَ ِب َّ ِ
ش َّق ُة َو َ
س ُه ْم َو َّ
هللاُ ٌَ ْعلَ ُم إِ َّن ُه ْم لَ َكا ِذبُونَ )
اس َت َط ْع َنا لَ َخ َر ْج َنا َم َع ُك ْم ٌُ ْهلِ ُكونَ أَ ْنفُ َ
ْ

العتٌرة الرجبٌة ،والعمرة الرجبٌة ،وصالة الرؼابب ،وهً اثنتا
عشرة ركعة تصلى ب ٌْن المؽرب والعشاء لٌلة أول جمعة مِن
شهر رجب ،والذبٌحة الرجبٌة ،واالحتفال باإلسراء والمعراج فً

(التوبة.)ٕٗ:

لٌلة السابع والعشرٌن مِن شهر رجب ،وٌكون االحتفال بالطعام
والشراب واألمسٌات واألشعار أو باألذكار والصلوات التً لم

سمٌت
وظهرت فً هذه الؽزوة كثٌ ٌر مِن خصال النفاق حتى ُ

ترد ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-و َخ ٌْ ُر ا ْل ُه َدى ُه َدى
ُم َح َّمدٍَ ،و َ
ض َاللَ ٍة فًِ
ض َاللَ ٌةَ ،و ُكل ُّ َ
ور ُم ْح َد َثا ُت َهاَ ،و ُكل ُّ ِبدْ َع ٍة َ
ش ُّر ْاأل ُ ُم ِ

سورة براءة بسورة الفاضحة أو الكاشفة أو المنافقون أو
المقشقشة ،وقال ابن عباس -رضً هللا عنهما :-ما زال هللا -عز

ار) (رواه مسلم وأحمد والنسابً).
ال َّن ِ

وجلٌ -قول فً السورة :ومنهم ...ومنهم ...حتى ظننا أنها لن
هللا لَبِنْ آ َتا َنا مِن
تترك أح ًدا! قال -تعالىَ ( :-و ِم ْن ُهم مَّنْ َعاهَدَ ّ َ
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صالِحٌِنَ ) (التوبة ،)7٘:وقال:
صدَّ َقنَّ َولَ َن ُكو َننَّ مِنَ ال َّ
ضلِ ِه لَ َن َّ
َف ْ
( َو ِم ْن ُه ُم الَّذٌِنَ ٌُ ْإ ُذونَ ال َّن ِب ًَّ َو ٌَقُولُونَ ه َُو أ ُ ُذنٌ ؟ قُلْ أ ُ ُذنُ َخ ٌْ ٍر لَّ ُك ْم
ٌُ ْإمِنُ ِب َّ
اهللِ
(التوبة،)ٙٔ:
ضوا
ِم ْن َها َر ُ

َو ٌُ ْإمِنُ لِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َو َر ْح َم ٌة لِّلَّذٌِنَ آ َم ُنوا مِن ُك ْم)
ت َفإِنْ أ ُ ْع ُطوا
صدَ َقا ِ
وقالَ ( :و ِم ْن ُهم َّمن ٌَ ْل ِم ُز َك فًِ ال َّ
َوإِن لَّ ْم ٌُ ْع َط ْوا ِم ْن َها إِ َذا ُه ْم ٌَ ْس َخ ُطونَ ) (التوبة،)٘8:

وقالَ ( :ال َت ْن ِف ُروا فًِ ا ْل َح ِّر قُ ْل َنا ُر َج َه َّن َم أَ َ
ش ُّد َح ًّرا َل ْو َكا ُنوا
ٌَ ْف َقهُونَ ) (التوبة.)8ٔ:
كان عدد هإالء المنافقون بضع وثمانون علم النبً -صلى هللا
علٌه وسلم -ببعضهم وذكرهم لحذٌفة بن الٌمان -رضً هللا
عنهما ،-كاتم سر النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً جٌش قوامة
ثالثون ألؾ ،وقال -تعالى( :-لَ ْو َخ َر ُجوا فٌِ ُك ْم َما َزادُو ُك ْم إِ َّال َخ َب ًاال
س َّماعُونَ لَ ُه ْم)
ض ُعوا خ َِاللَ ُك ْم ٌَ ْب ُؽو َن ُك ُم ا ْلفِ ْت َن َة َوفٌِ ُك ْم َ
َو َألَ ْو َ
(التوبة.)ٗ7:
موقع أنا السلفً
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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حول االنقٌاد المقصود كشرطٍ مِن شروط االنتفاع بـ"ال

مكان ٌحاذي المٌقات األصلً
حكم اإلحرام مِن
ٍ

إله إال هللا"

