مجلة النبع الصافً
العدد ٗٔٙ
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المقاالت
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وصححه األلبانً) ،فهً مثانً؛ ألنها ٌُ ْ
ش َرع تكرار قراءتها فً كل

بٌن ٌدي رمضان (ٕ)

ركعة مِن ركعات الصالة.
كتبهٌ /اسر برهامً
ثم َذ َك َر -سبحانه وتعالى -أثر قراءة اآلٌات فً أبدان المإمنٌن،
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

وهو اقشعرار الجلد ،وهو نابع مِن الخشٌة؛ إذ وصؾ المإمنٌن
بؤنهم الذٌن ٌخشون ربهم ،فاألثران فً البدن :دمع العٌن

فقد ج َعل هللاُ َ -ع َّز َو َجلَّ -القرآنَ سب ًبا لحٌاة القلوب ،وجعله ُم َإ ِّث ًرا

واقشعرار الجلد .واألثران فً القلب :المعرفة والخشٌة؛ كل ذلك

فٌها؛ مِن التصدٌق والخشٌة وسابر أعمال القلوب ،قال هللا -
ول َت َرى أَ ْع ٌُ َن ُه ْم
الر ُ
س ِم ُعوا َما أ ُ ْن ِزل َ إِلَى َّ
سبحانه وتعالىَ ( :-وإِ َذا َ
س ِ

مِن ثمرات اْلٌمان بالقرآن العظٌم ،وتالوته مع التدبر ،والقرب
منه.

ٌِض مِنَ ال َّد ْم ِع ِم َّما َع َرفُوا مِنَ ا ْل َحقِّ ٌَقُولُونَ َر َّب َنا آ َم َّنا َف ْاك ُت ْب َنا
َتف ُ
َم َع ال َّ
أثرا
شا ِهدٌِنَ ) (المابدة ،)8ٖ:فذكر -سبحانه -فً هذه اآلٌة ً

فشهر رمضان فرصة عظٌمة ْلحٌاء القلوب بهذا الكتاب
الص ٌَا ُم
المبارك ،قال هللا -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ٌْ ُك ُم ِّ
َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ  .أَ ٌَّا ًما َم ْعدُو َدا ٍ
ت َفمَنْ

فً القلب ،هو المعرفة باهلل -سبحانه وتعالى ،-وهً المعرفة
المقترنة بالمحبة والشوق إلٌه َ -ع َّز َو َجلَّ ،-وخشٌته -سبحانه
وتعالى ،-والتوكل علٌه؛ ( ِم َّما َع َرفُوا مِنَ ا ْل َحقِّ ).

س َف ٍر َف ِع َّدةٌ مِنْ أَ ٌَّ ٍام أ ُ َخ َر َو َعلَى الَّذٌِنَ
ضا أَ ْو َعلَى َ
َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ِرٌ ً
ٌِن َفمَنْ َت َط َّو َع َخ ٌْ ًرا َف ُه َو َخ ٌْ ٌر لَ ُه َوأَنْ
ٌُطِ ٌقُو َن ُه فِدْ ٌَ ٌة َط َعا ُم م ْ
ِسك ٍ

خضوعا وانقٌا ًدا و َم َح َّب ًة
فهذه المعرفة معرفة تإثر فً القلب؛
ً

صو ُموا َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَمُونَ َ .
ش ْه ُر َرمَضَانَ الَّذِي أ ُ ْن ِزلَ فٌِ ِه
َت ُ
ان َفمَنْ َ
ش ِه َد ِم ْن ُك ُم
اس َو َب ٌِّ َنا ٍ
ت مِنَ ا ْل ُهدَى َوا ْل ُف ْر َق ِ
ا ْلقُ ْرآنُ ُهدًى لِل َّن ِ

َو ُو ًّدا هلل َ -ع َّز َو َجل َّ ،-وٌظهر لها أث ٌر فً البدن؛ وهو دمع العٌن
س َّل َم-
ص َّلى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
مِن أثر هذه المعرفة ،وكما ذكر النبً َ -

ال َّ
س َف ٍر َفعِدَّ ةٌ مِنْ أَ ٌَّ ٍام أ ُ َخ َر
ضا أَ ْو َعلَى َ
ص ْم ُه َومَنْ َكانَ َم ِرٌ ً
ش ْه َر َف ْل ٌَ ُ
ٌُرٌ ُد َّ
هللا ُ ِب ُك ُم ا ْل ٌُ ْس َر َو َال ٌُ ِرٌ ُد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْس َر َولِ ُت ْك ِملُوا ا ْلعِدَّ َة َولِ ُت َك ِّب ُروا
ِ
َّ
هللا َعلَى َما َه َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم َت ْ
ش ُكرُونَ ) (البقرة.)ٔ8٘-ٔ8ٖ:
َ

س ُه َما ال َّنا ُرَ :عٌْنٌ
ان َال َت َم ُّ
َ
دمع العٌن مِن خشٌة هللا فً قولهَ ( :ع ٌْ َن ِ
ش ٌَ ِة َّ
َب َكتْ مِنْ َخ ْ
هللا) (رواه
ٌل َّ ِ
س فًِ َ
هللاَِ ،و َعٌْنٌ َبا َتتْ َت ْح ُر ُ
سبِ ِ
دمع العٌن ،كما
الترمذي ،وصححه األلبانً)؛ فؤعمال القلوب ُت ْث ِم ُر
َ
ُت ْث ِم ُر الخشٌة اقشعرار الجلد ،وكل ذلك نابع مِن تالوة آٌات هللا،

وشهر رمضان "شهر القرآن" كما هو شهر القٌام وشهر

قال هللا َ -ع َّز َو َجلََّّ ( :-
ث ِك َتا ًبا ُم َت َ
اب ًها َم َثان ًَِ
هللا ُ َن َّزل َ أَ ْحسَنَ ا ْل َحدٌِ ِ
ش ِ
شع ُِّر ِم ْن ُه ُجلُو ُد الَّذٌِنَ ٌَ ْخ َ
َت ْق َ
ش ْونَ َر َّب ُه ْم ُث َّم َتلٌِنُ ُجلُو ُد ُه ْم َو ُقلُو ُب ُه ْم

صا َم َر َمضَانَ
سلَّ َم( :-مَنْ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
الصٌام ،قال النبً َ -
سا ًبا ُؼف َِر لَ ُه َما َت َقدَّ َم مِنْ َذ ْن ِبهَِ ،ومَنْ َقا َم لَ ٌْلَ َة ا ْل َقدْ ِر
احتِ َ
إٌِ َما ًنا َو ْ

ضل ِِل َّ
هللا ٌَ ْهدِي بِ ِه مَنْ ٌَ َ
هللا ُ َف َما
هللا َذلِ َك هُدَ ى َّ ِ
إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
شا ُء َومَنْ ٌُ ْ
لَ ُه مِنْ هَا ٍد) (الزمر.)ٕٖ:

سا ًبا ُؼف َِر َل ُه َما َت َقدَّ َم مِنْ َذ ْن ِب ِه) (متفق علٌه) ،وقال:
احتِ َ
إٌِ َما ًنا َو ْ
ِسا ًبا ُ
ؼف َِر لَ ُه َما َت َقدَّ َم مِنْ َذ ْنبِ ِه) (متفق
احت َ
(مَنْ َقا َم َرمَضَانَ إٌِ َما ًنا َو ْ
علٌه).

أثرا
فجعل -سبحانه -أثر القرآن فً قلوب المإمنٌن وفً أبدانهم ً
عظٌ ًما؛ فجعل الخشٌة ثمرة تالوة الكتاب المتشابه الذي ٌُ ْ
شبِ ُه
هللا لَ َو َجدُوا
ضه
بعضا ،ال اختالؾ بٌنهَ ( ،ولَ ْو َكانَ مِنْ ِع ْن ِد َؼ ٌْ ِر َّ ِ
ً
بع ُ
فٌِ ِه ْ
ٌِرا) (النساء.)8ٕ:
اخت َِال ًفا َكث ً

(إٌِ َما ًنا) :أي تصدٌقا بما َو َعد هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -مِن الثواب على
سلَّ َم.-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
لسان رسوله َ -
إخالصا وإرادة لوجه هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -وثوابه
ِسا ًبا) :أي
ً
احت َ
( َو ْ

واجب وهو:
و( َم َثان ًَِ) :أيُ :ت َث َّنى قراءته و ُت َك َّرر ،ومِن ذلك َقدْ ٌر
ٌ

وفضله -سبحانه وتعالى-؛ فشهر رمضان شهر مؽفرة وشهر

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
قراءة الفاتحة" ،السبع المثانً" كما قال النبً َ -
سلَّ َم ،-عنهاَ ( :والَّذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِدهَِ ،ما أ ُ ْن ِزل َ فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو َال فًِ
َو َ

توبة ،وشهر تدبر ومدارسة للقرآن؛ فلتكن دروس العلم فً

ٌل َو َال فًِ َّ
ور،
ْاْلِ ْن ِج ِ
الز ُب ِ
ا ْل َم َثانًِ َوا ْل ُق ْرآنُ ا ْل َعظِ ٌ ُم

رمضان حول القرآن وحول ما ٌنبته فً قلوب المإمنٌن مِن

س ْب ُع
ان ِم ْثل ُ َها ،إِ َّن َها ال َّ
َو َال فًِ ا ْلفُ ْر َق ِ
عطِ ٌتُ ) (رواه أحمد والترمذي،
الَّذِي أ ُ ْ

حقابق اْلٌمان :مِن حب هللا -سبحانه وتعالى -ورجابه والرؼبة
فٌما عنده ،والخوؾ منه َ -ع َّز َو َجلَّ -دون الخوؾ م َمن سواه،
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وكمال التوكل علٌه ،وشهود تدبٌره أمر عباده ،واالفتقار التام

والقرآن ٌنقلك مِن هذه الحٌاة المادٌة السخٌفة التً ٌتصارع

إلٌه -سبحانه وتعالى -فً حاجات اْلنسان الدٌنٌة واألخروٌة

ش" ،وعلى أنواع التفاهات،
الناس فٌها على "ال ُج َن ٌْ ِه والق ِْر ِ

والدنٌوٌة؛ فاالفتقار إلى هللا -تعالى -مِن أعظم أسباب ؼنى

ب والشتم ،والؽٌبة
الس َبا ِ
وٌتعاملون باألخالق السٌبة مِن
ِّ

اْلنسان ،وكذلك فً شكر نعمة هللا -سبحانه وتعالى -والصبر

والنمٌمة والكذب ،والحقد والحسد؛ ٌَ ْنقِلُك إلى صفاء حٌاة األنبٌاء

على بالبه ،وشهود فضله َ -ع َّز َو َجلَّ -فً العطاء والمنع.

ت نورانٌة عظٌمة ،وذلك إذا تدبرت حٌاتهم
فترى شخصٌا ٍ
ودعوتهم إلى هللا ،وهذا مِن أهم صفاتهم وسماتهم.

وهو َ -ع َّز َو َجلَّ -إذا أعطى عبده المإمن فقد أكرمه ،وإذا َم َنعه

ومِن أهم ما ٌدفعك إلٌه القرآن" :الصالة والقٌام فً رمضان
وفً ؼٌره" ،بل منه تؤخذ قوة دافعة لباقً الشهور.

أٌضا فقد أكرمه؛ فهو إنما ٌقٌه شر الفتن فً هذه الدنٌا بما
ً
ٌحرمه أحٌا ًنا؛ فحرمانه عٌن العطاء ،ومنعه -سبحانه وتعالى-
هو الجود؛ والمإمن ٌرى ذلك بفضل هللا َ -ع َّز َو َجلَّ.-

موقع أنا السلفً

وحال قلب المإمن هو الذي ٌشؽله وهو الذي ٌسعى إلى

www.anasalafy.com

إصالحه ،وال إصالح أفضل مِن إصالح القرآن؛ فهو الذي ٌزكً
هللا به النفوس ،وهو الذي ٌفتح به أؼالق القلوب( :أَ َف َال ٌَ َت َد َّبرُونَ
ب أَ ْق َفالُ َها) (محمد)ٕٗ:؛ َف َمن تدبر القرآن فتح
ا ْلقُ ْرآنَ أَ ْم َع َلى قُلُو ٍ
أؼالق قلبه ،تفتح أقفال قلبه وٌزول ما فٌها مِن الفساد ،وٌحل
محلها الحكمة واْلٌمان ،هذا كله بتد ّبر القرآن.
قدرا تحافظ علٌه مِن قراءة القرآن ،وال أقل مِن
ولتجعل لنفسك ً
سلَّ َم -لعبد
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
أن تختمه فً الشهر ،كما قال النبً َ -
هلل بن عمرو بن العاص َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُهَ ( :-وا ْق َرأْ ا ْلقُ ْرآنَ فًِ ُكل ِّ
ش ْهر)َ .قالَُ :ق ْلتُ ٌَا َن ِب ًَّ َّ
ضل َ مِنْ َذلِكَ؟َ ،قالَ:
هللاِ :إِ ِّنً أُطِ ٌقُ أَ ْف َ
َ ٍ
شرٌنَ )َ ،قالَ :قُ ْلتُ ٌَا َن ِب ًَّ َّ
هللاِ :إِ ِّنً أُطِ ٌقُ أَ ْف َ
ضل َ
( َفا ْق َر ْأهُ فًِ ُكل ِّ ِع ْ ِ
شر)َ ،قالَُ :ق ْلتُ ٌَا َن ِب ًَّ َّ
هللاِ :إِ ِّنً
مِنْ َذلِكَ؟ َقالََ ( :فا ْق َر ْأهُ فًِ ُكلِّ َع ْ ٍ
س ْب ٍع َو َال َت ِزدْ َعلَى
ضل َ مِنْ َذلِكَ؟َ ،قال َ ( َفا ْق َر ْأ ُه فًِ ُكل ِّ َ
أُطِ ٌقُ أَ ْف َ
س ِد َك َعلَ ٌْ َك
َذلِكَ؛ َفإِنَّ ل َِز ْو ِج َك َعلَ ٌْ َك َح ًّقاَ ،ول َِز ْو ِر َك َعلَ ٌْ َك َح ًّقاَ ،ول َِج َ
سلَّ َمَ ( :-ال ٌَ ْف َق ُه مَنْ َق َرأَ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َح ًّقا) (رواه مسلم) ،وقال َ -
ث) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي ،وصححه
ا ْلقُ ْرآنَ فًِ أَ َقل َّ مِنْ َث َال ٍ
األلبانً)؛ فتب ٌَّن بذلك أن المقصود مِن التالوة هو التدبر فٌما تدل
علٌه اآلٌات.
وٌعٌنك على ذلك :قراءة التفسٌر ،ومعرفة أسباب النزول،
واستشعار الجو الذي نزلتْ فٌه اآلٌات ،والمجتمع النقً الطٌب
الذي تلقى هذه اآلٌات أول مرة باالستجابة والقبول ،واستحضار
سٌرة الصحابة َ -رضِ ًَ هللا ُ َت َعا َلى َع ْن ُهم -مع الرسول َ -
صلَّى هللا ُ
سلَّ َم.-
َعلَ ٌْ ِه َو َ
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الؽٌاب الٌهودي عن فلسطٌن:

هل باع الفلسطٌنٌون أرضهم؟!

