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المقاالت
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مال أو فق ٍد
وكذلك الحٌاة بؤ َ ْس ِرها مِن
مرض فً بدن أو ٍ
ٍ
نقص فً ٍ

ب ٌْن ٌدي رمضان (ٖ)

ألحد األحباب؛ إنها كلها إلى زوال ،وجمٌعها "ال تساوي عند هللا
كتبهٌ /اسر برهامً

سلَّ َم( :-لَ ْو
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
جناح بعوضة" ،كما قال رسول هللا َ -
س َقى َكاف ًِرا ِم ْن َها َ
ش ْر َب َة
َكا َن ِ
ت ال ُّد ْن ٌَا َت ْع ِدل ُ ِع ْن َد َّ ِ
ض ٍة َما َ
هللا َج َنا َح َب ُعو َ

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

مَاءٍ ) (رواه الترمذي وابن ماجه ،وصححه األلبانً)؛ فكٌؾ نصل إلى
هذه الحقابق مِن خبلل القرآن؟!

صا فً
فإن مِن أعظم ما ٌحققه القرآن لِ َتالٌِ ِه
وقاربه -خصو ً
ِ
الصبلة" :-انشراح الصدر" ،واستنارة القلب بمعانً اإلسبلم

ثم الصفة الثانٌة مِن صفات العبد المإمن" :النور"؛ فهو

واإلٌمان واإلحسان التً ٌتضمنها القرآن ،قال هللا َ -ع َّز َو َجلَّ:-
َّ
(أَ َفمَنْ َ
ور مِنْ َر ِّب ِه َف َو ٌْل ٌ
ش َر َح هللا ُ صَدْ َرهُ ل ْ ِِئل ْس َبل ِم َف ُه َو َعلَى ُن ٍ

منشرح الصدر ومستنٌر القلب ،وهذا النور مِن هللا َ -ع َّز َو َجلَّ:-
ور مِنْ َر ِّب ِه) ،وهذا النور ٌجعله ٌرى حقابق األمور،
( َف ُه َو َع َلى ُن ٍ
وٌعرؾ الحق وٌعرؾ الباطل ،كما ٌشهد البداٌة والنهاٌة ،وٌشهد

ٌن) (الزمر)ٕٕ:؛
لِ ْل َقاسِ ٌَ ِة قُلُو ُب ُه ْم مِنْ ِذ ْك ِر َّ ِ
هللا أُولَبِ َك فًِ َ
ض َبل ٍل ُم ِب ٍ
صدره منشرح
فجعل هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -وصؾ العبد المإمن أن
َ

ما ب ٌْن ذلك ضمن ملكوت السماوات واألرض الذي انفرد به هللا -

باإلسبلم ،وهو هنا ٌشمل الدٌن كله ،فإن معانً اإلٌمان الباطنة
هً مِن حقابق اإلٌمان ،وإذا أُطلِق اإلسبلم فإنه ٌشمل اإلٌمان

َع َّز َو َجلَّ ،-و َمن نظر إلى ذلك وشاهده هان علٌه كل شًء،
( َو َك َذلِ َك ُن ِري إِ ْب َراهٌِ َم َملَ ُكوتَ
الس َم َاوا ِ
ض َولِ ٌَ ُكونَ مِنَ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َّ

وٌشمل الدٌن كله.

ا ْل ُموقِنٌِنَ ) (األنعام.)5٘:

وانشراح الصدر ٌعٌن العبد على تحمل مشاق الحٌاة وأذى

ف َمن حصل له ذلك شعر بسعاد ٍة عظٌم ٍة على الدوام ،وأبصر

الناس؛ ولذا سؤل موسً ربه َ -ع َّز َو َجلَّ -شرح الصدر عندما
كلفه بالذهاب (إِلَى ف ِْر َع ْونَ إِ َّن ُه َط َؽى َ .قال َ َر ِّب ا ْ
صدْ ِري
ش َر ْح لًِ َ
احلُلْ ُع ْقدَ ًة مِنْ ل َِسانًِ ْ ٌَ .ف َق ُهوا َق ْولًِ)
س ْر لًِ أَ ْم ِري َ .و ْ
َ .و ٌَ ِّ

درك به الفرق
مواطن االختبلؾ واالفتراق ،وجعل هللا ُ له فرقا ًنا ٌُ ِ
س َّنة والبدعة ،والصواب
ب ٌْن الحق والباطل ،واإلٌمان والكفر ،وال ُ
والخطؤ؛ ف ٌُوفق فً عامة اجتهاداته ،وأخط ُرها ما ٌتعلق بمجموع

(طه)ٕ8-ٕٗ:؛ فالدعوة إلى هللا َ -ع َّز َو َجل َّ -قد ٌقع فٌها مِن أنواع

سنة،
األمة أو بمجموع طابفة الدعاة إلى هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -وأهل ال ُّ

األذى مِن الكفار والمنافقٌن والمبتدعٌن والظالمٌن وكل َمن

ضا لشرح الصدر ،وسبب إضافً لسعادة
فهذا النور عونٌ أٌ ً

خالفك؛ فكٌؾ ٌتحمل اإلنسان هذه المصاعب؟ وربما ضاقتْ

القلب ،ومعرفة الحقابق اإلٌمانٌة التً ٌرشد إلٌها القرآن.

نفسه بؤي درج ٍة مِن درجات االعتداء والتجاوز فً حقه؛ لكن
المإمن ذو الصدر الواسع المنشرح الذي ٌقتدي بؤنبٌاء هللا َ -ع َّز

ومِن أهم ما ٌدفعك إلٌه القرآن :أمر الدعوة إلى هللا َ -ع َّز َو َجلَّ-؛

َو َجلٌَّ -كون َم َثله مع أنواع متاعب الحٌاة وأنواع األذى الذي
ص ٌر واسع منٌؾ ذو حدٌقة أوسع منه
ٌصٌبه ك َم َث ِل رجل عنده َق ْ

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
سلسلت شٌاطٌنهم ،كا قال النبً َ -
فالناس قد ُ
اب
اب ا ْل َج َّن ِة َو ُؼلِّ َقتْ أَ ْب َو ُ
سلَّ َم( :-إِ َذا َجا َء َرمَضَانُ  ،فُ ِّت َحتْ أَ ْب َو ُ
َو َ
ت ال َّ
ش ٌَاطِ ٌنُ ) (رواه البخاري ومسلم واللفظ له) ،فإذا كان
ص ِّفدَ ِ
ارَ ،و ُ
ال َّن ِ

بكثٌر فؤلقى بعض الحاقدٌن داخل حدٌقة القصر بعض األوراق أو
بواقً الطعام مما ٌسمٌه الناس "زبالة" ،والحدٌقة فٌها مِن

بكثٌر مما ٌوسوس به
الشٌطان ٌعجز أن ٌوسوس فً رمضان
ٍ
فً ؼٌره فذلك ٌعٌنك فً دعوتك إلى هللا َ -ع َّز َو َجلَّ-؛ فانتهز

حقٌقة األمر -هذه الفضبلت مِن الطعام وؼٌره سما ًدا جٌ ًدا لهذه

الفرصة ،وكل ٌّ منا ٌنبؽً أن ٌكون داع ًٌا؛ ألم تسمع قول لقمان
ص َبل َة َو ْأ ُم ْر بِا ْل َم ْع ُروؾِ َوا ْن َه َع ِن
البنه وهو ٌعظهٌَ ( :ا ُب َن ًَّ أَق ِِم ال َّ
ور)
اص ِب ْر َعلَى َما أَ َ
ا ْل ُم ْن َك ِر َو ْ
صا َب َك إِنَّ َذلِ َك مِنْ َع ْز ِم ْاأل ُ ُم ِ

مِن ذلك؟! ال ٌتؤذى -بحمد هللا-؛ ألنه عنده مِن السعة ما ٌجعل

(لقمان)ٔ5:؟! فكما أمره بالصبلة أمره بالدعوة ،وهذا أمر ٌدلنا
على أن ًّ
كبل منا البد أن ٌكون داع ًٌا إلى هللا ،وكما أمر هللا َ -ع َّز

أنواع األشجار واألزهار ذات الرابحة الطٌبة التً تجعل -فً
األشجار المثمرة واألزهار ذات الرابحة الطٌبة؛ هل ترون َمن
بداخل القصر ٌتؤذى بما ٌُلقى فً حدٌقة القصر الواسعة بشًءٍ
مِن هذه األشٌاء أشٌاء تافهة ال قٌمة لها!

ٌل َر ِّب َك ِبا ْلح ِْك َم ِة َوا ْل َم ْو َ
س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم
عِظ ِة ا ْل َح َ
َو َجلَّ( :-ادْ ُع إِلَى َ
س ِب ِ
بِالَّتًِ ه ًَِ أَ ْحسَنُ ) (النحل.)ٕٔ٘:
3

سلَّ َم -أَ َم َر َر ُج ًبل أَ ْف َط َر فًِ َرمَضَانَ  :أَنْ ٌُ ْعتِقَ َر َق َب ًة ،أَ ْو
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
صو َم َ
ِسكٌِ ًنا".
ش ْه َر ٌْ ِن ،أَ ْو ٌُ ْط ِع َم سِ ِّتٌنَ م ْ
ٌَ ُ

فلتكن دعوتك إلى هللا َ -ع َّز َو َجل َّ -بما وصؾ هللا -سبحانه،-
وتجنب الؽلظة والعنؾ؛ فإن هللا رفٌق ٌحب الرفق فً األمر كله،
ما أمكن ذلك وما ُ
سلَّ َم:-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
شرع ذلك ،قال النبً َ -
( ٌَا َعابِ َ
الر ْف ِق َما َال
الر ْفقَ َ ،و ٌُ ْعطِ ً َع َلى ِّ
ِب ِّ
هللا َرفٌِقٌ ٌُح ُّ
ش ُة ،إِنَّ َّ َ

سولَ هللاِ!
وحدٌث الذي جامع أهله فً رمضان فقالَ :هلَ ْكتُ ٌَ ،ا َر ُ
ام َرأَتًِ فًِ َر َمضَانَ َ ،قالَ:
َقالََ ( :و َما أَهْ لَ َككَ؟) َقالََ :و َق ْعتُ َعلَى ْ

ٌُ ْعطِ ً َعلَى ا ْل ُع ْنؾِ َ ،و َما َال ٌُ ْعطِ ً َعلَى َما سِ َواهُ) (رواه مسلم)؛
فاجتهد أن تكون رفٌ ًقا فً دعوتك إلى هللا؛ فالقرآن ٌجعل قدوتك

صو َم
( َهلْ َت ِج ُد َما ُت ْعتِقُ َر َق َب ًة؟) َقالََ :الَ ،قالََ ( :ف َهلْ َت ْس َتطِ ٌ ُع أَنْ َت ُ
َ
ش ْه َر ٌْ ِن ُم َت َتابِ َع ٌْ ِن؟) َقالََ :الَ ،قالََ ( :ف َهلْ َت ِج ُد َما ُت ْط ِع ُم سِ ِّتٌنَ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
سَ ،فؤُت ًَِ ال َّنبِ ًُّ َ -
ِسكٌِ ًنا؟) َقالََ :الَ ،قالَُ :ث َّم َجلَ َ
م ْ

وأسوتك حٌاة األنبٌاء ،بؤن ترى دعوتهم وصبرهم وجهادهم فً
سبٌل هللا وإلعبلء كلمة هللا ،وترى عاقبة أمرهم؛ تؤخذ مِن ذلك

سلَّ َمِ -ب َع َر ٍق فٌِ ِه َت ْم ٌرَ ،ف َقالََ ( :تصَدَّ قْ ِب َه َذا) َقالَ :أَ ْف َق َر ِم َّنا؟ َف َما
َو َ
َبٌْنَ َال َب َت ٌْ َها أَهْ ل ُ َب ٌْ ٍ
ض ِح َك ال َّن ِب ًُّ َ -
ج إِ َل ٌْ ِه ِم َّناَ ،ف َ
ت أَ ْح َو ُ
ص َّلى هللاُ

دفعة عظٌمة تسٌر بها فً طرٌق الدعوة إلى هللا واألمر
بالمعروؾ والنهً عن المنكر على ما توجبه الشرٌعة ،وهذا

َب َفؤ َ ْط ِع ْم ُه أَهْ لَ َك)
سلَّ َمَ -ح َّتى َب َدتْ أَ ْن ٌَا ُبهُُ ،ث َّم َقالَْ ( :اذه ْ
َعلَ ٌْ ِه َو َ

الذي ٌهٌا األمة أعظم تهٌبة لمجاهدة أعدابها.

(متفق علٌه) .وإذا كانت الكفارة باقٌة فً ذمته كما دلَّ علٌه أول
إن أ ُ َّم ًة ال تؤمر فٌما بٌنها بمعروؾ وال تنهى عن منكرٌ ،نتشر

الحدٌث ،ألنه لما أعلمه بفقره أنه لٌس عنده شًء لم ٌسقط عنه

فٌها الفساد والفسق ،والفجور والتبرج وإضاعة الواجبات،

الكفارة؛ بل لما أتته الصدقة أمره أن ٌتصدق لٌكفر عما ارتكب

وأعظم ذلك :إضاعة الصلوات ،وإضاعة الزكوات ،والفطر فً
رمضان؛ وإن أ ُ َّم ًة بهذه المثابة ال تستحق أن تنصر ،بل تستحق

مِن جرٌمة عظٌمة.
وكذلك إذا وجدت َمن ٌسب وٌلعن وٌطعن ،وإذا وجدت َمن ٌكفر

منكرا
أن ٌسلط علٌها عدوها؛ لذلك ٌنبؽً إذا وجدت َمن ٌرتكب
ً

وٌرتد ك َمن ٌسب الدٌن أو ٌسب هللا أو ٌسب الرسول ،أو

فً نهار رمضان أن تدعوه إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة،

ٌستهزئ بالقرآن أو بالجنة والنار ،أو ٌستهزئ بالصبلة أو

وال بد أن ٌتكلم بالحق كل َمن ٌعرفه وعنده الدلٌل من الكتاب

بالصٌام؛ فبل بد أن تنهاه عن الردة والكفر ،وقل له قول هللا َ -ع َّز
سولِ ِه ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْه ِز ُبونَ َ .ال َت ْع َت ِذ ُروا َقدْ
َو َجلَّ( :-قُلْ أَ ِب َّ ِ
اهلل َوآ ٌَاتِ ِه َو َر ُ
َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إٌِ َمانِ ُك ْم) (التوبة.)ٙٙ-ٙ٘:

س َّنة ،وكل َمن ٌراه؛ فلو أن المفطر ً -
مثبل -عمدًا فً نهار
وال ُ
رمضان والذي ٌتبجح بذلك فً طرقات المسلمٌن كلما لقٌه مسلم
اتق هللا أنتَ فً رمضان ،وفطر ٌوم مِن رمضان أعظم مِن
قالِ :
عمرك كله ،ال ٌعوضك أن تصوم العمر كله ،وكما قال اإلمام

ولٌكن استداللك داب ًما بآٌات القرآن ،واتل آٌات القرآن على

الذهبً" :وعند المإمنٌن مقرر أن َمن ترك صوم رمضان ببل

الناس ،ال تقل لهم :الشًء الفبلنً حرام وتسكت؛ فإذا سمعت -

مرض؛ أنه شر مِن الزانً ومدمن الخمر ،بل ٌشكون فً

ً
مثبلَ -من ٌسمع المعازؾ فقل له :قال هللا َ -ع َّز َو َجلََّ ( :-والَّذٌِنَ

إسبلمه ،وٌظنون به الزندقة واالنحبلل" (انتهى) ،فل ُت َذ ِّكر َمن

لؽوا؟! وقال -
ُه ْم َع ِن اللَّ ْؽ ِو ُم ْع ِرضُونَ ) (المإمنون ،)ٖ:ألٌس هذا ً
ضوا َع ْن ُه َو َقالُوا لَ َنا أَ ْع َمالُ َنا
س ِم ُعوا اللَّ ْؽ َو أَ ْع َر ُ
َع َّز َو َجلََّ ( :-وإِ َذا َ
س َبل ٌم َعلَ ٌْ ُك ْم َال َن ْب َتؽًِ ا ْل َجا ِهلٌِنَ ) (القصص،)٘٘:
َولَ ُك ْم أَ ْع َمال ُ ُك ْم َ

مفطرا بذلك ،وأنه ال ٌقضٌه عنه صوم الدهر وإن صامه،
رأٌته
ً
وإن كان مؤمور بالقضاء والكفارة ،كما ورد عن أبً هرٌرة -
سلَّ َم( :-مَنْ أَ ْف َط َر
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َرضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -لقول النبً َ -

ٌل َّ
اس مَنْ ٌَ ْ
ش َت ِري لَ ْه َو ا ْل َحدٌِ ِ
هللاِ
ث لِ ٌُضِ ل َّ عَنْ َ
س ِب ِ
وقالَ ( :ومِنَ ال َّن ِ
اب ُم ِهٌنٌ ) (لقمان .)ٙ:قُل
بِ َؽ ٌْ ِر ِع ْل ٍم َو ٌَ َّت ِخ َذهَا ُه ُز ًوا أُولَبِ َك لَ ُه ْم َع َذ ٌ

فًِ َ
ار َة)
اء َعلَ ٌْهَِ ،وال َك َّف َ
ض َ
ش ْه ِر َرمَضَانَ َناسِ ًٌاَ ،فبل َق َ
حبان ،وحسنه األلبانً) ،وفً لفظ( :مَنْ أَ َكل َ أَ ْو َ
ش ِر َب فًِ َر َمضَانَ
ار َة) (رواه البٌهقً ،والحاكم ،وحسنه
اء َعلَ ٌْ ِه َوال َك َّف َ
ض َ
َناسِ ًٌاَ ،فبل َق َ
(رواه ابن

ص ْوتُ
انَ :
سلَّ َمَ ( :-
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
له :قال النبً َ -
ان َم ْل ُعو َن ِ
ص ْو َت ِ
ع ْن َد ُمصِ ٌ َب ٍة) (رواه البزار ،وحسنه
ص ْوتُ َر َّن ٍة ِ
ار ِع ْن َد ن ِْع َمةٍَ ،و َ
م ِْز َم ٍ

األلبانً)؛ فٌفهم منه بمفهوم المخالفة أن َمن أفطر عم ًدا؛ فعلٌه

األلبانً).

القضاء والكفارة ،كما قال أبو هرٌرة َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه ،-وكما
صلَّى
روى مسلم عن أبً هرٌرة -رضً هللا عنه" :-أَنَّ ال َّنبِ ًَّ َ -

فإذا سمع اإلنسان اآلٌات وكتب هللا له الهداٌة ،كان ذلك مِن
أعظم أسباب توبته إلى هللا َ -ع َّز َو َجل َّ-؛ فبل تقول له :الشًء
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ً
أصبل عن الملتزمٌن؛ فهم
الفبلنً حرام ،وهو لدٌه فكرة سٌبة

العبادة وقصدت إلى أدابها ،ولكن عجزت عنها ،كما ٌكتب لك

ٌحرمون كل شًء -كما تقول لهم وسابل اإلعبلم الفاسدة! -وؼٌر
ِّ

ثواب المجاهد إذا حدثت نفسك بالجهاد ورؼبت فً الشهادة فً

ذلك مِن أنواع التشوٌه!؛ فبل ٌكن كبلمك بؽٌر دلٌل ،قُل :قال هللا،

سبٌل هللا ،وإن عجزت عن أن تلحق بالمجاهدٌن! -وكذلك فكل

وقال الرسول.

