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الطرٌق طوٌل!

َمن حارب قٌم التدٌن باإلسبلم ،لصالح القٌم الؽربٌة ،فً
الحرٌات ووضع المرأة والعبلقة مع الرجل ،ومساواة الملل -

كتبهٌ /اسر برهامً

المستحٌلة ا
ا
وتارٌخا.-
عقبل وشر اعا

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

 ٌتحملها كل َمن ساهم فً كبت توجه الشباب نحو العبادةوااللتزام والعلم النافع.

فإن أطماع الٌهود فً المسجد األقصى وهدمه لبناء الهٌكل مكا َنه
ال تخفى ،وهم ٌعلنونها ،واألمرٌكان كلهم ٌعاونون على هذه

ٌ -تحملها كل َمن سره إؼبلق المساجد وكونها خاوٌة على

ا
مجاال ألح ٍد فً إحسان الظن بؤح ٍد منهم على
األطماع بما ال ٌدع

عروشها ،لصالح امتبلء الشواطا بالعري والفساد.

أحبلم ال حقٌقة لها!
اإلطبلق؛ وإال فهو ٌعٌش فً
ٍ
 ٌتحملها كل َمن ضٌع أوالده وأسرته ،ورضً باالنقطاع عنهم،وهذا الهدؾ ال ٌتحقق إال بهدم الدول والمجتمعات اإلسبلمٌة -

وتركهم فرٌسة لوسابل التواصل المدمرة التً قطعت أوصال
سر؛ حتى صار األب تمر علٌه الشهور ببل جلسة حوار أو
األ ُ َ

واالحتراب الداخلً ،وسٌطرة العلمانٌة وقٌم الؽرب المنحطة التً

نقاش مع أوالده.

وخاصة العربٌة -وفقدان الهوٌة اإلسبلمٌة ،والتفرق والتشرذم
ٌجاهدون لفرضها على العالم بالحدٌد والنار ،والسٌاسة والمال،

 ٌتحملها َمن َش َّو َه صورة الحق فً نفوس أبناء األمة؛ حتى

واإلعبلم ،وبكل الوسابل!

صارت "داعش" وأمثالها مِن الجماعات التكفٌرٌة هً أمل
ولنكن صرحاء مع أنفسنا :إن األجٌال الحالٌة ال تستطٌع تحرٌر

الٌابسٌن ،وهً فً الحقٌقة دمار الٌقظة وخراب رجاء العودة!

المسجد األقصى وفق السنن الشرعٌة والكونٌة التً ال ُتصادَ م؛
ولٌس معنى هذا أب ادا أن نٌؤس ،ولكن ال نعٌش عالم الخٌال ،وال

 ٌتحملها َمن َن َشر الخرافات والبدع على أنها الدٌن الوسطً،

ألنواع مِن الصدام محسوم عاقبته ضدنا.
ندفع شبابنا
ٍ

سنة عن سلطان ال ُح ْكم ب ٌْن الناس -فً
وأراد أن ٌُنزع الكتاب وال ُّ
العقابد واألحكام وأحوال القلوب واألخبلق-؛ باسم محاربة

فهً مسإولٌة الساسة والدعاة والعلماء :أن ال ٌساهِموا فً

اإلرهاب والتطرؾ والوهابٌة والتٌمٌة.

الؽٌبوبة ،ولكن ٌجب الدفع فً الطرٌق الصحٌح الصعب الطوٌل
المضنً الشاق ،وهو عودة األمة إلى هوٌتها اإلسبلمٌة التً

ؾ وال ؼاٌةٍ ،إال الشهوات مِن
ٌ -تحملها َمن عاش حٌاته ببل هد ٍ

ٌسعى األعداء إلى طمسها.

الجنس والمال والسلطة والشهرة ،وسعى فً نشر ذلك باسم
الفن واألدب والحرٌة والتقدم والتمكٌن للشباب والتمكٌن للمرأة

إن وجود الطابفة المإمنة التً تتكون مِن األفراد ذوي الشخصٌة

والنوع المجتمعً وؼٌرها مِن أهداؾ منظمات المجتمع المدنً

المسلمة المتكاملة -إسبل اما وإٌما انا وإحسا انا ،وعِل اما وعباد اة
ا
ا
وترابطا وتعاو انا على الدعوة إلى هللا
ومعاملة وسلو اكا و ُخل ُ اقا

الهادمة للمجتمع وبنابه.

واستمرارا -فً
والبر والتقوى -لم ٌَ ُعد بالمه ّمة السهلة -ابتدا اء
ا

ٌ -تحملها المرتشون وال ُم َرابون وال ُمفسدون وال ُم َخ ِّربون،

ت صعب ٍة وأشواكٍ مإلمةٍ ،ولكن ال بدٌل عن ذلك.
ظل عقبا ٍ

الظالمون للناس ،المعتدون على حقوقهم الشرعٌة واإلنسانٌة،

إن المسإولٌة فً الضعؾ والهوان الذي وصلت إلٌه األ ُ َّمة -حتى

الس ِو ٌَّة؛ لتنشؤ األفكار المنحرفة
المدمرون لمعانً اإلنسانٌة
َّ
الحاقِدة على المجتمع ال ُم َك ِّف َرة له الساعٌة فً تدمٌره.

ٌنشر الٌهود فً نفس األسبوع الذي ُنقلت فٌه سفارة أمرٌكا
ومع هذا كله فبل نٌؤس ...ولكن :مِن أٌن نبدأ؟ وما الحل؟!

للقدس صور اة للسفٌر األمرٌكً ٌتلقى -مبتس اما" -ماكٌت" للقدس
وقد أزٌل المسجد األقصى وقبة الصخرة وحل محله "الهٌكل"

الحل ُّ فً أن نرتفع بالقرآن وال نخلد إلى األرض؛ فإن هللا ٌرفع
َ -

المزعوم  -مسبولٌة مشتركة ب ٌْن الحكام والشعوب؛ ٌتحملها كل

العبد بآٌاته إن شاء ،وال ٌتركه لهواه حتى ٌخلد إلى األرض؛
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لهوا ولع ابا ،ونرى ُقواها ود َُو َلها َذ َّر اة
فعند ذلك نرى الحٌاة كلها ا
هلل َجمٌِ اعا) (البقرة ،)ٔٙ٘:ونرى خرٌطة
وهبا اء إذا رأٌنا (أَنَّ ا ْلقُ َّو َة ِ َّ ِ

 نبدأ مِن رمضان وما فٌه؛ فقد تتؽٌر موازٌن هابلة وأوضاعس َحر.
مستقرة بدعو ٍة مِن صادق فً صٌامه أو فً وقت ال َّ

البشرٌة وصراعاتها محسومة النتصار الحق.
 نبدأ مِن الزكاة والحج والعمرة رؼم العقبات؛ فكثٌر مِن الناسال ٌفهمون سر التؽٌٌر.

 حٌنما نقترب إلى هللا ونبتعد عن اإلخبلد إلى األرض تصؽرالعقبات واألسوار ،وتنطلق القلوب واألرواح إلى أعلى؛ فتتؽٌر

 نبدأ مِن تحقٌق التوحٌد واإلٌمان وتعلق القلوب بالملك الحق؛ض ونكون مِنَ ا ْل ُموقِنٌِنَ .
س َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
فنرى َملَ ُكوتَ ال َّ

موازٌن الحٌاة؛ ٌؽٌرها هللا لهم بإحسانهمُ ( ،ث َّم َردَدْ َنا لَ ُك ُم ا ْل َك َّر َة
ٌِرا) (اإلسراء.)ٙ:
ال َو َبنٌِنَ َو َج َع ْل َنا ُك ْم أَ ْك َث َر َنف ا
َعلَ ٌْ ِه ْم َوأَ ْمدَدْ َنا ُك ْم ِبؤ َ ْم َو ٍ

 -ونتؽٌر فً أحوالنا وأقوالنا ومعامبلتنا وأخبلقنا ،واهتماماتنا

 -نبدأ مِن الصبلة؛ العباد ٌوهبون فً الصبلة ما تتؽٌر به شكل

ومقاصدنا ،و ُح ِّب َنا و ُبؽضِ نا؛ حتى ٌُص َبػ ذلك كله بصبؽة هللا،
وتتشكل قلوبنا لَ ٌِّ َن اة لذكر هللا ،على وفق شرعه.