برؼم ما تعرض له الٌهود فً أوروبا فً القرون المٌالدٌة

كتبه /عالء بكر

الوسطى مِن اضطها ٍد دٌنً ،فقد كانت الهجرة الٌهودٌة إلى
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

فلسطٌن محدودة ج ًّدا ،ال تزٌد عن بضع مبات مِن الٌهود كما
رصدها بعض الرحالة الؽربٌٌن إلى األماكن المقدسة فً

ث عن
تمحٌص وبح ٍ
ٌروج لها الكثٌرون دون
ٍ
فمِن األكاذٌب التً ِّ

زٌاراتهم لها فً هذه الفترة ،بل عندما اشتد االضطهاد األسبانً

الحقٌقة :أن الفلسطٌنٌٌن باعوا طواعٌة بٌوتهم وأراضٌهم

للٌهود فً القرن الخامس عشر المٌالدي ،وأجبر الٌهود على

ت لفلسطٌن ،أي أن الٌهود
للٌهود الذٌن هاجروا فً جماعا ٍ

ترك أسبانٌا اتجه أكثرهم إلى شمال إفرٌقٌا وبالد البلقان وبعض

تملكوا أراضً فلسطٌن بؤموالهم التً دفعوها ثم ًنا لها! وهذا

دول أوروبا الؽربٌة ،بٌنما اتجه نفر قلٌلون مِن الٌهود األسبان

تصور ساذج مِن جهة ،وٌنافً الحقابق التارٌخٌة مِن جه ٍة

وقتها إلى فلسطٌن ،هذا بالرؼم ما عرؾ عن المسلمٌن مِن

تروج له الصهٌونٌة العالمٌة لتخفً وراءه
أخرى ،وهو ما ِّ

التسامح مع أهل الكتاب مِن النصارى والٌهود وقبول تواجدهم

جرابمها الشنٌعة البشعة التً ارتكبتها فً حق الفلسطٌنٌٌن

فً البالد اْلسالمٌة كؤهل ذمة وعهد -بما فً ذلك أرض

العزل لتنتزع معظم ما تواجدتْ علٌه فً فلسطٌن ق ْبل الوصول

فلسطٌن ،-ولهم الحرٌة الدٌنٌة ،وحق التحاكم إلى ما هم علٌه

إلى مرحلة الحروب مع العرب عام ٔ9ٗ8م وما بعده ،والتً

فً أحوالهم االجتماعٌة و شبونهم الدٌنٌة.

عن طرٌقها تمددت واتسعت حدودها إلى ما وصلت إلٌه حال ًٌا.

بداٌة الهجرة الٌهودٌة لفلسطٌن:

تروج فٌه الصهٌونٌة لهذه
والعجٌب أنه فً الوقت الذي
ِّ
تروج
األكذوبة ،وتجد َمن ٌصدقها وٌرددها وٌدافع عنها!
ِّ

خالل القرن التاسع عشر المٌالدي بدأت حركة هجرة ٌهودٌة -

ضا ألكذوبة تناقضها ،وهً أن الٌهود هاجروا
الصهٌونٌة أٌ ً

لكنها ضعٌفة -إلى فلسطٌن برعاٌة بعض رجال المال الٌهود

أراض
هجرة جماعٌة لفلسطٌن التً كانت وقت هجرتهم إلٌها
ٍ

األثرٌاء ترمً إلى إقامة مستعمرات للٌهود فً فلسطٌن ،وحتى

بور خالٌة مِن السكان ،فتوطنها الٌهود وع َّمروها وأقاموا علٌها

قرب ظهور الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة أواخر القرن التاسع

دولة متحضرة على النظام الؽربً ،وعلٌه ال تعترؾ الصهٌونٌة

عشر بزعامة (هرتزل) لم ٌزد عدد الٌهود فً فلسطٌن عن ٕ٘

بالشعب الفلسطٌنً؛ إذ كانت فلسطٌن وقت هجرتهم الجماعٌة

ألؾ ٌهودي مِن جملة سكان فلسطٌن وقتها البالػ عددهم وقتها

سكان ،ومنها
ب وال
إلٌها فً بداٌة القرن العشرٌن بال شع ٍ
ٍ

نحوٓٓ ٙألؾ نسمة ،وكان أكثرهم مِن الٌهود العرب ،ولٌسوا

ب بال
مقالتهم التً صدقها كثٌرون" :أرض بال شعب ،لشع ٍ

مِن الٌهود األوربٌٌن ،إذ لم ٌتحمس الٌهود خاصة فً دول

أرض!" .والمراد باألرض" :أرض فلسطٌن" .والمراد بالشعب:

أوروبا الؽربٌة للهجرة مِن دولهم األوروبٌة التً استقروا فٌها

"الشعب الٌهودي!".

وتؤقلموا علٌها ،حتى بعد ظهور الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة
الداعٌة لهجرة الٌهود لفلسطٌن وإقامة دولة لهم فٌها.

تسوغ الصهٌونٌة شناعة ما
وبهذه المقولة الباطلة أشد البطالن ِّ
اقترفته فً حق الشعب الفلسطٌنً الذي شردته ،وال تعترؾ حتى

وإنما تؽٌرت األوضاع ،وبدأ قبول الفكرة الصهٌونٌة تلك بعد

اآلن بوجوده أو بحقه فً العودة إلى أرضه!

صدور وعد بلفور عام ٔ9ٔ1م ،وتعهد برٌطانٌا لزعماء الحركة

ولدحض ذلك كله ٌنبؽً علٌنا أن نبدأ القضٌة مِن أولها ،نتتبع

الصهٌونٌة بإقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن ،والذي كان

تطوراتها خطوة خطوة -مع االختصار -لنب ٌِّن -وبوضوح ال لبس

كبٌرا للصهٌونٌة العالمٌة ،ونقطة تحول ربٌسة فً
انتصارا
ً
ً

فٌه -الحقٌقة ناصعة بٌضاء؛ وبالتالً شناعة ما ٌروج على

تحقٌق أطماعها االستعمارٌة ،وزاد األمر حدة استؽالل

ت فً هذا
السذج ،وما ٌبثه المؽرضون مِن أكاذٌب وافتراءا ٍ

الصهٌونٌة لما أشٌع عن اضطهاد األلمان النازٌٌن للٌهود -

الشؤن.
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خاصة مع الحرب العالمٌة الثانٌة -لدفع ٌهود أوروبا إلى الهجرة

وفً عام ٔٔٔ9م صدر أول كتاب باللؽة العربٌة عن الصهٌونٌة

الجماعٌة إلى فلسطٌن كمالذ آمن للٌهود.

بعنوان( :الصهٌونٌة :تارٌخها وهدفها و أهمٌتها) لنجٌب نصار،
وتبنت بعض الصحؾ الفلسطٌنٌة مواجهة هذه المحاوالت

تطلع هرتزل والٌهود الشرقٌٌن لفلسطٌن:

الٌهودٌة األولى فً هذه الفترة منها صحٌفة (الكرمل).

وفً أعقاب المذابح التً تعرض لها الٌهود فً روسٌا أواخر

الحركة الصهٌونٌة والسلطان عبد الحمٌد:

القرن التاسع عشر (عام ٕٔ88م) اشتد االتجاه الٌهودي الداعً
إلى هجرة الٌهود إلى فلسطٌن ،والتً تطور و تبلور إلى الحركة

وللتؽلب على أي معوقات فً هذا الجانب كان سعً (هرتزل)

الصهٌونٌة الحدٌثة على ٌد (تٌودور هرتزل) ،وقد القت هذه

مإسس الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة للحصول على موافقة

الحركة االستجابة األكبر لدى ٌهود روسٌا وأوروبا الشرقٌة

السلطان العثمانً عبد الحمٌد الرسمٌة على استٌطان الٌهود فً

ً
سر سبب كون أكثر مإٌدي الحركة الصهٌونٌة
أوال ،وهذا ٌف ِّ

فلسطٌن ،فبعد أن حصل هرتزل على تعاطؾ دول أوروبا مع

والمتحمسٌن لها عند ظهورها ،وأكثر زعماء إسرابٌل بعد ذلك،

المسؤلة الٌهودٌة أراد أن ٌستؽل ذلك فً الضؽط على الدولة

كانوا مِن الٌهود الشرقٌٌن القادمٌن مِن روسٌا وأوروبا

العثمانٌة التً تقع فلسطٌن ضمن أمالكها ،خاصة فً ظل ما

الشرقٌة.

كانت تعانٌه تركٌا مِن مشاكل اقتصادٌة مكنت الدول األوروبٌة
الدابنة مِن التدخل فً شبونها المالٌة ،فقدم هرتزل عرضه

بداٌات التوجس الفلسطٌنً مِن الٌهود:

المؽري للسلطان العثمانً فً ٌونٌو ٔ89ٙم بتسوٌة أوضاع
تركٌا المالٌة مقابل السماح باستٌطان الٌهود أرض فلسطٌن التً

بدأ التوجس الفلسطٌنً مِن الهجرة الجماعٌة للٌهود وبناء

ٌمتلكها السلطان ضمن القانون المدنً فقوبل عرضه بالرفض

مبكرا ،ففً عام ٔٔ89م
مستعمرات خاصة للٌهود فً فلسطٌن
ً

مِن السلطان ،وبعدها بعامٌن قابل هرتزل السلطان عبد الحمٌد،

قدم بعض أعٌان القدس مِن الفلسطٌنٌٌن مذكرة إلى السلطة

واقترح علٌه مرة أخرى مساعدة البنوك الٌهودٌة الؽنٌة فً

العثمانٌة فً األستانة ٌطالبون فٌها بمنع الهجرة الٌهودٌة إلى

أوروبا للدولة العثمانٌة مقابل السماح للٌهود باالستٌطان فً

فلسطٌن ،ومنع الٌهود مِن شراء أراضً فً فلسطٌن بعد أن

قاطعا.
فلسطٌن ،فجاء رفض السلطان عبد الحمٌد
ً

الحظوا التوافد الجماعً للٌهود وبداٌة ظهور مستعمرات قاصرة
على الٌهود فً فلسطٌن ،فمع قلة أعداد الٌهود ،ومع سماحة

وقد كتب السلطان عبد الحمٌد فً مذكراته عن لقاء هرتزل

المسلمٌن مع النصارى والٌهود ع ْبر تارٌخ اْلسالم الطوٌل ،إال

ٌقول" :لن ٌستطٌع ربٌس الصهاٌنة هرتزل أن ٌقنعنً بؤفكاره،

أن هإالء األعٌان مِن الفلسطٌنٌٌن توجسوا مِن تلك التحركات

وقد ٌكون قوله :ستحل المشكلة الٌهودٌة ٌوم ٌقوى فٌه

الٌهودٌة -ومِن بداٌتها -بدرجة دفعتهم لتوجٌه هذه المذكرة،

صحٌحا فً رأٌه ،أنه ٌسعى
الٌهودي على قٌادة محراثه بٌده
ً

وفً عام ٔٓٔ9م طالب عارض مزارعً (طبرٌا) شراء الٌهود

لـتؤمٌن أرض ْلخوانه الٌهود ،لكنه ٌنسى أن الذكاء لٌس كاف ًٌا

لألراضً فً منطقتهم بعد أن توجسوا مِن التوافد الجماعً

لحل جمٌع المشاكل ...لن ٌكتفً الصهاٌنة بممارسة األعمال

للٌهود على فلسطٌن.

أمورا مثل تشكٌل حكومة
الزراعٌة فً فلسطٌن ،بل ٌرٌدون
ً
وانتخاب ممثلٌن ،إننً أدرك أطماعهم جٌدً ا ،لكن الٌهود

ومع مطلع القرن العشرٌن بدأت صٌحات تحذر مِن أطماع

سطحٌون فً ظنهم أننً سؤقبل بمحاوالتهم ،وكما أننً أقدر فً

الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة ،وتتحدث عن نتابج المإتمر

رعاٌانا الٌهود خدماتهم لدى الباب العالً فإنً أعادي أمانٌهم

الصهٌونً األول فً بازل بسوٌسرا عام ٔ898م ،ففً عام

وأطماعهم فً فلسطٌن".

٘ٓٔ9م صدر كتاب (ٌقظة األمة العربٌة) لنجٌب عازوري ،الذي
ٌنبه فٌه على خطر الحركة الصهٌونٌة على فلسطٌن واألمة

بٌنما كتب هرتزل ٌقول" :أقر على ضوء حدٌثً مع السلطان

العربٌة.

عبد الحمٌد الثانً أنه ال ٌمكن االستفادة مِن تركٌا؛ إال إذا تؽٌرت
6

حالتها السٌاسٌة عن طرٌق الزج بها فً حروب تهزم فٌها ،أو

بعد انتهاء الحرب العالمٌة األولى وهزٌمة تركٌا قامت الدول

آن
عن طرٌق الزج بها فً مشكالت دولٌة ،أو بالطرٌقٌن م ًعا فً ٍ

األوروبٌة المنتصرة بتقسٌم الدول العربٌة التً كانت تحت

واحدٍ" ،وهذا ما كان.

السٌادة العثمانٌة فٌما بٌنها ،فقامت برٌطانٌا مِن خالل عصبة
األمم بفرض انتدابها على فلسطٌن ،وقامت بإدراج وعد بلفور،

لماذا االستٌطان؟

الذي تعهدت فٌه الحكومة البرٌطانٌة فً عام ٔ9ٔ1م ببذل
أقصى جهدها ْلقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن ،فً مقدمة

ومما ٌنبؽً التنبه له أن الهجرة الٌهودٌة خاصة مع الدخول فً

وثٌقة االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن ،لتجعل سٌاستها فً

القرن العشرٌن أخذت شكل التملك واالستٌطان وطابع التهوٌد؛

فلسطٌن خالل االنتداب هً تمكٌن الٌهود مِن أرض فلسطٌن،

إذ منعت الوكالة الٌهودٌة الٌهود المهاجرٌن مِن بٌع أراضً

لذلك:

المستعمرات التً تنشبها مطل ًقا ،كما قصرت العمل واْلقامة فٌها
على الٌهود دون ؼٌرهم.

جاء فً المادة الثانٌة مِن صك االنتداب البرٌطانً" :على الدولة
المنتدبة -أي برٌطانٌا -أن تخلق فً البالد مجموعة من األوضاع

وقد انكشفت هذه الحقٌقة بعد ذلك بعقود ،جاء فً نشرة لمنظمة

السٌاسٌة واْلدارٌة واالقتصادٌة مِن شؤنها تؤمٌن قٌام الوطن

(ماتزٌن) االشتراكٌة اْلسرابٌلٌة عام ٔ9ٙ9م" :ففً كل البلدان

القومً للشعب الٌهودي".

المستعمرة األخرى سعى المستعمرون األوربٌون إلى استثمار
ثروات البالد بما فٌها طاقات أبناء البالد أنفسهم ،محولٌن فً كل

وجاء فً المادة السادسة ..." :ستسهل إدارة فلسطٌن -أي إدارة

مرة السكان إلى طبقة برولٌتارٌة -أي طبقة عاملة -داخل

االنتداب البرٌطانٌة -الهجرة الٌهودٌة إلٌها ضمن الشروط

المجتمع الرأسمالً الجدٌد الذي أنشؤوه.

المالبمة ،وستشجع بالتنسٌق مع الهٌبة الصهٌونٌة المشار إلٌها
فً الفقرة الرابعة -أي المنظمة الٌهودٌة التً لها حق إسداء

أما الصهٌونٌة فلم ترد ثروات فلسطٌن فقط ،بل كانت ترٌد

المشورة لحكومة االنتداب -استٌطان الٌهود بشكل مكثؾ فً

ضا ،مِن أجل إقامة دولة قومٌة جدٌدة فٌها ،بما
فلسطٌن نفسها أٌ ً

أراضً البالد بما فٌها األراضً األمٌرٌة -أي الحكومٌة ؼٌر

فٌها الطبقة العاملة ،وبالتالً لم ٌكن المطلوب هو استؽالل

المملوكة لألفراد -وؼٌر المستصلحة للزراعة ،وؼٌر المستعملة

العرب ،بل المطلوب استبدالهم كل ًٌّا".

للخدمات العامة".