حدٌث للنفس بالخٌر ٌُكتب لك به األجر ،وربما سبقت بعض
ئ َما َن َوى) (متفق
العاملٌن( :إِ َّن َما ْاألَ ْع َمال ُ ِبال ِّن ٌَّاتَِ ،وإِ َّن َما لِ ُكلِّ ا ْم ِر ٍ

وإذا وجدت متبرجة فقلَ ( :و َال َت َب َّر ْجنَ َت َب ُّر َج ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة ْاألُولَى)

علٌه).

(األحزاب ،)ٖٖ:ونحو ذلك؛ فذكر بالقرآن؛ فإن القرآن ٌتذكر به َمن
وعن أنس بن مالك َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -أن رسول هللا َ -
صلَّى هللاُ
سلَّ َمَ -ر َج َع مِنْ َؼ ْز َو ِة َت ُبوكََ ،فدَ َنا مِنْ ا ْل َمدٌِ َنةَِ ،ف َقالَ( :إِنَّ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
ٌراَ ،و َال َق َط ْع ُت ْم َوا ِد ًٌا إِ َّال َكا ُنوا َم َع ُك ْم)،
ِبا ْل َمدٌِ َن ِة أَ ْق َوا ًما َما سِ ْر ُت ْم َمسِ ً

ٌخاؾ وعٌد هللا ،ونحن نظن فً كل مسلم ومسلمة أن فً قلبه
ٌسٌراٌ -وقظ
مِن الخوؾ مِن هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -شٌ ًبا -ولو كان شٌ ًبا
ً
به فً رمضان -بإذن هللا -أضعاؾ ما ٌوقظ فً ؼٌره ،وهللا

سول َ َّ
س ُه ُم
هللاَِ ،و ُه ْم ِبا ْل َمدٌِ َنةِ؟َ ،قالََ ( :و ُه ْم ِبا ْل َمدٌِ َنةِ؛ َح َب َ
َقالُواٌَ :ا َر ُ
ا ْل ُع ْذ ُر) (رواه البخاري).

المستعان.
تدبر القرآن ،وإحٌاء القلب بما ٌنبت فٌه ِمن أسباب حٌاته ،مِن
أعمال القلب الواجبة التً هً اإلٌمان والخوؾ والرجاء،

فإذا حدثت نفسك واجتهدت فً أن تحصل مِن أبواب الخٌر ما

واإلخبلص والحب والشوق إلى هللا -سبحانه وتعالى ،-والٌقٌن

تقدر علٌه ُكتب لك األجر ،كما أنك تستطٌع أن تحصل كل ٌوم

بلقابه.

على حج ٍة وعمرةٍ؛ بؤن تصلً الصبح فً جماعة ثم تبقى إلى
صلَّى
سلَّ َم( :-مَنْ َ
ص َّلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
طلوع الشمس ،قال النبً َ -
هللا َح َّتى َت ْطلُ َع ال َّ
ص َّلى
س ُث َّم َ
ش ْم ُ
ا ْل َؽ َدا َة فًِ َج َما َع ٍة ُث َّم َق َع َد ٌَ ْذ ُك ُر َّ َ
ع ْم َرةٍَ ،تا َّم ٍة َتا َّم ٍة َتا َّم ٍة) (رواه
َر ْك َع َت ٌْ ِن َكا َنتْ لَ ُه َكؤ َ ْج ِر َح َّج ٍة َو ُ

أهم ما تبحث عنه حٌن تقرأ القرآن حب هللا -سبحانه -وحب
األنبٌاء ،وحب المبلبكة ،وحب كل َمن ٌعبد هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -مِن
الصالحٌن الذٌن صبروا واحتسبوا ،وشكروا نعمة هللا َ -ع َّز َو َجلَّ-

الترمذي ،وحسنه األلبانً) ،فؤنتَ كل ٌوم كؤنك أنفقت عشرات اآلالؾ

 ،وكل ذلك تؤخذه مِن القرآن؛ اجعل لنفسك نصٌ ًبا منه ،ال

حج ،وهً حجة تامة ،والناس ٌنفقون فً ذلك
فً عمر ٍة أو ٍ
أمواال طابلة تستطٌع أن تؤخذ ثوابها كل ٌوم إذا جلستَ تذكر هللا.

تضٌعه ،واجتهد فً طاعة هللا َ -ع َّز َو َجلَّ.-
وكذلك من أعمال البر والخٌر فً رمضان :االعتمار ،قال النبً -
ع ْم َرةٌ فًِ َرمَضَانَ َت ْع ِدل ُ َح َّج ًة) (رواه
سلَّ َمُ ( :-
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ

ومِن أهم الوصاٌا ب ٌْن ٌدي هذا الشهر :تجنب الجدل ،وتجنب
المناقشات التً ال فابدة فٌها ،واجعل جدالك بالتً هً أحسن؛

مسلم) ،فإذا ٌسر هللا لك ذلك فاجتهد أن ٌحضر قلبك فٌها ،وأن

ٌدور حول اآلٌات ودالالتها واألحادٌث وبٌانها ،وتجنب ما ٌجر

تإدي هذه المناسك متوجها إلى هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -باالستجابة ،ملب ًٌّا

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
إلٌه الجدل مِن المراء المذموم ،فإن رسول هللا َ -
ض ا ْل َج َّن ِة لِمَنْ َت َر َك ا ْلم َِرا َء،
سلَّ َم -قال( :أَ َنا َزعٌِ ٌم ِب َب ٌْ ٍ
ت فًِ َر َب ِ
َو َ
َوإِنْ َكانَ ُم ِح ًّقاَ ،و ِب َب ٌْ ٍ
ِبَ ،وإِنْ َكانَ
سطِ ا ْل َج َّن ِة لِمَنْ َت َر َك ا ْل َكذ َ
ت فًِ َو َ
ت فًِ أَ ْع َلى ا ْل َج َّن ِة لِمَنْ َحسَّنَ ُ
خلُ َق ُه) (رواه أبو داود،
از ًحاَ ،و ِب َب ٌْ ٍ
َم ِ

بقلبك ق ْبل أن ٌلبً لسانك ،شاه ًدا فضل هللا َ -ع َّز َو َجلَّ -ونعمته،
طاب ًفا قلبك بؤمر هللا وشرعه كما ٌطوؾ بدنك ببٌته الحرام،
واجعل عمرتك تجدٌدً ا لشباب قلبك وحٌاته.

وحسنه األلبانً).

وإذا لم ٌتٌسر فحدث نفسك بها كما تحدث نفسك بالجهاد فً
سبٌل هللا ،وبكل أنواع الطاعات ،إذا ٌسر هللا لك ذلك ورؼبت إلى

فاللهم وفقنا فً شهر رمضان المبارك إلى ما تحبه وترضاه،

هللا فتح هللا لك مِن أبواب الرزق ما هو ضٌق اآلن ،لكً تجد

واجعلنا م َمن ٌصومه إٌما ًنا واحتسا ًبا فتؽفر له ،واجعلنا م َمن

بفضل هللا -سبحانه -أبواب الخٌر إلٌك سابرة كما تسٌر أنتَ

ٌقومه إٌما ًنا واحتسا ًبا فتؽفر له ،اللهم وفقنا لقٌام لٌلة القدر

إلٌها؛ فحدث نفسك ،وادع هللا أن ٌٌسر لك ،ولربما كتب لك وأنت

إٌما ًنا واحتسا ًبا ،واؼفر لنا ٌا رب العالمٌن.

تحرك قدمك -بؤنك أحببت هذه
جالس ثواب معتمر وحاج وأنت لم ِّ
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وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الؽزو اإلسرابٌلً للبنان:

مذابح "صابرا وشاتٌبل" ...وصمة عار فً تارٌخ
إسرابٌل وقوات الكتابب اللبنانٌة!

جاء ؼزو إسرابٌل للبنان فً عام ٕٔ98م بقٌادة وزٌر الدفاع
اإلسرابٌلً (آرٌل شارون) ً
ردّ ا -كما زعمتْ إسرابٌل -على

كتبه /عبلء بكر

محاولة اؼتٌال السفٌر اإلسرابٌلً فً لندن بؽرض مطاردة رجال
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

المقاومة الفلسطٌنٌة التابعٌن لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنً
الموجودٌن داخل لبنان ،والتً ٌرأسها "ٌاسر عرفات" الموجود

فـ"صابرا وشاتٌبل" مخٌمان فلسطٌنٌان مِن جملة ثبلثة عشر

فً العاصمة اللبنانٌة (بٌروت)؛ جاء ذلك رؼم إعبلن جماعة

مخٌ ًما فلسطٌن ًٌّا كانتْ موجودة فً لبنان وقت االجتٌاح

(أبو نضال) المناهضة أنها التً قامتْ بمحاولة االؼتٌال ،وهً

اإلسرابٌلً للبنان فً عام ٕٔ98م ،وهً مخٌمات مسجلة

جماعة لٌاسر عرفات.

رسم ًٌّا لدى هٌبة األمم المتحدة ،وٌقع المخٌمان شمال طرٌق
(بٌروت  -دمشق) الدولً ،فً الضواحً الجنوبٌة مِن العاصمة

ت إسرابٌلٌ ٍة عنٌف ٍة مِن
بدأ الؽزو فً ٌوم "ٗٔ98ٕ-٘-م" بؽارا ٍ

بٌروت ،وٌفصل ب ٌْن المخٌمٌن مسافة نصؾ مٌل فقط.

ت عسكرٌ ٍة
السبلح الجوي ،ثم بعد ٌومٌن بدأ الؽزو البري بقوا ٍ
ضخمةٍ ،وأعلنت إسرابٌل أن الؽرض مِن اجتٌاح جنوب لبنان هو

وقد تم إنشاء المخٌمٌن مع وصول أول مجموع ٍة مِن

التوؼل إلى مسافة ٓٗ كٌلو متر داخل األراضً اللبنانٌة ،وهً

الفلسطٌنٌٌن القادمٌن مِن فلسطٌن المحتلة عقب النكبة فً عام

المسافة المطلوبة لمنع الصوارٌخ التً ٌطلقها رجال المقاومة

ٔ9ٗ8م ،وبدأ ظهور المخٌمٌن بمجموع ٍة مِن الخٌام ،ثم بنٌت

الفلسطٌنٌة مِن جنوب لبنان إلى شمال إسرابٌل (فلسطٌن المحتلة

منازل بسٌطة مِن الطوب ،ومؽطاة بؤلواح مِن الزٌنكو ،والقلٌل

مِن عام ٔ9ٗ8م)؛ لذا سمت إسرابٌل هذه العملٌة باسم( :سبلم

منها شٌد بؤعمدة ،ورؼم أن المخٌمٌن ٌعٌش فٌهما عشرات

الجلٌل!).

اآلالؾ مِن البلجبٌن؛ إال أن المسجل منهم فً وكالة ؼوث
البلجبٌن ٕٓ ألؾ فلسطٌنً فقط.

وقد حاولتْ قوات المقاومة الفلسطٌنٌة التصدي للقوات
اإلسرابٌلٌة ،كما أظهرت مخٌمات البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً

وعلى أطراؾ مخٌم "شاتٌبل" مِن الجنوب توجد مستشفى

جنوب لبنان -التً لم ٌكن أمامها إال التصدي وحدها للؽزاة-

(عكا) ،وفً أقصى شمال مخٌم "صابرا" توجد مستشفى

مقاومة عنٌفة ،أعاقت تقدم القوات اإلسرابٌلٌة عدة أٌام ،ولكنها

(ؼزة) ،وكبلهما تابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،وٌعمل بهما

بالطبع لم تكن قادرة على مواجهتها؛ لضعؾ إمكانٌاتها،

عرب وأجانب مِن المتطوعٌن تحت رعاٌة (الصلٌب األحمر

وسرعان ما تحولت هذه المخٌمات وما حولها إلى مناطق

الدولً) ،وقد شهدت مستشفى (ؼزة) هروب عدد كبٌر مِن

قتل
منكوبة ،نشر فٌها الجٌش اإلسرابٌلً الذعر بما قام فٌها مِن ٍ

النساء واألطفال إلٌها مع تسرب األخبار عن المجزرة التً

وتهجٌر.
ب
واعتقال ،واؼتصا ٍ
ٍ
ٍ

ٌتعرض لها سكان المخٌمٌن.

احتبلل بٌروت:

بداٌة المذبحة:

واصلت القوات اإلسرابٌلٌة تقدمها فً عمق لبنان ،بل تقدمت

بدأت المذبحة المروعة ق ْبل ؼروب شمس ٌوم الخمٌس "-9-ٔٙ

باتجاه بٌروت العاصمة ،إذ لم تجد مقاومة أمامها تمنعها مِن

حصارا مشددً ا،
باقتحام للمخٌمٌن بعد حصارهما
ٕٔ98م"
ً
ٍ
واستمرت حتى ظهر ٌوم السبت ٔ98ٕ-9-ٔ8م ،وقتل فٌها

ذلك :فالجٌش اللبنانً لم ٌتدخل بدعوى أن االجتٌاح اإلسرابٌلً
الؽرض منه رجال المقاومة الفلسطٌنٌة ،والقوات السورٌة لم

مدنً معظمهم مِن النساء والشٌوخ واألطفال
أكثر مِن ٖٓٓ٘
ّ

تتدخل فً القتال ،رؼم مرور القوات اإلسرابٌلٌة على محاور

وبدم باردٍ.
بصور ٍة بشع ٍة
ٍ

تسٌطر علٌها القوات السورٌة الموجودة فً لبنان وقتها بدعوى
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االلتزام بوقؾ إطبلق النار مع القوات اإلسرابٌلٌة ،أما قوات

وقد صحب ذلك الخروج للمقاتلٌن الفلسطٌنٌٌن مِن

الكتابب اللبنانٌة فاتضح مِن األحداث أنها كانت متواطبة مع

بٌروت الؽربٌة التؤكٌد على:

القوات اإلسرابٌلٌة؛ لذا لم تتعرض للقوات المتوؼلة ،إذ أن
تدمٌر القوات الفلسطٌنٌة التابعة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

 -تعهد الجمٌع بما فٌهم الحكومة األمرٌكٌة بتؤمٌن سبلمة

سنٌة فً لبنان ٌصب فً مصلحة قوات
و َمن ٌحالفها مِن القوى ال ُّ

المدنٌٌن فً بٌروت.

الكتابب فً ضوء الصراع الطابفً وما صاحبه مِن حرب أهلٌة
 -تولً السلطة الشرعٌة اللبنانٌة زمام األمور فً بٌروت

فً لبنان.

الؽربٌة.
وقد استفادت إسرابٌل مِن عمٌلها فً جنوب لبنان الرابد اللبنانً
 -التؤكٌد على عدم السماح للقوات اإلسرابٌلٌة بدخول بٌروت

بكٌان له
"سعد حداد" ،الذي كان قد استقل بتوجٌ ٍه مِن إسرابٌل،
ٍ

الؽربٌة.

ولقواته فً جنوب لبنان لخدمة المصالح اإلسرابٌلٌة!

مشاركة قوات دولٌة متعددة الجنسٌات فً حفظ األمن على

أما المناطق التً تقطنها عناصر حركة "أمل" الشٌعٌة و"حزب

خطوط التماس.

هللا" الشٌعً بجنوب لبنان ،فلم تتعرض لها إسرابٌل ،ولم تشارك
أٌضا فً المواجهة.
ً

وعلى ذلك تم رحٌل آخر المقاتلٌن الفلسطٌنٌٌن فً األول مِن
سبتمبر ٕٔ98م عن طرٌق البحر إلى تونس.

حصار بٌروت الؽربٌة:

بدأت بعد ذلك القوات اإلسرابٌلٌة فً التقدم للسٌطرة على الطرق

واصلت القوات اإلسرابٌلٌة حتى وصلتْ إلى بٌروت العاصمة فً

الربٌسٌة المإدٌة إلى بٌروت ،وبدأ الجٌش اللبنانً فً تسلم

ظل التواطإ السوري وتسهٌبلت سعد حداد ،وحزب الكتابب،

مخازن األسلحة التابعة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،وقامتْ

فقامت بتدمٌر جنوب وؼرب بٌروت مِن البر والبحر والجو،

حركة أمل الشٌعٌة -تفاد ًٌا ألي مواجه ٍة عسكرٌ ٍة مع إسرابٌل-

وحاصرت مقاتلً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ومعهم (ٌاسر

بتسلٌم موقع لها فً بٌروت الؽربٌة للجٌش اللبنانً بعد إدعاء

عرفات) فً بٌروت الؽربٌة ،وقطعت عنهم كل وسابل الحٌاة

إسرابٌل وجود بقاٌا مِن المقاتلٌن الفلسطٌنٌٌن فً هذا الموقع.

والمعٌشة مِن ماءٍ وؼذاءٍ وكهرباء ،واستمر الحصار مدة تسعة
وسبعٌن ٌو ًما كاملة ،سقط فٌه اآلالؾ مِن القتلى والمصابٌن،

مخالفة التعهدات:

وهو الحصار الذي أسفر على إرؼام رجال المقاومة الفلسطٌنٌة
على الرحٌل التام مِن بٌروت إلى تونس ،كما تم طرد بقٌة رجال

رؼم رحٌل المقاتلٌن الفلسطٌنٌٌن مِن بٌروت الؽربٌة فقد استمر

المقاومة الفلسطٌنٌة بعد ذلك مِن طرابلس.

االحتبلل اإلسرابٌلً لبٌروت حتى تم اختٌار بشٌر الجمٌل زعٌم
حزب الكتابب ربٌسا للبنان فً أوابل شهر سبتمبر ،أي بعد رحٌل

وجاءت موافقة "ٌاسر عرفات" ورجاله على مؽادرة

الفلسطٌنٌٌن بؤسبوعٌن.

لبنان العتباراتٍ ،منها:
فً التاسع من سبتمبر بدأت القوات المتعددة الجنسٌات فً
 -تجنٌب المدنٌٌن فً بٌروت الؽربٌة المزٌد مِن القصؾ والدمار

الرحٌل مِن بٌروت ق ْبل انتهاء انتدابها المقرر له ٕٔ سبتمبر

والمعاناة.

ٕٔ98م ،وخبل ًفا لما تعهدت به مِن التواجد لضمان سبلمة وأمن
المدنٌٌن طوال التواجد اإلسرابٌلً فً بٌروت ،فؽادرت مشاة

 -الٌؤس مِن وصول أي نجدة عربٌة مِن الخارج.

البحرٌة األمرٌكٌة التابعة للقوات المتعددة الجنسٌات لبنان فً
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ٓٔ سبتمبر ،تلتها القوات اإلٌطالٌة فً ٔٔ سبتمبر ،ثم القوة

المذبحة البشعة التً ارتكبت فً حق الفلسطٌنٌٌن داخل

الفرنسٌة فً ٖٔ سبتمبر.

المخٌمٌن ،والتً استمرت ٓٗ ساعة كاملة ،مِن الساعة
الخامسة عصر ٌوم الخمٌس  ٔٙسبتمبر وحتى الساعة التاسعة

وقد أعقب ذلك اؼتٌال (بشٌر الجمٌل) -الربٌس اللبنانً

صباح ٌوم السبت التالً ،بدأت واستمرت حتى نهاٌتها على

المنتخب -وبعض معاونٌه فً ٗٔ سبتمبر بواسطة عبوة

مرأى ومسمع القوات اإلسرابٌلٌة التً تواطؤت مع قوات الكتابب

متفجرة فً مقر حزب الكتابب باألشرفٌة فً بٌروت الشرقٌة

فً تنفٌذ المذبحة ،فلم تتحرك لمنع أو إٌقاؾ المذبحة ،وحاصرت

(معقل الكتابب) ،بالرؼم مِن كل احتٌاطات األمن المشددة حول

المخٌمٌن طوال العملٌات ،ولم تسمح بخروج -أو فرار-

مقر الحزب ،والتً ٌصعب منها وصول ؼرباء إلى مقر الحزب

الفلسطٌنٌٌن مِن المخٌمٌن ،وسمحت بتدفق قوات الكتابب على

أو تفجٌره!