اب لَ ُك ْم) (األنفال.)9:
اس َت َج َ
الحٌاة بالكلٌة( ،إِ ْذ َت ْس َتؽٌِ ُثونَ َر َّب ُك ْم َف ْ
نصر
 بصبلة لٌل ٍة حتى الصباح تحت شجرةَ ،وهَب هللا رسولَهَ

فعند ذلك ٌؽٌر هللا ما بنا؛ (إِنَّ َّ
هللاَ َال ٌُ َؽ ٌِّ ُر َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ٌُ َؽ ٌِّ ُروا َما
ِبؤ َ ْنفُسِ ِه ْم) (الرعد.)ٔٔ:

بدر؛ ف ُعبِد هللا فً األرض إلى ٌوم القٌامة.
 -وبقٌامه لٌلة األحزاب -وسط البرد والخوؾ والجوع والرٌح

ورؼم أن الطرٌق طوٌل ٌ إال أن نهاٌ َته محسومة؛ والنصر واقع ال

والظلمة ،و َت َف ُّرق الناس ،وعدم طاعة أخص األصحاب إال بعد
األمر المباشرَ ...( -ردَّ َّ
هللا ُ الَّذٌِنَ َك َف ُروا بِ َؽ ٌْظِ ِه ْم لَ ْم ٌَ َنالُوا َخ ٌْ ارا

محالة ،والقدس عابدة ،بل واألرض كلها عابدةَ ( ،و َل َقدْ َك َت ْب َنا فًِ
َّ
الصالِحُونَ )
ِي
َّ
ض ٌَ ِر ُث َها عِ َباد َ
ور مِنْ َب ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أَنَّ ْاألَ ْر َ
الز ُب ِ
(األنبٌاء.)ٔٓ٘:

هللا ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ا ْل ِق َتال َ َو َكانَ َّ
َو َك َفى َّ
هللا ُ َق ِو اٌّا َع ِز ا
ٌزا) (األحزاب)ٕ٘:؛
هزم األحزاب وحده.

ولكن ...فلنحذر أن نسٌر فً ؼٌر الطرٌق؛ فرؼم طوله فهو

 -فً صبلته فً محرابه ُوهِب زكرٌا ٌحٌى -ورٌث الهداٌة فً آل

أقصر الطرق.

صالِحٌِنَ ) (آل عمران.)ٖ9:
ورا َو َنبِ اٌّا مِنَ ال َّ
ص ا
س ٌِّ ادا َو َح ُ
ٌعقوبَ ( -و َ

موقع أنا السلفً

 بالصبلة والقنوت والسجود ،والركوع مع الراكعٌن؛ ُوهِبتمرٌم وه ٌِّبت لوالدة المسٌح -علٌه السبلم ،-الذي َؼ ٌَّر -وس ٌُ َؽ ٌِّ ُر-
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وجه الحٌاة على األرض ق ْبل القٌامة ،وٌحكم األرض باإلسبلم وال
ار َكعًِ َم َع
اس ُجدِي َو ْ
ٌقبل دٌ انا سواهٌَ ( ،ا َم ْر ٌَ ُم ا ْق ُنتًِ ل َِر ِّبكِ َو ْ
الرا ِكعٌِنَ ) (آل عمران.)ٖٗ:
َّ
 نبدأ مِن الفاتحة ،السبع المثانً والقرآن العظٌم ،الذي أوتٌهسلَّ َم.-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
النبً َ -
 نبدأ مِن (إِ ٌَّا َك َن ْع ُب ُد َوإِ ٌَّا َك َن ْس َتعٌِنُ ) (الفاتحة.)٘:ض َّر ُعوا)
س َنا َت َ
اء ُه ْم َبؤْ ُ
 نبدأ مِن التضرعَ ( ،فلَ ْو َال إِ ْذ َج َ(األنعام.)ٖٗ:
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وجاء شرع هللا -تعالى -بما ٌحقق هذا التوازن

حاجتنا إلى شهر رمضان!

وٌضبطه ،وٌعٌن اإلنسان على ذلك وٌحققه:

كتبه /عبلء بكر

فاإلنسان ال ٌحتاج إلى َمن ٌذ ِّكره بالكسب ،والعمل والسعً فً

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

طلب الرزق؛ فهو مدفوع إلى ذلك دف اعا ،لٌنفق على نفسه ولو

خص هللا -تعالى -اإلنسان بخلقه مِن طبٌعة مزدوجة ،فٌه
فقد
َّ

بضرورات الحٌاة لنفسه وزوجه وأوالده ،وقد أودع هللا فٌه مِن

عنصر طٌنً مادي ،وفٌه عنصر روحً؛ إذ خلق آدم -علٌه

المواهب والقدرات ما ٌٌسر له ذلك؛ كل حسب طاقته وإمكانٌاته،

السبلم -مِن طٌن األرض ،و ُنفخ فٌه مِن روح هللا -تعالى.-

فلٌس محرو اما مِن أن ٌجنً مِن دنٌاه ما تستقٌم به حٌاته بما ال
مشقة فٌه فوق طاقته واحتماله.

فاإلنسان ب ٌْن عالمٌن:
واإلنسان قد أوجب هللا علٌه مِن العبادات الٌومٌة (الصلوات
الخمس فً الٌوم واللٌلة) واألسبوعٌة (صبلة الجمعة) ،وشرع

 -عالم المادة.

له مِن نوافل العبادات األخرى البدنٌة والقولٌة والمالٌة التً
 -وعالم الروح.

ٌإدي منها ما ٌإدٌه بحسب ما عنده مِن اإلٌمان والهمة ،وال
تخلو حٌاة المسلم الحق منها ،فٌحقق بها وظٌفة العبودٌة

ٌتعامل مع األرض ،وله تعلق وتواصل بالسماءٌ ،حتاج فً

المطلوبة.

معاشه إلى ما ٌخرج مِن األرض لٌؤكل وٌشرب وٌلبس ،وٌحتاج
فً صبلحه إلى العمل بالوحً المنزل مِن السماء؛ ولهذا زود

فالعبادات الٌومٌة مِن الفرابض والنوافل المطلوبة

بالؽرابز التً تربطه وتدفعه إلى عمارة األرض ،وزود باإلٌمان

شرعا رحمة مِن هللا -تعالى -بعباده مِن جهتٌن:
ا

والملكات الروحٌة التً تزكو به إلى أعلى علٌٌن.

األولى :إنها تحقق التوازن المطلوب ب ٌْن عبادة هللا -تعالى-

ولو أطلق اإلنسان العنان لؽرابزه وشهواته وانساق لها ولم

وتعمٌر األرض ،فالصلوات الخمس ،والجمعة إلى الجمعة

ٌضبطها -ال نقول ٌكبتها وٌعاندها ،بل ٌضبطها -بالوحً

مكفرات لما بٌنهن إذا اجتنبت الكبابر.

واإلٌمان؛ صار كاألنعام ،بل أضل! وإن أخذ العبد مِن الدنٌا ما
ٌقٌم حٌاته وٌسعدها بما أباح هللا له فٌها بؽٌر إسراؾٍ ،وكبح

الثانٌة :إنها ال مشقة فً اإلتٌان بها فً كل ٌوم ولٌلة مع الكسب

جماح نفسه بضوابط الشرعُ ،وفق إلى سعادة الدنٌا واآلخرة،
هللا لَ َم َع
قال -تعالىَ ( :-والَّذٌِنَ َجا َهدُوا فٌِ َنا لَ َن ْه ِد ٌَ َّن ُه ْم ُ
س ُبلَ َنا َوإِنَّ َّ َ

والسعً الٌومً؛ فلها حد أدنى وهو الفرابض التً ال ٌجد أي
مسلم صعوبة فً أدابها ،وال تتعارض مع السعً والكسب ،وهذا

ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ ) (العنكبوت.)ٙ9:

مشاهد معلوم مِن أحوال العباد ،ال ٌنكره إال مكابر .ولها أحوال
أعلى وأعلى وهً النوافلٌ ،رتقً بها إلى الدرجات العلى َمن

وروح جعله ب ٌْن وظٌفتٌن :عبادة هللا -
فخ ْلقُ اإلنسان مِن ماد ٍة
ٍ
تعالى -وااللتزام بطاعتهٌ ،طهر بذلك نفسه ،وتسمو بها منزلته

أراد مِن أصحاب اإلٌمان العالً والهمم العالٌة.

عند هللا -تعالى -فً أعلى علٌٌن .وعمارة األرض التً َّ
سخرها

وفوق ذلك فقد جعل هللا شهر رمضان كل عام لٌتزود فٌه المسلم

هللا -تعالى -له واستخلفه فٌها؛ لٌستعمرها وٌصلحها ،وٌنتفع

زا ادا سنو اٌّاٌ ،زٌل به عن نفسه -بما فً شهر رمضان مِن مزٌد

وٌستفٌد مِن كنوزها وخٌراتها التً ُوضعت فً األرض مِن أجله.

فرابض ونوافل -ما تعلقت بنفس المسلم مِن الدنٌا عن الحد

وما ب ٌْن الوظٌفتٌن تتقلب حٌاة اإلنسان ،وعلٌه داب اما أن ٌوازن

المقبول ،أو قصر فٌه ع ْبر شهور العام الطوٌلة بكثٌر خطاٌا أو

بٌنهما.