وجاء فً تقرٌر لجنة التحقٌق البرٌطانٌة المكلفة بالنظر فً

وهكذا اعتبرت عصبة األمم نفسها مالكة لفلسطٌن تتصرؾ فٌها

اضطرابات وقعت فً فلسطٌن عام ٔ9ٕ9م" :إن تملك األراضً

كٌفما تشاء ،بتوجٌه مِن برٌطانٌا وبتؤٌٌد مِن الدول األوروبٌة

الفلسطٌنٌة مِن ق ْبل الصندوق الوطنً الٌهودي قد أخرج هذه

المنتصرة فً الحرب العالمٌة األولى ،وأعطت عصبة األمم

األراضً فً الواقع عن السٌادة الفلسطٌنٌة ،وهو ٌعنً أن

إنجلترا حق -بل أوجبت علٌها -تهجٌر الٌهود إلى فلسطٌن،

العرب قد فقدوا هذه األراضً إلى ؼٌر رجعة ،فلٌس فقط لن

ومنحهم األراضً الفلسطٌنٌة ،وتهٌبة األوضاع ْلقامة وطن لهم

ضا
ٌكون بإمكانهم استبجار هذه األراضً أو زراعتها ،بل أٌ ً

فً فلسطٌن ،ونفذت برٌطانٌا المطلوب بكل ما تملكه سلطة

وبموجب اْلجراءات الدقٌقة الواردة فً نظام الصندوق الٌهودي

االنتداب البرٌطانٌة مِن قوة ،فهجرت مبات األلوؾ مِن الٌهود

لن ٌعود بإمكان العرب أب ًدا القٌام حتى بالعمل المؤجور فوق هذه

إلى فلسطٌن ،وسهلت لهم الحصول على ما ٌحتاجون إلٌه مِن

األرض ،إضافة إلى ذلك لن ٌعود بإمكان العرب إعادة شراء هذه

أرض فلسطٌن ،رؼم ما أبداه الفلسطٌنٌون خالل فترة

األراضً كً تدخل مِن جدٌ ٍد فً الملكٌة القومٌة؛ ألنها أصبحت

العشرٌنٌات والثالثٌنٌات مِن معارضة لسٌاسة برٌطانٌا فً

ؼٌر قابلة لمبدأ التنازل".

فلسطٌن ،ومِن مقاومة بالسبل المتاحة لهم وصلت إلى حد الثورة
الشعبٌة التً بلؽتْ ذروتها فً العصٌان المدنً الشامل مِن عام

دور برٌطانٌا فً إقامة إسرابٌل:

ٔ9ٖٙم إلى عام ٔ9ٖ9م.
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ففً مطلع ٔ9ٔ9م انعقد فً القدس المإتمر الفلسطٌنً العام

األراضً للٌهود والدعوة إلى ذلك ،وأعقب ذلك فشل محاوالت

األول ،والذي قام بإرسال مذكرتٌن إلى مإتمر السالم -مإتمر

الٌهود المتالك أراضً فلسطٌنٌة جدٌدة مِن األهالً بالترؼٌب

الصلح -ببارٌس ٌطالب فٌهما باستقالل فلسطٌن ،وٌعلن رفض

تارة والترهٌب تارة ،وقد قام الصندوق الوطنً الٌهودي الذي

وعد بلفور ،وفً ٌونٌو ٔ9ٔ9م عقد أول مإتمر عربً فً

بكثٌر
أنشؤته الحركة الصهٌونٌة لشراء األراضً فً فلسطٌن
ٍ
مِن الوسابل المادٌة والخدع القانونٌة لالستٌالء على أراضً

دمشق للتنبٌه على خطر الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن.

الفلسطٌنٌٌن ،ومما احتال الٌهود به على ذلك اتخاذ الوسطاء مِن
وفً نفس الشهر جاءت لجنة (كٌنج كرٌن) األمرٌكٌة بناء على

ؼٌر الٌهود فً عملٌة الشراء ،ووجدوا ضالتهم فً الدروز،

اقتراح مِن الربٌس األمرٌكً (وٌلسون) للتعرؾ على رؼبات
ٍ
السكان العرب ،الذٌن أكدوا للجنة معارضتهم التامة للهجرة

حٌث كان أعٌان الدروز ٌشترون األراضً مِن الفلسطٌنٌٌن ،ثم
ٌبٌعونها للٌهود ،وكان معظم ما اشتروه مِن فلسطٌنٌٌن ؼٌر

الجماعٌة للٌهود إلى فلسطٌن ،ورفض أي سٌادة للٌهود علٌهم.

أراض بعٌدة عن العمران والمدن والقرى
مقٌمٌن ،أو مِن
ٍ
الكبرى فً فلسطٌن.

وفً فبراٌر ٕٓٔ9م عقد مإتمر عربً ثان للتؤكٌد على رفض
وعد بلفور ،ورفض المشروع الصهٌونً الستٌطان فلسطٌن.

ونظرا لصعوبة تنازل أصحاب األراضً عن أراضٌهم قامتْ
ً
سلطة االنتداب البرٌطانً بتسهٌل حصول الٌهود على األراضً

وفً أبرٌل ٕٓٔ9م قامت ثورة عربٌة فً فلسطٌن ضد الهجرة

األمٌرٌة التً تحت إدارة سلطة االنتداب لتحوٌلها إلى

الٌهودٌة فً القدس دامت أربعة أٌام ،وأسفرت عن سقوط العدٌد

ت
مستعمرات ،كما قامتْ بإرهاق الفلسطٌنٌٌن بقوانٌن وتشرٌعا ٍ

مِن القتلى والمصابٌن مِن الٌهود والعرب ،وأرجعت اللجنة

للتضٌٌق علٌهم ،وبالتالً دفعهم مع الضؽط بالترؼٌب والترهٌب

العسكرٌة التً تشكلت للتحقٌق فً هذه األحداث أن سببها رفض

إلى تمكٌن الٌهود مِن االستٌالء على أراضٌهم.

العرب للتواجد الٌهودي ،ولم تستجب برٌطانٌا لمطالب العرب.

االستٌالء على فلسطٌن بالقوة:

وفً دٌسمبر ٕٓٔ9م انعقد مإتمر ثالث بمدٌنة حٌفا ،الذي قرر
رفض وعد بلفور.

ورؼم كل تلك الوسابل والمحاوالت والتواطإ البرٌطانً مع

وفً ٌونٌو ٕٔٔ9م عقد مإتمر رابع فً القدس ،الذي تقرر فٌه

الٌهود فلم ٌكن فً ملكٌة الٌهود عشٌة إعالن دولة إسرابٌل عام

اختٌار وفد عربً للسفر إلى أوروبا لعرض القضٌة الفلسطٌنٌة

ٔ9ٗ8م إال  % ٘.ٙفقط مِن أرض فلسطٌن ،وإنما استولى

على الدول األوروبٌة المتمدٌنة ،وبالفعل قام الوفد بجولة فً

الٌهود على بقٌة أرض فلسطٌن بالقوة العسكرٌة المباشرة

أوروبا قدَّم بعدها تقرٌر بنتٌجة أعماله فً المإتمر الخامس

والتهجٌر الجماعً بالقوة للفلسطٌنٌٌن إذ مدت العصابات

الذي عقد بنابلس فً أؼسطس ٕٕٔ9م.

الصهٌونٌة العسكرٌة المسلحة سٌطرتها إلى نحو ٓ %8مِن
أرض فلسطٌن فٌما ب ٌْن أبرٌل ٔ9ٗ8م ،ومارس ٔ9ٗ9م ،أي

وهكذا توالت المإتمرات طوال العشرٌنٌات والثالثٌنٌات فً ظل

فً أقل مِن عام ،فاحتلت بالقوة ٕٓٗ قرٌة ،و٘ٔ مدٌنة،

التعنت والتواطإ مِن سلطة االنتداب البرٌطانً ،وتحولت

واقترفت خالل ذلك عشرات المذابح البشعة فً حق

المعارضة الفلسطٌنٌة إلى ثورات شعبٌة قدمت فٌها التضحٌات

الفلسطٌنٌٌن ،وشردت نحو ٓٓ 8ألؾ فلسطٌنً تحولوا بعد قٌام

الكبٌرة ،مِن أشهرها :ثورة البراق ٔ9ٕ9م ،وثورة ٔ9ٖٙم.

دولة إسرابٌل إلى الجبٌن أو مشردٌن فً شتى أنحاء العالم،
وتفاقمت األوضاع بعد حرب ٔ91ٙم وما بعدها مِن العقود

االستٌالء على أرض فلسطٌن باالحتٌال:

فصار هناك الٌوم ٗ مالٌٌن الجا فلسطٌنً طردوا مِن بٌوتهم
وأراضٌهم -التً بالطبع لم ٌبٌعوها -واستولى علٌها الٌهود

لما انكشؾ "وعد بلفور" واتضح مخطط الحركة الصهٌونٌة

القادمون مِن شتى بقاع األرض خالل العقود الطوٌلة السابقة.

أمام الفلسطٌنٌٌن توالت الفتاوى مِن علماء الدٌن بمنع بٌع
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االستٌالء على أراضً َمن بقً مِن الفلسطٌنٌٌن:
وقد سنت سلطة االحتالل اْلسرابٌلً العدٌد مِن القوانٌن لسلب
قدر ممكن مِن ممتلكات الفلسطٌنٌٌن فً ظل االحتالل ،ومِن
أكبر ٍ
أبرزها :قانون أمالك الؽاببٌن الذي صدر عام ٓ٘ٔ9م الذي ٌنقل
ملكٌة أمالك الؽاببٌن مِن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ؼادروا البالد -أي
فلسطٌن المحتلة -إلى القٌم اْلسرابٌلً الذي عٌنته إسرابٌل؛ هذا
باْلضافة إلى فرض الحكم العسكري على األراضً المحتلة بعد
حرب ٔ9ٙ1م ،لٌتسنى ْلسرابٌل مصادرة األراضً بدعاوي
مختلفة ،مِن بٌنها اْلعالن عن مناطق أو قرى أنها مناطق
عسكرٌة مؽلقة ،وبالتالً منع أهلها مِن العودة إلٌها ،أو مصادرة
أراضً فلسطٌنٌة لشق طرق أو إقامة خدمات عسكرٌة ،أو إقامة
مستوطنات جدٌدة.
وتؽاض ؼربً أمرٌكً،
لقد تمتْ كل هذه اْلجراءات بتواطإ
ٍ
وتؽافل وتساهل ال عذر للعرب والمسلمٌن فٌه ،خاصة وأن هناك
فً هٌبة األمم المتحدة -بل وفً قراراتها التً هً بالعشرات-
وفً المنظمات الدولٌة األخرى مستندات ووثابق محفوظة فً
ملفات وخزابن دولٌة تثبت وتإكد كل ما تعرض له الفلسطٌنٌون
قرن مِن الزمان؛ مما لم ٌتعرض له شعب مِن
ع ْبر ما ٌقرب مِن
ٍ
شعوب العالم أجمع.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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هللا إِ ْخ َوا ًناَ ،و َال ٌَ ِحل ُّ لِ ُم ْسل ٍِم أَنْ ٌَ ْه ُج َر
سدُواَ ،و ُكو ُنوا ِع َبا َد َّ ِ
َو َال َت َحا َ
أَ َخا ُه َف ْوقَ َث َال ٍ
ث) (رواه الترمذي ،وصححه األلبانً) ،وقال( :ال ٌَ ِحل ُّ
ض ه ََذا
لِ ُم ْسل ٍِم أَنْ ٌَ ْه ُج َر أَ َخاهُ َف ْوقَ َث َال ِ
ان َف ٌُ ْع ِر ُ
ث لَ ٌَ ٍ
الْ ٌَ ،ل َت ِق ٌَ ِ

ماذا سٌحدث فً العالم "لٌلة الثالثاء" القادم؟!
كتبه /أحمد حمدي

الم) (رواه مسلم) ،وقال
ض ه ََذاَ ،و َخ ٌْ ُر ُه َما الَّذِي ٌَبْدَ أ ُ بِ َّ
َو ٌُ ْع ِر ُ
الس ِ
الصالةِ،
ضل َ مِنْ د ََر َج ِة
الص ٌَ ِامَ ،و َّ
ِّ
ضا( :أالَ أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِبؤ َ ْف َ
أٌ ً
ت
ت ا ْل َب ٌْ ِنَ ،فإِنَّ َفسَادَ َذا ِ
ح َذا ِ
صال ُ
َوالصَّدَ َقةِ؟) َقالُواَ :ب َلىَ ،قالََ ( :

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فعند ؼروب شمس ٌوم االثنٌن القادم تبدأ لٌلة النصؾ مِن

صلَّى َّ
سلَّ َم -أَ َّن ُه
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ا ْل َب ٌْ ِن ه ًَِ ا ْل َحالِ َق ُة)َ ،و ٌُ ْر َوى َعنْ ال َّن ِب ًِّ َ -
َقال َ (ه ًَِ ا ْل َحالِ َق ُة ،ال أَقُولُ :هً َت ْحلِقُ ال َّ
ش َع َرَ ،ولَكِنْ َت ْحلِقُ الدٌِّنَ )

شعبان ،وتستمر إلى طلوع فجر الثالثاء الخامس عشر مِن شهر
شعبان لٌلة اطالع الرب -سبحانه وتعالى -إلى خلقه كما ٌلٌق

(رواه الترمذي ،وصححه األلبانً).

بجالله وكماله ،كما ورد فً حدٌث أبً موسً األشعري أن النبً
صؾِ مِنْ
هللا لَ ٌَ َّطلِ ُع فًِ لَ ٌْلَ ِة ال ِّن ْ
صلى هللا علٌه وسلم -قال( :إِنَّ َّ َش ِركٍ أَ ْو ُم َ
ٌِع َخ ْلقِ ِه إِ َّال لِ ُم ْ
َ
شاح ٍِن)
ش ْعبَانَ َف ٌَ ْؽفِ ُر ل َِجم ِ
وحسنه األلبانً).

سو َل ُه
هللا َو َر ُ
وقد نهى هللا -عز وجل -عن الفرقة فقالَ ( :وأَطِ ٌ ُعوا َّ َ
از ُعوا َف َت ْف َ
َو َال َت َن َ
َب ِرٌ ُح ُك ْم) (األنفال ،)ٗٙ:وقد أمر هللا -
شلُوا َو َت ْذه َ

(رواه ابن ماجه،

تعالى -بالعفو والصفح فقالَ ( :فمَنْ

هللا)
صلَ َح َفؤَ ْج ُرهُ َعلَى َّ ِ
َع َفا َوأَ ْ
ور)
إِنَّ َذلِ َك لَمِنْ َع ْز ِم ْاأل ُ ُم ِ
أَ َال ُت ِحبُّونَ أَن ٌَ ْؽف َِر َّ
هللاُ لَ ُك ْم

ص َب َر َو َؼ َف َر
(الشورىَ ( ،)ٗٓ:ولَمَنْ َ
ص َف ُحوا
(الشورىَ ( ،)ٖٗ:و ْل ٌَ ْعفُوا َو ْل ٌَ ْ
َو َّ
هللا ُ َؼفُو ٌر َّرحٌِ ٌم) (النور ،)ٕٕ:وقال -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِنَّ
ال َّ
ٌر ِة ا ْل َع َربَِ ،و َلكِنْ فًِ
صلُّونَ فًِ َج ِز َ
س أَنْ ٌَ ْع ُب َد ُه ا ْل ُم َ
ش ٌْ َطانَ َقدْ أَ ٌِ َ

والراجح عدم اختصاص هذه اللٌلة بقٌام جماعً كتراوٌح
ذكر خاص لم ٌثبت عن النبً -صلى هللا
رمضان أو بعباد ٍة أو ٍ
علٌه وسلم ،-وإنما االستعداد لها ٌكون باجتناب موانع المؽفرة
التً ب ٌَّنها النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً مانعٌن ربٌسٌٌن:

ٌش َب ٌْ َن ُه ْم) (رواه مسلم) ،وقد رخص النبً -صلى هللا علٌه
ال َّت ْح ِر ِ
األول :الشرك باهلل ،سواء كان األكبر منه بصرؾ أي عبادة لؽٌر

وسلم -فً الكذب لإلصالح ب ٌْن المتخاصمٌن.