السإال:
السإال:
ٔ -أنا أسكن فً بلدة تس َّمى" :الموٌه الجدٌدة" على طرٌق
"مكة المكرمة  -الرٌاض" ،وأسؤل عن مكان المٌقات الذي أُحرم

فهمتُ مِن شرح الشٌخ "ٌاسر" لكتاب "فضل الؽنً الحمٌد" أن
شرط االنقٌاد مِن شروط "ال إله إال هللا" ،إنما ٌقصد به االنقٌاد

منه ،حٌث ٌوجد مٌقات قرن المنازل ،وهً لٌستْ على طرٌقً

القلبً ولٌس انقٌاد الظاهر ،وفهمتُ الفرق فً المثال ب ٌْن انقٌاد

مترا ،وٌوجد
مباشرة ،لكنها تقع على ٌمٌن الطرٌق بـ ٕ٘ كٌلو ً

آدم -علٌه السالم -القلبً ،وعدم انقٌاد إبلٌس.

وادي محرم ،وهو مٌقات حدٌث أنشإوه ألهل الطابؾ على
مواز لقرن المنازل -كما ٌقولون هنا.-
طرٌق الهدا ،وهو
ٍ

والسإال :لو أن إنسا ًنا ٌذبح لؽٌر هللا وٌطوؾ بالقبور وٌحلؾ
كفرا
بؽٌر هللا ،وهو ٌقر بؤنه خاطا وظالم لنفسه أال ٌعد ذلك ً

وأنا فً طرٌقً لمك ٍة أم ُّر ً
مخرج ٌوصلنً لقرن المنازل
أوال على
ٍ

رؼم انقٌاده القلبً؟ ألٌس ٌجب أن ٌُطلب منه االنقٌاد الظاهر

بعد ٕ٘ كٌلو ،ثم على مدٌنة الطابؾ ،ثم على وادي محرم

خٌرا.
كركن فً انتفاعه بـ"ال إله إال هللا"؟ وجزاكم هللا ً
ٍ

(طرٌق الهدا) ،فهل ٌلزمنً اإلحرام مِن قرن المنازل أم ال؟ مع
العلم أن المٌقات المنشؤ فً وادي محرم ،هو ٌحاذي قرن المنازل

الجواب:

بالنسبة لسكان الطابؾ ،وأنا لستُ منهم ،فهل ٌجزئ اإلحرام

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

منه؟

كفرا؛ ألن هذه أفعال شركٌة ،وهً ال ٌلزم فٌها
ف ٌُعد هذا
ً

ٕ -إذا كان اإلحرام منه ؼٌر مجزئ ،فما الحكم فٌما مضى مِن

االستحالل ،بل تلزم فٌها إقامة الحجة واستٌفاء الشروط ،ولو أن

عمرات أحرمت فٌها مِن وادي محرم ،أكثرها كنتُ ال أعلم

سب هللا ورسوله -صلى هللا علٌه
إنسا ًنا عنده أصل االنقٌاد ثم
َّ

ً
أصال؛ ألنً مقٌم جدٌد بقرٌة
بوجود قرن المنازل على طرٌقً

وسلم -لكان هذا ً
دلٌال على انتفاء الحب والتعظٌم واالنقٌاد مِن

الموٌه ،وكنت أحرم مِن وادي محرم مثلما كنتُ أفعل أثناء
إقامتً بالطابؾ ،ظ ًّنا منً أنه ال مٌقات ؼٌره مِن جهتً ،وآخر

عالم بؤن هذا شرك ،أو قد أقٌمتْ علٌه الحجة به وٌصر على

عمرة فٌها علمتُ بوجود قرن المنازل على طرٌقً ،لكنً ظننتُ

الشرك؟!

أن اإلحرام منه أو مِن وادي محرم مجزئ ،وظننتُ أنه ال ٌلزمنً

قلبه؛ فكٌؾ ٌكون إنسان منقا ًدا بقلبه لربه وهو ٌشرك به ،وهو

ت محد ٍد
اإلحرام إال مِن مٌقات ما (أي مٌقات) ،ولٌس مِن مٌقا ٍ
ولو ظن نفسه فً باطنه مخط ًبا؛ فإن ذلك ال ٌمنع مِن تكفٌره فً

لجهتً؟

المكفرات ،ولكن ٌمنع مِن تكفٌره فً المحرمات دون الشرك؛
الجواب:

وإال فالقول بؤن االنقٌاد الظاهر شرط فً االنتفاع بـ"ال إله إال
هللا" ٌَلزم منه قول الخوارج؛ ألنه ٌلزم تكفٌر كل َمن ترك واج ًبا

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

أو فعل محر ًما.