المخٌمٌن ،كما منعت المراسلٌن الصحفٌٌن مِن الوصول
للمخٌمٌن طوال المذبحة بدعوى وجود قتال فٌهما ،وقدمت

فً الٌوم التالً تقدمت القوات اإلسرابٌلٌة تجاه بٌروت الؽربٌة؛

الطعام والشراب لقتلة مٌلٌشٌات الكتابب طوال ساعات المذبحة،

ت مِن
بدعوى أن دخولهم بٌروت الؽربٌة لمنع أي اعتداءا ٍ

بل أمدتهم بإحدى الجرافات (بلدوزر) ،وقد تجاوز عدد قتلى تلك

نصارى حزب الكتابب على المسلمٌن مِن الفلسطٌنٌٌن

المذبحة ٖٓٓ٘ مِن المدنٌٌن أكثرهم مِن النساء والشٌوخ و

واللبنانٌٌن انتقا ًما الؼتٌال بشٌر الجمٌل زعٌم الكتابب.

األطفال.

وبالفعل سٌطرت القوات اإلسرابٌلٌة على بٌروت الؽربٌة ،وقامت

وقد خرجتْ إسرابٌل بعدها لتعلن إدانتها للمذبحة! وزعمت فً

بفرض حظر التجول فٌها ،كما قامت بمحاصرة مخٌمً صابرا

كذب مكشوؾ أنها لم ٌكن بوسعها منع المذبحة أو إٌقافها ،وقد

وشاتٌبل بقواتها العسكرٌة ،مِن دبابات ومدرعات ،مصحوبة

كشفت التحقٌقات -داخل إسرابٌل نفسها -بعد ذلك التورط

بناقبلت جنود وجرافات (بلدوزرات) ،وفً تواطإ ال شك فٌه

الفاضح للقادة العسكرٌٌن والمسبولٌن اإلسرابٌلٌٌن فً اإلعداد

ت مِن
سمحت القوات اإلسرابٌلٌة المحاصرة للمخٌمٌن لقوا ٍ

والمتابعة للمذبحة البشعة للفلسطٌنٌٌن داخل المخٌمٌن.

الكتابب المعروفة بعدابها للتواجد الفلسطٌنً فً لبنان بدخول
المخٌمٌن والتعامل مع َمن فٌه بدعوى تصفٌة َمن ٌكون فٌه مِن

تحت إلحاح الرأي العام اإلسرابٌلً والدولً شكلت الحكومة

المقاتلٌن الفلسطٌنٌٌن.

اإلسرابٌلٌة لجنة تحقٌق خاصة للتحقٌق فً مدى مسبولٌة الدور
اإلسرابٌلً فً مذابح صابرا وشاتٌبل ،وذلك فً نهاٌة ٕٔ98م،

الدور اإلسرابٌلً فً المذبحة:

وبعد قرابة خمسة أشهر مِن ارتكاب المذبحة أصدرت اللجنة

قامت القوات اإلسرابٌلٌة بالتمهٌد لدخول قوات الكتابب المخٌمٌن

تقرٌرها النهابً فً "ٔ98ٖ-ٕ-8م" ،وفٌه حملت اللجنة

ً
أوال ثم تؽطٌة عملٌاتها فٌهما ثان ًٌا بقصؾ مدفعً ،وساهمت

مسبولٌة المذبحة المباشرة لقوات الكتابب ،لكنها أقرت بمسبولٌة

ضا فً هذه العملٌات بإنارة المخٌم ً
لٌبل بالقذابؾ المضٌبة
أٌ ً

القوات اإلسرابٌلٌة عما ارتكبته قوات الكتابب.

طوال تواجد قوات الكتابب بالمخٌمٌن ً
لٌبل لمساعدة قوات

لذا جاء فً تقرٌرها:

الكتابب للقٌام بما ترٌده.

 -مطالبة وزٌر الدفاع اإلسرابٌلً (آرٌل شارون) باالستقالة مِن

وقد اعترؾ (آرٌل شارون) وزٌر الدفاع اإلسرابٌلً الذي قاد

منصبه ،لمسبولٌته بشك ٍل خصوصً ومباشر عن المذبحة التً

الؽزو اإلسرابٌلً للبنان بؤنه بنا ًء على موافقة مجلس الوزراء

وقعت.

اإلسرابٌلً المسبقة ق ْبل اجتٌاح لبنان على قبول مشاركة قوات
الكتابب اللبنانٌة وقوات الرابد سعد حداد -العمٌلة إلسرابٌل فً
جنوب لبنان -إلى جانب القوات اإلسرابٌلٌة خبلل الؽزو فقد تم
السماح لقوات الكتابب بدخول مخٌمً صابرا وشاتٌبل ،أي أن
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 -توجٌه اللوم إلى ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً (مناحم بٌجن) لعدم

مترا كومة مِن الجثث تشابكت
المكثؾ ،وعلى مسافة خمسٌن ً

اهتمامه -بعد معرفته واطبلعه على عملٌات الكتابب فً

أرجلها وأٌدٌها كؤنها تحتمً ببعضها مِن قسوة لحظات الموت،

المخٌمٌن -باالستفسار عن حقٌقة ما ٌحدث ومدى خطورته.

ت فً الرأس ،عٌونهم مفتوحة
وقد قتلوا جمٌ ًعا برصاصا ٍ
ومتشنجة ،لم ٌذهب الموت ما كان فٌها مِن رعب ،خاصة فً

 -المطالبة بعدم بقاء الجنرال (ٌهوشوع ساؼً) فً منصبه

أعٌن األطفال.

كمدٌر لؽرفة العملٌات العسكرٌة (ربٌس االستخبارات) لتورطه
 -وعلى مسافة قرٌبة جثث خمس نساء وعدد مِن األطفال ،ملقاة

فً الجرٌمة ،وقد استقال (ساؼً) من منصبه فٌما بعد.

فوق كومة مِن تراب ،بٌنها امرأة مستلقٌة على ظهرها ،وقد
 -المطالبة بمنع قابد المنطقة الشمالٌة الجنرال (أمٌر دوري) مِن

شق ثوبها عن صدرها وقطعت حلمتاها ،وإلى جانبها رأس بدون

الخدمة العسكرٌة بالجٌش لمدة ثبلث سنوات ،لتورطه فً

جس ٍد لطفلة تنظر بؽضب ،وطفلة أخرى ال ٌزٌد عمرها على

الجرٌمة.

ً
ملطخا بالطٌن ،ورأسها مهشم
الثالثة ،ترتدي ثو ًبا أبٌض
برصاصة.

 المطالبة بمنع أعطاء أي مسبولٌات مٌدانٌة لقابد القواتاإلسرابٌلٌة فً لبنان (عاموس ٌارون) لمدة ثبلث سنوات ،وذلك

 -وأمام بوابة منزل تهدم نصفه امرأة شابة سقطتْ على وجهها،

لعدم قٌامه بؤي إجراءات إلٌقاؾ مذابح قوات الكتابب فً

وهً تحتضن رضٌعها ،كانت تسعى للفرار مِن وجه القتلة

المخٌمٌن.

وطفلها ب ٌْن ٌدٌها ،ولكن َمن قتلوها أطلقوا النار على ظهرها،
فاخترق الرصاص الذي أصابها جسدها واستقر فً جسد

 -وقد عقدت الحكومة اإلسرابٌلٌة جلسة طاربة بعد نشر تقرٌر

الرضٌع ،فسقطت على وجهها ،وهً تشد رضٌعها إلى صدرها،

لجنة التحقٌق اإلسرابٌلٌة قررت فٌها مطالبة الجنرال (آرٌل

و تتشبث به.

شارون) بتقدٌم استقالته مِن وزارة الدفاع ،على أن ٌستمر فً
كوزٌر ببل وزارة.
الوزارة اإلسرابٌلٌة
ٍ

 وبجوار جدار اصطفت عشرون جثة مربوطة األٌدي لفتٌة فًسن الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

مِن وصؾ المراسلٌن الصحفٌٌن للمخٌمٌن بعد انتهاء
المذبحة:

 وفوق تل مِن األنقاض تمدد جسد طفلة فً نحو الرابعة مِنعمرها ،ب ٌْن أحجار بٌت مهدم ،أفرغ قاتلها رصاصته فً عجزها

نددتْ وسابل اإلعبلم العالمٌة المختلفة بهذه المذبحة الشنٌعة

فسقطت على وجهها ،ال ٌظهر منها إال عجزها الدامً.

وعدتها وصمة عار فً جبٌن إسرابٌل وقوات الكتابب ،وقد ذكر
المراسلون ما رأوه مِن صور بشعة مروعة عند دخول المخٌمٌن

 -أكوام متفرقة مِن أنقاض المنازل واألحجار كومتها الجرافات

بعد انتهاء المذبحة تب ٌِّن بشاعة ما حدث.

فوق الجثث ،وبرزت مِن وسطها أذرع وأرجل الضحاٌا ،وفً
وسط الكومة مِن األنقاض امتدت ٌد امرأة حاملة بطاقة هوٌتها

فجاء فٌما ذكروه:

اللبنانٌة التً لم تمنع قاتلها مِن قتلها.

 -انتشرت رابحة الموت وأسراب الذباب وأكوام الجثث فً كل

 -جثة رجل معلقة تترنح مِن إحدى النوافذ ،وجثة امرأة حامل

مكان ،فً الطرق والشوارع الفرعٌة ،وتحت العربات ،وفوق

بقر القتلة بطنها وأخرجوا الجنٌن مِن أحشابها ،وجثث أخرى بدا

أكوام األنقاض والقمامة ،وفً مداخل البٌوت وؼرفها.

أنها تعرضت لعملٌات تعذٌب ق ْبل قتلها ،حٌث قطعت أوصالها ،أو
هشمت رإوسها ،أو طعنت بالسكاكٌن ،وحولها برك مِن الدماء

 -عند المدخل الجنوبً لمخٌم "شاتٌبل" صؾ من البٌوت

المتجمدة.

الصؽٌرة ،وقد انهارت فوق أصحابها نتٌجة القصؾ المدفعً
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 -فً أحد األزقة طفلتان فً نحو الحادٌة أو الثانٌة عشرة مِن

وٌمضً فٌقول" :فً بستان صؽٌر ٌحٌط بؤحد المنازل أُلقٌت

عمرهما مستلقٌتان على ظهرٌهما متباعدتا الساقٌن ،قام القتلة

جثتا امرأتٌن فً كوم ،فبدا الكوم وكؤنه كٌس مِن الحنطة وسط

باؼتصابهما ق ْبل أن ٌطلقوا الرصاص على رأسٌهما.

األنقاض ...وبرز مِن داخل الكوم رأس طفل ؼشً الموت عٌنٌه
الصؽٌرتٌن ...وقُ ْرب جثة هذا الطفل برزتْ جثة طفل آخر ال ٌزٌد

 -محافظ نقود متناثرة حول أكوام الجثث تدل على أن القتلة كانوا

بسكٌن حادة ،ولؾ جسده
سنه عن سن ٍة واحد ٍة قُطع رأسه
ٍ
باألقماط الكتانٌة .وفً دهلٌز مِن دهالٌز شاتٌبل شاهدتُ بؤم عٌنً

ٌستولون على أموال ضحاٌاهم ،وعلب ذخٌرة وأعٌرة نارٌة
فارؼة ،وأوراق ملونة مِن التً تؽلؾ قطع الشٌكوالتة ،علٌها

جثتٌن لفتاتٌن فً ربٌع عمرٌهما واحدة فً الحادٌة عشر ...وقد

كتابات بالعبرٌة تدل على أنها مصنوعة فً إسرابٌل.

استلقتا على ظهرٌهما بعد اؼتصابهما بعد أن أطلق النار على
رأسٌهما ...وقرب هاتٌن الفتاتٌن رأٌت جثة ثمانٌة رجال ربطوا

 -آثار الجرافات على طرق رملٌة تإدي إلى أماكن بها قبور

إلى أحد الجدران فً منزل متهدم ٌحمل رقم ٕٗٗ كتب بالون

جماعٌة ،حاول فٌها القتلة إخفاء الجثث بردمها بالجرافات وسط

األحمر ثم أطلق النار علٌهم فلقوا مصرعهم ...وفً دهلٌز آخر:

األنقاض ،أو بحملها بالجرافات إلى شاحنات نقلتها إلى أماكن

وضعت ست عشرة طفلة ،الواحدة فوق األخرى بحٌث لم تمر

قبور جماعٌ ٍة تضم العشرات مِن الجثث،
مجهولة ،أو بدفنها فً
ٍ
وقد تجمدت فوقها الدماء وأسراب الذباب.

علٌهم لٌلة واحدة حتى تجمدت هذه الجثث وكؤنها ركام واحد!
ومِن ناحٌة أخرى مِن هذا الدهلٌز :شاهدتُ جثة امرأة ال ٌزٌد

 -وفً مستشفى عكا قتل أطباء ومرضى ،وقتل العدٌد مِن

عمرها عن األربعٌن ،وقد ارتدت ثوبها القروي الطوٌل المطرز،

العاملٌن والسكان الذٌن لجبوا إلى المستشفى ،ووجد طفل جرٌح

قدٌم ،وهً ملقاة على ظهرها تحدق فً
بلفاح
والتفح رأسها
ٍ
ٍ
السماء الزرقاء فوقها وقد اخترقت رصاصتان صدرها!".

لم ٌتجاوز عمره ٗٔ عا ًما على سرٌره ،وقد تم إفراغ الرصاص
مِن رشاش فً رأسه!

قال" :فً مخٌم صابرا كان المشهد أشد فظاعة ...أبصرت

وقد كتب (لورٌن جنكز) مراسل صحٌفة (الواشنطن بوست)

ً
ً
وأطفاال،
شٌوخا ونسا ًء
وصؽارا،
كبارا
المذبوحٌن والمذبوحات
ً
ً

األمرٌكٌة عما شاهده عند دخول المخٌمٌن ٌوم السبت بعد انتهاء

أمتار مِن المخٌم" .وقال
قد ألقوا ب ٌْن األنقاض على مسافة
ٍ
ضا" :وعند مدخل صابرا الجنوبً رأٌت حفرة قطرها عشرة
أٌ ً

المذبحة والسماح بدخول المراسلٌن الصحفٌٌن ٌقول" :فً
صبٌحة السبت كان مشهد المخٌمٌن وكؤنه كابوس رهٌب مِن

أمتار ...لقد استخدمت هذه الحفرة كمقبر ٍة جماعٌ ٍة دُفنت فٌها

كوابٌس جحٌم دانتً ...فقد رأٌنا النسوة ٌولولن جماعات

مبات الجثث ،ثم ؼطٌت بالتراب ،وجاءت الجرافات فؽطت هذا

جماعات ،وهن ٌنعٌن أحبابهن وأقاربهن ،وكانت جثث هإالء

التراب إلخفاء معالم الجرٌمة!".

األحبة تنتفخ بتؤثٌر حرارة الشمس البلفحة ...ورأٌنا طرق
المخٌمٌن ملٌبة باآلالؾ مِن خراطٌش البارود الفارؼة التً كان

موقع أنا السلفً

القتلة قد أطلقوها على السكان ،كما رأٌنا ألعاب األطفال مختلطة
www.anasalafy.com

بؤحذٌة وشباشب النساء ،وقد تعقبهم المجرمون للفتك بهن بعد
خروجهن مِن أكواخهن لٌلذن بالفرار.
بدوار
لقد أحصٌت أنا بنفسً س ًتا وأربعٌن جثة ،أصبت بعدها
ٍ
مرعب ،حملتُ بعده إلى الفندق ،كما أحصى مراسلون آخرون
كانوا معً ما ٌزٌد على المابة جثة ،لقد دكت المنازل بالدٌنامٌت،
وقامت الجرافات اإلسرابٌلٌة العسكرٌة بجرؾ الجثث مع أنقاض
البناء".
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دور روسٌا الشٌوعٌة فً مساعدة ٌهود فلسطٌن

تفعٌله فً ظل االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن ،بعكس الٌهود
الروس الذٌن ارتضوا الهروب مِن االضطهاد القٌصري فً

كتبه /عبلء بكر

روسٌا إلى المستعمرات التً بدأ ظهورها فً فلسطٌن ،حٌث
األرض التً ٌتطلعون بعٌونهم إلٌها ،وٌحلمون بعاطفتهم بها فً

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

ظل حرك ٍة صهٌونٌ ٍة رسمت المنهج والطرٌق ،وبدأت خطواتها
الفعلٌة فً التنفٌذ والبناء.

فمما ال ٌتنبه له الكثٌرون :الدور الكبٌر الذي قامتْ به روسٌا
الشٌوعٌة وحلفاإها مِن دول أوروبا الشرقٌة التابعة لها (الكتلة

 -أن موجات الهجرة األولى للٌهود إلى أرض فلسطٌن ،وإنشاء

الشرقٌة) فً مساعدة ٌهود فلسطٌن وإقامة دولة إسرابٌل ،بل

مستعمرات صهٌونٌة فٌها ،كان أؼلبها مِن الٌهود الروس،

وفً استمرار وتقوٌة وجودها بعد قٌامها ،وهو ما نسعى إلى

وٌهود أوروبا الشرقٌة.

اإلشارة إلٌه هنا فً عجالة واختصار.

 -أن أكثر زعماء ورإساء إسرابٌل وقادتها بعد قٌامها كانوا

ً
أوال :االستفادة ؼٌر المباشرة مِن روسٌا القٌصرٌة:

مهاجرٌن مِن روسٌا وأوروبا الشرقٌة إلى إسرابٌل.

رؼم ما تعرض له الٌهود فً عهد روسٌا القٌصرٌة مِن اضطهاد

 -أن الٌهود الروس والشرقٌٌن تمسكوا داب ًما بؤن تكون فلسطٌن

فً بعض الفترات فً النصؾ الثانً مِن القرن التاسع عشر

هً األرض المقترحة إلقامة الدولة الٌهودٌة ،وعارضوا أي

المٌبلدي؛ إال أن الحركة الصهٌونٌة التً أنشؤها (تٌودور

مقترح ٌتضمن تقدٌم أرض أخرى إلقامة دولة للٌهود فٌها

هرتزل) استفادت مِن هذا االضطهاد مِن روسٌا القٌصرٌة فً

كاألرجنتٌن فً أمرٌكا الجنوبٌة أو أوؼندا فً إفرٌقٌا.

وطن قومًٍ للٌهود ٌؤمنون فٌه مِن
تدعٌم دعوتها إلى إقامة
ٍ
االضطهاد والمعاداة ،كما استؽلت بعد ذلك دعوى معاداة السامٌة

سرا مع الحركة
ثان ًٌا :تواصل الشٌوعٌٌن الروس
ًّ

ودعوى اضطهاد النازٌة فً ألمانٌا للٌهود فً أوروبا فً تدعٌم

الصهٌونٌة:

حركتها ،وكان االختٌار الذي تحمس له الٌهود ،خاصة ٌهود
روسٌا وأوروبا الشرقٌة هو إقامة هذه الدولة الٌهودٌة فً

بعٌ ًدا عن الرسمٌات لم تؽفل الحركة الصهٌونٌة االستفادة مِن

فلسطٌن ،بنا ًء على عاطف ٍة دٌنٌ ٍة وتارٌخٌةٍ ،وعلى حساب شعب

سرا إلى ربط مصالحها بمصالح روسٌا ،إذ تلتقً
روسٌا؛ فسعت ًّ

فلسطٌن وأرضه.