ذنوب؛ فٌضمن المرء بشهر رمضان -إن اعتنى به حق
االعتناء -تحقٌق التوازن المطلوب ع ْبر سنوات حٌاته الطوٌلة
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على األرض ،فـ( َرمَضَانُ إِ َلى َر َمضَانَ ُ ،م َك ِّف َراتٌ َما َب ٌْ َنهُنَّ إِ َذا
سا ابا
احتِ َ
صا َم َرمَضَانَ إٌِ َما انا َو ْ
اج َت َن َب ا ْل َك َباب َِر) (رواه مسلم)( ،مَنْ َ
ْ
سا ابا ُؼف َِر
احتِ َ
ُؼف َِر لَ ُه َما َت َق َّد َم مِنْ َذ ْنبِهَِ .ومَنْ َقا َم َر َمضَانَ إٌِ َما انا َو ْ
سا ابا ُؼف َِر لَ ُه
احتِ َ
لَ ُه َما َت َقدَّ َم مِنْ َذ ْنبِهَِ .ومَنْ َقا َم لَ ٌْلَ َة ا ْل َقدْ ِر إٌِ َما انا َو ْ
َما َت َقدَّ َم مِنْ َذ ْن ِب ِه) (متفق علٌه) ،بل وهلل -تعالى -فً لٌالً رمضان
عتقاء مِن النار ،لٌس بٌنهم وب ٌْن دخول الجنة إال أن ٌموتوا -هللا
نسؤل أن ٌجعلنا منهم برحمته الواسعة وفضله العظٌم.-
ح اّقا :إن شهر رمضان بما فٌه مِن مزٌد طاعة مكثفة ٌحتاج إلٌها
ت إلى آخر ،ولو -على األقل -مرة فً كل عام ،لهً
العبد مِن وق ٍ
نعمة مِن هللا -تعالى ،-تستدعً شكر هللا -تعالى -علٌها بالقلب
واللسان إلى جانب عمل الجوارح واألبدان.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com

6

الهٌمنة اإلسرابٌلٌة على المنطقة العربٌة أو (مشروع

الصهٌونٌة بالسعً إلقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن (وعد

الشرق األوسط الكبٌر)

بلفور) ،إذ رأت برٌطانٌا أن فً إقامة دولة للٌهود فً فلسطٌن
فابدة كبٌرة لمصالحها ،ففٌها حل للمسؤلة الٌهودٌة (اضطهاد
الٌهود فً أوروبا) ،وإقامة دولة تنتمً سٌاس اٌّا وثقاف اٌّا

كتبه /عبلء بكر

واجتماع اٌّا للحضارة الؽربٌة فً المنطقة ،وهً دولة سٌكون
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

والإها لبرٌطانٌا ،تحرس مصالحها ،وتساندها فً انفرادها بقناة
السوٌس ،بإبعاد أي نفوذ أوروبً آخر عنها ،دون مشاكل مع

ت الدولة العثمانٌة فً أواخر القرن التاسع عشر،
فمنذ أن ضعف ِ

الدول األوروبٌة التً قد تمانع فً سٌطرة برٌطانٌا المباشر على

ا
مرٌضا
رجبل
وصارتْ فً نظر الدول األوروبٌة االستعمارٌة
ا

فلسطٌن ،لمكانتها التارٌخٌة والدٌنٌة عند نصارى أوروبا

ت الدول األوروبٌة بالتكالب على الدولة العثمانٌة ،وإدخالها
قام ِ

وأهمٌتها الجؽرافٌة ،وذلك ق ْبل تعدٌل اتفاقٌة (ساٌكس بٌكو) فً

فً حروب خارجٌة تضعفها ،وأشعلت نار الفتن الداخلٌة بإثارة

معاهدة (سان رٌمو) ٕٓٔ9م ،والموافقة على انفراد برٌطانٌا

النعرات القومٌة والطابفٌة ،واستؽلت القروض الربوٌة

باالنتداب على فلسطٌن ،فً مقابل موافقة برٌطانٌا على شروط

واالمتٌازات األجنبٌة للتدخل فً شبون الدولة العثمانٌة

فرنسا القاسٌة على ألمانٌا المهزومة فً الحرب العالمٌة األولى.

وتوجهاتها ،وارتبط ذلك بزٌادة المطامع االستعمارٌة فً
االستٌبلء على المنطقة العربٌة التً هً وقتها كانت تحت

ومِن خبلل عصبة األمم التً أنشؤت فً أعقاب الحرب العالمٌة

السٌادة العثمانٌة وفً حوزتها ،خاصة الحجاز والخلٌج العربً

األولى تم تقسٌم المنطقة العربٌة فً العراق والشام بعد تفتٌتها

والعراق والشام والحجاز؛ لما فٌها مِن ثروات وموارد طبٌعٌة،

ت صؽٌرةٍ؛ فكانت سورٌا ولبنان تحت
وتجزبتها إلى دوٌبل ٍ

خاصة مع اكتشاؾ البترول فً المنطقة وظهور أهمٌته ،إلى

االنتداب (النفوذ) الفرنسً ،وكانت العراق وفلسطٌن تحت

جانب أهمٌتها الجؽرافٌة واإلستراتٌجٌة بموقعها فً قلب العالم

االنتداب (النفوذ) البرٌطانً ،مع إلزام حكومة االنتداب البرٌطانً

القدٌم ،ووجود قناة السوٌس فٌها.

بتنفٌذ "وعد بلفور" بتهٌبة الظروؾ لهجرة الٌهود الجماعٌة
إلى فلسطٌن وإقامة وطن قومً للٌهود فٌها ،بٌنما بقت الحجاز

التخطٌط لتفتٌت المنطقة العربٌة:

والضفة الشرقٌة لنهر األردن (المملكة األردنٌة الهاشمٌة) تحت

بدأ التخطٌط الجاد مِن الدول األوروبٌة االستعمارٌة إلخراج

حكم عربً ،وهكذا حقق الؽرب ما أراد ،وصارت المنطقة

المنطقة العربٌة مِن سٌطرة الدولة العثمانٌة مِن جهة ،وتمزٌقها

ت سٌاسٌ ٍة منفصلة تحت االنتداب ،ال
سمة إلى وحدا ٍ
العربٌة مق َّ

ت صؽٌر ٍة مِن جه ٍة أخرى ،وإخضاعها
سٌاس اٌّا بتفتٌتها إلى دوٌبل ٍ

حول لها وال قوة ،تتضارب فً أحوالها ومذاهبها وتوجهاتها،

للسٌطرة العسكرٌة األوروبٌة ،وصبؽها سٌاس اٌّا واقتصاد اٌّا

وتتحكم فً مقدراتها الدول الكبرى وترتبط مصالحها االقتصادٌة

واجتماع اٌّا وثقاف اٌّا وفكر اٌّا بصبؽة الحضارة األوروبٌة الحدٌثة،

وثقافتها وقٌمها الحضارٌة واالجتماعٌة بها ،حتى بعد حصولها

ففً مإتمر لندن ٘ٓٔ9م خرجت الدول األوروبٌة االستعمارٌة

على االستقبلل وإنهاء االحتبلل العسكري األوروبً المباشر لها،

بتوصٌات ترتبط بتفتٌت المنطقة العربٌة وتقسٌمها للسٌطرة على

إذ بقت تبعاته االقتصادٌة والفكرٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً لم

طرق التجارة والمواصبلت العالمٌة ب ٌْن الشرق والؽرب ،وب ٌْن

تستطع التحرر منها بالكلٌة ،باإلضافة إلى الحاجة للدٌون

الشمال والجنوب.

األجنبٌة واالنشؽال باألزمات والحروب اإلقلٌمٌة ،وتردي األحوال
العسكرٌة واالقتصادٌة والعلمٌة ،وتفشً الصراعات الطابفٌة

وفً اتفاقٌة (ساٌكس بٌكو) ٘ٔٔ9م اتفقت الدول االستعمارٌة

والمذهبٌة ،وإثارة مشاكل األقلٌات ،وكلها أمور م َّهدت -ومكنت-

على كٌفٌة تقسٌم المنطقة العربٌة بعد إخراجها مِن السٌطرة

مِن تدخل الدول األوروبٌة وأمرٌكا المباشر وؼٌر المباشر فً

العثمانٌة ،حال هزٌمة تركٌا فً الحرب العالمٌة األولى ،وفً

شبون الدول العربٌة ،وفرض إرادتها علٌها مِن جدٌدٍ ،وعلى

نوفمبر ٔ9ٔ1م كان وعد الحكومة البرٌطانٌة للحركة

ت مختلفةٍ ،لم تنجو منها دولة عربٌة دون أخرى.
درجا ٍ
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دروس مِن الحربٌن العالمٌتٌن:

سترحب هذه الشعوب المستهدفة بالتعاون مع الؽرب وتحقق له
أهدافه طواعٌة وبإرادتها.