ؾ ،أو شرك أصؽر مِن
ذبح أو طوا ٍ
نذر أو
هللا مِن دعاءٍ أو ٍ
ٍ
الحلؾ بؽٌر هللا أو تعلٌق التمابم والحظاظة ،والخرزة الزرقاء،

الج َّن َة َقاطِ ٌع)
وقال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-الَ ٌَدْ ُخل َ

والكؾ ،والطٌرة ،واعتقاد أنها أسباب تدفع الضر أو تدفع الحسد

علٌه) .أي قاطع رحم ،وذكر -صلى هللا علٌه وسلم -أن العاق

أو تجلب النفع والحظ ،أو الرٌاء ،وؼٌرها مِن صور الشرك
هللا َال ٌَ ْؽفِ ُر أَنْ ٌُ ْ
ش َر َك بِ ِه
األكبر واألصؽر ،قال هللا -تعالى( :-إِنَّ َّ َ
شا ُء َومَنْ ٌُ ْ
َو ٌَ ْؽفِ ُر َما دُونَ َذلِ َك لِمَنْ ٌَ َ
اهلل َف َق ِد ا ْف َت َرى إِ ْث ًما
ش ِر ْك ِب َّ ِ
اهلل َف َقدْ َح َّر َم َّ
َعظِ ٌ ًما) (النساء( ،)ٗ8:إِ َّن ُه مَنْ ٌُ ْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ش ِر ْك ِب َّ ِ
ار) (المابدةَ ( ،)1ٕ:و َل َقدْ
ا ْل َج َّن َة َو َمؤْ َواهُ ال َّنا ُر َو َما لِل َّظالِمٌِنَ مِنْ أَ ْن َ
ص ٍ

لوالدٌه ال ٌدخل الجنة.

(متفق

ومِن أبعد الناس عن مؽفرة هللا" :الشٌعة الروافض" الذٌن
ٌحقدون علً أبً بكر وعمر وعابشة والصحابة -رضً هللا
عنهم -وٌلعنونهم وٌسبونهم وٌكفرونهم!

أُوح ًَِ إِلَ ٌْ َك َوإِلَى الَّذٌِنَ مِن َق ْبلِ َك لَبِنْ أَ ْ
ش َر ْكتَ لَ ٌَ ْح َب َطنَّ َع َملُ َك

فٌنبؽً أن ٌراجع كل واحد منا عالقته مع أصدقابه فً العمل،

َولَ َت ُكو َننَّ مِنَ ا ْل َخاسِ ِرٌنَ ) (الزمر.)ٙ٘:

وجٌرانه وزمالبه ،وأرحامه وأقاربه ،ووالدٌه وإخوانه ،ولتكن
هذه األٌام أٌام تسامح وتؽافر ،وألفة ومحبة ،وعفو وصفح،

الثانً :الشحناء والبؽضاء ،والؽل والخصومة ،والتقاطع وفساد

ولٌبدأ هو بالصلح ولٌقل مثل أبً بكر" :أنا كنتُ أظلم!"؛ فلٌس

ذات البٌن ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم -عن رب العزة فً
ٌِس،
الحدٌث القدسًُ ( :ت ْف َت ُح أَ ْب َو ُ
اب ا ْل َج َّن ِة ٌَ ْو َم ِاال ْث َن ٌْ ِن َو ٌَ ْو َم ا ْل َخم ِ

الواصل بالمكافا ،ولكن َمن إذا قطعت رحمه وصلها حتى ٌؽفر
هللا لنا فً هذه اللٌلة المباركة.

اهلل َ
َف ٌُ ْؽ َف ُر لِ ُكل ِّ َع ْب ٍد َال ٌُ ْ
ش ٌْ ًبا؛ إِ َّال َر ُج ًال َكا َنتْ َب ٌْ َن ُه َو َبٌْنَ
ش ِر ُك ِب َّ ِ
أَخٌِ ِه َ
ص َطل َِحا ،أَ ْنظِ ُروا ه ََذ ٌْ ِن
ش ْح َنا ُءَ ،ف ٌُ َقالُ :أَ ْنظِ ُروا ه ََذ ٌْ ِن َح َّتى ٌَ ْ
ص َطل َِحا) (رواه مسلم) ،وقال -
ص َطل َِحا ،أَ ْنظِ ُروا َه َذ ٌْ ِن َح َّتى ٌَ ْ
َح َّتى ٌَ ْ

اللهم أصلح ذات بٌننا ،وألِّؾ ب ٌْن قلوبنا ،وانزع الؽل والحقد مِن
صدورنا .اللهم آمٌن.

ضوا،
صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ال َت َقا َط ُعواَ ،و َال َت َدا َب ُرواَ ،و َال َت َبا َؼ ُ
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سنة
حكٌم أرطؽرل (ابن عربً) فً مٌزان القرآن وال ُّ

المشهور" :قٌامة أرطؽرل" مِن عرض لشخصٌة "ابن عربً"؛
تلك الشخصٌة الصوفٌة الفلسفٌة الؽالٌة ،التً صورها المسلسل

ْ
صاؼت فلسفته ،ومصادر
(ابن عربً) ...الروافد التً

بصور ٍة مخالف ٍة لحقٌقة الحال؛ لذا وجب التنبٌه والنصح

تلقً الدٌن عنده

للمسلمٌن حول حقٌقة منهج "ابن عربً" ،وبٌان حقٌقة ما كان
ٌدعو إلٌه فً كتبه ومإلفاته ،وذلك مِن خالل عدة مقاالت

كتبه /مصطفى إبراهٌم

عرض
سنتناول مِن خاللها -إن شاء هللا -بٌان حقٌقته عن طرٌق
ٍ

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

علمًٍ وصفًٍ منصؾ لعقٌدته وفكره ،نلتزم فٌها -إن شاء هللا-
بقواعد النقد العلمً الصحٌح ،ولن نذكر فٌها معلومة إال مِن

فتكمن أهمٌة وخطورة المسلسالت التارٌخٌة والتً تتعرض

خالل كتبه ومإلفاته؛ السٌما كتابً( :الفتوحات المك ٌّة)،

لحقب ٍة زمنٌ ٍة معٌنةٍ ،فً كونها تم ِّثل فً أذهان المشاهدٌن صورة

و(فصوص الحكم) ،وهما الكتابان اللذان ال ٌختلؾ اثنان فً

ذهنٌة حول تلك الحقبة ،بل وتكون تلك الصورة الذهنٌة عند

نسبتهما إلٌه.

استحضارا مما لو قرأ عنها فً كتب التارٌخ
المشاهد أسرع
ً

المدرسة الفكرٌة التً ٌنتمً إلٌها "ابن عربً":

والسٌر؛ لذا وجب التدقٌق والتنبٌه على تلك األحداث التً ترسخ
فً أذهان المشاهدٌن مع تتابع الحلقات ،حتى تصبح مع مرور

ٌنتمً "ابن عربً" إلى المدرسة الصوفٌة الفلسفٌة الؽالٌة ،وقد

الوقت كالحقابق التارٌخٌة ال ُمسلَّمة التً ال تقبل النقاش أو

وتكون فٌها
كانت أفكاره وفلسفته ولٌدة البٌبة التً نشؤ فٌها
ّ

الجدال!

وعٌه األول ،حٌث ولد ابن عربً باألندلس ،وعاش فً الفترة
مِن (ٓ٘ٙهـ وحتى ٖٙ8هـ) ،تلك المرحلة التً تؤثر فٌها

وٌزداد األمر خطورة إذا كان ارتباط تلك األحداث ببعض

بالثقافات والفلسفات األخرى والدٌانات المختلفة ،وبالتالً فقد

الشخصٌات الدٌنٌة؛ السٌما إذا كانت شخصٌات قد حذر منها

تؤثر ابن عربً بكل هذه التٌارات واألجواء التً كانت موجودة

علماء اْلسالم قدٌ ًما وحدٌ ًثا ،فتقوم تلك المسلسالت التارٌخٌة -

مزٌجا
فً عصره؛ لذلك تعتبر آراإه وأفكاره وفلسفته الفكرٌة
ً

مِن خالل سٌنارٌوهات محبوكة متقنة -بتحسٌن الوجه القبٌح

ت وثنٌةٍ ،كما سٌؤتً بٌانه
ت قدٌم ٍة ودٌانا ٍ
مِن عدة ثقافا ٍ

لتلك الشخصٌات ،وعرضها فً صورة الحكماء أو الزعماء

بالتفصٌل.

الروحٌٌن أو الملهمٌن لألمة؛ مما ٌكون له بالػ األثر على عوام
المسلمٌن فً تقبل ضالالت وخرافات وبدع تلك الشخصٌات فً

الروافد التً استمد منها "ابن عربً" فكره ومنهجه:

المستقبل؛ ألن الصورة الذهنٌة التً خلَّفتها تلك المسلسالت
خاطبة ومجانبة للصواب ،ولحقٌقة حال تلك الشخصٌات ،بل

من الطبٌعً أن نجد أن أول العوامل المإثرة فً سٌرة كل عالم

وٌستؽل مروجو تلك األفكار والمسلسالت جهل البعض بحقٌقة

سنة ثم أقوال الصحابة -رضً هللا عنهم،-
أو مصلح :القرآن ثم ال ُّ

تلك الشخصٌات؛ ْلٌقاع المشاهد -دون أن ٌشعر -فرٌسة سهلة

لكن الحال مع ابن عربً ٌختلؾ عن المعهود!

لتلك المؽالطات الفكرٌة الخطٌرة والمنحرفة عن منهج اْلسالم

فإلٌك أٌها القاري الكرٌم المصادر التً استمد منها ابن

الوسطً الصحٌح.

عربً فكره ومنهجه:

ولقد عانت األمة مِن تلك المؽالطات التارٌخٌة واألدبٌة -والعلمٌة
مرتْ
أحٌا ًنا -جراء تلك المسلسالت التً تعرض حق ًبا تارٌخٌة َّ

كبٌرا
أوالً :التراث الفارسً والهندي الوثنً القدٌم ،فإن عد ًدا
ً

ضا مؽلو ًطا ال ٌع ِّبر عن الحقٌقة.
بها أمتنا اْلسالمٌة ،عر ً

مِن األفكار التً دعا إلٌها موروثة عِن التراث الهندي الوثنً
القدٌم

إال أن أخطر وأشهر تلك الشخصٌات التً تناولتها المسلسالت

(وقد ذكر ذلك الدكتور محمد إبراهٌم الفٌومً ،فً كتابه :الشٌخ األكبر

ابن عربً صاحب الفتوحات المكٌة ،ص.)ٕٙ:

التارٌخٌة بالمؽالطة :ما تم تناوله فً المسلسل التركً
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ثان ًٌا :الفلسفة األفالطونٌة القدٌمة :فإن أول خاصٌة تظهر ل َمن

إذن أٌها القاري الكرٌم هذه بعض الروافد الفكرٌة التً استقى

قرأ فً كتبه هً :األثر األفالطونً العمٌق المتؽلؽل فً كل

منها ابن عربً عقٌدته! وأشبع بها كتبه وأفكاره ،وقد ولّدت تلك

(انظر كتاب :ابن عربً حٌاته ومذهبه -

سنة! فتصوؾ
الروافد عقابد هً أبعد ما تكون عن القرآن وال ُّ

كتاب مترجم ،-آسٌن بالثٌوس ،ص)ٕٙٓ:؛ لذا فقد س َّماه بعض

ابن عربً لٌس زه ًدا وال تقش ًفا ،ولكنه اتجاه عقلً فلسفً

نظرا لتؤثره
الباحثٌن المتخصصٌن فً التصوؾ( :ابن أفالطون)؛ ً

خاص ٌرمً به إلى إثبات شخصٌة اْلنسان فً الوجود اْللهً -

مذهبه ،وبخاصة فً تصوفه

الشدٌد بالفلسفة األفالطونٌة التً أثرت على عقٌدته!

كما سٌؤتً بٌانه فً مقاالت قادمة إن شاء هللا.-

(انظر كتاب:

الشٌخ األكبر ابن عربً ،للدكتور الفٌومً ،ص.)ٕ8:

مصادر تلقً الدٌن والشرٌعة عند "ابن عربً":
المحرفة :وتقارب ابن
ثال ًثا :تؤثره الشدٌد بالدٌانة النصرانٌة
ّ
المحرفة -القابلة بتجسد اْلله
عربً الشدٌد مع العقٌدة النصرانٌة
ّ

مِن المعلوم لدى كل مسلم ومسلمة أن مصادر تلقً

فً البشر ،وحلوله فٌهم-؛ هو بسبب التؤثٌر الواسع الذي أحدثته

الشرٌعة فً اْلسالم هً:

الرهبانٌة فً التصوؾ

(انظر :ابن عربً حٌاته ومذهبه ،آسٌن بالثٌوس،

أوالً :القرآن الكرٌم :كالم هللا -سبحانه وتعالى.-

صرح بؤن التثلٌث النصرانً هو عٌن التوحٌد!
ص ،)ٕ٘1:بل لقد ّ
ت
(كما فً كتابه :الفتوحات المكٌة ٗ ،)ٖ1ٓ /وسٌؤتً فً مقاال ٍ

ثان ًٌا :أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم.

قادم ٍة مزٌد بٌان لذلك -إن شاء هللا ،-بل لقد قال األستاذ أبو العال
عفٌفً -وهو مِن أبرز المهتمٌن بتحقٌق ونشر كتب ابن عربً:-

ثال ًثا :إجماع أهل العلم.

دورا ها ًّما ج ًّدا فً فلسفة ابن عربً،
"تلعب فكرة التثلٌث
ً
وؼرٌب ح ًّقا أن ٌكون لها هذا الشؤن فً تفكٌر صوفً مسلم!"

رابعا :القٌاس الصحٌح المكتمل الشروط واألركان.
ً

(انظر المعجم الصوفً ،سعاد الحكٌم ،ص.)ٕٗ9-ٕٗ8:

جمٌعا ،وٌرجع إلٌها
فهذه هً المصادر األصلٌة التً نعرفها
ً

رابعا :تؤثره بالشٌعة :فقد ذكر ابن خلدون -رحمه هللا -أن ابن
ً

المسلمون فً معرفة دٌنهم ،وهذا محل اتفاق وقبول ب ٌْن جمٌع

عربً قد تؤثر بعقٌدة الشٌعة الرافضة فً حلول هللا بالبشر

األمة اْلسالمٌة -وهلل الحمد.-

وتؤلٌه األبمة؛ فقال -رحمه هللا -عن ذلك" :فؤشرب كل واحد مِن
الفرٌقٌن مذهب اآلخر ،واختلط كالمهم ،وتشابهت عقابدهم"

والسإال اآلن :ما هً مصادر تلقً الدٌن عند ابن

(نقالً

عن كتاب :المقدمة ،ابن خلدون ص.)٘8ٗ:

عربً؟!

خامسا :تؤثره بالفلسفة الهرمسٌة( :وهً فلسفة قدٌمة تعتمد
ً

ال شك عندنا جمٌ ًعا أن وحً السماء إنما ٌنزل على األنبٌاء

على الفلك والسحر والتنجٌم ،واألساطٌر الٌونانٌة) ،وعمو ًما فقد

والمرسلٌن ،ثم ٌبلؽه األنبٌاء والرسل -علٌهم الصالة والسالم-
ح ْاألَمٌِنُ
الرو ُ
إلى أقوامهم وأممهم ،قال هللا -تعالىَ ( :-ن َزلَ بِ ِه ُّ

تجمعت العقابد الهرمسٌة فً المعتقدات الصوفٌة بواسطة ابن
عربً ،وهذه ظاهرة فً كتاباته!