داب ًما مصالح الؽرب والشرق ومصالح الٌهود فً معاداة العالم
اإلسبلمً وقضاٌاه ،ومِن مظاهر هذا العمل السري التعاون ب ٌْن

ومِن هنا نبلحظ:

الحركة الصهٌونٌة وأصحاب الفكر الشٌوعً الذي ظهروا فً
بداٌة القرن العشرٌن :لقاء (واٌزمان) -الذي قاد الحركة

 -أن أكثر الذٌن شاركوا فً المإتمرات الصهٌونٌة األولى كانوا

الصهٌونٌة بعد وفاة هرتزل فً عام ٗٓٔ9م -بـ(لٌنٌن) -الذي

مِن الٌهود الروس واألوروبٌٌن الشرقٌٌن ،أما الٌهود الؽربٌون

تبنى الفكر الماركسً وتولى تطبٌقه فً روسٌا بعد الثورة

فلم ٌتحمسوا لفكرة إقامة وطن للٌهود فً فلسطٌن ،إذ كانت

البلشفٌة -بحضور الكاتب الصهٌونً (جاك لٌفً) فً بٌت

فكرة صعبة التنفٌذ ،وبعٌدة المنال مِن جهة ،ولكونهم قد تكٌفوا

الصناعً (دانٌال شوٌن) فً (زٌورخ)؛ لبحث مخطط تقوٌض

مع الحٌاة فً بلدان أوروبا الؽربٌة واستقروا بها ،فلٌس مِن

القٌصرٌة فً روسٌا ،وبحث المخطط الٌهودي فً فلسطٌن،

السهل علٌهم تركها إلى ما ال ٌعلمون تكلفته ومصٌره؛ لذا لم

حٌث وعد (لٌنٌن) (واٌزمان) أنه بعد قٌام الثورة البلشفٌة

ٌشارك ٌهود أوروبا الؽربٌة بفاعلٌ ٍة فً المإتمرات الصهٌونٌة

الشٌوعٌة وزوال القٌصرٌة مِن روسٌا ستحقق الثورة فً روسٌا

األولى ،بل وعارض ممثلوهم الفكرة التً قامتْ علٌها الحركة

للشعب الٌهودي المشتت ما عجزتْ عن تحقٌقه لهم الثورة

الصهٌونٌة ،ولم تبدأ الهجرة الٌهودٌة مِن دول أوروبا الؽربٌة

الفرنسٌة سنة ٔ589م ،ووعد (واٌزمان) (لٌنٌن) بؤنه البد مِن

بشكل ملحوظٍ إال بعد ظهور وعد بلفور عام ٔ9ٔ5م وبداٌة
ٍ
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أسس اشتراكٌ ٍة بعد أن
إنشاء دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن على
ٍ

تطبٌق هذا الفكر فً روسٌا بعد سقوط الحكم القٌصري فٌها

تحقق الثورة الروسٌة االشتراكٌة أهدافها؛ ولهذا أعلنت بالفعل

بالقوة ،وقد جعلت الماركسٌة القضاء على األدٌان على رأس

الحكومة البلشفٌة برباسة (لٌنٌن) عقب وصولها للسلطة -تنفٌ ًذا

أولوٌاتها؛ إذ تنكر الماركسٌة وجود هللا ،وتنكر كل الؽٌبٌات.

وطن قومًٍ لهم فً
لذلك -تؤٌٌدها الكامل لحق الٌهود فً
ٍ
فلسطٌن.

جاء فً المانفستو الشٌوعً" :الدستور واألخبلق والدٌن خدعة
بورجوازٌة تتستر مِن ورابها البرجوازٌة مِن أجل أطماعها"؛

ومِن المعلوم أن الشٌوعٌة مِن ابتكار الٌهود؛ فهم الذٌن صاؼوا

لذا بدأت الثورة البلشفٌة فً روسٌا بهدم المساجد والكنابس،

الفكر الشٌوعً وأسسوا تنظٌماته األولى وأمدوها بالمال ،وكان

وإحراق المصاحؾ واألناجٌل ،واعتقال علماء الدٌن ،وإلؽاء

لهم الهٌمنة علٌها وعلى الثورة البلشفٌة ،وكان كثٌ ٌر مِن أعضاء

التربٌة الدٌنٌة مِن المدارس ،وتدرٌس اإللحاد كماد ٍة إجبارٌ ٍة

ورجال الثورة البلشفٌة مِن الٌهود؛ ففً اللجنة التنفٌذٌة فً

لؤلطفال والكبار.

مكتب السوفٌت فً (بتروجراد) كان ٌوجد ٖٗ ٌهود ًٌّا! و(كارل
قال "ماركس"" :إن التحرر السٌاسً لئلنسان الدٌنً إنما هو

ت
ماركس) مإسس الفكر الماركسً الشٌوعً ٌهودي -مِن بٌ ٍ

دٌن بصور ٍة
تحرٌر الدولة مِن الٌهودٌة والمسٌحٌة ،و ِمن كل
ٍ

ٌهوديٍ محافظ ،-وهو حفٌد الحاخام الٌهودي المعروؾ (مردخاي

عامة ،والدولة فً شكلها الخاص فً النمط الخاص بجوهرها

ماركس).

ووضعها دولة تتحرر مِن دٌن الدولةٌ ،عنً بعدم اعترافها بؤي
دٌن".

ٌقول الحاخام الٌهودي (لوٌز برونس)" :إن كارل ماركس حفٌد
الحاخام (مردخاي ماركس) ،كان فً روحه واجتهاده وعمله

"لٌنٌن":

إخبلصا إلسرابٌل مِن
ونشاطه وكل ما قام به وأعد له أشد
ً
الكثٌرٌن م َمن ٌتشدقون الٌوم بدورهم فً مولد الدولة

اسمه (فبلدٌمٌر ألٌتش بولٌانوؾ) روسً ٌهودي ،وزوجته كانت

الٌهودٌة".

ضا ٌهودٌة ،ولد عام ٓٔ85م وهلك عام ٕٗٔ9م عندما ثار
أٌ ً

وارتباط ماركس بإقامة دولة ٌهودٌة ٌرجع إلى اتصاله بـ(موشٌه

الروس على الحكم القٌصري فً روسٌا نتٌجة االضطهاد والظلم

هٌس) صاحب كتاب (الدولة الٌهودٌة) ،والذي منه استقى

ومفاسد اإلقطاع ،وقامت الثورة عام ٔ9ٔ5م ،تسلق أصحاب

هرتزل -مإسس الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة -فكرة كتابه (الدولة

الفكر الماركسً الشٌوعً الثورة البلشفٌة وقطفوا ثمارها.

الٌهودٌة) بعد تبنٌه فكر (هٌس) وتنظٌمه؛ ولهذا ٌرى الكثٌرون

وعندما تولى "لٌنٌن" قٌادة روسٌا بعد الثورة قام بتطبٌق الفكر

أن شٌوعٌة الٌهودي "كارل ماركس" صورة مِن صور إفساد

الماركسً ألول مرة تطبٌ ًقا عمل ًٌّا ،وقد امتاز لٌنٌن بالدٌكتاتورٌة

الٌهود للعلم والمجتمعات ،بنشر اإللحاد واالنحبلل باسم العلم

وجه النداء إلى الشعوب
واالستبداد والقسوة الشدٌدة ،وهو الذي َّ

والتقدم والتحرر.

اإلسبلمٌة فً وسط آسٌا ٌطلب منها العون والتؤٌٌد للثورة
البلشفٌة فً مواجهة الدول االستعمارٌة الؽربٌة ،ولما عاونت

االشتراكٌة الماركسٌة (الشٌوعٌة):

هذه الشعوب "لٌنٌن" وأخضعها لٌنٌن لحكمه قام الجٌش األحمر
نسبة إلى مإسسها "كارل ماركس" الذي وضع أسسها النظرٌة

بقٌادة (بودٌنتً) بالتنكٌل بهذه الشعوب اإلسبلمٌة فً وسط آسٌا

بمساعدة صدٌقه (فردرٌك إنجلز) ،وتتبنى الماركسٌة اإللحاد،

ً
قتبل وتعذٌ ًبا وإرها ًبا بدعوى أنها أوكار للرجعٌة؛ فؤباد المبلٌٌن

سر التارٌخ بالعوامل
وترى أن المادة أساس كل شًء ،وتف ِّ

وتجاهل مِن الدول الؽربٌة وأمرٌكا.
تؽاض
مِن المسلمٌن فً ظل
ٍ
ٍ

االقتصادٌة ،ومِن خبلل صراع طبقة البرولٌتارٌا (طبقة العمال)
قال "لٌنٌن" فً خطبة له" :بؤي معنى ننكر األخبلق وننكر

مع الطبقة البرجوازٌة ،وماركس ٌهودي ألمانً ولد عام

السلوك ،بالمعنى الذي تبشر به البرجوازٌة التً كانت تشتق

ٔ8ٔ8م ،واعتنق أفكاره مِن بعده "لٌنٌن" الذي سعى إلى

هذه األخبلق مِن وصاٌا هللا .بهذا الصدد نقول :بالطبع إننا ال
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نإمن باهلل ،ونعرؾ جٌ ًدا أن رجال الدٌن وكبار المبلك العقارٌٌن

ت ٌهودٌ ٍة
األموال القٌصرٌة التً استولتْ علٌها إلنشاء مستعمرا ٍ

والبرجوازٌة كانوا ٌتكلمون باسم هللا لكً ٌإ ِّمنوا مصالحهم

فً أراضً فلسطٌن.

كمستثمرٌن".
وقال" :إن مِن أهم األهداؾ لحزب العمال االشتراكً فً روسٌا

أموال لٌهود فلسطٌن حتى
وقد بلػ جملة ما ق َّدمته روسٌا مِن
ٍ
عام ٔ9ٖ9م حوالًٓٗ %مِن مجموع ما ُقدِّم لٌهود فلسطٌن

-وهو الحزب الحاكم والوحٌد المسموح به وقتها :-هو أن

فً تلك الفترة

ٌحارب ببل هوادة كل نزعة دٌنٌة فً أفبدة العمال ،إن مهمتنا

صٖٔ) ،وقد كان أكثر هإالء الشباب الٌهودي مِن ٌهود روسٌا

الدعوة إلى اإللحاد على أوسع نطاق ممكن!".

ودول أوروبا الشرقٌة الشٌوعٌة كبولندا وٌوؼسبلفٌا ،وكان

(راجع "التارٌخ السري للعبلقات الشٌوعٌة الصهٌونٌة"،

السبلح ٌرسل لهإالء الٌهود مِن دول أوروبا الشرقٌة الشٌوعٌة

"ستالٌن":

كٌوؼسبلفٌا ورومانٌا بموافقة "ستالٌن" ،وتشحن على البواخر
ع ْبر البحر بؤوامر مِن موسكو.

ت طوٌل ٍة بعد لٌنٌن ،وهو
تولى الحكم فً روسٌا الشٌوعٌة لسنوا ٍ
روسً ُولد عام ٔ859م ،وهلك عام ٗ٘ٔ9م ،وزوجته (روزا

وفً عام ٔ9ٗ5م بٌنما كان مجلس األمن التابع لؤلمم المتحدة

أٌضا بالطؽٌان والعنؾ
كاجانوفتش) ٌهودٌة .عرؾ ستالٌن
ً

ٌبحث القضٌة الفلسطٌنٌة كانت دول أوروبا الشرقٌة الشٌوعٌة

الشدٌد ،حٌث اتسم حكمه باالستبداد ،ومارس أثناء حكمه
تصفٌات دموٌة ضد خصومه ومعارضٌه بالقتل أو النفً ،وساهم

بإٌعاز مِن االتحاد السوفٌتً بعد تدرٌبهم على
ترسل المتطوعٌن
ٍ
السبلح إلى فلسطٌن للمشاركة فً مساندة العصابات الصهٌونٌة

كبٌر فً نشر الشٌوعٌة فً العالم.
بنصٌ ٍ
ب ٍ

فً عدوانها على الشعب الفلسطٌنً األعزل وطردهم مِن قُراهم
بالقوة!

قتل "ستالٌن" فً إحدى كلماتهٌ" :سرنً أن أعلن أن االتحاد
كبٌرا بالقضاء على العقٌدة اإلسبلمٌة
نصرا
سجل
السوفٌتً
ً
ً
َّ

وقد جاء فً بعض المصادر الصهٌونٌة :أن عدد المتطوعٌن بلػ

واستبصالها مِن الوجود ،فلم ٌبقَ مِن أتباعها إال قلة هم فً

نحو ٕٓ ألؾ مسلح وفدوا مِن تشٌكوسلوفاكٌا وبلؽارٌا ورومانٌا

طرٌق التصفٌة واالضمحبلل ،كما أن مساجدهم فً طرٌق

وبولونٌا ،وأثناء حرب ٔ9ٗ8م ب ٌْن العرب والعصابات

الزوال".

الصهٌونٌة ،وخبلل الهدنة األولى التً ُفرضت على الجٌوش
ت
العربٌة بعد االنتصارات األولى التً حققتها تدفق السبلح بكمٌا ٍ

ومعلوم أن الٌهود ٌخططون إلفساد العالم مِن خبلل نشر اإللحاد

كبٌر ٍة مِن تشٌكوسلوفاكٌا على العصابات الٌهودٌة فً فلسطٌن

واالنحبلل ،وهدم األدٌان ،والعبث بالقٌم واألخبلق ،وإفساد

عن طرٌق التهرٌب؛ لتقوٌة العصابات الٌهودٌة فً مواجهة

العقول ببلبلة األفكار؛ خاصة مِن خبلل تجنٌد بعض العلماء

الجٌوش العربٌة ،وبهذه األسلحة تمكن الٌهود مِن تثبٌت أقدامهم

ت
والمفكرٌن مِن الٌهود للقٌام بذلك باسم العلم ،بوضع نظرٌا ٍ

فً مناطق شاسعة مِن أرض فلسطٌن ،وتحوٌل انتصارات

شبه علمٌة ،أو خلط نظرٌات علمٌة بما ٌفسد المجتمعات وٌهدم

الجٌوش العربٌة إلى هزٌمة.

األدٌان واألخبلق ،وهو ما نصت علٌه وأشارت إلٌه صراحة
"بروتوكوالت حكماء صهٌون"(ٔ).

رابعا :السماح بالهجرة الٌهودٌة الجماعٌة مِن روسٌا
ً

ثال ًثا :تزوٌد ٌهود فلسطٌن بالسبلح والمساعدة فً

إلى فلسطٌن:

التدرٌب علٌه:

سا للهجرة الٌهودٌة الجماعٌة لفلسطٌن
إذ ُتعد روسٌا
مصدرا ربٌ ً
ً
ق ْبل وبعد إقامة دولة إسرابٌل ،رؼم العزلة التً كان ٌفرضها

ومِن ذلك إرسال (فبلدٌمٌر جابونتسكً) الٌهودي الشٌوعً إلى

االتحاد السوفٌتً على مواطنٌه ،وتحدٌد هجرتهم للخارج طوال

فلسطٌن ،وتكلٌفه بتدرٌب الشباب الٌهودي هناك ،وتشكٌل فرقة

الحكم الشٌوعً.

منهم ،وتخصٌص الحكومة الروسٌة مبلػ ملٌون لٌرة ذهبٌة مِن
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ففً الفترة مِن عام ٕٔٔ9م إلى عام ٔ9ٖ9م وفد إلى فلسطٌن

فً عام ٔ9ٗ5م طالبت برٌطانٌا -دولة االنتداب على فلسطٌن-

مِن روسٌا نحو ٘ ٔٙألؾ ٌهودي ،ومِن دول أوروبا الشرقٌة

األمانة العامة لؤلمم المتحدة بإدراج القضٌة الفلسطٌنٌة فً

وألمانٌا تحت الحكم النازي لهتلر نحو ٓ ٕ8ألؾ ٌهودي.

جدول أعمالها ،وقد طالبت الدول العربٌة فً األمم المتحدة
بإنهاء االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن وإعبلن استقبللها،

وبعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة اجتمع الربٌس األمرٌكً

وقوبل الطلب بالرفض ،وكان االتحاد السوفٌتً فً مقدمة الدول

(روزفلت) مع الزعٌم الروسً (ستالٌن) والزعٌم البرٌطانً

الرافضة للمطلب العربً ،وأعلن وزٌر الخارجٌة السوفٌتً أنه

(تشرشل) فً مإتمر (ٌالطة) ،حٌث قرروا رفع القٌود عن

إذا تعذر حل القضٌة الفلسطٌنٌة فٌكون الحل هو تقسٌم فلسطٌن

الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن ،ومنح الٌهود المساعدات إلنشاء

إلى دولتٌن عربٌة وٌهودٌة ،رؼم أن الٌهود كانوا فً فلسطٌن

كٌان سٌاسً لهم ،وقد طالب "ستالٌن" بمضاعفة التعوٌضات

وقتها هم األقلٌة.

ت
التً ستفرض على ألمانٌا للٌهود إلنفاقها فً إنشاء مستعمرا ٍ
ٌهودٌ ٍة فً فلسطٌن؛ الستٌعاب الٌهود الروس ،وٌهود أوروبا

وكان مما قاله المندوب الروسً" :إن مِن الشناعة أن نترك

الشرقٌة.

األمة الٌهودٌة وهً التً نزلت بها فواجع النازٌة تحت رحمة
عنصرٌة أخرى ،أو نسخر مصابب هذه األمة العظٌمة ٌ-قصد

وفً اللقاء الذي جمع ب ٌْن الزعٌم السوفٌتً (برٌجٌنٌؾ)

األمة الٌهودٌة -لمصالح البترول وأصحابه العرب".

والربٌس األمرٌكً نٌكسون فً عام ٖٔ95م أثٌر موضوع

ومِن تصرٌحات هإالء الشٌوعٌٌن فً هذه الفترة:

فصرح "برٌجٌنٌؾ" أن حكومته لم
هجرة الٌهود مِن روسٌا
َّ
تمنع هجرة الٌهود ،إذ هاجر منذ عام ٖٔ9ٙم نحو ٕ ٙألؾ
ٌهودي ،وأنه مِن أصل ٔ ٙألؾ طلب هجرة قدَّ مه الٌهود فً

 -قول مندوب االتحاد السوفٌتً فً األمم المتحدة فً "ٕ-٘ -

روسٌا فً عام ٕٔ95م تمت الموافقة على هجرة ٕٓٓوٓٙ

ٔ9ٗ5م"" :إن علٌنا أن نذكر داب ًما أن قضٌة فلسطٌن لٌستْ

ٌهودي ،وأنه فً خبلل الشهور األولى مِن عام ٖٔ95م بلػ عدد

سوى قضٌة الٌهود؛ ولذا فبل مجال للبحث فً هذه القضٌة بؽٌر

الٌهود الذٌن حصلوا على تؤشٌرة خروج مِن روسٌا ٓٓ5.ٙ

مراعاة مصالح الٌهود ،واألخذ بعٌن االعتبار قلقهم لٌس لٌهود

مهاجر ٌهودي.