وقد خرجت الدول االستعمارٌة الكبرى مِن الحربٌن العالمٌتٌن
بدروس مستفادةٍ ،منها:
األولى والثانٌة
ٍ

وتحقٌق ذلك ٌتطلب فٌما ٌتطلب:

 -أن الؽزو المسلح واحتبلل أراضً الؽٌر بالقوة وقهر الشعوب

 -إضعاؾ الدول المستهدفة بتفتٌتها ،وتفكٌكها ،وإنهاكها،

لبلستٌبلء بالقوة على ثرواتها ،واستمرار هذا االحتبللٌ ،كلؾ

أوضاع جدٌدة على األرض فٌها تخدم مصالح أعدابها،
وإٌجاد
ٍ
مِن خبلل الضؽوط السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة

البشرٌة -خاصة إذا كانت الخسارة البشرٌة كبٌرة -نتٌجة

واالجتماعٌة ،وإثارة النزاعات الطابفٌة والمذهبٌة ،واستخدام

استمرار الصراع مع أصحاب األرض ،خاصة وقد أسفرت

العمبلء ،وتشجٌع وتؤجٌج الحروب اإلقلٌمٌة المحدودة ب ٌْن الدول

الحربٌن العالمٌتٌن -نتٌجة الصراع ب ٌْن الدول االستعمارٌة

الصؽٌرة فٌما بٌنها لشؽلها بذلك وإضعافها ،وإشعارها بالخوؾ

األوروبٌة وخصومها -عن مقتل عشرات المبلٌٌن مِن البشر فً

الدابم ،والحاجة إلى المزٌد مِن السبلح الفعال الذي تمتلكه الدول

ت قلٌلةٍ ،وكلفت العالم بؤسره خسابر مادٌة جسٌمة للؽاٌة؛
سنوا ٍ

االستعمارٌة وتحتكر تصنٌعه وبٌعه.

الكثٌر مِن الناحٌة البشرٌة ،وأن العابد قد ال ٌكون بقدر الخسارة

كثٌرا بهذه الدول االستعمارٌة فً نموها البشري بعد
مما أضر
ا
 -انتهاج سٌاسة الحروب بالوكالة ،وحروب الجٌل الرابع ،وهً

الحربٌن ،وفً التكلفة الباهظة التً قُ ِّدمت لعبلج اآلثار المادٌة

أشكال جدٌدة مِن الحروب استخدم مصطلحها ألول مرة فً عام

المترتبة علٌهما ،بل أثرت الحرب العالمٌة الثانٌة فً موازٌن

ٔ989م مِن قِ َبل محللٌن وخبراء مِن أمرٌكا ،لتجنب مؽبة تحمل

القوى العالمٌة بتصدر أمرٌكا وروسٌا للمشهد كقوتٌن كبٌرتٌن

الدخول فً معارك حربٌة مباشرة ،وتحمل تكلفتها البشرٌة

على حساب إنجلترا وفرنسا ،ومِن وراء أمرٌكا وروسٌا ظهرت

والمادٌة واالكتفاء بدفع الؽٌر للقٌام بذلك أو بتحمل تبعات

كذلك الصٌن.

الحروب مِن تكلفة بشرٌة ومادٌة ،وتحقٌق مصالح الدول
 -أن البشرٌة صارت تمتلك بفضل تطور تكنولوجٌا التسلٌح

االستعمارٌة عن طرٌقها ،بتحقٌق المزٌد مِن الخضوع للؽرب

أسلحة شدٌدة التدمٌر والقتل تسبب خسابر بشرٌة عالٌة،

وزعامته.

وخسابر مادٌة كبٌرة ا
جدّ ا فً المعدات والمنشآت والبنٌة التحتٌة؛
وقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ظهور ونمو

مما ٌجعل تكلفة الحرب -أي حرب -وإعادة بناء ما دمرته،

التحالؾ األمرٌكً الصهٌونً ،وتعهد أمرٌكا لربٌبتها (إسرابٌل)

وتعوٌض ما استخدم فٌها مِن سبلح وذخابر تزٌد عن عابدها،

التً نشؤت وترعرعت فً الحجر األمرٌكً ،وبلؽت العبلقة

خاصة إذا تحملتها الدولة االستعمارٌة وحدها ،خاصة الخسابر

بٌنهما إلى درجة التحالؾ االستراتٌجً ،وتبنً أمرٌكا الكامل

فً العنصر البشري التً تهز شعوب هذه الدول مِن الداخل

لمصالح ومواقؾ إسرابٌل ،وتعدها بالمحافظة على أمن

وتثٌر اعتراضاتها على حكوماتها.

إسرابٌل ،وضمان تفوقها العسكري على مجموع ما حولها مِن
 -أن المخرج مِن ذلك كله ٌكون بالسٌطرة على الشعوب

الدول العربٌة ،ودعمها الدابم لها ماد اٌّا ومعنو اٌّا ،حتى فً

اقتصاد اٌّا وسٌاس اٌّا واجتماع اٌّا وثقاف اٌّا ،ودفعها إلى تنفٌذ ما فٌه

اعتداءاتها ومواقفها االستفزازٌة التً أنكرها المجتمع الدولً

مصدرا للمواد
تحقٌق مصالح الؽرب لدٌها ،فتكون داب اما
ا

كله علٌها مِن خبلل دوله ،ومِن خبلل منظماته الدولٌة والعالمٌة،

والخامات األولٌة ومصادر الطاقة ،ثم أسوا اقا مفتوحة دابمة

وفً مقدمتها منظمة األمم المتحدة.

لتصرٌؾ منتجات الؽرب ،فتحقق هذه الدول االستعمارٌة أهدافها

مصطلح" :الشرق األوسط":

بدون خوض للحروب المباشرة ضد الدول المستهدفة ،مع تجنب
مشكبلت ما بعد الحرب مِن عداء وكراهٌة للدول المعتدٌة ،إذ
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مما ٌتفق علٌه المهتمون بالدراسات الشرق أوسطٌة أن مصطلح

دول هامشٌة ٌكثر حولها االختبلؾ فً دمجها ضمن دول

الشرق األوسط قد ورد مِن خارج المنطقة العربٌة ،وهو ٌرتبط

المنطقة مِن عدمه ،فربما تدمج دول منها بالمنطقة فً فترة

بالمصالح االستعمارٌة الؽربٌة ،وأوضح منه مصطلح" :الشرق

لتخرج منها فً أخرى.

األقصى" الذي تطلقه دول أوروبا الؽربٌة على منطقة شرق آسٌا
فمِن دول القلب فً المنطقة :العراق وسورٌا ولبنان واألردن

المطلة على المحٌط الهادي ،وتضم كٌانات كبرى ،منها:

وفلسطٌن المحتلة (دول الهبلل الخصٌب العربٌة) ،وٌطلق

"الصٌن والٌابان" ،كما كانت تطلق على منطقة الشرق األوسط

علٌها( :المجال الحٌوي للشرق األوسط).

قدٌ اما اسم" :الشرق األدنى" ،وتضم الببلد الواقعة فً شرق
البحر المتوسط ب ٌْن الشرق األقصى وأوروبا؛ ألن كل هذا

ومِن دول الحلقة الخارجٌة حول القلب :السعودٌة ،وإٌران،

األراضً كانت واقعة إلى الشرق مِن دول أوروبا الؽربٌة التً

وتركٌا ،ومصر ،والسودان ،ولٌبٌا.

كانت تتزعم االستعمار القدٌم بعد االكتشافات الجؽرافٌة.

ومِن الدول الهامشٌة :باقً دول شبه الجزٌرة العربٌة :وتضم
وقد استخدم مصطلح الشرق األوسط ألول مرة عام ٕٓٔ9م مِن

الكوٌت ،وقطر ،والبحرٌن ،واألمارات ،وسلطنة عمان ،والٌمن.

قِ َبل الكاتب األمرٌكً (ألفرٌد ماهان) المتخصص فً
اإلستراتٌجٌة البحرٌة خبلل مناقشته لئلستراتٌجٌة البحرٌة

وباقً دول شمال إفرٌقٌا :وتضم دول المؽرب العربً :تونس،

اإلمبرٌالٌة البرٌطانٌة لئلشارة إلى الطرق الؽربٌة والشمالٌة

والمؽرب ،ومورٌتانٌا .وامتداد إفرٌقٌا الجنوبً :ومنها :أثٌوبٌا،

المإدٌة إلى الهند ،كما استخدمه فً نفس العام (فالٌنتاٌن

والصومال .وامتداد آسٌا شر اقا :وٌشمل باكستان ،وأفؽانستان،

شٌرول) مراسل جرٌدة التاٌمز االنجلٌزٌة فً مجموعة مقاالته

والجمهورٌات اإلسبلمٌة فً آسٌا الوسطى والقوقاز ،والتً

التً امتدت لعدة شهور تحت عنوان (المسؤلة الشرق

استقلت بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً ،وتضم :كازاخستان،

األوسطٌة) ،وهً المقاالت التً صدرت بعد ذلك فً كتاب فً

وأوزبكستان ،وتركمانستان ،وقٌزوؼٌستان ،وطاجكستان،

عام ٗٓٔ9م ،وفً عام ٔ9ٓ9م صدر كتاب (هاملتون) تحت

وأذربٌجان ،وامتداد أوروبً ٌتمثل فً الٌونان وقبرص.

عنوان (مشاكل الشرق األوسط) ،وفً عام ٔٔٔ9م تحدث
فالحدٌث عن منطقة الشرق األوسط ٌعنً فً األساس دول القلب

الحاكم البرٌطانً فً الهند (اللورد كٌرزون) عن األهمٌة

والدول المحٌطة به ،وتبقى دول الهامش مرشحة لئلضافة إلٌها

اإلستراتٌجٌة للشرق األوسط باعتباره مدخبل للهند وما ٌجاورها.