(َٖ )ٔ9علَى َق ْلبِ َك لِ َت ُكونَ مِنَ ا ْل ُم ْنذ ِِرٌنَ ) (الشعراء،)ٔ9ٗ-ٔ9ٖ:
ولكن ابن عربً كان له رأي آخر!

(نقالً عن :نظرٌة المعرفة اْلشراقٌة

وأثرها فً النظرة إلى النبوة ،د .إبراهٌم هالل ،ص.)ٔٙ
سا :الدٌانة البوذٌة :فعقٌدة وحدة الوجود عند ابن عربً -
ساد ً

المصدر األول عند ابن عربً :أنه ٌمكن لإلنسان إذا كان مِن

وسٌؤتً بٌانها وشرحها -تشاكل عقٌدة (النرفانا) عند البوذٌٌن

األولٌاء الصالحٌن أن ٌتلقى عن هللا -تعالى -مباشرة بال حاج ٍة

ً
(نقال عن كتاب :ظهر اْلسالم ،د .أحمد أمٌن ٕ.)ٔ٘٘ /

لألنبٌاء والرسل! فٌقول ابن عربً فً أحد أبواب كتابه المشهور
(فصوص الحكم)" :وأنا إن شاء هللا أسرد فً هذا الباب على
قدر ما ٌقع به األمر اْللهً فً خاطري ،فكان هذا أول ما
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شوفهت به من هذا الباب"

الروح األمٌن وهو جبرٌل -علٌه السالمٌ -نزل علٌه بوحًٍ
السماء ،بل هذا مصادم لقول هللا -تعالىَّ ( :-
ص َطفًِ مِنَ
هللاُ ٌَ ْ
اس) (الحج ،)1٘:قال ابن كثٌر فً تفسٌره:
ا ْل َم َالبِ َك ِة ُر ُ
س ًال َومِنَ ال َّن ِ

(انظر كتاب "فصوص الحكم" ،ابن عربً

ص.)٘8
ضا" :فنحن ما نعتمد فً كل ما نذكره إال على ما ٌُلقً
وٌقول أٌ ً

ً
رسال فٌما ٌشاء مِن
"ٌخبر -تعالى -أنه ٌختار مِن المالبكة
شرعه وقدره ،ومِن الناس ْلبالغ رساالته ،كما قالَّ ( :
هللاُ أَ ْعلَ ُم

هللا عندنا مِن ذلك ،ال على ما تحتمله األلفاظ مِن الوجوه"
(الفتوحات المكٌة ،ابن عربً ٌٔ ،)ٖٔٙ/عنً :ال ٌعتمد على ألفاظ

َح ٌْ ُ
سالَ َت ُه) (األنعام( ")ٕٔٗ:انظر تفسٌر ابن كثٌر ٘.)ٗ٘ٗ /
ث ٌَ ْج َعل ُ ِر َ

الشرع ،بل ٌعتمد على ما ٌوحٌه هللا إلٌه!

ما مدى خطورة قول ابن عربً فً مسؤلة التلقً عن

بل ٌزعم -والعٌاذ باهلل -أن رب العالمٌن -سبحانهٌ -تمثل له

هللا -تعالى -مباشرة؟!

فٌؤخذ عنه عل ًما لٌس فً الكتب؛ فٌقول" :ونحن قد أخذنا عن
أمورا كثٌرة مِن األحكام الشرعٌة ،لم نكن
مثل هذه الصورة
ً
نعرفها مِن جهة العلماء وال الكتب"

هذا القول الباطل الخطٌر ٌفتح الباب على مصراعٌه لإللحاد

(الفتوحات المكٌة ،ابن عربً

واالنسالخ مِن الدٌن؛ وذلك مِن خالل الزعم أن هناك مصادر

ٖ.)1ٓ/

أخرى لتلقً الدٌن ؼٌر طرٌق النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،-وقد
اتفقتْ كلمة الصحابة والتابعٌن و َمن تبعهم بإحسان إلى ٌوم

فالرجل فً هذه النقوالت وؼٌرها ٌدّعً أنه ٌنقل عن هللا -تعالى-

الدٌن أن هذه الدعوى تقود اْلنسان إلى الكفر واْللحاد

مباشرة بال واسطة! بل ٌدّعً أنه تلقى عن هللا -تعالى -عن

واالستؽناء عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -والشرع المنزل!

طرٌق التكلٌم المباشر! بل إن المفاجؤة الكبرى أنه زعم أن تلقٌه

ولو كان األمر كذلك فما الفابدة إذن مِن قولنا" :وأشهد أن

عن هللا -سبحانه -أفضل وأعظم وأكمل مِن تلقً األنبٌاء والرسل

محم ًدا رسول هللا"؟! فإنه مما ال شك فٌه أن الوحً قد انقطع بعد

عن هللا! فٌزعم أن الرسل ٌتلقون عن هللا بواسطة جبرٌل -

وفاة النبً -صلى هللا علٌه وسلم.-

وٌسمٌه :الخٌال النفسانً! ،-أما هو فٌتلقى مباشرة مِن اللوح
المحفوظ -وٌسمٌه :المعدن العقلً المحض الذي ٌؤخذ منه

ضا
ومِن خطورة أقوال ابن عربً فً هذه المسؤلة أن هذا أٌ ً

جبرٌل!.-

ٌفتح الباب للزٌادة فً الدٌن؛ فإن َمن ٌدعً نزول الوحً علٌه
جدال ،وهذا
نقاش وال
سٌؤمر الناس بال شك بطاعة أوامره بؽٌر
ٍ
ٍ

المصدر الثانً :أنه كان ٌنزل علٌه الوحً كما كان ٌنزل على

باطل بال شك؛ فاألنبٌاء فقط هم َمن تجب طاعتهم أما َمن سوى

النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،-فٌقول فً كتابه (الفتوحات

األنبٌاء فٌجب عرض أقوالهم ً
سنة ،فإن كانت
أوال على الكتاب وال ُّ

المكٌة)" :فوهللا ما كتبتُ منه ٌ-عنً :كتابه الفتوحات المكٌة-

موافقة لشرع هللا قُبلت ،وإن كانت مخالفة لشرع هللا ال تقبل.

حر ًفا ّإال عن إمالء رحمانً ،وإلقاء ر ّبانً ،أو نفث فً روع
كٌانً؛ هذا جملة األمر ،مع كوننا لسنا برسل مشرعٌن ،وال

المصدر الثالث :إدعاء ابن عربً رإٌة النبً -صلى هللا

أنبٌاء مكلفٌن" (الفتوحات المكٌة ،ابن عربً ٔ ،)ٖٔٙ/ثم أنشد ً
قابال:

علٌه وسلم -فً الٌقظة ،وتلقً األحادٌث عنه!

"هللا أنـشـؤ مِن طــً وخـــوالن جـسمـً فـعدلنً خلقا وسـوانً
مِن المزاعم الؽرٌبة العجٌبة التً ٌزعمها ابن عربً أنه ٌرى
النبً -صلى هللا علٌه وسلم -وٌتكلم معه حال الٌقظة -ولٌس فً

وأنشؤ الحق لً روحا مـطهــرة فـلٌـس بنٌان ؼٌري مثل بنٌانً

المنام ،!-بل ٌزعم أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -سلّمه بعض
روحا كان ٌنزل بً من فوق سبع سماوات بفـرقان"
إنً ألعرؾ
ً

الصحابؾ المكتوبة! ثم قام بنشرها للناس بعد ذلك على أنها مما
تلقاه عن الرسول -صلى هللا علٌه وسلم !-وهذا مِن أعجب

فانظر أٌها القارئ الكرٌم إلى هذه الجرأة ،وهذا االدعاء الباطل،

العجاب ،وأبطل الباطل ،وأمحل المحال ،وٌخالؾ عقالء العالم!

الذي -لألسؾٌ -صادِم عقٌدة مِن عقابد اْلسالم ،حٌث ذكر أن
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فٌقول ً
مثال" :فإنً رأٌتُ رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فً

ً
عجٌبة ،لٌس
أمورا
فٌظهر مِن هذا النقل أن "ابن عربً" أثبت
ً

مبشرة أرٌتها فً العشر األخر مِن محرم سنة سبع وعشرٌن

علٌها دلٌل مِن كتاب هللا ،وال مِن سنة رسول هللا -صلى هللا علٌه

وستمابة بمحروسة دمشق ،وبٌده -صلى هللا علٌه وسلم -كتاب،

وسلم ،-وهً:

فقال لً" :هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس

ً
أوال :إثبات أن مِن أولٌاء هللا الصالحٌن َمن ٌكون له شهود

ٌنتفعون به" ،فقلتُ  :السمع والطاعة هلل ولرسوله وأولً األمر
منا كما أُمرنا ،فحققت األمنٌة وأخلصت النٌة وجردت القصد

ومكاشفة للنبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً الٌقظة!

والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لً رسول هللا -صلى هللا
علٌه وسلم -مِن ؼٌر زٌادة وال نقصان!"

ثان ًٌا :جعل مقابلته للنبً -صلى هللا علٌه وسلم -با ًبا مِن أبواب

(فصوص الحكم ،ابن عربً

العلم بالصحٌح والضعٌؾ مِن أحادٌثه -صلى هللا علٌه وسلم.-

ص.)ٗ1
ثال ًثا :أنه أثبت أعلى درجات الصحبة لنفسه ول َمن لحق بهذه

ما مدى خطورة هذا المصدر عند ابن عربً؟!

الدرجة مِن المكاشفة والرإٌة له -صلى هللا علٌه وسلم -فً
الٌقظة ،حٌث قال" :وكان مِن الصحابة الذٌن صحبوه فً أشرؾ

إن زعم ابن عربً أنه ٌتلقى عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

المواطن".

ٌإدي إلى إلؽاء الفابدة مِن علم رواٌة األحادٌث؟! فما الفابدة إذن
مِن علم مصطلح الحدٌث ،ومعرفة أحوال الرواة مِن حٌث

رابعا :أن قولهٌ" :صحح له األحادٌث ما وقع فٌه الطعن مِن
ً

التوثٌق والتضعٌؾ؟!

جهة طرٌقها"ٌ ،عنً ٌصحح له األحادٌث الضعٌفة التً ال تثبت
عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم!-

هذا العلم الشرٌؾ الذي ٌتعرؾ به العلماء على الصحٌح
والضعٌؾ مِن أحادٌث النبً -صلى هللا علٌه وسلم-؛ هذا العلم

وقد ٌتساءل سابل :ما هو حقٌقة ما ٌسمعه وٌراه ابن عربً مما

الشرٌؾ الذي تمٌزت به األمة اْلسالمٌة عن سابر األمم ،هذا

ٌدعً أنه خطاب مِن هللا -تعالى ،-أو خطاب مِن النبً -صلى هللا

العلم الذي لم تعرؾ البشرٌة مثله فً نسبة وتوثٌق قول إلى

علٌه وسلم ،-أو خطاب مِن جبرٌل -علٌه السالم-؟!

قابله ،هذا العلم -أٌها القاري الكرٌم -ال ٌعتبر شٌ ًبا عند ابن
الجواب :إن هذا ال شك مِن خطاب الشٌطان له؛ فإن هللا -تعالى-
ٌقولَ ( :وإِنَّ ال َّ
ش ٌَاطِ ٌنَ لَ ٌُوحُونَ إِلَى أَ ْولِ ٌَابِ ِه ْم لِ ٌُ َجا ِدلُو ُك ْم َوإِنْ
أَ َط ْع ُت ُمو ُه ْم إِ َّن ُك ْم لَ ُم ْ
ش ِر ُكونَ ) (األنعام.)ٕٔٔ:

عربً! فهو ال ٌعتمد علٌه أب ًدا وال على قواعده التً تعب علماء
المسلمٌن فً وضعها وصٌاؼتها للتمٌٌز ب ٌْن الصحٌح
ٌصرح بؤنه ٌؤخذ األحادٌث
والضعٌؾ! والسبب فً ذلك أنه
ّ
مشافهة عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم-؛ فما فابدة األسانٌد

ومعنى هذه اآلٌة :أن الشٌاطٌن ٌوسوسون إلى أولٌابهم مِن أهل

عنده إذن؟! وما الداعً عنده ألحادٌثنا ورواٌاتنا وحدثنا وأخبرنا

ٌشرعون لكم التشرٌعات التً تضاهً
البدع والمعاصً لكً
ِّ

؟! وما الطابل مِن رواه فالن عن فالن عن النبً -صلى هللا علٌه

شرٌعة هللا -تعالى ،-وإن أطعتموهم فً هذه التشرٌعات فإنكم

وسلم-؟!
أٌضا" :و َمن كان مِن
فانظر أٌها القارئ الكرٌم إلى قوله
ً

ستقعون فً الشرك باهلل؛ ألن طاعتهم مع طاعة هللا تعتبر
ش َر َكا ُء َ
تشرٌك هلل -تعالى -فً طاعته وتشرٌعه (أَ ْم لَ ُه ْم ُ
ش َر ُعوا

الصالحٌن م َمن كان له حدٌث مع النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

الدٌِّن َما لَ ْم ٌَؤْ َذنْ ِب ِه َّ
هللا ُ) (الشورى.)ٕٔ:
لَ ُه ْم مِنَ
ِ

فً كشفه ،وصحبه فً عالم الكشؾ والشهود ،وأخذ عنهُ :حشر

ً
أحواال شٌطانٌة ٌزعمها ؼالة الصوفٌة؛ حٌث
وهذه لٌستْ ّإال

معه ٌوم القٌامة ،وكان مِن الصحابة الذٌن صحبوه فً أشرؾ

ٌزعمون أنهم ٌقابلون النبً -صلى هللا علٌه وسلم -بعد موته،

المواطن ،وال ٌلحق بهذه الدرجة صاحب النوم وال ٌسمى صاح ًبا

فٌصبحون مِن الصحابة! والحقٌقة أنهم ٌرون الشٌاطٌن لٌس

حتى ٌراه وهو مستٌقظ ،وٌصحح له مِن األحادٌث ما وقع فٌه
الطعن مِن جهة طرٌقها!" (الفتوحات المكٌة ،ابن عربً ٖ .)٘ٓ/
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إال؛ فالنبً -صلى هللا علٌه وسلم -ال ٌُرى بعد وفاته فً الٌقظة،
ال هو وال أحد ؼٌره ِمن الموتى.
وهذا التمثٌل الشٌطانً قد حصل لألمم قبلنا ،كما هو مشهور من
قصة بنً إسرابٌل عند عبادتهم للعجل ،قال -تعالىَ ( :-وا َّت َخ َذ َق ْو ُم
وسى مِنْ َب ْع ِد ِه مِنْ ُحلِ ٌِّ ِه ْم ع ِْج ًال َجسَدً ا لَ ُه ُخ َوا ٌر) (األعراؾ،)ٔٗ8:
ُم َ
ً
عجال مِن الحلً والمجوهرات صار له صوت عندما
ٌعنً:
عبدوه ،وهذا الصوت مِن تخٌٌل الشٌطان لهم ،وهذا نظٌر ما
حصل البن عربً مِن تخٌٌل الشٌاطٌن.