فلسطٌن وحدهم ،بل الٌهود فً كل مكان!" .وقوله فً "ٗٔ-٘-
ٔ9ٗ5م"" :باسم الشعب الٌهودي نطالب بوطن قومً ٌهودي

تنبٌه :حدثتْ هذه الهجرة "وبهذه األعداد ،وفً هذه الفترة"

فً فلسطٌن" .وقوله" :إنه مِن ؼٌر المعقول أن ٌُنكر على

رؼم ما كانت علٌه العبلقات ب ٌْن روسٌا ومصر والدول العربٌة

الشعب الٌهودي حقه فً تحقٌق آماله فً إنشاء دولته الخاصة

كبٌر ،وال ٌخفى أن هذه الهجرة الجماعٌة "وبهذه
ب
مِن تقار ٍ
ٍ

به!" .وقوله فً "ٖٔٔ9ٗ5-ٔٓ-م" أمام اللجنة السٌاسٌة

األعداد الكبٌرة" مِن شؤنها مد إسرابٌل بؤسباب القوة والبقاء،

وطن لهم فً
المإقتة" :مِن حق الٌهود فرض سٌادتهم على
ٍ

وتزٌد مِن شهٌتها وقدرتها على التهام المزٌد مِن األرض

فلسطٌن" .وقوله فً "ٕٔ9ٗ5-ٕٔ-م" فً مجلس األمن:

الفلسطٌنٌة والعربٌة ،وقطع الخطوات نحو إقامة إسرابٌل

"وجدت إسرابٌل لتبقى حٌث هً موطن أجدادها".

الكبرى.
صرح مندوب بولندا" :ال سبلم ب ٌْن
 وفً "ٖٔ9ٗ5 -٘-م"َّ
تنبٌه :الربٌس األمرٌكً (روزفلت) ٌهودي مِن أسر ٍة ٌهودٌ ٍة

وصرح فً "ٕٔ-
العرب والٌهود إال بزوال الرجعٌة العربٌة".
َّ

هاجرت مِن أسبانٌا إلى أمرٌكا ،وكان جده أحد ثبلثة كونوا لجنة

وطن قومًٍ لهم
٘ٔ9ٗ5-م"ٌ" :جب مساعدة الٌهود على بناء
ٍ
فً فلسطٌن!".

لجمع األموال لماركس وإنجلز إلخراج البٌان الشٌوعً

(التارٌخ

السري ،ص ٖ٘).
صرح مندوب تشٌكوسلوفاكٌا" :إن
 وفً "٘ٔ9ٗ5-٘-م"َّ

رابعا :التؤٌٌد السوفٌتً إلسرابٌل داخل األمم المتحدة:
ً

ٌهود العالم ٌنتظرون منا أن ننصرهم" .وفً "ٔ9ٗ5-ٔٓ-8م"
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قال" :الٌهود بحاجة إلى حصانتنا ال العرب" .وفً "-ٔٓ-ٔٙ

لتنظٌم (حدتو) ،واحتفظ برباسته حتى اؼتٌاله الؽامض عام

ٔ9ٗ5م" قالٌ" :هود العالم ٌرٌدون فلسطٌن؛ فٌجب أن نتجاهل

ٔ958م .وقد أٌد "كورٌٌل" وأتباعه داخل مصر مسٌرة

معارضة العرب!".

السادات نحو السبلم مع إسرابٌل ،وانتقل بعضهم ُ -عرفوا باسم
شلة روزا الٌوسؾ -مِن معارضة السادات إلى مناصرته فعل ًٌّا

صرح مندوب ٌوؼسبلفٌا" :دعونا
 وفً "ٓٔٔ9ٗ5-٘-م"َّ

(راجع فً ذلك" :الحركة الشٌوعٌة المصرٌة ٘ٗٔ9ٙ٘-ٔ9م ،رإٌة

جمٌعا فً خدمة الشعب الٌهودي ،لقد عانى العذاب ما
نتعاون
ً

داخلٌة" ،تؤلٌؾ :مصطفً طٌبة  -مقالة" :باألسماء واألسرار الكاملة ...كٌؾ

فٌه الكفاٌة ،وآن له ولنا أن ٌستقر به المطاؾ" .وفً "ٗٔ-

اخترق الٌهود الحركة الشٌوعٌة المصرٌة وقادوها للخٌانة"  -جرٌدة

ٓٔٔ9ٗ5-م" قال" :افتقار العرب إلى الروح االشتراكٌة هو

المصرٌون  -العدد ٓٗ 5بتارٌخ ٕٗ :شوال ٖٔٗ8هـ  9 -أؼسطس

سبب خبلفهم مع الٌهود"

ٕ٘ٔٓم).

(راجع فً ذلك :التارٌخ السري ،ص ٕ،9

" ،"ٔٔ9-ٔٔ8السرطان األحمر" تؤلٌؾ عبد هللا عزام ،ص ٕ٘،٘ٗ-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓٓٔ).

(ٔ) لبلستزادة راجع فً ذلك:

وفً أواخر عام ٔ9ٗ5م كانت موافقة الجمعٌة العامة لؤلمم
المتحدة على مشروع التقسٌم الروسً األمرٌكً المقترح برقم

( -التارٌخ السري للعبلقات الشٌوعٌة الصهٌونٌة) ،تؤلٌؾ نهاد

ٔ ،ٔ8وأٌد االتحاد السوفٌتً القرار .وجاء فً تصرٌح

الؽادري.

لـ(جرومٌكو) قوله" :لقد أٌدنا خلق الدولة الٌهودٌة ،ونحن نصر
( -حقٌقة المواقؾ الشٌوعٌة ِمن القضٌة الفلسطٌنٌة) ،تؤلٌؾ عابد

على االعتراؾ الكامل بها ،وحمل األمم المتحدة على تنفٌذ ذلك،

سلٌمان المشوخً.

وجعل هذه الدولة حقٌقة ثابتة".

( -دور الدول االشتراكٌة فً تكوٌن إسرابٌل) ،تؤلٌؾ إبراهٌم

وقد كانت روسٌا فً مقدمة الدول التً اعترفت بقٌام دولة

الشرٌقً.

إسرابٌل فً ٘ٔ ماٌو ٔ9ٗ8م بعد أمرٌكا مباشرة ،وقبلت
انضمامها بعد ذلك فً منظمة األمم المتحدة ،ومِن ؼرابب هإالء

( -التراث الٌهودي الصهٌونً فً علم النفس ونظرٌة فروٌد) ،تؤلٌؾ

الشٌوعٌٌن تقدٌم شٌوعٌٌن مصرٌٌن والإهم لفكرهم الشٌوعً

د.صبري جرجس.

على ما تملٌه علٌهم عروبتهم ووطنٌتهم ،فعند عرض القضٌة

( -الوجودٌة وواجهتها الصهٌونٌة) تؤلٌؾ د.محسن عبد الحمٌد.

الفلسطٌنٌة على األمم المتحدة عام ٔ9ٗ5م رأى شٌوعٌون
مصرٌون حق الٌهود القومً فً تكوٌن دولة على أرض

( -بروتوكوالت حكماء صهٌون) ،نشر محمد خلٌفة التونسً.

فلسطٌن موافقة لرأي االتحاد السوفٌتً ودول أوروبا الشرقٌة،
وفً مقدمتهم المصري الٌهودي الشٌوعً (هنري كورٌٌل)

موقع أنا السلفً

وأعضاء الحركة الدٌمقراطٌة للتحرر الوطنً (حدتو) الشٌوعٌة،

www.anasalafy.com

التً أنشؤت فً مصر عام ٔ9ٗ5م ،وهو الموقؾ الذي ساعد
على انحسار حركة (حدتو) وعزلتها عن الجماهٌر.
وفً عام ٓ٘ٔ9م قرر "فإاد سراج الدٌن" وزٌر خارجٌة
حكومة الوفد معاقبة (هنري كورٌٌل) بإسقاط الجنسٌة المصرٌة
نظرا لعبلقاته الخارجٌة المشبوهة التً
عنه وطرده خارج الببلد؛ ً
وصلتْ إلى حد العمل لصالح إسرابٌل أثناء حرب ٔ9ٗ8م! وقد
أسس "كورٌٌل" تنظٌ ًما جدٌ ًدا (مجموعة روما) كامتدا ٍد خارجًٍ
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وقفة هامة!

حصن المسلم!
كتبه /حنفً مصطفى

كتبه /سامح بسٌونً

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

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

فقد قال هللا -تعالىَ ( :-قدْ أَ ْفلَ َح مَنْ َز َّكا َها) (الشمس.)9:

بعضا م َمن ٌنتسِ ب إلً
فإن مِن أعجب العجب :أن تجد
ً
اإلسبلمٌٌن ٌتماهى مع حالة "اإلخوان المسلمٌن" ع ْبر سنٌن،

فالفبلح والسعادة بتزكٌة النفس وصبلحها وتطهٌرها ،وتطٌٌبها

وهو ٌعلم علم ٌقٌن أنهم ٌعتبرون كل َمن خالفهم فً آرابهم أو

باإلٌمان والعمل الصالح ،وأعظم وأزكى السبل فً ذلك هو ذكر

لم ٌسِ ْر على خطاهم ورإٌتهم ،ولم ٌإٌدهم فٌما هم علٌه فً كل
ً
وعدوا له! -طب ًعا
معرقبل للمشروع اإلسبلمً
نازلةٍ؛ ٌعتبرونه
ًّ

هللا -تعالى-؛ فهو حصن المسلم مِن األهواء والشهوات ،والذنوب
والمعاصً ،والؽفلة والنفاق ،وسوء الخلق والرٌاء ،وسوء

باعتبار أنهم جماعة المسلمٌن أو على األقل الجماعة األم مِن

الخاتمة وعذاب القبر ،وعذاب اآلخرة ،والتحرز والتحصن مِن
هللا أَ ْك َب ُر) (العنكبوت،)ٗ٘:
الشٌطان الرجٌم ،قال -تعالىَ ( :-ولَ ِذ ْك ُر َّ ِ
ٌِرا .
هللا ِذ ْك ًرا َكث ً
وقال -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ْاذ ُك ُروا َّ َ

وجهة نظرهم ،-و ٌُجٌزون الكذب علٌه وتشوٌهه وتخوٌنه؛
لٌصدوا الناس عنه وعن االستماع بإنصاؾٍ لرأٌه المخالؾ
ب
صلون ألتباعهم فً ذلك بؤنهم داب ًما فً حر ٍ
آلرابهم ،وهم ٌإ ِّ

س ِّب ُحوهُ ُب ْك َر ًة َوأَصِ ًٌبل) (األحزاب.)ٕٗ-ٗٔ:
َو َ

مع األعداء ،و"الحرب خدعة" ،وٌجوز فٌها الكذب والتدلٌس.

فكثرة الهموم والؽموم ،واألمراض النفسٌة ،والمعٌشة الضنك،

ٌتماهون مع ذلك ع ْبر سنٌن ،ثم بعد ذلك تتمعر وجوههم اآلن

واالكتباب ،وؼٌرها مِن المكدرات؛ بسبب الؽفلة عن ذكر هللا
ض عَنْ ِذ ْك ِري َفإِنَّ
واإلعراض عن هللا ،قال -تعالىَ ( :-ومَنْ أَ ْع َر َ
ض ْن ًكا َو َن ْح ُ
لَ ُه َمعٌِ َ
ش ُرهُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْع َمى) (طه.)ٕٔٗ:
ش ًة َ

مع كشؾ زٌؾ وضبلل األفكار القطبٌة الصدامٌة التً صار
أؼلب قٌادات اإلخوان الحالٌة وشبابها ٌنتهجونها (كجاهلٌة
المجتمع  -وتكفٌر المإسسات الحاكمة  -وعدم الحكم على
الطبقة المتمٌعة عندهم ،إلخ) ،بل وال ٌرٌدون ألح ٍد مِن أهل العلم

فذكر هللا -تعالى -دواء وؼذاء عاجل فً الدنٌا ،وآجل فً

أن ٌتصدى لها وٌكشؾ ضبللها بعد كل هذا التؽٌر الفكري الذي

اآلخرة؛ ٌجمع للعبد سعادة الدنٌا ونعٌم اآلخرة فٌحٌا العبد بذكر

ظهر بوضوح اآلن بعد األحداث؛ بدعوى أن ظل ًما قد وقع علٌهم!

هللا الحٌاة الطٌبة فً الدارٌن ،وذكر هللا نوعان :ذكر هللا المطلق
فً كل وقت وحال .وذكر هللا المقٌد بؤوقاته وأحواله.

كامل مِن الشباب
جٌل
وكؤن ما ٌفعله اإلخوان اآلن مِن تدمٌر
ٍ
ٍ
اإلسبلمً فكر ًٌّا ،وتحوٌلهم إلى شخصٌات صدامٌة تكفٌرٌة

مساكٌن أهل الدنٌا خرجوا منها وما ذاقوا أطٌب ما فٌها ،وهو

لمجرد ضٌاع السلطة والكرسً منهم فً مصر ،لٌس مِن أعظم

ذكر هللا واألنس به -سبحانه ،-قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

الظلم على التٌار اإلسبلمً كله فحسب ،بل والمجتمع واألمة

سا ُن َك َر ْط ًبا مِنْ
ألحد أصحابه إذ سؤله الوصٌة ،فقالَ ( :ال ٌَ َزال ُ لِ َ
هللا) (رواه أحمد والترمذي ،وصححه األلبانً).
ِذ ْك ِر َّ ِ

كلها.
موقع أنا السلفً

فٌا َمن طلب رضا هللا و جنته ...ال تؽفل عن ذكر هللا -تعالى-؛
فهو خٌر لك فً الدنٌا واآلخرة ،فاشؽل قلبك ولسانك بذكر ربك،
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وذق لذة الحٌاة فً ذكر هللا.
اللهم ألهمنا ذكرك ،وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
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أنا مِن حزب الكنبة!

بحال أن ٌظل أصحاب المنهج
الخبلصة :أنه ال ٌُتصور
ٍ
اإلصبلحً ،والذٌن ٌنشدون الخٌر لدٌنهم وأمتهم وأوطانهم

كتبه /حسنً المصري

أسرى لفكرة السبلمة فً االبتعاد عن الحٌاة العامة؛ فٌا ترى إذا
ما تخلى المصلحون عن القٌام بدورهم الوطنً والشرعً

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

والمجتمعً ف َمن سٌقوم به؟!

كثٌرا بعد ما س ِّمً بثورات الربٌع
فـ"حزب الكنبة" مصطلح تردد
ً

حت ًما سٌقوم بالدور آخرون ذوو مشارب شتً ومتباٌنة ،وبعٌدة

العربً ،و ٌُقصد به الجماهٌر الكبٌرة التً ال تشارك فً صناعة

عن منهج اإلصبلح الحقٌقً ،وفً النهاٌة سٌتؤثر َمن شارك

أي حدثٍ ،وٌكتفون ؼال ًبا بالمشاهدة فقط ،وهم أؼلب الشعب

و َمن لم ٌشارك ،شاء أو أبى ،هو أو أبناإه أو أحفاده؛ فهل ٌصح

لٌس فً مصر ،ولكن فً العالم اإلسبلمً والعربً ؼال ًبا.

أن نبقً بعٌدٌن؟!

ت
ت أو مإسسا ٍ
وأما ؼٌر هإالء مِن الناس :فإنهم ٌنتمون لكٌانا ٍ

أسهل شًء أن تقول :أنا مِن حزب الكنبة؟!

ب "وجماعات ضؽط" ،وهإالء جمٌ ًعا ٌكون
ت أو أحزا ٍ
أو نقابا ٍ
لهم رإٌة معٌنة مرتكزها الربٌسً" :األٌدلوجٌة الخاصة"

ولكن انتظر ما ال ترجو!

للمإسسة أو الحزب أو الكٌان سواء كانت أٌدلوجٌة قومٌة أو
موقع أنا السلفً

لٌبرالٌة أو اشتراكٌة أو مرجعٌة إسبلمٌة.
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ولٌس هناك َمن ٌشك أن كل أولبك ٌبذل ما ٌستطٌع لتحقٌق
رإٌته التً ٌتبناها ،وكثٌر مِن هإالء ٌعطً مِن ماله ووقته
وجهده ،وقد كان ألولبك المنتمٌن للحركة اإلسبلمٌة فً مصر
دور بارز فً تقوٌة الكٌانات التً تنتهج مرجعٌة الشرٌعة فً
الرإٌة اإلصبلحٌة ،ولكن -ولؤلسؾ -بعد تسارع األحداث
الدراماتٌكً فً مصر منذ اللحظة التً صعد فٌها نجم اإلخوان
المسلمٌن -كممثلٌن للمنهج اإلصبلحً ذي المرجعٌة اإلسبلمٌة-
والصدمة التً تلقاها المنتمون للحركة اإلسبلمٌة بصف ٍة عامة
فً أنهم ؼٌر صادقٌن فٌما رفعوه ساب ًقا مِن شعاراتٍ ،ثم بعد
سرٌعا وتلقً هذا التٌار ضربات موجعة بسبب
أفول نجم اإلخوان
ً
سٌاسات اإلخوان الرعناء  -عاد بعدها كثٌ ٌر م َمن ٌنتمون للمنهج
اإلصبلحً ذي المرجعٌة اإلسبلمٌة إلى صفوؾ المشاهدٌن
المتؤثرٌن ،ولٌس المإثرٌن.
وفً حٌن ظلت الكٌانات والمإسسات واألحزاب األخرى تحاول
تجمٌع الصفوؾ والتقدم إلى األمام؛ رأٌنا أكثر َمن ٌنتمً للمنهج
اإلصبلحً المبنً على مرجعٌة الشرٌعة ٌتراجعون مرة أخرى
للوراء ْ
مإثرٌن أن ٌكونوا ضمن صفوؾ حزب الكنبة ظ ًّنا منهم
أن السبلمة فً ذلك! عل ًما أن القاعدة المنطقٌة تقول" :إن لم
متؤثرا".
تكن مإ ِّث ًرا فستكون حت ًما
ً
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المنظمات الدولٌة (ٗ) "سكرتارٌة األمم المتحدة -

وتختص المحكمة بإصدار األحكام فً المنازعات التً تعرضها

ومحكمة العدل الدولٌة"

بناء على طلب مجلس
علٌها الدول ،كما ُتصدر آرا ًء استشارٌة
ً
األمن أو الجمعٌة العامة أو المنظمات الدولٌة ال ُمرخص لها مِن

كتبه /طلعت مرزوق

الجمعٌة العامة بطلب اإلفتاء.

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

وتفصل المحكمة فً النزاع المعروض علٌها وف ًقا ألحكام القانون
الدولً ،وإذا امتنع أحد األطراؾ عن تنفٌذ الحكم فللطرؾ اآلخر

السكرتٌر العام لؤلمم المتحدة:

قرارا بالتدابٌر
اللجوء لمجلس األمن ل ٌُقدم توصٌاته ،أو ل ٌُصدر
ً
التً ٌنبؽً اتخاذها لتنفٌذ الحكم.

بناء على توصٌة مجلس
ُتعٌن الجمعٌة العامة األمٌن العام
ً
األمن.

موقع أنا السلفً

والسكرتٌر العام الحالً البرتؽالً "أنطونٌو جوتٌرٌش" ،مِن

www.anasalafy.com

أول ٌناٌر ٕٓٔ5م خل ًفا للكوري الجنوبً "بان كً مون".
 ٌن ِّبه األمٌن العام مجلس األمن إلى أي مسؤلة ٌرى أنها تهددحفظ السلم واألمن الدولً.
تقرٌرا سنو ًٌّا للجمعٌة العامة بؤعمال األمم المتحدة.
 و ٌُعدً
 وٌتولى أعماله بصفته فً كل اجتماعات الجمعٌة العامة،ومجلس األمن ،والمجلس االقتصادي واالجتماعً ،ومجلس
الوصاٌة ،وٌقوم بالوظابؾ األخرى التً تكلها له هذه الفروع.