ٔ -فٌجزئ إذا كنتَ تمر علٌه أو بحذابه؛ طالما أنه ٌحاذي قرن

موقع أنا السلفً

المنازل.
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ٕ -كما سبق عند محاذاتك لقرن المنازل ُتحرم مِن هناك؛
فمٌقاتك هو ما ٌحاذي قرن المنازل.
36

هل هناك قصاص فً الكسور؟

فال قصاص فً الكسور؛ لعدم إمكان المماثلة ،لكن ٌؽرمون أرش
هذه الجناٌة ،فً العظم بعٌران "أي حوالً ٕٓ ألؾ جنٌه"؛
فاضؽط بما لك مِن نفوذ حتى ترؼمهم على دفع الدٌة.

السإال:

موقع أنا السلفً

اعتدى أشخاص على أخً وكسروا ذراعه ،وأنا أرٌد أن أقتص

www.anasalafy.com

له ،فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
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الوسابط المتعددة
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عقٌدة

القرآن الكرٌم وعلومه

 -111من مظاهر الشرك فً ربوبٌة هللا -تعالى )2( -زعم

سلسلة مجالس اعتكاف رمضان لعام  1431هـ (لالستماع

الحرٌة الشخصٌة فً قبول الشرع (دقٌقة عقدٌة) .الشٌخ /سعٌد

والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً

محمود

سلسلة مجالس اعتكاف رمضان لعام  1432هـ (لالستماع
والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً

 -111التصدٌق بأن اإلٌمان ال ٌصح ألحد وال ٌكون العبد
مؤمنا حتى ٌؤمن بالقدر خٌره وشره (كتاب القدر -اإلبانة

 -111اآلٌات ( )6 -1من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

النمل) .دٌ /اسر برهامً
 -112اآلٌات ( )11 -7من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
النمل) .دٌ /اسر برهامً
 -113اآلٌات ( )12 -11من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة
النمل) .دٌ /اسر برهامً
 -113اآلٌتان ( )31 -25من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
السجدة) .دٌ /اسر برهامً
 -114اآلٌتان ( )31 -26من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة
السجدة) .دٌ /اسر برهامً
 -119آخر ما نزل من القرآن (دقٌقة قرآنٌة) .الشٌخ /سعٌد
محمود
من اآلٌة  29إلى اآلٌة ( 35سورة الشورى -تفسٌر ابن كثٌر).
الشٌخ /عصام حسنٌن
 -132اآلٌات (( )46 -44سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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حدٌث

تزكٌة وتربٌة ورقابق

 -168باب دعاء الرجل إذنه (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً

مفهوم الهدف .د /أحمد فرٌد

 -192قول النبً -صلى هللا علٌه وسلم -كن فً الدنٌا كأنك

 -128تابع ترك األمر عند هللا أعظم من ارتكاب النهً (كتاب

غرٌب أو عابر سبٌل (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن

الفوائد) .دٌ /اسر برهامً

مسلم) .دٌ /اسر برهامً
التأهٌل المعنوي .الشٌخ /شرٌف الهواري
( -111من فضائل أم سلٌم أم أنس بن مالك وبالل رضً هللا
عظات من اإلسراء والمعراج .الشٌخ /عصام حسنٌن

عنهما) و (من فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضً هللا
تعالى عنهما) (فضائل الصحابة -مختصر صحٌح مسلم).
الشٌخ /سعٌد محمود

 -121لذة المناجاة 21 ..أدبا للدعاء (( )1رمضان التقوى).

( -112من فضائل أبً بن كعب وجماعة من األنصار رضً

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

هللا تعالى عنهم) و (من فضائل سعد بن معاذ رضً هللا عنه)
(فضائل الصحابة -مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد

سٌرة وتراجم

محمود

 -148تابع الوفود (روضة األنوار) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

 -113الترغٌب فً صٌام رمضان احتسابا وقٌام لٌله سٌما لٌلة
القدر وما جاء فً فضله (كتاب الصوم -الترغٌب والترهٌب).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

فكر ومنهج
 -118عقٌدة الخوارج (إعالن النفٌر على غالة التكفٌر) .د/

فقه وأصوله

أحمد فرٌد
 -116الذكر عند الدٌن (باب الدعاء -فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً

 -119تكفٌر الخوارج فاعل الكبٌرة (إعالن النفٌر على غالة
التكفٌر) .د /أحمد فرٌد
 -111فرق الخوارج (إعالن النفٌر على غالة التكفٌر) .د/
أحمد فرٌد
 -111حكم الخوارج (إعالن النفٌر على غالة التكفٌر) .د/
أحمد فرٌد
 -156تابع الكالم على إمامة ٌزٌد وقتل الحسٌن (مختصر
منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر برهامً
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