إذن ،تناولنا فً هذا المقال ثالثة مصادر للتلقً عند
ابن عربً ،وهً:
ٔ -التلقً عن هللا -تعالى -مباشرة ومشافهة!
ٕ -األخذ عن جبرٌل -علٌه السالم -مباشرة!
ٖ -األخذ عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -مباشرة!
وثمة مصادر أخرى للتلقً عند ابن عربً :كالرإى المنامٌة،
واْللهامات ،وهذه سوؾ نتحدث عنها فً المقالة القادمة -بإذن
هللا ،-كما سنوضح منزلة العقل عند ابن عربً ،وكٌؾ أنه ٌلؽً
إعمال العقل تما ًما.
وصلى هللا وسلم على نبٌنا محم ٍد ،وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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ٗ -زكاة المال وعروض ألتجاره تخرج ً
ماال ،ومقدارها ربع

نداء إلى َمن ٌخرج زكاته فً شعبان ورمضان

العشر ٘ %ٕ.حسب السعر وقت إخراج الزكاة "ال سعر
كتبه /صبحً فتحً الشلمة

الشراء" مِن جمٌع المال أو مِن عروض التجارة.

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

٘ -تخصم الدٌون الخاصة بالنشاط المزكى عنه فقط ،وال تتعداه
إلى ؼٌره مِن الدٌون المستحقة على المزكً.

فقد وهب هللا -تعالى -لعباده النعم الكثٌرة ،وأوجب على األؼنٌاء
ح ًّقا للفقراء فً أموالهم؛ لٌحل العطاء واْلٌثار ،والود والحب،

 -ٙزكاة الزروع تخرج عٌ ًنا مِن ذات المحصول المزكى عنه.

والتكافل االجتماعً محل البؽض والحقد والحسد ،فٌنعم الجمٌع
 -1المقدار الواجب إخراجه عن زكاة الزروع نصؾ العشر إذا

باألمن واألمان ،والسعادة فً الدنٌا واآلخرة.

كان الري بآلة ،والعشر إذا كان الري بدون كلفة :كالري بالراحة
فالمال عصب الحٌاة وبه تقوم حٌاة الناس جمٌ ًعا ،ولقد اهتم
اْلسالم بؤصحاب األموال؛ فرؼبهم فً الخٌر وح َّثهم على إخراج
زكاة أموالهم والتبرع بالصدقات مِن أموالهم ( ُخ ْذ مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم

أو بالمطر أو بماء العٌون.
ضا فزرعها فالزكاة على المستؤجر.
َ -8من استؤجرا أر ً

صَدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكٌ ِه ْم ِب َها) (التوبة ،)ٖٔٓ:وحذرهم مِن التقتٌر
واْلمساك وعدم اْلنفاق ،قال -تعالىَ ( :-وا َّلذٌِنَ ٌَ ْكنِ ُزونَ ال َّذ َه َب

 -9ال ٌجوز تؤخٌر إخراج الزكاة عن موعدها إال إذا اضطر
األمر.

ش ْرهُم ِب َع َذا ٍ َ
هللا َف َب ِّ
ٌِم)
ٌل َّ ِ
ض َة َو َال ٌُنفِقُو َن َها فًِ َ
َوا ْلفِ َّ
س ِب ِ
ب أل ٍ
(التوبة.)ٖٗ:

ٓٔ -الزكاة حق الفقٌر فً مال الؽنً؛ فالبد على َمن علٌه الزكاة
أن ٌملكها للفقٌر ،وتصبح مل ًكا للفقٌر ٌتصرؾ فٌها كٌؾ ٌشاء.

ولقد أوضح القران الكرٌم عقوبة َمن ٌبخل بماله فقال -تعالى:-
( َو َمن ٌَ ْب َخلْ َفإِ َّن َما ٌَ ْب َخل ُ َعن َّن ْفسِ ِه) (محمد.)ٖ8:

ٔٔ -ال ٌجوز خصم الزكاة مِن الدٌن المستحق على الفقٌر.

ونود أن نإ ِّكد على بعض المعانً التً البد اْلشارة

َٕٔ -من ٌجمع الزكاة وٌؤخذها مِن الؽنً فهو فً األصل وكٌل

إلٌها عند الكالم علً الزكاة سواء كانت زكاة الزروع

عن الؽنً ،ال ٌجوز له أن ٌنفقها إال فً األوجه التً ٌحددها رب

أو زكاة األموال أو عروض التجارة:

المال.
ٖٔ -مصارؾ الزكاة ثمانٌة ،والتً هً فً اآلٌة ال تتعداها إلً

ٔ -البد مِن توفر النصاب حتى ٌصبح المال مستوج ًبا ألداء

ؼٌرهم.

الزكاة ،والنصاب ٌقدِّر بالذهب والفضة حٌث نصاب الذهب ٘8
جرا ًما ،ونصاب الفضة ٘ ٘9جرا ًما ،ونصاب الزروع المكٌلة

ٗٔ -ال ٌجوز إخراج الزكاة إلى المستشفٌات والمساجد ،والطرق

ٓ٘ كٌله أو  ٙٗ1كٌلو مِن الحبوب.

والمدارس.

ٕ -كل مال للمسلم علٌه زكاة سواء المدخر أو عروض التجارة،

٘ٔ -المال المدخر علٌه زكاة ،وكذلك الذهب ال ُمعد للزٌنة إذا بلػ

وكل خارج مِن األرض مِن الزروع والثمار.

النصاب.

ٖ -فً زكاة المال وعروض التجارة البد مِن مرور
ٍ
حول هجريٍ
سنة الهجرٌة ال السنة المٌالدٌة.
كامل ،والزكاة ُتحسب بال َّ
ٍ

ٌ -ٔٙجوز نقل الزكاة إلى بل ٍد ؼٌر بلد المزكى للحاجة.
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ٌ -ٔ1جوز إخراج الزكاة إلى بٌت المال أو الجمعٌة الخٌرٌة
ً
وكٌال عن رب المال فً إخراج الزكاة ،ال باعتبارها
باعتبارها
مِن العاملٌن علٌها.
ت خالل العام ،وتصفٌتها فً
ٌ -ٔ8جوز إخراج الزكاة على دفعا ٍ
نهاٌة الحول.
 -ٔ9ال ٌجوز للمزكً أو المتصدق أن ٌشتري زكاته أو صدقته.
ٌٕٓ -جوز دفع الزكاة مقد ًما عن العام أو األعوام المقبلة.
ٕٔ -ال ٌجوز إخراج الزكاة إلى المبتدع وإلى َمن ؼلب على
الظن أنه ٌنفقها فً معصٌة.
ٕٕ -الزكاة على األقارب الفقراء صدقة وصلة.
ٌٖٕ -جوز للمرأة الؽنٌة إخراج زكاتها لزوجها الفقٌر.
ٕٗ -ال ٌجوز إخراج الزكاة إلى األصول أو الفروع؛ ألن النفقة
علٌهم واجبة على صاحب المال.
فبادر آخى المزكً بإخراج زكاتك تحفظ مالك ،وٌبارك هللا لك
ذخرا عند هللا
فٌه ،وتحمٌه مِن التلؾ وعٌون الفقراء ،وٌكون لك ً
فً اآلخرة.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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القمة العربٌة بالظهران ...آمال وآالم!

هناك عد ًدا مِن األشقاء ال زال كما هو لم ٌدرك خطورة هذه
التدخالت اْلٌرانٌة فً المنطقة العربٌة.

كتبه /أحمد الفولً
أموال ضخم ٍة
كم سعدتُ بالتقارب السعودي مع العراق ،وبذل
ٍ
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

أعلن عنها الملك "سلمان" ْلعادة اْلعمار ،فً محاولة الستعادة
العراق إلى حضن األشقاء العرب بعد اختطاؾ طهران لها؛ إال أن

بفضل مِن هللا -فً التؽطٌة اْلعالمٌة للقمة العربٌة
فقد شاركتُ -
ٍ

القمة انعقدت وسط أجواء تحضٌرٌة لالنتخابات البرلمانٌة فً

موف ًدا عن "صحٌفة الفتح" ،وذلك ضمن وفد اْلعالمٌٌن

العراق ،والتً ٌشرؾ علٌها مٌلشٌات الحشد الشعبً التابعة

المصرٌٌن المشاركٌن فً تؽطٌة "القمة العربٌة" ،والتً انعقدت

كامل للكتلة
ب
لقاسم سلٌمانً قابد فٌلق القدس ،فً ظل ؼٌا ٍ
ٍ

بالمنطقة الشرقٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة فً مدٌنة الظهران

سنٌة ب ٌْن طرٌد أو سجٌن أو قتٌل ،ما عدا جماعة
التصوٌتٌة ال ُ

وسط آالم تمر بها أمتنا ،وآمال ٌعقدها البعض على اجتماع

اْلخوان المسلمٌن التً تشارك ذٌول طهران فً برلمان عراقً

الزعماء العرب.

زابؾ ،ال ٌع ِّبر عن إرادة الشعب وال عن طوابفه العربٌة.

تفاءلتُ فً الحقٌقة على المستوى الشخصً باجتماع السادة

ؼاب عن طاولة االجتماع ،قضٌة األحواز العربٌة العادلة ،والتً

الرإساء ،فاالجتماع وحده فضٌلة؛ ال سٌما مع كثرة الخالفات

قارب احتاللها على مابة عام تقرٌ ًبا فً ظل انتهاكات متواصلة

داخل البٌت العربً الذي هو فً أشد الحاجة إلى االجتماع فً

لإلقلٌم ،وتفرٌس لجمٌع المسمٌات العربٌة به ،ونهب الثروات

ظل هذه الحالة التً نمر بها مِن استقطاب دولً لمنطقتنا العربٌة

والممتلكات.

ً
فضال عن االنتهاكات الصارخة التً تستهدؾ طمس هوٌتنا
اْلسالمٌة والعربٌة.

سمٌت القمة بـ"قمة القدس" ،وف ًقا لما أعلنه الملك "سلمان"
ُ
ت كبٌرة لفلسطٌن ،فً
ربٌس القمة لهذا العام ،وأعلن عن تبرعا ٍ

ت طٌبةٍ ،أبرزها
ورؼم تفاءلً بما ذكرتُ مِن اجتماع ،ومِن كلما ٍ

ظل إجماع تام على رفض قرار "ترامب" ،وأن القدس هً

كلمة الربٌس "عبد الفتاح السٌسً"؛ إال أن ثمة أمور وددتُ أن

عاصمة فلسطٌن األبدٌة ،ولكن هل ٌمكننا استؽالل هذا االجتماع

تكون حاضرة على طاولة اجتماع الزعماء العرب ،وعلى

والتآلؾ فً تنفٌذ توصٌة القمة فً هذا الشؤن ،وإثناء ترامب

رأسها" :األوضاع السورٌة"؛ نعم ،لقد استنكر الزعماء العرب

عن قراره؟!

التدخالت اْلٌرانٌة والروسٌة واألمرٌكٌة والتركٌة فً سورٌا ،إال
أن الشعب السوري ال زالت جراحه تنزؾ ،وفً الحقٌقة هو

توصٌات عدٌدة فً ظل أجواءٍ ملتهبةٍ ،أبرزها :رفض قرار

وحده الذي ٌدفع الثمن ،فكم نحن فً حاج ٍة إلى سرعة إدراك ما

"ترامب" المشبوم باعتبار القدس عاصمة للكٌان الصهٌونً،

ٌمكن إدراكه للحفاظ على ما تبقى مِن الشعب السوري ،وللحفاظ

وإٌقاؾ التدخالت اْلٌرانٌة الطابفٌة فً المنطقة ،وإٌقاؾ تموٌل

ت حقٌقٌ ٍة على األرض،
على سٌادته ووحدة أراضٌه ،بتحركا ٍ

مٌلشٌاتها اْلرهابٌة ،ورفض التدخالت التركٌة والروسٌة

أكثر مِن كونها إدانات فحسب.

واألمٌركٌة فً سورٌا؛ فهل ستنجح المملكة العربٌة السعودٌة
فً متابعة تنفٌذ التوصٌات على أرض الواقع خالل رباستها

لم ٌؽب عن طاولة االجتماع ،قضٌة عصابات الحوثً اْلٌرانٌة

للقمة لعام ٕٓٔ8م؟!

فً الٌمن ،وكذا عصابات حزب هللا فً لبنان ،وؼٌرهما مِن
مٌلشٌات إٌرانٌة تم زراعتها فً المنطقة لتفتٌتها لحساب

وخٌر.
نسؤل هللا أن ٌبرم ألمتنا أمر رش ٍد
ٍ

اْلمبراطورٌة الفارسٌة ،والمشروع الصفوي الكبٌر ،ورؼم
مطالبة بعض القادة بؤخذ موقؾ واضح كتقلٌل البعثات

موقع أنا السلفً

الدبلوماسٌة أو قطعها ،إال أن البعض اعترض! مما ٌشٌر إلى أن

www.anasalafy.com
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التهنبة ...وفقه تنزٌه الرب!

الشرع نهى عن قول "إؾ" والذي ٌلزم منه باألولى النهً عن
الضرب والشتم.

كتبه /محمد جمال القاضً
ضا فإن اْلجماع الذي نقله ابن القٌم -رحمه هللا -وؼٌره فً
وأٌ ً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

المسؤلة ٌقطع قول كل خطٌب ،وٌؽلق باب الظنون واالجتهادات -
التً ما أنزل هللا بها مِن سلطان -فً المسؤلة ،خاصة لو كانت

سنة"؛ هذه المقولة
"لستُ ُمقتن ًعا! أرٌد دلٌ ًال مِن القرآن وال ُّ

مِن مقل ٍد ال ٌعرؾ مصادر األدلة وطرق االستنباط ،فال ٌنبؽً له

كثٌر مِن األحكام الشرعٌة ،ومنها:
كثٌرا عند بٌان
نسمعها
ً
ٍ
"مسؤلة ُحكم تهنبة الٌهود أو النصارى وؼٌرهم فً مناسباتهم

إال اتباع ما اتفق علٌه أهل العلم الذي هو "سبٌل المإمنٌن"
الذي ذكره هللا -تعالى -فً قولهَ ( :ومَنْ ٌُ َ
سول َ مِنْ َب ْع ِد
الر ُ
شاق ِِق َّ
ٌل ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ُن َولِّ ِه َما َت َو َّلى
َما َت َبٌَّنَ لَ ُه ا ْل ُهدَى َو ٌَ َّت ِب ْع َؼ ٌْ َر َ
س ِب ِ
ٌرا) (النساء ،)ٔٔ٘:وفً الحدٌث( :إِنَّ
اءتْ َمصِ ً
س َ
صلِ ِه َج َه َّن َم َو َ
َو ُن ْ
ض َاللَ ٍة) (رواه الترمذي وابن ماجه ،وصححه
هللا َال ٌَ ْج َم ُع أ ُ َّمتًِ َعلَى َ
َّ َ

الدٌنٌة!".
إن طاعة هللا -تعالى -مبنٌة على التسلٌم واالنقٌاد ألحكامه
الشرعٌة ،كما قال -تعالى( :-إِ َّن َما َكانَ َق ْول َ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ إِ َذا ُد ُعوا
سم ِْع َنا َوأَ َط ْع َنا َوأُولَبِ َك ُه ُم
إِلَى َّ ِ
سولِ ِه لِ ٌَ ْح ُك َم َب ٌْ َن ُه ْم أَنْ ٌَقُولُوا َ
هللا َو َر ُ

األلبانً).