محكمة العدل الدولٌة:
محكمة العدل الدولٌة هً :األداة القضابٌة الربٌسٌة لؤلمم
المتحدة ،وهً ُمستقلة عن بقٌة أجهزة المنظمة الدولٌة.
عضوا،
مقرها "الهاي" بهولندا ،وتتكون مِن خمسة عشر
ً
تنتخبهم الجمعٌة العامة ومجلس األمن م ًعا لمدة تسعة أعوام،
وٌجوز إعادة انتخابهم ،وتتجدد والٌة خمسة منهم كل ثبلث
سنوات ،وال ٌُسمح بوجود قاضٌان مِن نفس الدولة ،وتصدر
أحكامها بؤؼلبٌة اآلراء ،وال تقبل االستبناؾ ،ولكنها تقبل إعادة
النظر حٌن ظهور أدلة جدٌدة لم تكن تعلم بها المحكمة أو الدولة
المعنٌة وقت الدعوى.
وتقوم المحكمة على أساس ضرورة رضاء الدولة عن عرض
نزاعها على المحكمة.
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المناهج الخرافٌة وأثرها فً كبوة األمم (ٔ)

برهان ،وال دلٌل عقلً أو نقلً ،والقرآن ملًء باألمر باالعتبار
والنظر ،والتذكر ،وإقامة البرهان ،وعدم تتبع الظن الذي ال ٌقوم

كتبه /شرٌؾ طه

علٌه دلٌل.

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

وقد كان هذا المنهج اإلسبلمً فً بناء العقل ،كاف ًٌا فً إبطال
كافة األساطٌر والخرافات التً كانت سابدة ،فلم ٌكن بحاج ٍة

فبل ٌمكن ألم ٍة أن تنهض مِن كبوتها ما لم تتحرر مِن الفكر

لتفنٌدها واحدة تلو األخرى؛ فإنه ٌكفً فً إبطالها عدم قٌام

الخرافً الذي ٌفسد العقول ،وٌمنعها مِن النظر الصحٌح

الدلٌل علٌها.

واالعتبار ،وقد أتى اإلسبلم والعالم كله ؼارق فً الضبللة كما
وصؾ النبً -صلى هللا علٌه وسلم -هذه الحقبة -قبٌل مبعثه-
ضَ ،ف َم َق َت ُه ْم َع َر َب ُه ْم َو َع َج َم ُه ْم،
فقالَ ( :وإِنَّ هللاَ َن َظ َر إِ َلى أَهْ ِل ْاألَ ْر ِ
ب) (رواه مسلم) ،وكان هذا ناش ًبا عن ضعؾ
إِ َّال َب َقا ٌَا مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ

-تعالى -مسببها ،وجعل األسباب على قسمٌن :ظاهرة تعرؾ

نظرا لبعد العهد ،وطول األمد.
أثر الوحً فً حٌاة الناس؛ ً

بالتجربة والبحث والعادة ،مثل الدواء والؽذاء ونحوها ،وأسباب

صله اإلسبلم فً ذلك" :قاعدة األسباب" حٌث
ومِن أعظم ما أ َّ
أمر الشرع باألخذ باألسباب والحرص علٌها ،مع التوكل على هللا

باطنة ال تعرؾ إال عن طرٌق الشرع ،مثل :الدعاء ،والرقٌة،

ولذا كان مِن الطبٌعً أن تسود الخرافة وتسٌطر على عقول

ونحوها ،وعلى كل َمن ٌثبت سببٌة شًء ما فً الضر أو النفع

الناس؛ فإن فً اإلنسان حاجة وفطرة لئلجابة على أسبلته

ظاهرا أو الدلٌل
أن ٌثبت ذلك بالتجربة والبحث "إن كان سب ًبا
ً

الوجودٌة :مِن أٌن جاء هذا الكون؟ ولماذا جبنا إلى هذه الدنٌا؟

النقلً الصحٌح إن كان السبب باط ًنا".

وإلى أٌن المصٌر بعد الموت؟!

أزٌلت كل األساطٌر المنسوجة حول بعض البشر ،ووضع كل

والعقل المجرد عن نور الوحً ،قد ال ٌهتدي لئلجابة الصحٌحة،

شًء فً حجمه الحقٌقً :الرب رب ،والعبد عبد مهما بلػ

ً
كثٌر مِن
إجماال؛ فإنه ٌعجز عن معرفة
وإذا اهتدى لئلجابة
ٍ
التفاصٌل المتعلقة بها ،ومِن هنا ٌلجؤ عقله لنسج األساطٌر

صبلحه ،والمسببات مربوطة بؤسبابها ،والعادة ؼالبة،
والخوارق استثناءات ٌكرم هللا بها بعض عباده ،ال ٌُترك العمل

والخرافات؛ لتفسٌر ما ٌحدث حوله.

انتظارا لها.
ً

بمنهج ٌقوم على تحرٌر القلوب مِن التعلق بؽٌر هللا،
أتى اإلسبلم
ٍ

وما هً إال سنوات قلٌلة وانطلقتْ نهضة ال مثٌل لها فً

والعقول مِن التعلق بالخرافات؛ فكان الناس فً الجاهلٌة تتعلق

التارٌخ؛ مٌزتها الربٌسة بناء اإلنسان مع تشٌٌد العمران ،وفتح

قلوبهم باألموات الصالحٌن معتقدٌن أن لهم منزلة تسوغ

القلوب ق ْبل فتح البلدان ،وإقامة الدٌن والدنٌا ،وتحول رعاة الؽنم

عبادتهم مِن دون هللا عند هللا ،وهذا أمر لم ٌُخص به مشركو

إلى قادة لؤلمم ،ولكن كسنة هللا الدابمة فً النقص بعد االكتمال،

العرب الوثنٌون؛ بل شاركهم فٌه سابر أهل زمانهم حتى عامة

ومع ُبعد العهد تنحسر بعض آثار الرسالة وٌحل محلها الخرافة؛

أتباع المنتسبٌن للرسل! فؤبطل اإلسبلم كل ذلك ،وأمر بإخبلص

فعادتْ مظاهر تقدٌس البشر واألموات واألضرحة ،وصار الناس

العبادة هلل وحده ،وأنه ال واسطة ب ٌْن هللا وخلقه فً العبادة ،وأنه

ٌستشفون بزٌت قندٌل أم هاشم ،وتتمرغ طالبة الولد فً مقبرة

ال ٌملك المخلوقون جمٌ ًعا ألنفسهم ً -
ضرا وال
فضبل عن ؼٌرهمًّ -

فبلن وعبلن مِن األولٌاء ،وؼٌرها مِن مظاهر التخلؾ

نفعا ،نقلهم اإلسبلم مِن عبادة العبٌد والمخلوقٌن والبشر إلى
ً

واالنحطاط.

عبادة هللا وحده ال شرٌك له ،كانت أعظم دعوة تحررٌة عرفتها
البشرٌة حررتهم مِن كل ما سوى هللا -تعالى.-

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

وفً مجال تحرٌر العقول :عزز اإلسبلم مِن مكانة العقل،

موقع أنا السلفً

والتفكٌر العلمً؛ فؤمرنا برد األقوال والعقابد التً ال ٌقوم علٌها
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متى ستعلّمون جمهوركم مِن المصلٌّن أحكام وفقه وحِكم وأسرار

خطوات لممارسة اإلصبلح (٘)

الصٌام؟ وكٌؾ سترفعون مستوى استعدادهم لقدوم رمضان
كتبه /أسامة شحادة

واستثماره على خٌر وج ٍه مِن خبلل دروسكم وخطبكم أو
مواعظكم فً شهر شعبان؟!

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

ما هً خطتك أٌها اإلمام (أو الخطٌب أو الواعظ والواعظة) فً

فاإلصبلح مسإولٌة مجتمعٌة عامة؛ كل ٌّ بحسب موقعه ودوره،
قال هللا -عز وجلَ ( :-و َما َكانَ َر ُّب َك لِ ٌُ ْهلِ َك ا ْلقُ َرى ِب ُظ ْل ٍم َوأَهْ لُ َها
صلِحُونَ ) (هود.)ٔٔ5:
ُم ْ

رمضان؟!
ما هً األصول التً ستر ّكز علٌها؟ ما هً التوجٌهات التً
سخها فً هذا الجمهور المإقت؟ ما هً القناعات اإلٌمانٌة
ستر ّ

ٕ -األبمة والخطباء والوعاظ والواعظات (ٕ:)ٖ-

واألخبلقٌة التً ستؽرسها فً قلوب وعقول الفتٌان والفتٌات؟!

إن مسإولٌة األبمة والخطباء والوعاظ والواعظات مسإولٌة

ما هو الهدؾ (التارجت) الذي تستهدؾ أن تكسبه مِن هذا

عظٌمة فً الدعوة إلى هللا -عز وجل ،-ونشر الخٌر والهداٌة

الجمهور مِن الرجال والفتٌان لٌتحول مِن مصل رمضانً مإقت

وتحصٌن األمة؛ خاصة فً هذه المرحلة الصعبة ،وألن مهمتهم

لٌصبح مصل ًٌّا داب ًما معك؟ أو فتى تربطه بالمسجد ً
بدال مِن أن

جز ٌء مِن وراثة النبوة كما أخبر النبً -صلى هللا علٌه وسلم.-

تبتلعه الشوارع؟ أو فتاة تحسن الحجاب والعفاؾ ً
بدال مِن حجاب
الموضة أو ا ّتباع الهوى؟!

ولذلك مِن الخطوات األساسٌة فً اإلصبلح "وال ُمناطة باألبمة
والخطباء والوعاظ والواعظات" :تعلٌم الناس وإرشادهم،

رمضان موسم لكسب الطاعات ،ولكن أكبر مكسب لك أٌها

وترسٌخ أصول الدٌن وأركان اإلٌمان واإلسبلم فً أفبدة

الداعً هو أن تكسب مصانع حسنات دابمة لرصٌدك مِن خبلل

المسلمٌن والمسلمات فً خطبهم ودروسهم ومواعظهم،

كسبك لقلوب وعقول المسلمٌن والمسلمات لسبٌل الخٌر والهدى
ِي هللا ُ ِب َك َر ُج ًبل َوا ِح ًدا َخ ٌْ ٌر لَ َك مِنْ أَنْ ٌَ ُكونَ لَ َك
( َف َوهللاِ َألَنْ ٌَ ْهد َ

ودوراتهم ومحاضراتهم.

ُح ْم ُر ال َّن َع ِم) (متفق علٌه).

وهنا مجال التنافس فً الخٌر فً اإلبداع فً الوسابل واألسالٌب
ب تراعً
ودروس وخط ٍ
ت ودوراتٍ،
وحوار ،ومسابقا ٍ
تعلٌم
مِن
ٍ
ٍ
ٍ
كافة الشرابح العمرٌة والثقافٌة ،وتتكٌؾ مع المواسم

هذا المكسب ٌحتاج منك إلى إعدا ٍد واستعدادٍ ،وتحضٌر مِن اآلن
لكلمات وخطب رمضان ،ومراجعة حفظك للقرآن ،وإبداع فً

والمناسبات ،وال تؽفل عن ضرورة التكرار كل مدة لهذه األصول

تحفٌز جماعة المسجد مِن الكبار والصؽار لٌعٌنوك فً مه ّمتك

لتبدل الجمهور مع الزمن أو لتؽٌر موقع اإلمام والخطٌب

وأفكار جذاب ٍة تناسِ ب جمهور
الجلٌلة ع ْبر وسابل مبتكرةٍ،
ٍ
رمضان مِن الرجال والنساء ،والفتٌان والفتٌاتَ ( ،وفًِ َذلِ َك

والواعظ والواعظة.

س ا ْل ُم َت َنافِسُونَ ) (المطففٌن.)ٕٙ:
َف ْل ٌَ َت َنا َف ِ

ولعل مِن أهم المواسم التً تخص هذه الشرٌحة موسم رمضان،
الذي لم ٌبقَ علٌه إال أٌام ،ورمضان موسم مِن أعظم مواسم

موقع أنا السلفً

وحضر مِن األبمة
اإلصبلح ل َمن استعد فخطط ور ّتب وف ّكر
ّ

www.anasalafy.com

والخطباء والوعاظ والواعظات ،ففً رمضان -خاصة فً بداٌته-
تقبل جموع المسلمٌن والمسلمات مِن الرجال والنساء ،والفتٌان
والفتٌات على صبلة العشاء والتراوٌح وصبلة الفجر ،فماذا
أعددتم لهم؟!
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األسباب الحقٌقٌة للرزق (ٖ)

وأما السبب الرابع مِن مفاتٌح أبواب الرزق العظٌمة فهو:
"اإلحسان إلى الضعفاء" ،وهذا سبب مِن أعظم أسباب الرزق،

كتبه /سعٌد محمود

ٌفتح هللا به األرزاق وٌنصر هللا به األمم.

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

والضعفاء هم كل ضعٌؾ متضعؾ ،وأعظم هإالء :الفقراء
والمساكٌن ،واألٌتام واألرامل ،والمرضى والخدم ،ونحو ذلك،

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

فهإالء هم ضعفاء المسلمٌن ،واإلحسان إلٌهم سبب للرزق؛ فإن

وأسبا ًبا معنوٌة ،واألسباب المادٌة ثبلثة ٌتفرع عنها كل صور

أردتَ أن ٌوسع هللا لك فً رزقك فؤحسن إلى هإالء؛ كل على ما

الرزق المادٌة؛ أال وهً( :التجارة والصناعة والزراعة)،

ٌناسبه ،فالفقٌر اإلحسان إلٌه ٌكون بإعانته ،والخادم ربما ٌكون

والناس جلهم مشؽولون بفنون الرزق فً هذه األسباب

اإلحسان إلٌه بالكلمة الطٌبة والمعاملة الحسنة ،واألرملة والٌتٌم

بفروعها .وكما قلنا قبل :إن أكثر الناس ٌؽفُل عن األسباب

ٌكون بتفقد أحوالهم والسعً فً مصالحهم ،والمرٌض ٌكون

المعنوٌة ،والتً هً إن شبت قل :هً األسباب الحقٌقٌة للرزق،

بعٌادته والسإال عنه ،وهكذا...

وهً كثٌرة ،لكننا نقؾ على سبع ٍة منها ،هً أبرزها ،ونذكرها
تباعا ،وسبق الحدٌث عن السبب األول والثانً ،وهما :تقوى هللا
ً

إن ضعفاء المسلمٌن بهم تنزل األرزاق على المسلمٌن ،نعم

-تعالى ،-واالستؽفار ،ونتحدث فً هذه المرة عن السببٌن:

وهللا! ربما الكثٌر منا ٌحتقر الفقراء والضعفاء وهإالء فً

الثالث والرابع ،وهما" :صلة الرحم" و"اإلحسان إلى

الحقٌقة سبب مِن أسباب أرزاقنا بقول نبٌنا -صلى هللا علٌه
س ْع ٌد -
ص َع ِ
س ْع ٍد -رضً هللا عنهَ -قالََ :رأَى َ
ب ْب ِن َ
وسلم :-فعَنْ ُم ْ
صلَّى َّ
َرضِ ًَ َّ
ضبلً َعلَى مَنْ دُو َن ُهَ ،ف َقالَ ال َّن ِب ًُّ َ -
هللا ُ َع ْن ُه -أَنَّ لَ ُه َف ْ
هللاُ

الضعفاء".
فؤما "صلة الرحم" :فهذا السبب له ثمار طٌبة ،وآثار جمٌلة فً

ض َع َفابِ ُك ْم)
صرُونَ َو ُت ْر َز ُقونَ إِال ِب ُ
س َّل َمَ ( :-هلْ ُت ْن َ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
صلَّى َّ
ض َع َفا َء ُك ْم،
سلَّ َم( :-ا ْب ُؽونًِ ُ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
البخاري) ،وقال النبً َ -
(رواه

حٌاة المسلم.،

ض َع َفابِ ُك ْم)
صرُونَ ِب ُ
َفإِ َّن َما ُت ْر َز ُقونَ َو ُت ْن َ

ومِن هذه الثمار واآلثار :أن هللا -عز وجلٌ -وسع لك فً رزقك،
س َط لَ ُه فًِ
قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ أَ َح َّب أَنْ ٌُ ْب َ

(رواه الترمذي ،وصححه

األلبانً).

سؤ ُ لَ ُه فًِ أَ َث ِرهَِ ،ف ْل ٌَصِ لْ َر ِح َم ُه) (متفق علٌه) ،وقال -
ِر ْزقِهَِ ،و ٌُ ْن َ
س َّرهُ أَنْ ٌُ ِم َّد َّ
هللا ُ لَ ُه فًِ ُع ُم ِرهِ،
صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ َ
هللاَ ،و ْل ٌَصِ ْل
َو ٌُ َو ِّ
س َع لَ ُه فًِ ِر ْزقِهَِ ،وٌَدْ َف َع َع ْن ُه َم ٌْ َت َة السُّوءِ ؛ َف ْل ٌَ َّت ِق َّ َ

فربما القرٌة التً تسكنها ٌرزقها هللا -عز وجل -وٌرزقك بسبب
الضعفة الصالحٌن الذٌن ٌعٌشون فٌها؛ لذلك كان اإلحسان إلٌهم
سبب مِن أسباب الرزق ،واإلساءة إلٌهم سبب مِن أسباب منع

َر ِح َم ُه) (رواه أحمد ،وصححه الشٌخ أحمد شاكر).

الرزق ،وفً قصة أصحاب الجنة عبرة! فاهلل حكى لنا فً القرآن

فإذا وجدتَ األرزاق قد ضاقتْ بك! فصل أرحامك وإن كانوا ال

عنهم فً إمساكهم وشحهم وبخلهم عن اإلحسان إلى الضعفاء

ٌصلونك؛ فصلة األرحام مِن األسباب التً ٌجلب هللا بها األرزاق،

والفقراء ،فعاقبهم هللا -عز وجل -بؤن أذهب أسباب رزقهم

واألرحام هم كل قراباتك مِن جهة والدٌك ،وال ٌُشترط فً األرحام

بالكلٌة و ُحرموا مِن الرزق بالكلٌة ،قال -تعالىَ ( :-ف َ
انط َلقُوا َو ُه ْم
ٌَ َت َخا َف ُتونَ  .أَن َّال ٌَدْ ُخلَ َّن َها ا ْل ٌَ ْو َم َعلَ ٌْ ُكم ِّم ْسكٌِنٌ ) (القلم،)ٕٗ-ٕٖ:

كونهم مِن الورثة وال مِن المحارم ،بل كل قراباتك مِن جهة

ِؾ مِنْ َر ِّب َك َو ُه ْم َنابِمُونَ .
اؾ َعلَ ٌْ َها َطاب ٌ
فكانت العقوبةَ ( :ف َط َ
ٌم) (القلم.)ٕٓ-ٔ9:
ص َب َحتْ َك َّ
َفؤ َ ْ
الص ِر ِ

والدٌك هم أرحامك ،وصور صلة األرحام كثٌرة ،وتختلؾ مِن
ناس ،ومنها" :زٌارتهم وتفقد أحوالهم ،وعٌادة
ناس إلى
ٍ
ٍ
مرٌضهم ،وإعانة فقٌرهم ،ونصرة ضعٌفهم ،واحترام كبٌرهم

جمٌعا؛ فلنحسن إلٌهم
سبب مِن أسباب أرزاقنا
فاإلحسان للضعفة
ً
ٌ

ورحمة صؽٌرهم ،وأمرهم بالمعروؾ ونهٌهم عن المنكر ،وكل

لٌوسع هللا لنا أرزاقنا.