أو الخروج منها ،ودول الشرق األوسط هً الدول التً ارتبطت
وقد شاع خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة استخدام هذا المصطلح

قدٌ اما بدور حماٌة ودعم الوجود االستعماري البرٌطانً فً

بواسطة الحلفاء األوروبٌٌن لئلشارة إلى اإلقلٌم الممتد مِن

أخطار مِن جهةٍ ،وكذلك دول
الهند ،والحٌلولة دون تعرضه ألي
ٍ
مواجهة التحرك الروسً التوسعً فً وسط آسٌا خاصة إٌران

جنوب آسٌا إلى شمال إفرٌقٌا ،لٌحل تدرٌج اٌّا محل مصطلح
الشرق األدنى ،وٌعد هذا منطق اٌّا أن تسمً أوروبا الؽربٌة

مِن جه ٍة أخرى.

وأمرٌكا -وهً القوى المهٌمنة -مناطق العالم المختلفة مِن حٌث
وتتسم منطقة الشرق األوسط بالتنوع العرقً والدٌنً

موقعها الجؽرافً بالنسبة إلى ؼرب أوروبا وأمرٌكا.

والسٌاسً ،ففٌها مِن السبلالت :السامٌة (العرب والٌهود)،

حدود منطقة الشرق األوسط:

واآلرٌة (اإلٌرانٌون) ،والتركٌة (األتراك سكان تركٌا الحدٌثة)،
واألكراد (فً تركٌا وشمال العراق وإٌران).

ورؼم االختبلؾ ب ٌْن الدول الكبرى حول تحدٌد الدول التً تدخل
نظرا الختبلؾ مصالحها المرتبطة
فً منطقة الشرق األوسط
ا

وفٌها مِن اللؽات :اللؽة العربٌة ،والفارسٌة ،والتركٌة،

بدول المنطقة ،فإنه ٌمكن تقسٌم دول المنطقة إلى دول القلب

والكردٌة ،بلهجاتها المحلٌة ،باإلضافة إلى تواجد محدود للؽة

المتفق على أنها منها ،ثم دول تش ِّكل الحلقة المحٌطة بالقلب ،ثم

العبرٌة.
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وفٌها مِن الدٌانات :اإلسبلم ،والنصرانٌة ،والٌهودٌة بطوابفها

(الحضارة الفٌنٌقٌة) ،ومنها انتقلت الحضارة عن طرٌق

ومذاهبها المتعددة ،إلى جانب عقابد ودٌانات أخرى محدودة

الٌونانٌٌن والرومان إلى أوروبا ،ثم عادت المنطقة مركزا

متناثرة.

للحضارة فً شكل الحضارة اإلسبلمٌة مِن القرن السابع
المٌبلدي ،ولقرون طوٌلة ،ثم بعد انتقالها إلى أوروبا ظهرت

أهمٌة منطقة الشرق األوسط:

الحضارة األوروبٌة الحدٌثة.

ال ٌخفى على أح ٍد أن منطقة الشرق األوسط مِن أهم المناطق فً

وشهدت المنطقة كذلك نزول الشرابع السماوٌة الثبلثة الٌهودٌة

السٌاسة الدولٌة؛ لما لها مِن أهمٌة إستراتٌجٌة فً الماضً

والنصرانٌة واإلسبلم ،فبعث موسى -علٌه السبلم -فً مصر،

والحاضر ،فٌكفً أنها ملتقى قارات العالم القدٌم ،حٌث تتوسط

وبعث عٌسى -علٌه السبلم -فً فلسطٌن ،وعاش النبً محمد -

القارات الثبلث :آسٌا ،وإفرٌقٌا ،وأوروبا ،أي تقع فً قلب العالم

علٌه السبلم -فً مكة والمدٌنة بالجزٌرة العربٌة (السعودٌة

قدٌ اما وحدٌ اثا.

حال اٌا)؛ لذا فللمنطقة مكانة روحٌة كبٌرة للمنتسبٌن للشرابع
السماوٌة الثبلث.

وفٌها دول لها مزٌد أهمٌة ،مثل مصر التً تجمع مِن خبلل شبه
جزٌرة سٌناء ب ٌْن قارتً :إفرٌقٌا وآسٌا؛ باإلضافة إلى وجود

وتتمتع المنطقة بالموارد االقتصادٌة العالٌة ،حٌث تتنوع

ممر قناة السوٌس الحٌوي الموصل ب ٌْن البحرٌن :األبٌض

الحاصبلت الزراعة النقدٌة فٌها لوجود األنهار العظٌمة

المتوسط واألحمر ،وكذلك تركٌا التً تجمع مِن خبلل هضبة

واألراضً الصالحة للزراعة بؤقل تكلفة عن ؼٌرها ،وتمتاز

األناضول ب ٌْن قارتً :آسٌا وأوروبا ،باإلضافة إلى مضٌق

بوفرة الموارد المعدنٌة والثروات المعدنٌة ومصادر الطاقة،

البسفور الذي ٌإدي إلى البحر األسود.

خاصة البترول والؽاز الطبٌعً ،وهذا ما زاد مِن أهمٌة المنطقة
فً العصر الحدٌث ،حٌث تعد مصادر الطاقة عماد االقتصاد

ومنطقة الشرق األوسط وسط ب ٌْن أهم المحٌطات والبحار حول

ونظرا لكثافة المنطقة السكانٌة العالٌة
الصناعً الحدٌث؛
ا

القارات الثبلث ،وتتحكم فً الممرات والمضاٌق البحرٌة التً

وارتفاع دخول األفراد خاصة فً الدول المصدرة للبترول فٌها

تربط بٌنها؛ فمِن المحٌط الهادي والمحٌط الهندي وبحر العرب

فهً من أكبر وأهم األسواق لتصرٌؾ المنتجات األوروبٌة

إلى الخلٌج العربً عن طرٌق مضٌق هرمز ،وإلى البحر األحمر

واألمرٌكٌة ،وتعد الدول المصرة للبترول فٌها مِن أهم الدول

عن طرٌق مضٌق باب المندب ،ومِن البحر األحمر إلى البحر

المشاركة فً االستثمارات العالمٌة بفوابض أموالها.

األبٌض المتوسط عن طرٌق قناة السوٌس ،ومِن البحر األبٌض
المتوسط إلى البحر األسود عن طرٌق مضٌق البسفور ،وإلى

مشروع الشرق األوسط الكبٌر:

المحٌط األطلنطً عن طرٌق مضٌق جبل طارق؛ لذا فالمنطقة
تتحكم فً معظم حركة التجارة والمواصبلت البحرٌة العالمٌة،

هو مخطط حدٌث ٌعد امتدا ادا للمصالح الؽربٌة القدٌمة فً

وكذلك تتحكم فً حركة التجارة البرٌة العالمٌة مِن جنوب شرق

المنطقةٌ ،هدؾ إلى هٌمنة إسرابٌل الدولة االستعمارٌة

آسٌا إلى الخلٌج العربً ع ْبر مضٌق هرمز ،فببلد ما ب ٌْن النهرٌن

االستٌطانٌة العنصرٌة الوحٌدة فً العالم ،التً تمارس االستعمار

(الفرات ودجلة) إلى الشام فتركٌا إلى أوروبا ،أو عن طرٌق

العسكري المباشِ ر على أرض فلسطٌن ،وتهدد ما حولها مِن دول

البحر األحمر إلى مصر والسودان وقلب إفرٌقٌا ،أو عن طرٌق

الجوار ،ظهر هذا المخطط بصورته الجدٌدة فً أعقاب حرب

البحر األحمر إلى البحر المتوسط فؤوروبا.

الخلٌج الثانٌة ،عقب الؽزو العراقً للكوٌت ،وتحرٌر الكوٌت
بالقوة ،حٌث شهدت الدول العربٌة حالة مِن االنقسام والتردي

وقد شهدت المنطقة وجود حضارات قدٌمة ق ْبل مٌبلد المسٌح -

كبٌرة ،وزادت تخوفات الدول العربٌة مِن بعضها ،واستعان

علٌه السبلم -فً العراق (الحضارة اآلشورٌة) ،وفً مصر

البعض منها بدول أجنبٌة لحماٌته ،وأنشؤت قواعد عسكرٌة

(الحضارة الفرعونٌة) وفً شرق البحر األبٌض المتوسط

أجنبٌة على األراضً العربٌة ،تواجدت على حساب المال العربً
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لتحقٌق األمن لها ،وقبلت القٌادات الفلسطٌنٌة بالمفاوضات

الؽاز ،مما ٌعد أول انشقاق عن الحظر العربً االقتصادي

السلمٌة مع إسرابٌل ونبذ الكفاح المسلح ،وهو االتجاه الذي

المفروض على إسرابٌل.