ا ْل ُم ْفلِحُونَ ) (النور.)٘ٔ:

والحقٌقة أن هذه المسؤلة مبنٌة على مقدمتٌن:

أما االقتناع :فإن قُصد به عدم التزام أحكام الشرٌعة إال بعد
األولى :استقباح الشرك ووجوب تنزٌه الرب -تعالى -عنه ،فما

معرفة الحكمة منها؛ فهذا مخالؾ لمعنى االستسالم هلل -تعالى،-

ٌهنبهم به بعض الناس هً أعٌاد تدور حول عقابدَ شركٌة وتقام
ُ
وعامة ما فٌها شرك فً شرك ،والشرك
فٌها طقوس شركٌة

وأما إن كان االقتناع بمعنى طلب الدلٌل وإٌضاح المسؤلة فهذا
شًء حسن؛ السٌما إن كان السابل طالب علم له نظر باألدلة،

أعظم الذنوب وأكبر الكبابر ،والذي ٌخلّد صاحبه فً النار،

وعلى كل حال ،فالمقلد العامً علٌه الرجوع للعلماء والعمل
اسؤَلُوا أَهْ لَ ِّ
الذ ْك ِر إِنْ ُك ْن ُت ْم َال َت ْعلَمُونَ )
بفتواهم؛ لقوله -تعالىَ ( :-ف ْ

والذي قال -تعالى -فٌه فً الحدٌث القدسًَ ( :ك َّذ َبنًِ ابْنُ آ َد َم َو َل ْم
ٌَ ُكنْ لَ ُه َذلِكََ ،و َ
اي َف َق ْولُهُ:
ش َت َمنًِ َولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه َذلِكََ ،فؤ َ َّما َت ْكذٌِ ُب ُه إِ ٌَّ َ

(النحل ،)ٖٗ:لكن أدلة األحكام الشرعٌة أوسع مِن ذلك فالكتاب

س أَ َّول ُ َ
الخ ْل ِق ِبؤَهْ َونَ َعلَ ًَّ مِنْ إِ َعا َدتِهِ،
لَنْ ٌُعٌِ َدنًِ َك َما َب َدأَنًَِ ،ولَ ٌْ َ
اي َف َق ْولُهُ :ا َّت َخ َذ َّ
َوأَ َّما َ
الص َمدُ ،لَ ْم أَلِدْ
هللا ُ َولَ ًدا َوأَ َنا األَ َح ُد َّ
ش ْت ُم ُه إِ ٌَّ َ

سنة أمرانا باألخذ باْلجماع وبفهم الصحابة -رضً هللا عنهم-
وال ُّ
سنة الخلفاء
فً الجملة ،وباتباع سبٌل المإمنٌن وبالقٌاس وب ُ

َولَ ْم أُولَدْ َ ،ولَ ْم ٌَ ُكنْ لًِ ُك ْف ًبا أَ َح ٌد) (رواه البخاري) ،فهل نهنبهم بهذا

الراشدٌن ،وبمصادر أخرى لألحكام ٌطول شرحها ،فلٌس لطالب

الشرك وبشتمهم هلل -سبحانه -فٌما ٌسمونه بـ"عٌد المٌالد" أو

نوع مِن األدلة دون ؼٌره،
الدلٌل أن ٌتعسؾ فً اشتراط
ٍ
سنة
والمسؤلة هذه جاءت علٌها أدلة كثٌرة مِن الكتاب وال ُّ

"عٌد قٌامة الرب مِن ب ٌْن األموات"؟! بل نتبرأ ونعلن" :سبحان
هللا وما أنا مِن المشركٌن".

واْلجماع والقٌاسات الصحٌحة ،وؼٌر ذلك.

ٌ
مستلزمة للرضا بما ٌفعلون؛ ألن الذي
والثانٌةَ :ف ْه ُم أن التهنبة
فربما لو كان الكافر الٌهودي
ٌس ُّبونه هو إلهنا ولٌس طر ًفا ثال ًثاُ ،

لفهم فً الشرٌعة ،ونظر فً هذه األعٌاد وما
واألمر فٌها ٌحتاج
ٍ
أٌضا
ٌعتقده الكفار مِن ٌهو ٍد أو نصارى وؼٌرهم فٌها ،والنظر
ً

شخصا ال ٌعنٌنا وٌحتفل
أو النصرانً ٌسب إنسا ًنا أو جما ًدا أو
ً

لما أمرنا به الشرع فً شؤن أعٌادهم وما نهانا عنه بالنسبة لها،

ت ٌسٌر ٍة ما دام األمر ال ٌعنٌنا،
بذلك لما ضرنا أن نجامله بكلما ٍ

لنجد أن الشرع نهى عما هو أقل مِن تهنبة الكفار بؤعٌادهم،

لكن إذا كان ٌسب أبا أحدنا أو أمه وٌحتفل بهذا ،هل كان

لٌشمل مِن باب أولى تهنبتهم بها ،فالذي ال ٌقول بتحرٌم تهنبتهم

سٌجامله هذه المجاملة العابرة أم أنه كانت ستقرع طبول الحرب

سنة ٌنهى باللفظ الصرٌح
بحجة أنه لم ٌرد نص فً القرآن أو ال ُّ

لذلك؟! وهللا -تعالى -أعظم وأكبر وأعز عندنا مِن آبابنا وأمهاتنا

عن تهنبتهم هو بمثابة َمن ٌقولٌ :جوز ضرب الوالدٌن

الر ْحمَنُ َولَدً ا  .لَ َقدْ ِج ْب ُت ْم َ
ش ٌْ ًبا إِ ًدّ ا .
والناس أجمعٌن ( َو َقالُوا ا َّت َخ َذ َّ

وشتمهما؛ ألنه لم ٌرد نه ًٌ باللفظ الصرٌح على ذلك! مع أن
19

س َم َاواتُ ٌَ َت َف َّط ْرنَ ِم ْن ُه َو َت ْن َ
ض َو َتخ ُِّر ا ْل ِج َبال ُ َه ًّدا .
شقُّ ْاألَ ْر ُ
َت َكا ُد ال َّ
ِلر ْح َم ِن أَنْ ٌَ َّت ِخ َذ َو َلدًا)
ِلر ْح َم ِن َولَ ًدا َ .و َما ٌَ ْن َبؽًِ ل َّ
دَع ْوا ل َّ
أَنْ َ
(مرٌم ،)9ٕ-88:فال أعجب بعد كل هذا اْلنكار مِن هللا -تعالى-
م َمن ٌهنبهم بهذا المنكر الشنٌع!
كبٌرا.
علوا ً
سبحان هللا وتعالى عن كل ذلك ًّ
موقع أنا السلفً
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واالستؽفار هو طلب المؽفرة ،أنتَ عندما تقول" :أستؽفر هللا"،

األسباب الحقٌقٌة للرزق (ٕ) كثرة االستؽفار

فؤنتَ تعنً بذلك :اللهم اؼفر لً ،اللهم إنً تبت فاؼفر لً؛ هذا
كتبه /سعٌد محمود

معنى االستؽفار.

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

إذن هذا ٌستلزم مع هذه األلفاظ توبة ،فانظر فً نفسك وأنتَ
تقول" :أستؽفر هللا"؛ هل رجعت عن ذنوبك؟! هل تبت منها؟!

فكما سبق الحدٌث ،فإن هللا -عز وجل -جعل للرزق أسبا ًبا مادٌة

فؤنتَ تقول" :أنا أتوب إلٌك ٌا رب فاؼفر لً" ،فكن صاد ًقا؛ فهذا

وأسبا ًبا معنوٌة ،واألسباب المادٌة ثالثةٌ ،تفرع عنها كل صور

الذي ُتفتح به أبواب األرزاق.

الرزق المادٌة؛ أال وهً" :التجارة والصناعة والزراعة"،
والناس جلهم مشؽولون بفنون الرزق فً هذه األسباب

وأحوال الصالحٌن مع االستؽفار و طلب األرزاق كثٌرة ...فهذا

بفروعها.

عمر بن الخطاب ،أمٌر المإمنٌنٌ ،خرج بالمسلمٌن ٌو ًما
لالستسقاء ،وقد امتنع المطر وأجدبت األرض ،فخرج بالمسلمٌن

وأكثر الناس ٌؽفُل عن األسباب المعنوٌة ،والتً هً إن شبتَ

ٌستمطر وٌستسقً ،فلما وقؾ عمر كما ٌذكر الراوي" :فما زاد

قل" :هً األسباب الحقٌقٌة للرزق" .وهً كثٌرة ،لكننا نقؾ

عمر على االستؽفار!" ،أي :أن عمر وقؾ فً مقدمة المسلمٌن

على سبع ٍة منها ،هً أبرزها ،ونذكرها تبا ًعا ،وسبق الحدٌث عن

ورفع ٌدٌه وجعل ٌقول" :نستؽفر هللا ،نستؽفر هللا ،نستؽفر

السبب األول ،وهو :تقوى هللا -تعالى.-

هللا" ،وٌستؽفر هللا -عز وجل -فنزل المطر ،فقالوا :إنك ما زدت

ونتحدث فً هذه المرة عن السبب الثانً ،وهو" :كثرة

شٌ ًبا عن االستؽفار ،وما رأٌناك استسقٌت! فقال" :لقد سؤلتُ هللا

االستؽفار" :نعم ،إن كثرة االستؽفار باب مِن أعظم األبواب

-عز وجل -الؽٌث بمجادٌح السماء التً ٌستنزل بها المطر!" -

الجالبة لألرزاق ،فإذا ضاقتْ بك األرزاق فؤكثر مِن االستؽفار

مجادٌح السماء :مفاتٌح السماء لنزول األرزاق ،-ثم تال علٌهم:

مخرجا ،وسٌجعل لك الرزق مِن
وسٌجعل هللا -عز وجل -لك
ً

س َما َء َعلَ ٌْ ُك ْم
ارا ْ ٌُ .رسِ ِل ال َّ
اس َت ْؽفِ ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َكانَ َؼ َّف ً
( َف ُق ْلتُ ْ
ارا) (نوح)ٔٔ-ٔٓ:؛ هذا هو االستؽفار الذي ُتجلب به
مِدْ َر ً

حٌث ال تدري ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ لَ ِز َم
ار َج َعل َ َّ
ٌق َم ْخ َر ًجاَ ،ومِنْ ُكل ِّ َه ٍّم َف َر ًجا،
ِاال ْست ِْؽ َف َ
هللا ُ لَ ُه مِنْ ُكل ِّ ضِ ٍ
َو َر َز َق ُه مِنْ َح ٌْ ُ
ب) (رواه أحمد وأبو داود ،وصححه الشٌخ
ث َال ٌَ ْح َتسِ ُ

األرزاق.
وشكا رجل إلى الحسن البصري الجدب ،فقال له" :علٌك

فرجا،
أحمد شاكر) ،فؤكثر مِن االستؽفار ٌجعل هللا ل َك مِن كل ه ٍّم
ً

باالستؽفار ،وشكا آخر الفقر ،فقال له :علٌك باالستؽفار! وقال له

مخرجا ،وٌرزقك مِن حٌث ال تحتسب.
ومِن كل ضٌق
ً

آخر :ادع هللا أن ٌرزقنً ول ًدا ،فقال له :علٌك باالستؽفار! وشكا

ولكن ما هو االستؽفار الذي ُتفتح به أبواب الرزق فً مثل هذه

إلٌه رجل ٌ جفاؾ بستانه ،فقال له :علٌك باالستؽفار! فقالوا له فً

الضوابق والشدابد؟ هل هو االستؽفار الذي ٌقول به كثٌ ٌر مِن

ذلك :أتاك رجال ٌشكون أنوا ًعا؛ فؤمرتهم كلهم باالستؽفار .فقال:

الناس والذي ٌمررونه على ألسنتهم فحسب أم أنه البد أن

"ما قلتُ مِن عندي شٌ ًبا ،إن هللا -تعالى -قال فً سورة نوح:
اء َعلَ ٌْ ُك ْم
اراْ ٌُ .رسِ ِل
الس َم َ
َّ
اس َت ْؽفِ ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َكانَ َؼ َّف ً
( َف ُق ْلتُ ْ
ت َو ٌَ ْج َعلْ لَ ُك ْم
ال َو َبنٌِنَ َو ٌَ ْج َعلْ لَ ُك ْم َج َّنا ٍ
مِدْ َر ً
اراَ .و ٌُ ْمدِدْ ُك ْم بِؤ َ ْم َو ٍ
ارا) (نوح.")ٕٔ-ٔٓ:
أَ ْن َه ً

ٌتواطؤ معه القلب كذلك؟!
إن االستؽفار الذي هو باب مِن أبواب الرزق ،ومفتاح لهذا
الباب ،هو أن ٌتواطؤ القلب واللسان م ًعا باالستؽفار؛ وإال فكثٌر
مِن الناس ٌقول" :استؽفر هللا" ،تمر على لسانه فقط دون

فاالستؽفار عبد هللا ،باب مِن أعظم أبواب الرزق؛ فإٌاك أن

المرور على القلب.

تضٌعه.
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واالستؽفار البد أن ٌكون على ما ذكرنا مِن ضوابط ،وهو أن
ٌجتمع -مع استؽفارك بلسانك -تواطإ القلب مع قول اللسان ،مع
عدم اْلصرار على الذنب.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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خطوات لممارسة اْلصالح (ٗ)

متٌسرا
مهاراتهم فً الخطابة والوعظ والتعلٌم ،وقد أصبح ذلك
ً
مع توفر الكتب والدورات التدرٌبٌة المتخصصة بهذا ،سواء

كتبه /أسامة شحادة

مجا ًنا أو بمقابل ،كما أن العدٌد مِن الدعاة المإثرٌن قد كتبوا
تجربتهم ونصابحهم فً مجال الدعوة ،ولعل مِن أشهر تلك

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

التجارب كتاب د".محمد العرٌفً"( :تجربتً فً ربع قرن)؛
فلماذا تبدأ مِن الصفر وأنتَ ٌمكنك أن تستفٌد مِن تجربتهم،

فاْلصالح مسإولٌة مجتمعٌة عامة؛ كل ٌّ بحسب موقعه ودوره،
قال -عز وجلَ ( :-و َما َكانَ َر ُّب َك لِ ٌُ ْهلِ َك ا ْل ُق َرى ِب ُظ ْل ٍم َوأَهْ لُ َها

وتتجنب األخطاء فتكون كما قٌلَ " :من ٌقرأ تجارب اآلخرٌن
كقزم ٌجلس على كتؾ عمالق ،لكنه ٌرى أبعد مما ٌرى
ٍ
العمالق!".

صلِحُونَ ) (هود.)ٔٔ1:
ُم ْ

ٕ -األبمة والخطباء والوعاظ والواعظات (ٔ:)ٖ-
ومِن أهم المهارات التً ٌلزم اْلمام والخطٌب والواعظ
فً هذه المرحلة التً شهدنا فٌها هجمة على الكثٌر مِن المنابر

والواعظة اكتسابها :القدرة على تحفٌز الجمهور على تطبٌق ما

الفضابٌة اْلسالمٌة السلٌمة باْلؼالق أو منع بعض العلماء

علم وتوجٌ ٍه و ُخل ُ ٍق فً خاصة نفسه ً
أوال ،ثم إبالغ َمن
تعلّمه مِن ٍ

والدعاة مِن الظهور على شاشاتها ،والتً كانت بمثابة فتح

خلفه مِن األهل واألصدقاء والزمالء بما سمع وتعلّم ،وبذلك

إسالمً ع ْبر البث الفضابً لبعض الدول التً استبد بها الطؽاة

تتكامل عملٌة اْلصالح فً المجتمع وتتوسع دابرة هداٌة ورحمة
دَعا إِلَى َّ ِ
الدعوة الربانٌة ( َومَنْ أَ ْحسَنُ َق ْو ًال ِممَّنْ َ
هللا َو َع ِملَ

كثٌر مِن العمابم و"الكرفتات" المزورة لتشوه
قاموا بنصب
ٍ
اْلسالم وتحرؾ أحكامه ،ومِن ق ْبل ذلك انتهاء سوق الشرٌط

صال ًِحا) (فصلت.)ٖٖ:
َ

وجففوا فٌها منابع التدٌن والدعوة الربانٌة ،ولم ٌكتفوا بذلك ،بل

وأقصر طرٌق لتحفٌز المسلمٌن :إصالح الباطن ،والحرص على

والقرص اْلسالمً الذي كان روح الحٌاة والعلم لمالٌٌن

هداٌة الخلق ،ورحمتهم ومحبة الخٌر لهم ،وموافقة القول

المسلمٌن والمسلمات ،فً هذه المرحلة تتعاظم مسإولٌة األبمة

للعمل ،والتدرج فً إصالحهم والصبر على عقبات الطرٌق،

والخطباء والوعاظ والواعظات فً نشر دعوة الحق واْلٌمان

ص ِر  .إِنَّ ْاْلِ ْنسَانَ لَفًِ ُخ ْس ٍر  .إِ َّال الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
( َوا ْل َع ْ
الص ْب ِر) (العصر).
صال َِحا ِ
ص ْوا بِ َّ
اص ْوا بِا ْل َحقِّ َو َت َوا َ
ت َو َت َو َ
ال َّ

السلٌم فً وجه أصحاب التحرٌؾ العلمانً والتحرٌؾ البدعً
والتحرٌؾ اْلرهابً لمحكمات الدٌن واْلسالم.