ما ٌتفرع عن ذلك".
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فنقول له :اسمع قول هللا -تعالىَ ( :-وعَدَ َّ
هللاُ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم
صال َِحا ِ
ؾ ا َّلذٌِنَ
ت لَ ٌَ ْس َت ْخلِ َف َّن ُه ْم فًِ ْاألَ ْر ِ
اس َت ْخلَ َ
ض َك َما ْ
َو َع ِملُوا ال َّ
ضى لَ ُه ْم َولَ ٌُبَدِّ لَ َّن ُه ْم مِنْ َب ْع ِد
ار َت َ
مِنْ َق ْبلِ ِه ْم َولَ ٌُ َم ِّك َننَّ لَ ُه ْم دٌِ َن ُه ُم ا َّلذِي ْ

أٌن الطرٌق؟ وماذا نحن فاعلون؟! (ٖ)
كتبه /صبري سلٌم

ش ِر ُكونَ بًِ َ
َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْم ًنا ٌَ ْع ُبدُو َننًِ َال ٌُ ْ
ش ٌْ ًبا).

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

فهل عرفتَ مصٌر أسلحه الكافرٌن؟!

فقد تكلمنا فٌما مضى عما آل إلٌه حال األمة اإلسبلمٌة مِن
ؾ و ُبع ٍد عن كتاب هللا -تعالى ،-وسنة رسوله -صلى هللا علٌه
ضع ٍ

لكن المهم أن تعلم أخً القارئ :أن هذه المنارة الخالدة "منارة

وسلم ،-وفً هذه المقالة نتكلم عن:

اإلسبلم العظٌم" لن تنطفا ،وأن هذه الراٌة الشامخة "راٌة
اإلسبلم" لن تسقط؛ سٌحملها جٌل بعد جٌل إلى أن ٌرث هللا

أٌن الطرٌق؟ وما المخرج؟!

األرض و َمن علٌها!

قد رسم لنا المولى -عز وجل -طرٌق النصر حٌن قال فً كتابه
هللا ا ْ
س ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُه ْم ِبؤَنَّ لَ ُه ُم
ش َت َرى مِنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ أَ ْنفُ َ
الكرٌم( :إِنَّ َّ َ
ا ْل َج َّن َة) (التوبة)ٔٔٔ:؛ فما أعظم هذا العهد وهذا التعاقد ب ٌْن هللا

وال ٌكون مإمنا حقـًّا َمن ٌخضع وٌخنع ،وٌستسلم للباطل.
وال ٌكون مإم ًنا ح ًّقا َمن ال ٌإمن بانتصار الحق على الباطل فً
نهاٌة المطاؾ ( َو ٌَ ْم ُح َّ
هللا ُ ا ْل َباطِ لَ َو ٌُحِقُّ ا ْل َحقَّ ِب َكلِ َماتِ ِه)
هللا
ور َّ ِ
(الشورى ،)ٕٗ:وقال هللا -تعالىِ ٌُ ( :-رٌدُونَ لِ ٌُ ْطفِ ُبوا ُن َ
َّ
ور ِه َولَ ْو َك ِر َه ا ْل َكافِرُونَ  .ه َُو الَّذِي أَ ْر َ
سلَ
بِؤ َ ْف َوا ِه ِه ْم َوهللا ُ ُمتِ ُّم ُن ِ

والمإمنٌنٌ ،بٌع فٌه المإمن نفسه وماله هلل؛ إلعبلء كلمته
ونصرة دٌنه ،والمإمن ال ٌكون مإم ًنا صاد ًقا فً إٌمانه؛ إال إذا
كان مجاه ًدا بماله ونفسه فً سبٌل هللا.

الدٌِّن ُكلِّ ِه َولَ ْو َك ِر َه
ٌِن ا ْل َحقِّ لِ ٌُ ْظ ِه َرهُ َعلَى
َر ُ
ِ
سولَ ُه بِا ْل ُه َدى َود ِ
ا ْل ُم ْ
ِؾ ِبا ْل َحقِّ َع َّبل ُم
ش ِر ُكونَ ) (الصؾ ،)9-8وقال( :قُلْ إِنَّ َر ِّبً ٌَ ْقذ ُ

والمولً -سبحانه -قال فً كتابهَ ( :و َع َد َّ
هللا ُ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم
صال َِحا ِ
ؾ ا َّلذٌِنَ
ت لَ ٌَ ْس َت ْخلِ َف َّن ُه ْم فًِ ْاألَ ْر ِ
اس َت ْخلَ َ
ض َك َما ْ
َو َع ِملُوا ال َّ
ضى لَ ُه ْم َولَ ٌُبَدِّ لَ َّن ُه ْم مِنْ َب ْع ِد
ار َت َ
مِنْ َق ْبلِ ِه ْم َولَ ٌُ َم ِّك َننَّ لَ ُه ْم دٌِ َن ُه ُم ا َّلذِي ْ

ئ ا ْل َباطِ ل ُ َو َما ٌُعٌِ ُد) (سبؤ.)ٗ9-ٗ8:
ا ْل ُؽ ٌُو ِ
اء ا ْل َحقُّ َو َما ٌُ ْب ِد ُ
ب  .قُلْ َج َ

ش ِر ُكونَ بًِ َ
َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْم ًنا ٌَ ْع ُبدُو َننًِ َال ٌُ ْ
ش ٌْ ًبا َومَنْ َك َف َر َب ْعدَ َذلِ َك
َفؤُو َلبِ َك ُه ُم ا ْل َفاسِ ُقونَ ) (النور.)٘٘:

فٌا أٌها المسلمون جددوا إٌمانكم بربكم ،وثقوا كل الثقة بنصر
هللا -عز وجل -إن آمنتم وصدقتم وعملتم ،وأخذتم بقو ٍة بجمٌع
سلَ َنا َوالَّذٌِنَ آ َم ُنوا
ص ُر ُر ُ
الوسابل واألسباب ،قال -تعالى( :-إِ َّنا لَ َن ْن ُ
فًِ ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو ٌَ ْو َم ٌَقُو ُم ْاألَ ْ
ش َها ُد) (ؼافر.)٘ٔ:

ٌعنً وعد هللا تبدٌل هذا الواقع وتؽٌٌره لصالح المإمنٌن ،وشرط
ش ِر ُكونَ بًِ َ
سبحانه -توحٌده ،فقالْ ٌَ ( :ع ُبدُو َننًِ َال ٌُ ْش ٌْ ًبا)؛ فهل
تحقق هذا الشرط؟!

فٌجب علٌنا إخوة اإلسبلم أن نعود إلى هللا -سبحانه وتعالى،-
ونعبده وال نشرك به شٌ ًبا ،ونخاؾ حسابه ووعٌده؛ فإذا لم نعد

َّ
الظالِمٌِنَ َ .ولَ ُن ْس ِك َن َّن ُك ُم
وقال -سبحانه( :-إِلَ ٌْ ِه ْم َر ُّب ُه ْم لَ ُن ْهلِ َكنَّ
اؾ َوعٌِ ِد)
اؾ َم َقامًِ َو َخ َ
ض مِنْ َب ْع ِد ِه ْم َذلِ َك لِمَنْ َخ َ
ْاألَ ْر َ

فإنه -سبحانه -كتب الذلة والصؽار على َمن خالؾ أمره ،وسٌؤتً
بعدنا بقوم ٌحبهم وٌحبونه ،وال ٌكونون أمثالنا ،ونكون نحن فقط
اب ْاآلخ َِر ِة أَ ْك َب ُر
خرجنا مِن الدنٌا بالذل والخزي والهزٌمة ( َولَ َع َذ ُ

(إبراهٌم.)ٔٗ-ٖٔ:

لَ ْو َكا ُنوا ٌَ ْعلَمُونَ ) (الزمر.)ٕٙ:

فهل نخاؾ هللا ونخاؾ وعٌده ونعود إلى باربنا؟!

وهللا مِن وراء القصد.

و َمن لعب الشٌطان برأسه ،فقال :ما الذي سٌحدث واألعداء
ٌملكون التكنولوجٌا وٌمتلكون ما ٌدمر العالم؟!

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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وهنٌ ًبا له تحرره مِن أسر الشٌطان لعنه هللا؛ فإن النبً -صلى
هللا علٌه وسلم -قالْ ٌَ ( :ع ِق ُد ال َّ
س أَ َح ِد ُك ْم
ش ٌْ َطانُ َع َلى َقافِ ٌَ ِة َر ْأ ِ
ب َعلَ ٌْ َك لَ ٌْ ًبل َط ِو ًٌبلَ ،فإِ َذا
ض ِر ُ
َث َبل َث ُع َق ٍد إِ َذا َنا َم ،بِ ُكلِّ ُع ْقدَ ٍة ٌَ ْ

!ظاهرة تحتاج لتذكٌر
كتبه /عصام حسنٌن

ان،
اس َت ٌْ َق َظ َف َذ َك َر هللاَ ا ْن َحلَّتْ ُع ْقدَ ةٌَ ،وإِ َذا َت َو َّ
ْ
ضؤ َ ا ْن َحلَّتْ َع ْن ُه ُع ْقدَ َت ِ
ص َب َح َنشِ ً
ص َب َح
صلَّى ا ْن َحلَّ ِ
سَ ،وإِ َّال أَ ْ
ت ا ْل ُع َقدَُ ،فؤ َ ْ
َفإِ َذا َ
ٌطا َط ٌِّ َب ال َّن ْف ِ
َخ ِب َ
س َك ْس َبلنَ ) (متفق علٌه) .و ُذك َِر عِ ْندَ ال َّن ِب ًِّ َ -
صلَّى هللاُ
ٌث ال َّن ْف ِ

الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
فإن مما صار الف ًتا لبلنتباه ،وأصبح ظاهرة هً عنوان خطر

ص َب َحَ ،ما َقا َم إِلَى
س َّل َمَ -ر ُجلٌَ ،فقٌِلََ :ما َزال َ َنابِ ًما َح َّتى أَ ْ
َع َل ٌْ ِه َو َ
صبلَةَِ ،ف َقالََ ( :ذا َك َر ُجل ٌ َبالَ ال َّ
ش ٌْ َطانُ فًِ أ ُ ُذنِ ِه) (متفق علٌه).
ال َّ

وتحتاج إلً تذكٌر؛ نوم كثٌر مِن المسلمٌن عن صبلة الفجر -
خاصة الملتزمٌن -الذٌن أنابوا لربهم ٌرجون رحمته وٌخافون
عذابه؛ هذا التفرٌط الذي هو إعانة للشٌطان على أنفسهم ً
أوال ثم

 ثم ٌتهٌؤ لصبلة الفجر ،وٌخرج مِن بٌته ًهللا َت َو َّك ْلتُ
قاببلِ ( :ب ْس ِم َّ ِ
َعلَى َّ
اهلل) ،فٌقول الملكان الموكبلن به:
هللاَِ ،ال َح ْول َ َو َال قُ َّو َة إِ َّال ِب َّ ِ

على بعض المسلمٌن ثان ًٌا؛ ألنهم ٌرون َمن ٌُقتدى به وٌذ ِّكرهم
باهلل ؼافل عن أعظم أمره! وكبلهما إثم عظٌم.

( ُهدٌِتَ َ ،و ُكفٌِتَ َ ،و ُوقٌِتَ ) (رواه أبو داود ،وصححه األلبانً) .وٌدعو
اج َعلْ فًِ
ورا َو ْ
ورا َوفًِ ل َِسانًِ ُن ً
اج َعلْ فًِ َق ْلبًِ ُن ً
ربه( :اللَّ ُه َّم ْ
ورا َومِنْ
اج َعلْ مِنْ َخ ْلفًِ ُن ً
ورا َو ْ
ص ِري ُن ً
اج َعلْ فًِ َب َ
ورا َو ْ
س ْمعًِ ُن ً
َ
ورا ال َّل ُه َّم أَ ْعطِ نًِ
ورا َومِنْ َت ْحتًِ ُن ً
اج َعلْ مِنْ َف ْوقًِ ُن ً
ورا َو ْ
أَ َمامًِ ُن ً

نتواص بالخٌر فٌما
أخً المسلم الكرٌم ...ال خٌر فٌنا إن لم
َ
بعضا كما كان رسول هللا -صلى هللا علٌه
بٌننا ،وٌتفقد بعضنا
ً
وسلمٌ -فعل ،وكذا خلفاإه وأصحابه ،و َمن سار علً نهجهم.

ورا) (متفق علٌه).
ُن ً

أخً الحبٌب ...إن صبلة الفجر فً الجماعة حٌث ٌُنادى بها فٌه
خٌر وبركة ورفع للكربة.

 فإذا دخل المسجد صلى ركعتً السنة التً هً خٌر مِن الدنٌاوما فٌها ثم ٌصلً الفجر مع الجماعة ،وإن كان لدٌه وقت

مِن ذلك :أن العبد إذا تطهر عند نومه وذكر ربه -تعالى-؛ فإن

فلٌجلس إلى شروق الشمس ثم ٌصلى ركعتٌن فً وقت الضحى

مل ًكا ٌبٌت فً شعاره كما قال -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ َباتَ
ار ِه َملَ ٌك َفلَ ْم ٌَ ْس َت ٌْق ِْظ إِ َّال َقالَ ا ْل َملَكُ :اللَّ ُه َّم ْ
اؼف ِْر
َطاه ًِرا َباتَ فًِ شِ َع ِ
ل َِع ْب ِد َك فُ َبل ٍن َفإِ َّن ُه َباتَ َطاه ًِرا)

ف ُتكتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة.
وفضل هذا كله عظٌم :قال النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ب ِّ
ش ِر
ا ْل َم َّ
ور ال َّتا ِّم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة) (رواه
شابٌِنَ فًِ ال ُّظلَ ِم إِلَى ا ْل َم َ
سا ِج ِد ِبال ُّن ِ
ص َّلى ا ْل ِع َ
شا َء فًِ
أبو داود والترمذي ،وصححه األلبانً) ،وقال( :مَنْ َ

(رواه ابن حبان ،وقال األلبانً :حسن

صحٌح).
وإذا قام مِن اللٌل فإن هللا -تعالىٌ -باهى به مبلبكته ،قال النبً -

ص ْب َح فًِ َج َما َع ٍة
صلَّى ال ُّ
ؾ اللَّ ٌْ ِلَ ،ومَنْ َ
ِص َ
َج َما َع ٍة َف َكؤ َ َّن َما َقا َم ن ْ
ص َّلى ا ْل َب ْر َد ٌْ ِن
صلَّى اللَّ ٌْل َ ُكلَّ ُه) (رواه مسلم) ،وقال( :مَنْ َ
َف َكؤ َ َّن َما َ

ار عَنْ
صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ع ِج َب َر ُّب َنا مِنْ َر ُجلَ ٌْ ِنَ :ر ُجل ٌ َث َ
ص َبلتِهَِ ،ف ٌَقُول ُ َّ
ِو َطابِ ِه َول َِحافِ ِه مِنْ َب ٌْ ِن ِح ِّب ِه َوأَهْ لِ ِه إِلَى َ
هللا ُ
ار عَنْ ف َِراشِ ِه َو ِو َطابِ ِه مِنْ َب ٌْ ِن ِح ِّب ِه
لِ َم َبلبِ َكتِهِ :ا ْن ُظ ُروا إِلَى َع ْبدِي َث َ
ص َبلتِ ِه َر ْؼ َب ًة فٌِ َما ِع ْندِيَ ،و َ
ش َف ًقا ِم َّما ِع ْندِي) ...
َوأَهْ لِ ِه إِلَى َ
أحمد ،وصححه األلبانً) .فهنٌ ًبا له!

س َت َر ْونَ َر َّب ُك ْم َك َما َت َر ْونَ ه ََذا
د ََخلَ ا ْل َج َّن َة) (متفق علٌه) .وقال( :إِ َّن ُك ْم َ
اس َت َط ْع ُت ْم أَنْ الَ ُت ْؽلَ ُبوا َعلَى َ
ضامُونَ فًِ ُر ْإ ٌَتِهَِ ،فإِ ِن ْ
الَ ُت َ
صبلَ ٍة َق ْبلَ

(رواه

وع ال َّ
وب َهاَ ،فا ْف َعلُوا) (متفق علٌه) .وقال -صلى
س َو َق ْبل َ ُؼ ُر ِ
ش ْم ِ
ُطل ُ ِ
وع ال َّ
س،
ار أَ َح ٌد َ
هللا علٌه وسلم( :-لَنْ ٌَلِ َج ال َّن َ
ش ْم ِ
ص َّلى َق ْبلَ ُطل ُ ِ
َو َق ْبل َ ُؼ ُروبِ َها) (رواه مسلم) .وقال -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ

وهنٌ ًبا له قرب الرب -تعالى -منه؛ فؤقرب ما ٌكون الرب مِن

ه َو فًِ ِذ َّم ِة هللاِ) (رواه الطبرانً ،وقال
اعةٍَ ،ف ُ
ص ْب َح فًِ َج َم َ
صلَّى ال ُّ
َ

العبد فً جوؾ اللٌل ،كما قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،-وفً

األلبانً :صحٌح لؽٌره) .أي :فً عهده وحراسته ،وكل ُّ منا ذلك العبد

ً
نزوال ٌلٌق
الثلث األخٌر مِن اللٌل ٌكون نزول رب العزة والجبلل
ٌب لَهُ ،مَنْ ٌَ ْسؤَلُنًِ
بكماله وجبللهٌ ،قول( :مَنْ ٌَدْ ُعونًِ َفؤ َ ْس َت ِج َ
َفؤ ُ ْعطِ ٌَهُ ،مَنْ ٌَ ْس َت ْؽفِ ُرنًِ َفؤ َ ْؼف َِر َل ُه) (متفق علٌه).

الذي ٌرٌد سند هللا وحماٌته وتوفٌقه وتسدٌده.
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وصبلة الفجر مشهودة "تشهدها المبلبكة" كما قال هللا -تعالى:-
ص َبل َة لِ ُدلُوكِ ال َّ
س ِق اللَّ ٌْ ِل َوقُ ْرآنَ ا ْل َف ْج ِر إِنَّ
س إِلَى َؼ َ
(أَق ِِم ال َّ
ش ْم ِ
قُ ْرآنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ
ش ُهو ًدا) (اإلسراء ،)58:أي :تشهدها مبلبكة
اللٌل ومبلبكة النهار ،قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم:-
ارَ ،و ٌَ ْج َت ِمعُونَ فًِ
( ٌَ َت َعا َقبُونَ فٌِ ُك ْمَ :مبلَبِ َك ٌة ِباللَّ ٌْ ِل َو َمبلَبِ َك ٌة ِبال َّن َه ِ
ج الَّذٌِنَ َبا ُتوا فٌِ ُك ْم َف ٌَ ْسؤَل ُ ُه ْم
صبلَ ِة ال َف ْج ِرُ ،ث َّم ٌَ ْع ُر ُ
ص ِر َو َ
الع ْ
صبلَ ِة َ
َ
ؾ َت َر ْك ُت ْم ِع َبادِي؟ َف ٌَقُولُونَ َ :ت َر ْك َنا ُه ْم
َوه َُو أَ ْعلَ ُم ِب ُك ْمَ ،ف ٌَقُولَُ :ك ٌْ َ
صلُّونَ ) (متفق علٌه)؛ فحري بالعبد
صلُّونَ َ ،وأَ َت ٌْ َنا ُه ْم َو ُه ْم ٌُ َ
َو ُه ْم ٌُ َ
المإمن أن ٌطٌع ربه -تعالى -بؤدابها فً وقتها ،وأن ٌحذر مِن
تضٌٌعها والنوم عنها! فإن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -رأى فً
ض َط ِجعَ ،وإ ِ َذا
منامه أقوا ًما ٌعذبون فً قبورهم ،منهمَ ( :ر ُجل ُم ْ
َ
الص ْخ َر ِة ل َِر ْأسِ ِه َف ٌَ ْث َل ُػ
ص ْخ َرةٍَ ،وإِ َذا ه َُو ٌَ ْه ِوي ِب َّ
آخ ُر َقابِ ٌم َعلَ ٌْ ِه ِب َ
الح َج َر َف ٌَؤْ ُخ ُذ ُهَ ،فبلَ ٌَ ْر ِج ُع
الح َج ُر هَا ُه َناَ ،ف ٌَ ْت َب ُع َ
سهَُ ،ف ٌَ َت َدهْ َد ُه َ
َر ْأ َ
س ُه َك َما َكانَ ُ ،ث َّم ٌَ ُعو ُد َعلَ ٌْ ِه َف ٌَ ْف َعل ُ بِ ِه ِم ْثل َ َما
إِلَ ٌْ ِه َح َّتى ٌَصِ َّح َر ْأ ُ
الر ُجل ُ األَ َّول ُ الَّذِي أَ َت ٌْتَ َعلَ ٌْ ِه
َف َعل َ ال َم َّر َة األُولَى ) ...فقٌل له( :أَ َّما َّ
ض ُه َو ٌَ َنا ُم َع ِن
الر ُجل ُ ٌَؤْ ُخ ُذ القُ ْرآنَ َف ٌَ ْرفُ ُ
الح َج ِرَ ،فإِ َّن ُه َّ
س ُه ِب َ
ٌُ ْثلَ ُػ َر ْأ ُ
الصبلَ ِة ال َم ْك ُتو َب ِة) (رواه البخاري).
َّ
س
والنوم عنها من صفات المنافقٌن كما جاء فً الحدٌث( :لَ ٌْ َ
صبلَةٌ أَ ْث َقلَ َعلَى ال ُم َنافِقٌِنَ مِنَ ال َف ْج ِر َوال ِع َ
شاءِ ) (متفق علٌه) ،وهذا
َ
ٌوجب للمإمن الحذر واالنتباه.
أخً المسلم الكرٌم ...مِن صبلة الفجر تكون االنطبلقة الحقٌقٌة
ل َمن ٌرٌد الخٌر لنفسه وأمته.
موقع أنا السلفً
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قرأ ولم ٌَفهم!