أسفر عن اتفاقٌة أوسلؤٖ99م ،ومعاهدة السبلم ب ٌْن إسرابٌل
وعقد المإتمر االقتصادي اإلقلٌمً الثالث فً القاهرة برباسة

واألردن ٗٔ99م ،فؤعقب ذلك إصدار السٌاسً المخضرم

"مبارك" وبرعاٌة أمرٌكٌة وروسٌة ودعم مِن االتحاد

شٌمون بٌرٌز -وزٌر خارجٌة إسرابٌل فً تلك الفترة -لكتابه

األوروبً ،وكندا ،والٌابان ،وشاركت فٌه وفود ٓ 9دولة ،فً

(الشرق األوسط الجدٌد) ،الذي ٌعٌد فٌه صٌاؼة مخططات الؽرب

الفترة مِن (ٕٔ )ٔٗ-نوفمبرٔ99ٙم ،وهو المإتمر الذي أعقب

ا
استؽبلال للحالة
لتحقٌق مصالحه ومصالح إسرابٌل فً المنطقة،

وصول بنٌامٌن نتنٌاهو -مِن الٌمٌن المتطرؾ -لرباسة الحكومة

المتردٌة لؤلمة العربٌة بعد ؼزو العراق للكوٌت ،فً دعوة إلى

اإلسرابٌلٌة ،وقد نوقشت فً المإتمر العدٌد من المشارٌع

جمع دول المنطقة فً سوق مشتركة مع دمج إسرابٌل فٌها،

اإلقلٌمٌة الختراق المنطقة.

ا
ا
وبدٌبل -بالطبع -عن الجامعة
بدٌبل عن الصراع والنزاعات ،بل
والوحدة العربٌة ،إذ سٌكون هذا التجمع أكبر وأهم مِن الجامعة

وعقد المإتمر الرابع فً الدوحة عاصمة قطر أواخر ٔ991م

العربٌة ،خاصة مع دخول إسرابٌل وتركٌا وإٌران فٌه.

وتخلفت مصر عن حضوره لما تب ٌَّن لها أن الؽرض مِن هذه
المإتمرات ترتٌب المنطقة وفق المصالح األمرٌكٌة اإلسرابٌلٌة

المإتمرات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة:

بدعوى إحبلل التعاون االقتصادي واألمنً لتحقٌق المصالح

وقد شهدت الفترة بعد صدور هذا الكتاب اجتماعات دول المنطقة

المشتركة ب ٌْن دول المنطقة محل الحروب والصراعات التً

بحضور إسرابٌل للنظر فً كٌفٌة تحقٌق مثل هذا التعاون فً

استمرت ألكثر مِن نصؾ قرن ،للوصول إلى حل ٍّ سلمًٍ للصراع.

المنطقة وتصوراته ،وهً االجتماعات التً كشفت عن خباٌا

الطرح األمرٌكً للمشروع:

وحقٌقة األهداؾ وراء هذه الدعوة ،وأنها ال تخرج عن األطماع
الؽربٌة فً المنطقة العربٌة ،ففً المإتمر االقتصادي اإلقلٌمً

ب َّ
شر رجل الحرب الربٌس األمرٌكً جورج بوش االبن بمشروع

األول بالدار البٌضاء بالمؽرب لدول الشرق األوسط وشمال

الشرق األوسط الجدٌد فً عام ٕٓٓٓم ،لرسم خرٌطة جدٌدة

إفرٌقٌا مِن ٖٓٔ99ٗ / ٔٓ /م إلى ٔٔ99ٗ / ٔٔ /م تم بحث

للمنطقة تكون إسرابٌل فً القلب منها ،وٌجري تصمٌمها مِن

موضوع التنمٌة االقتصادٌة تحت رعاٌة مجلس العبلقات

خارج المنطقة ،لصٌاؼة المنطقة مِن منطلق موازٌن القوى

الخارجٌة والمنتدى االقتصادي الدولً ،وشاركت فٌه وفود

الجدٌدة والواقع المفروض علً المنطقة ،ومِن خبلل تشجٌع

رسمٌة مِن ٓ ٙدولة بمشاركة دولة إسرابٌل ،وامتناع  ٙدول

السٌاسات اإلصبلحٌة -على الطرٌقة الؽربٌة -فً السٌاسة

عربٌة وإسبلمٌة عن الحضور (لٌبٌا ،والسودان ،والجزابر،

واالقتصاد والتعلٌم فً المنطقة العربٌة ودول ؼرب آسٌا ،وطرح

والعراق ،والٌمن ،وإٌران) ،وبدا مِن المإتمر سعٌه إلى تحوٌل

التصور األمرٌكً الصهٌونً أمام المعنٌٌن بهذه اإلصبلحات

أسواق تحقق حلم إسرابٌل فً نهض ٍة
الدول العربٌة إلى
ٍ
اقتصادٌ ٍة كبرى ،واختراق األمة العربٌة؛ مما ٌإ ِّثر على

لٌكونوا أمام أحد الخٌارٌن :اختٌار استمرار األوضاع بمخاطرها
وصراعاتها التً ال تنقطع ،أو اختٌار درب اإلصبلح والتؽٌٌر؟

مشروعاتها الوحدوٌة.

وقد طرحت أمرٌكا مشروعها فً قمة الدول الصناعٌة الكبرى

وشهد المإتمر االقتصادي اإلقلٌمً الثانً بعمان باألردن فً

عام ٕٕٓٓم ،فؤثار ا
جدال داخل المنطقة وخارجها حول محتوٌاته

ٖٔٔ99٘ /ٔٓ /م توقٌع مذكرة تفاهم لنقل الؽاز الطبٌعً ب ٌْن

مخرجا
وتوجهاته ،وتباٌنت مواقؾ الدول العربٌة منه ،هل ٌعد
ا

قطر وإسرابٌل ،وذلك فً صالة المناسبات بفندق (بورتاجراند)

الستعمار
مِن النفق المظلم الذي تعٌشه المنطقة أم هو محتوى
ٍ
جدٌدٍ ،ب ٌْن مرحب ورافض وحذر متردد؟ وال شك أن التطورات

بالعاصمة األردنٌة ،حٌث تمت الموافقة على قٌام شركة (إنرون)
األمرٌكٌة التً لها حق استخراج الؽاز فً قطر ببٌعه إلى

الخطٌرة فً المنطقة العربٌة بعد ما سمً بثورات الربٌع العربً

إسرابٌل ،الذي لوال موافقة حكومة قطر ما كان ممك انا نقل هذا
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سٌعٌد طرح المشروع الٌوم -وبقوة -مِن جدٌد ،بل بدت بالفعل
بوادره مِن خلؾ الكوالٌس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع فً ذلك:
 (الشرق األوسط الجدٌد) تؤلٌؾ" :وزٌر خارجٌة إسرابٌل السابق ،وربٌسوزرابها السابق ،شٌمون برٌز".
 (عاصفة على الشرق األوسط الكبٌر)" :تؤلٌؾ السفٌر الفرنسً السابق،مٌشٌل رٌمبو ،ترجمة د.لبانة مشوح".
 (مشروع الشرق األوسط الكبٌر :الحقابق واألهداؾ والتداعٌات) تؤلٌؾ"عبد القادر رزٌق المخادمً".

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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علٌه وسلمَ ( :-ب َدأَ ْاإلِ ْس َبل ُم َؼ ِرٌ اباُ ،ث َّم ٌَ ُعو ُد َؼ ِرٌ ابا َك َما بَدَ أََ ،ف ُطو َبى
صلِحُونَ
سول َ هللاَِ ،و َم ِن ا ْل ُؽ َر َبا ُء؟ َقالَ( :الَّذٌِنَ ٌُ ْ
لِ ْل ُؽ َربَاءِ ) قٌِلٌََ :ا َر ُ

ه ُّم اإلصبلح!
كتبه /رجب أبو بسٌسة

اس) (رواه أحمد ،وصححه األلبانً) ،ف َمن ٌقوم باإلصبلح
إِ َذا َفسَدَ ال َّن ُ
أمام هذا الفساد الرهٌب واالنحراؾ الهابل هو فً الحقٌقة ٌصلح

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

ما أفسد الناس وٌتصؾ بهذا الوصؾ "الؽربة" ،والؽربة األولى

فاإلنسان المهتم والبذول مِن أجل اإلصبلح والدعوة ،ظاهرة

زالت ببركة حركة سلؾ األمة باإلصبلح والدعوة إلى التوحٌد

بدأتْ تتراجع وتقل فً وسط المجتمع! وأصبحنا نسمع كلماتٍ،

وتعبٌد الخبلبق هلل؛ هذا هو الهم الذي ٌجب أن ٌكون عند كل َمن

مثل" :أنا مالً  -ملٌش دعوة!".

ٌرٌد اإلصبلح الٌوم.