موقع أنا السلفً

ولعل مِن أول خطوات اْلصالح المطلوبة مِن األبمة والخطباء
والوعاظ والواعظات أن ٌؤخذوا مهمتهم ومسإولٌتهم على وج ٍه
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اب بِقُ َّو ٍة) (مرٌم،)ٕٔ:
واهتمام
صحٌح
بالػٌَ ( :ا ٌَ ْح ٌَى ُخ ِذ ا ْل ِك َت َ
ٍ
ٍ
ٍ
وذلك بإخالص النٌة وتجدٌدها دو ًما ،واالستزادة مِن العلم
والمعرفة باستمرار ،وتل ّمس حاجة الناس ومتابعة التؽٌرات فٌما
ت ضخم ٍة مِن الشبهات
تتعرض له مجتمعاتنا مِن موجا ٍ
فٌتحصنون هم أنفسهم مِن شرورها ومِن َث َّم
والشهوات،
ّ
ٌحصنون الجمهور مِن خبثها وشرورها.
ّ
زمن تقاربتْ فٌه المسافات ،وزادتْ فٌه المنافسات
ولما كنا فً
ٍ
على كسب قلوب وعقول الجمهور ،فإن مِن الواجب على
المخلصٌن والصادقٌن فً الحرص على هداٌة الناس وتوجٌه
المسلمٌن ونشر الخٌر والمحبة ،مِن الحرص على صقل
23

إٌاكم والهزٌمة النفسٌة!

بربه ،فتثبت أفبدة المإمنٌن بتجلٌة حقٌقة هذا الدٌن العظٌم
وشرؾ االنتساب إلٌه ،وال شًء فً هذه الحٌاة ٌعدل ذلك الفرح

كتبه /صبري سلٌم

الروحً الشفاؾ عندما نستطٌع أن ندخل الثقة ونبث األمل فً

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

نفوس المسلمٌن ،وقد قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم:-
ؾ َع ْن ُه ُك ْر َب ًة أَ ْو ٌَ ْقضِ ً
اسْ ٌَ ،كشِ ُ
(أَ َح ُّ
اس إلى هللاِ أَ ْن َف ُع ُه ْم لِل َّن ِ
ب ال َّن ِ

ً
فؤوال :هناك مسؤلة مهمة هً أنه مِن حق نفسك علٌك أن ترقى

وعا) (رواه الطبرانً ،وحسنه األلبانً).
َع ْن ُه دَ ٌْ ًنا ،أَ ْو ٌَ ْط ُر ُد َع ْن ُه ُج ً

إلى سلم المعالً ،ولَك فً أن ترقى سلم المعالً طرابق ،مِن

مِن ٌقٌننا بوعد هللا ٌنبثق الفجر عندما نعٌش مع هذا الفجر؛

أعظمها :ثقتك برحمة هللا -تعالى.-

ولهذا الفجر عندما نعٌش مِن أجل مجد اْلسالم فإننا نعٌش حٌاة

تخٌم على المسلمٌن هذه األٌام أجواء ؼاٌة فً الكآبة والحزن

مضاعفة بقدر ما ٌتضاعؾ إحساسنا بالمسلمٌن ،فالتفاإل ٌقوي

كثٌر مِن الٌؤس والقنوط ،فالمسلمون ما ب ٌْن شهٌ ٍد
تبعث على
ٍ
ومعتقل فً كثٌر مِن بلدان األرض ،أموالهم منهوبة،
ب
ومصا ٍ
ٍ

العزابم ،وٌبعث على الجد وٌعٌن على الظفر ،عن ابن عباس -
سول ُ هللاِ -صلى هللا علٌه وسلم-
رضً هللا عنهما -قالَ " :كانَ َر ُ

وإرادتهم مسلوبة وأعراضهم منتهكة وأرضهم محتلة ،كلمتهم

ِب ِاال ْس َم ا ْل َحسَنَ "
ٌَ َت َفا َءل ُ َو َال ٌَ َت َط ٌَّ ُرَ ،و َكانَ ٌُح ُّ

ؼٌر مسموعة ،هَم الكثٌر منهم البطن والفرج؛ إال أن المسلم

األلبانً).

الحق ال ٌٌؤس وال ٌقنط مِن رحمة هللا -عز وجل ،-فهو ٌوقن بؤن

(رواه أحمد ،وصححه

إذن فإن التفاإل فً ظل األزمة وفً قلب الؽمة هو مِن اْلٌمان،

ما ٌقع فً األرض لم ٌقع إال بقدر هللا ووفق إرادته ،وهو خٌر

وهو مِن التوكل على هللا والثقة بوعده؛ فؤحسنوا الظن بربكم،

ب مِن جوانبه ،فٌتفاءل بموعود هللا وٌسعى لتحقٌق
فً جان ٍ

وإٌاكم والهزٌمة النفسٌة والٌؤس والقنوط؛ فوهللا وتاهلل وباهلل

النصر ودفع الظلم وإزالة الباطل.

ضا لو نقلوا األهرامات مِن مصر إلى الصٌن ،ونقلوا القلب
افترا ً

وبعد أن اتضحت المعالم وتواطؤ الكل مع الظالم ،وتؽلبت لؽة

مِن الٌسار إلى الٌمٌن ،وأعادوا الرجل الكبٌر إلى بطن أمه

مباحا
المصالح وؼض الطرؾ عن المذابح ،وبعد أن أصبح القتل
ً

جنٌن ،ما عزت تلك األمة وال انتصرت وال رفع شؤنها؛ إال بهذا

مستباحا بعد أن مدت الروافض لنصرة الكفرة بعد أن
والعرض
ً

الدٌن.

سلمت الشام للقتلة واللبام بعد أن أصبح ملء السمع والبصر

موقع أنا السلفً

سب أبً بكر وعمر ،بعد أن أصبح الحوار ٌترجم بلؽة المدافع
وٌنصر الظالم وٌالم المدافع بعد أن أصبح الدٌن إرها ًبا
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واالنحراؾ صوا ًبا والصمت جوا ًبا ،بعد هذا كله نرفع رإوسنا
ونمد أبصارنا إلى خٌط األمل المنسل مِن ب ٌْن ثناٌا الظالم ،فمهما
ً
منتشال
طال اللٌل البد مِن طلوع الفجر ،نداء ٌمد حبال األمل
سل ُ َو َظ ُّنوا أَ َّن ُه ْم
الر ُ
س ُّ
اس َت ٌْؤ َ َ
قاصدٌه مِن براثٌن الٌؤس ( َح َّتى إِ َذا ْ
ص ُر َنا َف ُن ِّج ًَ مَنْ َن َ
شا ُء) (ٌوسؾ:؟؟؟).
َقدْ ُك ِذ ُبوا َجا َء ُه ْم َن ْ
فما أحوجنا إلى األمل فً دنٌا البؽً!
لذلكم نكتب الٌوم هذه الكلمات التً هً عصارة قلب تسٌل مِن
قلمه الدمعات لتبتسم على الورق الكلمات؛ نكتب هذه الكلمات
لٌعقل ساذج ،ولٌفق ؼافل ،وٌتنافس قاعد ،وٌتؤنى متهور،
وٌفرح وٌستبشر ٌابس بابس لٌطمبن القلب بوعد هللا وٌثق
24

التفرٌؽات
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بطاقات دعوٌة

28

فتاوى دٌ /اسر برهامً

29

حكم العمل فً شركة أدوٌة منشوراتها تشتمل على

حكم عمل مشروع توزٌع إنترنت

ت
صور متبرجا ٍ
السإال:
السإال:

أعٌش فً منطق ٍة نابٌة نو ًعا ما ،وأنا الوحٌد تقرٌ ًبا الذي عندي
ما حكم العمل فً شركة أدوٌة تبٌع مكمالت ؼذابٌة ومضادات

نت ،وكنت أرٌد أن أعمل مشرو ًعا لتوزٌع اْلنترنت على المنطقة

حٌوٌة ،وأدوٌة تخسٌس ،وعلى المنشورات صور نساء ؼٌر

كلها ،مع العلم أنهم ناس عادٌة ؼٌر ملتزمٌن ،فهل هذا األمر

محتشمات ،والمطلوب منً استخدام هذه البروشورات فً

علً إثم ما سٌشاهدونه؟ ولً جار ٌقول إنه
جابز؟! أم سٌكون
َّ

الدعاٌة؟ كما أن الشركة تدفع لبعض األطباء لصرؾ منتجاتها

ٌحتاج اْلنترنت للتواصل مع أقاربه بالخارج فقط ،ولكن لن ٌسلم

وقد ٌحتاجها المرٌض أو ال ٌحتاجها؟

أكٌد مِن استخدامه فً المخالفات الشرعٌة .فما رأٌكم؟!

الجواب:

الجواب:

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

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

فال تستعمل "البورشور" الذي فٌه امرأة متبرجة ،واستعمل

فاشترط علٌهم أال ٌستعملوه فً الحرام كالمواقع اْلباحٌة

علبة الدواء ،وأما الدفع ألطباءٍ ٌكتبون الدواء ل َمن ال ٌحتاجه؛

ونحوها ،فإذا رضوا بالشرط جاز ذلك ،ولٌس علٌ َك إثم فٌما

فرشوة محرمة ،وؼش للمرٌض.

فعلوه بعد الشرط.

موقع أنا السلفً

موقع أنا السلفً
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هل ٌلزمه إخراج قٌمة فواتٌر المٌاه والكهرباء مِن ماله

الجواب:

إذا كان والده ٌدفعها عنه مِن الفوابد الربوٌة؟

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

السإال:

ٔ -ف َمن استطاع منكم أن ٌتصدق بنصٌبه مِن الفواتٌر التً
دُفعت مِن الفوابد الربوٌة؛ لزمه ذلك.

ت واحدٍ ،وكل منا له سكن
أنا أسكن مع أبً وإخوتً فً بٌ ٍ
مستقل ،لكن أبً هو الذي ٌقوم بدفع كل فواتٌر البٌت مِن المٌاه

ٕ -فاألمر فً ذمته ،لكن ٌلزم َك ما علٌك ،فإن لم تفعل تصدقتَ

الكهرباء والتلٌفون وؼٌره ،وهو لألسؾ ٌدفع ذلك مِن فوابد

بقٌمته.

البنوك الربوٌة ،وهذا كمساعد ٍة مِن أبٌنا لنا لصعوبة العٌش
والحٌاة ،والسإال:

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

صا مع أننا ننصحه بترك
ٔ -هل علٌنا نحن ذنب فً ذلك؟ خصو ً
التعامل مع البنوك.
ٕ -هو ٌدفع لنا هذه الفواتٌر مِن سنٌن طوٌلة ،فهل علٌنا نحن
دفع شًء مِن هذا المال مع صعوبة هذا األمر بالنسبة لنا؟ أم أن
هذا فً ذمة الوالد ال فً ذمتنا نحن؟
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عقٌدة

القرآن الكرٌم وعلومه

 -111تمهٌد (العقٌدة الواسطٌة -شرح مختصر .)-دٌ /اسر

 -113اآلٌتان ( )37 -36من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

برهامً

النمل) .دٌ /اسر برهامً
 -114اآلٌة ( )38من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة النمل) .د/

( -152فبما نقضهم مٌثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسٌة) (شفاء

ٌاسر برهامً

العلٌل) .دٌ /اسر برهامً

 -115اآلٌات ( )41 -38من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
النمل) .دٌ /اسر برهامً

 -119ما روي عن النبً فً النهً عن مناظرة أهل البدع

 -116اآلٌتان ( )41 -39من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة

وجدالهم والمكالمة معهم واالستماع إلى أقوالهم المحدثة

النمل) .دٌ /اسر برهامً

وآرائهم الخبٌثة (أصول اعتقاد أهل السنة) .الشٌخ /عصام

 -117اآلٌات ( )44 -41من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة

حسنٌن

النمل) .دٌ /اسر برهامً

 -111تابع ما روي عن النبً فً النهً عن مناظرة أهل البدع
وجدالهم والمكالمة معهم واالستماع إلى أقوالهم المحدثة

 -131اآلٌتان ( )39 -38من تفسٌر ابن جرٌر (تفسٌر سورة

وآرائهم الخبٌثة (أصول اعتقاد أهل السنة) .الشٌخ /عصام

الرعد) .دٌ /اسر برهامً

حسنٌن
من اآلٌة  49إلى اآلٌة ( 53سورة الشورى -تفسٌر ابن كثٌر).
 -111اإلٌمان بأن الشٌطان مخلوق مسلط على بنً آدم ٌجري

الشٌخ /عصام حسنٌن

منه مجرى الدم إال من عصمه هللا منه ومن أنكر ذلك فهو من
الفرق الهالكة (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام

 -136اآلٌتان (( )57 -56سورة النساء -تفسٌر السعدي).

حسنٌن

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -137اآلٌتان (( )59 -58سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -138اآلٌات (( )63 -61سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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حدٌث

تزكٌة وتربٌة ورقابق

 -171باب التسلٌم على مجلس فٌه المسلم والمشرك (األدب

خطر الغفلة .دٌ /اسر برهامً

ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -131تكرر فً القرآن جعل األعمال القائمة بالقلب والجوارح
سبب الهداٌة واإلضالل (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر برهامً

 -195الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل كذلك
(الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن مسلم) .دٌ /اسر
برهامً

كنز الخشوع .الشٌخ /سعٌد صابر

 -116الترغٌب فً صٌام شعبان وثالثة أٌام من كل شهر

 -123لذة المناجاة ( 41 )6دعوة مستجابة ( )2أخطاؤنا فً

(كتاب الصوم -الترغٌب والترهٌب) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

الدعاء (أ) (رمضان التقوى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

فقه وأصوله

سٌرة وتراجم

 -118استحباب السفر ٌوم الخمٌس (باب الدعاء -فقه السنة).

 -149حجة الوداع (روضة األنوار) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

دٌ /اسر برهامً
 -111باب الزواج (فقه السنة) .دٌ /اسر برهامً

فكر ومنهج

أحكام الصٌام .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد

 -112شجاعة الخوارج المتهورة وزهدهم فً الدنٌا ورغبتهم
فً اآلخرة (إعالن النفٌر على غالة التكفٌر) .د /أحمد فرٌد

 -112بخاخ الربو (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -113أدلة القائلٌن بعدم كفر الخوارج (إعالن النفٌر على غالة

 -113األقراص العالجٌة -ما ٌتعلق بنفوذ شًء إلى البدن عن

التكفٌر) .د /أحمد فرٌد

طرٌق األنف (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -114مشاهٌر زعماء الخوارج وما ٌمٌزهم (إعالن النفٌر

 -114منظار المعدة (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد محمود

على غالة التكفٌر) .د /أحمد فرٌد

 -115غازات التخدٌر (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد
محمود

 -112المقدمة (التوسل وأحكامه) .دٌ /اسر برهامً

 -116ما ٌتعلق بقطرة األذن (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ/
سعٌد محمود

الواقع المعاصر
أزمات المسلمٌن فً كل مكان (مقطع) .د /أحمد فرٌد
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