باهلل -سبحانه وتعالى ،-فإن القرآن كبلم هللا لفظه ومعناه؛ وألن
اإلنسان إذا كان ال ٌفهم القرآن إال قراء ًة فقط فهو أمً وإن كان
اب
ٌقرأ القرآن ،قال هللا -تعالىَ ( :-و ِم ْن ُه ْم أ ُ ِّمٌُّونَ َال ٌَ ْعلَمُونَ ا ْل ِك َت َ

كتبه /عصام محمود زهران

إِ َّال أَ َمان ًَِّ) (البقرة ،)58:أي إال قراءة ،فوصفهم بؤنهم أمٌون؛

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

ولكن ال ٌعنً ذلك أن أال نهتم بقراءة القرآن؛ ألن قراءة القرآن
ؾ عشر حسنات" (انتهى).
عبادة ،وقارئ القرآن له فً كل حر ٍ

فمشهد عظٌم نراه فً شهر رمضان مِن تبلوة للقرآن الكرٌم
والمسارعة إلى رضوان هللا؛ ولكن السإال الذي نتوقؾ عنده:

ومِن هذا المعنى ما قاله أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب -رضً

كثٌرا فً شهر
لماذا نقرأ وال نفهم آٌات هللا مع أننا نختم القرآن
ً

إدبارا وإقباالً ،فإذا
هللا عنه" :-إن لهذه القلوب -أو النفوس-
ً

رمضان؟!

أقبلت فخذوها بالنوافل ،وإذا أدبرت فخذوها بالفرابض" .فخذ

فً الحقٌقة كنت أتعمد أن أسؤل المحافظٌن على قراءة القرآن

نفسك شٌ ًبا فشٌ ًبا ،وال ترهقها فً كثرة التبلوة وكثرة النوافل،

عن معانً كلمات القرآن؛ فبل أجد إجابة ،أو إجابة ما أنزل هللا

ولكن اجعل لك ور ًدا وس ًطا ،كؤن ٌكون لك فً الٌوم ً
مثبل خمس

كثٌرا ،ولكن -لؤلسؾ-
بها مِن سلطان ،والعجٌب أن اآلٌات تتكرر
ً

صفحات أو ست صفحات ال تتنازل عنها ،فإن وجدتَ مِن نفسك

دون أن نقؾ على المعنى المجمل لآلٌة!

نشا ًطا زدت ،وإن لم تجد نشا ًطا ووجدت فترة مِن نفسك فحٌنب ٍذ
اقتصر على القدر الذي قد جعلته وردً ا لك؛ فهذا ٌعٌنك على

وفً الجانب اآلخر :نجد الوعً الكامل والتركٌز الثاقب فً

االستمرار وتدبر المعنى.

(التفاهات!)؛ فكٌؾ نؤمل مِن نجاح طالب ٌقرأ الكتب الدراسٌة
ضا بالدعاء؛ فإن مِن أعظم الدعاء الذي كان ٌجتهد فٌه
وعلٌك أٌ ً

وهو فً ؼفلة عما ٌقرأه ،أو ٌقرأ وهو ب ٌْن الٌقظة والنوم أو

ً
معاذا -رضً هللا عنه:-
النبً -صلى هللا علٌه وسلم -وأوصى به
(اللَّ ُه َّم أَ ِع ِّنً َعلَى ِذ ْك ِركََ ،و ُ
ش ْك ِركََ ،و ُح ْس ِن عِ بَادَ تِ َ
ك) (رواه أحمد

ٌقرأ وهو ٌمازح اآلخرٌن؟!
ورد فً كتاب هللا -تعالى -وسنة نبٌه -صلى هللا علٌه وسلم-

وأبو داود ،وصححه األلبانً).

الحث على تبلوة القرآن الكرٌم كله ،والنهً عن هجره ،كقوله -
تعالى -على لسان نبٌه -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-وأُم ِْرتُ أَنْ أَ ُكونَ

علٌنا ونحن نقرأ القرآن أن تكون قراءتنا متؤنٌة هادبة
مسترسلة ،وهذا ٌستدعً منا سبلمة النطق وحسن الترتٌل ،كما

مِنَ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ ) (ٌونسَ ( ،)5ٕ:وأَنْ أَ ْتلُ َو ا ْلقُ ْرآنَ ) (النمل ،)9ٕ:وقوله
ص َبل َة)
تعالى( :-ا ْتل ُ َما أُوح ًَِ إِلَ ٌْ َك مِنَ ا ْل ِك َتا ِب َوأَق ِِم ال َّ
(العنكبوت ،)ٗ٘:فعلى كل مسلم أن ٌحرص على تدبر وتفهم معانً

أال ٌكون همه عند القراءة نهاٌة السورة ،وال ٌنبؽً أن تدفعه

القرآن ،وأن ال ٌقنع بمجرد التبلوة دون فهم ،وأن ٌسؤل عن

الرؼبة فً ختم القرآن إلى سرعة القراءة فلقد ختمنا القرآن ق ْبل

معنى ما ٌشكل علٌه.

ذلك مرات ومرات ،فؤٌن ثمرة هذه الختمات؟ وما الذي تؽٌر

قال -تعالىَ ( :-و َر ِّت ِل القُ ْرآنَ َت ْرتٌِبلً) (المزمل ،)ٗ:وعلى الواحد منا

فٌنا؟!
قال الشٌخ ابن عثٌمٌن -رحمه هللا" :-ننصح جمٌع إخواننا
المسلمٌن أن ٌعتنوا أوالً بكتاب هللا -عز وجل -بفهمه والعناٌة

نرٌد أن نتدبر القرآن ،فعندما نقرأ أي كتاب أو مجلة أو جرٌدة،

بتفسٌره وتلقً ذلك مِن العلماء الموثوقٌن فً علمهم وأمانتهم،

موضع مِن المواضع عدنا
فإننا نعقل ما نقرأه وإذا سهونا فً
ٍ
بؤعٌننا إلى الوراء ،وأعدنا قراءة ما فات على عقولنا ،وما دفعنا

الرحمن بن سعدي ،وؼٌرهما مِن التفاسٌر التً ٌوثق بمإلفٌها

إلى ذلك إال لنفهم المراد مِن الكبلم ،وهذا ما نرٌده مع القرآن أن

فً عقٌدتهم وعلمهم؛ ألن الصحابة -رضً هللا عنهم -كانوا ال

ت مِن األوقات
نقرأ بحضور ذهن ،فإذا ما شرد الذهن فً وق ٍ

ت مِن القرآن حتى ٌتعلموها وما فٌها مِن
ٌتجاوزون عشر آٌا ٍ

علٌنا أن نعٌد اآلٌات التً شردت األذهان عنها.

ومِن الكتب الموثوقة :تفسٌر ابن كثٌر ،وتفسٌر الشٌخ عبد

العلم والعمل؛ وألن ارتباط اإلنسان بكبلم هللا -عز وجل -ارتبا ٌط
26

نعم ،فً البداٌة سنجد صعوبة فً تطبٌق هذه الوسٌلة بسبب
تعودنا فً التعامل مع القرآن كؤلفاظٍ مجردة مِن معانٌها ،ولكن
بالمداومة والمثابرة سنعتاد -بمشٌبة هللا -القراءة بتدبر وتركٌز،
ار ٌك لٌَِدَّ َّب ُروا آَ ٌَاتِ ِه َولِ ٌَ َت َذ َّك َر
اب أَ ْن َز ْل َناهُ إِلَ ٌْ َك ُم َب َ
قال -تعالىِ ( :-ك َت ٌ
ب) (ص.)ٕ9:
أُولُو ْاألَ ْل َبا ِ
قال الدكتور عبد الكرٌم بكار" :طلب هللا منا التدبر وتعهد لنا
بالحفظ ،فؤخذنا على عاتقنا أن نحفظ وتركنا التدبر" (انتهى).
ح للعلوم والمعارؾ ،وبه ٌزداد اإلٌمان فً
فتدبر القرآن هو مفتا ٌ
ً
القلب ،وكلما ازداد العبد ً
وعمبل وبصٌرة،
تؤمبل فٌه؛ ازداد عل ًما
ضهم عن القرآن وعد َم
وقد نعى هللا على المشركٌن إعرا َ
استفادَ تِهم مِن ِع َبره وهدٌه ،فقال -سبحانه( :-أَ َفلَ ْم ٌَ َّد َّب ُروا ا ْل َق ْول َ
اء ُه ُم ا ْألَ َّولٌِنَ ) (المإمنون.)ٙ8:
اء ُه ْم َما لَ ْم ٌَؤْ ِ
ت آ َب َ
أَ ْم َج َ
موقع أنا السلفً
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نحن فً حاجة إلى التخصص!

ب حبس للطاقات واإلبداعات؟! هذا باإلضافة إلى أن
أكثر مِن جان ٍ
ٌعرض
اإلنسان طاقة ،وإذا تح َّمل أكثر مِن طاقته؛ فإن هذا ِّ

كتبه /محمد القاضً

األعمال لخطر اإلخفاق والفشل.

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

فالشخصٌة "السوبر مانٌة" نحترم مجهودها ،ولكن لو كان هذا
مجال واحدٍ؛ لوجدنا النتٌجة مبهرة! فالتخصص
الجهد ُبذل فً
ٍ

فكل مإسسة ناجحة تحتاج إلى متخصصٌن أكفاء فً المجال

سٌعطٌنا إنتاجٌة أعلى فً كل المجاالت ،وقدرة أكبر على اإلبداع

الذي تعمل به لكً تحدث تقد ًما نوع ًٌّا فً مجالها ،وتحدث

والتطوٌر ،ودقة فً النتابج.

الفارق ،ونحن فً مجال الدعوة إلى هللا وإصبلح النفوس
والمجتمعات مِن أشد الناس حاجة إلى هذا التخصص فً مجاالت

وفً مجال الدعوة إلى هللا بالذات :التخصص ٌساعد على إٌجاد

الدعوة وما أكثرها.

روح التكامل ب ٌْن الدعاة ،ولٌس التنافس المذموم الذي ٌإدي
إلى التحاسد والتباؼض -والعٌاذ باهلل.-

والتخصص الذي أقصده :أن ٌكون الذي ٌعمل فً الدعوة إلى هللا
ب
محص ًبل للعلم الواجب فً كل فروع العلم ثم ٌتخصص فً جان ٍ
ِّ

إننا فً كل مرة نتكلم فٌها على التخصص نعنً أن ٌحصل ما

مِن الجوانب؛ ٌتخصص ً
صا ٌتٌح
مثبل فً الفقه أو العقٌدة تخص ً

ٌلزمه تحصٌله مِن العلم النافع ،وما ٌلزمه مِن المشاركة الواجبة

له أن ٌتقن هذا الفن ،وٌكون ناف ًعا لؤلمة فً هذا المجال ،وكذا

فً الدعوة إلى هللا؛ فالذي ٌتخصص فً طلب العلم النافع ال

فً كل النواحً الدعوٌة واإلدارٌة والسٌاسٌة.

ٌصح أن ٌقول :أنا ال أشارك فً عمل إداري أو سٌاسً! قد
قدر مِن
ٌكون الدور الذي ٌشؽله لٌس كبٌ ًرا ،لكن البد مِن ٍ
المشاركة تجدد النشاط فً القلب ،وتشعر اإلنسان بالصراع ب ٌْن

قدر مِن
فبلبد ل َمن ٌتعاطى مع اإلدارة والمسابل اإلدارٌة مِن ٍ
الثقافة اإلدارٌة التً ترتقً للعلم اإلداري مع التخصص؛ لكً

الحق والباطل.

ٌستطٌع أن ٌدٌر المإسسات الدعوٌة بكفاءة وفاعلٌة دون أن
ب فً
توازن مطلو ٍ
ٌؽفل العلم الواجب والنواحً األخرى فً
ٍ
البناء لكً ٌعطً شخصٌة إسبلمٌة سوٌة ثم متخصصة ً
مثبل فً

فالتخصص البد أن ٌكون ثقافة فً العمل الدعوي والعلمً ،والبد
أن تزداد قناعات الكل بهذه القضٌة المهمة فً إنجاح األعمال؛

اإلدارة بكفاء ٍة وفاعلٌةٍ ،وكذا فً أي م ٍ
جال دعو ٍ
ى أو سٌاسً ٍ
صل ما ٌلزمه مِن العلوم الشرعٌة ثم ٌتخصص فً
البد أن ٌح ِّ

مِن تصحٌح المسار ،وإعطاء مساحة أكبر للتخصص فً حٌاتنا

المجال الذي ٌحسنه وٌنتج فٌه.

الدعوٌة.

والبد أن نعترؾ أن الواقع الدعوي قلٌلة -أو قُلْ شحٌحة -فٌه

أخٌرا :إن كنا نبحث عن مإسسٌة حقٌقٌة فً أرض الواقع؛ فإن
ً

الكفاءات التً تتحمل المسبولٌة ،ولكن هذا له أسباب أخرى قد

مِن دعابمها القوٌة" :التخصص".

صا َمن ٌظن أن المشاركة فً كل شًء هو النجاح ،فبلبد
خصو ً

مقال آخر ،لكن المهم أنها قلٌلة ،وهذا ما ٌجعلها
نتناولها فً
ٍ
موقع أنا السلفً

معببة بالمشاؼل واألعباء واألعمال.
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مجال
وأن هناك شخصٌات ممٌزة فً أكثر مِن جانبٍ ،وأكثر مِن
ٍ
هب أن هذه النوعٌات -النادرة
ٌمكن أن ٌُعتمد علٌها ،ولكن ْ
ً
أصبل! -تإدي األعمال كلها بنفس الكفاءة وهذا مستبعد ،لكن
نتنزل حتى نصل إلى نتٌجة :ألٌس وجود شخصٌة متصدرة فً
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بطاقات دعوٌة
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الوسابط المتعددة
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عقٌدة

القرآن الكرٌم وعلومه

 -112اإلٌمان بما وصف هللا به نفسه فً كتابه (العقٌدة

سلسلة مجالس اعتكاف رمضان لعام  1434هـ (لالستماع

الواسطٌة -شرح مختصر .)-دٌ /اسر برهامً

والتحمٌل) .دٌ /اسر برهامً

 -153تضٌٌق الصدر وجعله حرجا (شفاء العلٌل) .دٌ /اسر

 -118اآلٌات ( )44 -41من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

برهامً

النمل) .دٌ /اسر برهامً
 -119اآلٌات ( )47 -45من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

 -111تابع ما روي عن النبً فً النهً عن مناظرة أهل البدع

النمل) .دٌ /اسر برهامً

وجدالهم والمكالمة معهم واالستماع إلى أقوالهم المحدثة

 -121اآلٌات ( )53 -48من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

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

النمل) .دٌ /اسر برهامً

حسنٌن

 -121اآلٌات ( )58 -54من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

 -112تابع ما روي عن النبً فً النهً عن مناظرة أهل البدع

النمل) .دٌ /اسر برهامً

وجدالهم والمكالمة معهم واالستماع إلى أقوالهم المحدثة

 -122اآلٌات ( )61 -59من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

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

النمل) .دٌ /اسر برهامً

حسنٌن
 -132اآلٌتان (( )41 -41تفسٌر سورة الرعد) .دٌ /اسر
 -112اإلٌمان بأن كل مولود ٌولد على الفطرة وذراري

برهامً

المشركٌن (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن
من اآلٌة  1إلى اآلٌة ( 14سورة الزخرف -تفسٌر ابن كثٌر).
الشٌخ /عصام حسنٌن
 -139اآلٌتان (( )65 -64سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -141اآلٌات (( )68 -66سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -141اآلٌتان (( )71 -69سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
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حدٌث

تزكٌة وتربٌة ورقابق

 -172باب كٌف ٌدعو للذمً (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر

 -131تابع تكرر فً القرآن جعل األعمال القائمة بالقلب

برهامً

والجوارح سبب الهداٌة واإلضالل (كتاب الفوائد) .دٌ /اسر
برهامً

 -196التواضع (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري عن
مسلم) .دٌ /اسر برهامً

أعوذ بك من الذلة .دٌ /اسر برهامً

 -145تابع كٌفٌة صالة اللٌل (كتاب الصالة -عون المعبود).

فضل رمضان .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد

الشٌخ /محمود عبد الحمٌد
الطرٌق إلى رمضان ممٌز .الشٌخ /شرٌف الهواري

 -146تفرٌع أبواب شهر رمضان (كتاب الصالة -عون
المعبود) .الشٌخ /محمود عبد الحمٌد

فوائد فً شهر شعبان ودخول رمضان ( .)1الشٌخ /محمد
سرحان

 -117حكم صوم الدهر -فوائد تربوٌة من قصة عبد هللا بن
عمرو (أ) (كتاب الصوم -الترغٌب والترهٌب) .الشٌخ /إٌهاب

مفتاح جهنم .الشٌخ /سعٌد صابر

الشرٌف

 -123لذة المناجاة ( 41 )6دعوة مستجابة (( )2رمضان

فقه وأصوله

التقوى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -124لذة المناجاة ( )7أخطاؤنا فً الدعاء (أ) (رمضان

 -117غسٌل األذن (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد محمود

التقوى) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

 -118قطرة العٌن (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -119الحقن العالجٌة (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد
محمود

سٌرة وتراجم

 -111الحقن المغذٌة الورٌدٌة (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ/
سعٌد محمود

 -134عبد هللا بن عمر (من أعالم الصحابة) .د /أحمد فرٌد

 -111الدهانات والمراهم واللصقات العالجٌة (فقه نوازل
الصٌام) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -112القسطرة (فقه نوازل الصٌام) .الشٌخ /سعٌد محمود

فكر ومنهج
 -115الخوارج والخروج علً الحكام (إعالن النفٌر على غالة
التكفٌر) .د /أحمد فرٌد
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