وأظن العوامل واألسباب متنوعة ،لكن كل إنسان ٌعرؾ مِن

َعا
ضا مِن هذه األوصاؾ قوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-مَنْ د َ
وأٌ ا
ص َذلِ َك مِنْ
ور مَنْ َت ِب َعهَُ ،ال ٌَ ْنقُ ُ
إِلَى ُهداى َكانَ لَ ُه مِنْ ْاألَ ْج ِر ِم ْثل ُ أ ُ ُج ِ

ٌرةٌ
نفسه التقصٌر ،قال هللا -تعالىَ ( :-ب ِل ْاإلِ ْنسَانُ َعلَى َن ْفسِ ِه َبصِ َ
ٌِر ُه) (القٌامة)ٔ٘-ٔٗ:؛ فبل أحد أعلم بخباٌا النفس
َ .ولَ ْو أَ ْل َقى َم َعاذ َ

ور ِه ْم َ
ش ٌْ ابا) (رواه مسلم)؛ تؤمل هذا الوصؾ المحفز والذي
أ ُ ُج ِ
ٌقوي عند المإمن روح األمل (مَنْ دَ َعا إِلَى ُهداى) ،إن لم ٌكن

بعد هللا إال صاحبها.

المصلحون العاملون فً الدعوة هم هإالء ف َمن إذن؟!
فقؾ مع نفسك واسؤلها :أٌن أنا مِن حمل اله ِّم؟ واعتبر نفسك

تبلٌػ سنة الرسول للناس أبلػ مِن رمً السهام فً نحر العدو،

ضا :قوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِنَّ مِنْ َو َرابِ ُك ْم أَ ٌَّا اما
ومنها أٌ ا
الج ْم ِر ،لِ ْل َعام ِِل فٌِ ِهنَّ ِم ْثل ُ أَ ْج ِر
ص ْب ُر فٌِ ِهنَّ ِم ْثل ُ ال َق ْب ِ
ض َع َلى َ
ال َّ
ع َملِ ُك ْم) (رواه الترمذي وابن ماجه ،وقال
َخ ْمسِ ٌنَ َر ُج ابل ٌَ ْع َملُونَ ِم ْثلَ َ

رمً السهام ٌقوم به خلق كثٌر ،لكن تبلٌػ سنة رسول هللا -

األلبانً :صحٌح لؽٌره).

أنتَ الوحٌد فً المٌدان ،وانظر ماذا أنت فاعل؟

صلى هللا علٌه وسلم -ال ٌقوم به إال ورثة األنبٌاء.
كبٌرا؟!
لماذا كان أجرهم ا
حرك صاحب ٌس مِن مكانه رؼم
هم اإلصبلح والدعوة هو الذي َّ
س ْل َنا إِلَ ٌْ ِه ُم
صعوبة الموقؾ والتنكر للرسل ،بل وقتلهم (إِ ْذ أَ ْر َ

للمشقة والعقبات ،وقلة الناصر لهم والمعٌن.

سلُونَ )
ا ْث َن ٌْ ِن َف َك َّذ ُبو ُه َما َف َع َّز ْز َنا بِ َثالِ ٍ
ث َف َقالُوا إِ َّنا إِلَ ٌْ ُكم ُّم ْر َ

وتؤمل قوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-ا ْل ِعبَادَ ةُ فًِ ا ْل َه ْر ِج َك ِه ْج َر ٍة
إِلَ ًَّ) (رواه مسلم)ٌ ،عنً فً األجر؛ فما بالك بالدعوة لئلصبلح

(ٌس ،)ٔٗ:لكن الهم والحرقة واإلٌجابٌة والفهم دفعه للقٌام
سلٌِنَ ) (ٌس)ٕٓ:؛ لم ٌضع أمامه
بالدور ( َقال َ ٌَا َق ْو ِم ا َّت ِب ُعوا ا ْل ُم ْر َ
المعوقات -وهً ظاهرة وموجودة ،-لكن كان همه القٌام

وتبلٌػ الرسالة وإقامة أمر هللا -عز وجل-؟! وهذه األوصاؾ
وؼٌرها لٌستْ تزكٌة ألح ٍد بعٌنه ،لكن هً وصؾ لهإالء

بالمستطاع الممكن ،ولما قتلوه وعاٌن المقام الكرٌم ل َمن ٌحمل
هم الدٌن (قٌِل َ ادْ ُخ ِل ا ْل َج َّن َة َقال َ ٌَالَ ٌْتَ َق ْومًِ ٌَ ْعلَمُونَ  .بِ َما َؼ َف َر لًِ

السالكٌن لطرٌق الخٌر واإلصبلح والدعوة إلى هللا -عز وجل.-

َر ِّبً َو َج َعلَنًِ مِنَ ا ْل ُم ْك َرمٌِنَ ) (ٌس .)ٕ1-ٕٙ:فنصح قومه ح اٌّا

وبعد هذه النصوص الشرعٌة واألحادٌث النبوٌة؛ كٌؾ ال ٌتحرك

ومٌ اتا!

طالب الجنة ،والراؼب فً األجور والدرجات؟!

فٌا لها مِن حرق ٍة وهمةٍ!

فكن مِن هإالء المهتمٌن والساعٌن فً اإلصبلح والعمل؛ فهً
وربً االهتمامات التً مِن أجلها ٌبذل العبد ،وٌجاهد نفسه

و َمن ٌعمل فً واقعنا وٌجتهد فً اإلصبلح أمامه فرصة كبٌرة

علٌها ،ودعك مِن البطالٌن و َمن ٌهتمون بسفاسؾ األمور،

لبلتصاؾ بمجموع ٍة مِن األوصاؾ الشرعٌة التً تسلٌه وتعطٌه

وعلٌك بمعالٌها.

الطاقة اإلٌجابٌة ،والحماسة والهمة العالٌة ،دون النظر فٌما
ٌعانً مِن متاعب ومصاعب ومعوقات ،منها :قوله -صلى هللا
13

ألمـر لـو فـطـنـتَ له فاربؤ بنفس َك أن ترعى مع
قـد هـ ٌّـإو َك
ٍ
الهمل
ِ
ولنا أمل.
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ضل ُ َّ
هللاِ ٌُ ْإتٌِ ِه مَنْ
ض أ ُ ِع َّدتْ لِلَّذٌِنَ آ َم ُنوا ِب َّ ِ
َو ْاألَ ْر ِ
سلِ ِه َذلِ َك َف ْ
اهلل َو ُر ُ
شا ُء َو َّ
ٌَ َ
ٌم) (الحدٌد.)ٕٔ:
هللا ُ ُذو ا ْل َف ْ
ض ِل ا ْل َعظِ ِ

حتى نفوز برمضان (ٗ)
رمضان ...لنفهم حقٌقة الدنٌا!

ولقد تكرر مِن هللا -تعالى -التحذٌر الشدٌد مِن االؼترار بالدنٌا
كتبه /جمال متولً

واالنسٌاق وراء شهواتها ،واالنحباس فً الشؽل بها ولها مما

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

ٌُلهً العبد وٌسوقه لتضٌٌع ما لربه -تبارك وتعالى -علٌه ،قال -
اهلل
هللا َحق َف َبل َت ُؽ َّر َّن ُك ُم ا ْل َح ٌَاةُ ال ُّد ْن ٌَا َو َال ٌَ ُؽ َّر َّن ُك ْم ِب َّ ِ
تعالى( :-إِنَّ َو ْعدَ َّ ِ
ا ْل َؽ ُرو ُر) (لقمان.)ٖٖ:

فتصوم نهار رمضان ،وتقوم لٌله؛ قربة للملك -جل َّ جبلله-؛ ألنك
عبد لربك ،ولستَ عبد لدنٌاك ،وما دنٌاك إال كوجب ٍة واحد ٍة مِن

وبالطبع فرق هابل أن تع ِّمر الدنٌا وٌقٌنك متجه ومشؽول

وجبات دنٌاك ال أكثر!

باآلخرة ،وب ٌْن أن تعمرها حتى ُتنسٌك هدفك الحقٌقً وهو أن
س َذابِ َق ُة
الدنٌا مع ِّبر و ِجسر آلخرتك ،قال هللا -تعالىُ ( :-كل ُّ َن ْف ٍ

أما آخرتك فهً حٌاتك ،وهً بقاءك ،وهً دٌمومتك ،وهً
أصلك ،قال هللا -تعالىَ ( :-وا ْب َتػ فٌِ َما آ َتا َك َّ
ار ْاآلخ َِر َة َو َال
هللاُ ال َّد َ
ِ
َّ
َ
س َنصِ ٌ َب َك مِنَ ال ُّد ْن ٌَا َوأَ ْحسِ نْ َك َما أ ْحسَنَ هللاُ إِلَ ٌْ َك)
َت ْن َ

ار
ا ْل َم ْو ِ
ت َوإِ َّن َما ُت َو َّف ْونَ أ ُ ُج َ
ور ُك ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َفمَنْ ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّن ِ
َوأُدْ ِخل َ ا ْل َج َّن َة َف َقدْ َف َ
ور) (آل
از َو َما ا ْل َح ٌَاةُ ال ُّد ْن ٌَا إِ َّال َم َتا ُع ا ْل ُؽ ُر ِ
عمران.)ٔ8٘:

(القصص.)11:

مِن هنا كان النبً -صلى هللا علٌه وسلم -دابم االستعاذة مِن فتن
اص َ -رضِ ًَ َّ
هللاُ َع ْن ُه -عَنْ ال َّن ِب ًِّ -
س ْع ِد ْب ِن أَ ِبً َو َّق ٍ
الدنٌا ،عَنْ َ

ومِن أجل ذلك كان التحذٌر المتكرر مِن هللا -تعالى -للعباد أن
ٌتعاملوا مع الدنٌا على ؼٌر حقٌقتها ،وأال ٌتصوروا أنها دار
اعلَ ُموا أَ َّن َما ا ْل َح ٌَاةُ ال ُّد ْن ٌَا
استٌطان دابم وقرار ،فقال -تعالىْ ( :-

صلَّى َّ
سلَّ َمَ -كانَ ٌدعوَ ( :وأَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة ال ُّد ْن ٌَا،
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
ب ال َق ْب ِر) (رواه البخاري).
َوأَ ُعو ُذ بِ َك مِنْ َع َذا ِ

ال َو ْاألَ ْو َال ِد َك َم َث ِل
لَع ٌ
ِب َولَ ْه ٌو َو ِزٌ َن ٌة َو َت َفا ُخ ٌر َب ٌْ َن ُك ْم َو َت َكا ُث ٌر فًِ ْاألَ ْم َو ِ
ص َف اّرا ُث َّم ٌَ ُكونُ ُح َطا اما
َؼ ٌْ ٍ
ار َن َبا ُت ُه ُث َّم ٌَ ِهٌ ُج َف َت َراهُ ُم ْ
ث أَ ْع َج َب ا ْل ُك َّف َ

أعاذنا هللا -تعالى -مِن فتنة الدنٌا وؼروها وشهواتها .اللهم

شدٌِ ٌد َو َم ْؽف َِرةٌ مِنَ َّ
ض َوانٌ َو َما ا ْل َح ٌَاةُ
اب َ
هللاِ َو ِر ْ
َوفًِ ا ْآلخ َِر ِة َع َذ ٌ

آمٌن.

ور) (الحدٌد.)ٕٓ:
ال ُّد ْن ٌَا إِ َّال َم َتا ُع ا ْل ُؽ ُر ِ

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
ففً اآلٌة الكرٌمة ٌبٌن هللا -تعالى -أن الدنٌا وإن كانت زهرة إال
أنها ستذبل وتفنى ،ونعٌمها زابل ولٌستْ -ولن تكون -دابمة،
ار َن َبا ُت ُه) ومتاعها كالمطر الذي ٌنزل بعد
( َك َم َث ِل َؼ ٌْ ٍ
ث أَ ْع َج َب ا ْل ُك َّف َ

موقع أنا السلفً
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ٌؤس الناس ،وال ُزراع ٌُعجبون بالنبات الناتج عن هذا المطر،
كذلك المفتتنون بالدنٌا فإنهم أحرص ما ٌكونون علٌها ( ُث َّم ٌَ ِهٌ ُج
سا متحط اما!
ص َف اّرا ُث َّم ٌَ ُكونُ ُح َطا اما) ،ثم ٌكون ٌاب ا
َف َت َراهُ ُم ْ
ا
ا
عجوزا
كهبل ثم
هكذا تكون الحٌاة كمثل الشابة الذي تصٌر
شمطاء! وكذلك اإلنسان؛ ٌفتن بالدنٌا التً تزهو وٌؽتر بها حتى
تفاجبه وهً محطمة ذابلة فانٌة؛ لذلك كانت اآلٌة التالٌة لبٌان
هذه الحقٌقة التً ٌنبؽً أال ٌؽفلها العبد ،وهً الحرص على
اإلسراع إلى الطاعات واإلقبال على هللا -عز وجل ،-فقال -تعالى-
سمَاءِ
ض َها َك َع ْر ِ
ض ال َّ
ابقُوا إِلَى َم ْؽف َِر ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُ
َ ( :
س ِ
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خطوات لممارسة اإلصبلح ()1

الرابدة والمنشودة تحت ضؽط تشوٌش العقول ع ْبر قصفها
روجت
بالمسلسبلت واألفبلم العربٌة والهندٌة والؽربٌة،
ومإخرا ّ
ا

كتبه /أسامة شحادة

الدراما الهابطة المكسٌكٌة والتركٌة والكورٌة حتى!

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

فعلى الشباب والشابات الساعٌن لتؤسٌس أسرهم ،وإطبلق
حٌاتهم الزوجٌة لتحقٌق السكن والرحمة والهناء أن ٌجتهدوا 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.)ٔٔ1:
ُم ْ

فهم حقٌقة مفهوم األسرة فً اإلسبلم وأدوارها ،وتعلّم األسس
السلٌمة فً االختٌار والتعامل ،وفهم تباٌن طبٌعة الرجل وطبٌعة
المرأة بما ٌحقق التكامل ،وٌحقق لهم السعادة والتوفٌق.

ٖ -األزواج والزوجات واآلباء واألمهات (ٔ:)ٕ-

وعلى اآلباء واألمهات الجادٌن فً تزوٌج أبنابهم وبناتهم رفع
مستواهم الثقافً حول ذلك ،والتخلً عن الموروثات التقلٌدٌة

األسرة هً لبنة المجتمع األساسٌة التً تتجمع وتتكون منها

إذا لم تستند للشرع والعلم ،وتجنب خلل المفاهٌم التً رسختها

العشٌرة ثم القبٌلة ،ومِن َث َّم الشعب ومِن َث َّم األمة ،قال -تعالى:-
( َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم)
ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ ِ
ش ُعو ابا َو َق َبابِل َ لِ َت َع َ

منظومات اإلعبلم العلمانً وثقافة المجتمع المادٌة.

(الحجرات.)ٖٔ:

ومما ٌساعد على بناء ثقافة جٌدة لتؤسٌس األسرة إصدارات
د".جاسم المطوع"" :أحسن خطبة  -فهم النفسٌات  -النجاح

ونحن فً عصر تكاتفت فٌه المخططات الخبٌثة للقضاء على

الوظٌفً والعابلً  -فن احتواء المشاكل الزوجٌة  -بٌوت النبً

بحجج شتى ،منها" :التطور والتقدمٌة!"؛ بحٌث تنفلت
األسرة
ٍ
فٌها العبلقات األسرٌة ببل ضوابط شرعٌة ،وٌنتشر فٌها األبناء

صلى هللا علٌه وسلم" ،وؼٌرها مِن اإلصدارات المفٌدة.

الذٌن لٌس لهم أب معلوم كوزٌرة (العدل) الفرنسٌة ذات األصول

وللدكتور "عبد الكرٌم بكار" عدة كتب مفٌدة لبناء األسرة

المؽربٌة ،والتً ال ٌُعرؾ َمن هو أبو طفلها حٌث إنها عاشرت 8

السعٌدة ،منها كتاباه" :مسار األسرة  -والتواصل األسري".

ا
ت وبقٌة األقارب ،وقد تكون والدته
أخ وأخ ٍ
عم أو جد،
فضبل عن ٍ

إن بناء األسرة على العلم والفهم خطوة كبٌرة فً مسار اإلصبلح

مبكرا ،فهذا الجٌل المقطوع
وحٌدة أبوٌها ،وانفصلت عنهما
ا

فً أمتنا الٌوم ،والتً تشهد فشل نسبة ثلث حاالت الزواج فً

الصلة أسر اٌّا ما هو مستقبله؟!

سنته األولى؛ بسبب الجهل بمفهوم األسرة ومسإولٌتها ،والفهم

رجال! وتخٌل ا
جٌبل بمبات اآلالؾ فً الؽرب الٌوم لٌس له أب أو

المحرؾ لؤلسرة ع ْبر شاشات اإلعبلم!
هذه هً النتٌجة الكارثٌة التً تسعى مواثٌق واتفاقٌات األمم
موقع أنا السلفً

المتحدة (اتفاقٌة سٌداو) لفرضها على مجتمعاتنا ،باسم" :حماٌة
حقوق المرأة والطفل!" ،والتً قطعتْ أشوا اطا كبٌرة فً التسلل
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لقوانٌن األحوال الشخصٌة فً المجتمعات اإلسبلمٌة ،والتً مِن
انعكاساتها دعوات منع زواج الصؽٌرات ،ومنع تعدد الزوجات،
وتؽٌٌر أحكام الموارٌث ،وإباحة الزنا والشذوذ!
وإلصبلح حال األسرة فً مجتمعاتنا نحتاج إلى االعتماد على
الذات؛ فقد تخلت المناهج التعلٌمٌة عن دورها المطلوب فً
ترسٌخ مكانة األسرة السلٌمة وق ٌَمها الشرعٌة الصحٌحة،
وفقدت ؼالب األسر القدرة على تورٌث األجٌال مفهوم األسرة
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حتى نفوز برمضان (٘)

صورا لؤللم والندم القاسً ل َمن لم
صور هللا -تعالى -لنا
ا
ولذلك ّ

رمضان ...لتصحب الصالحٌن!

وفضل أن ٌُصاحِب َمن اؼتر
صحبة الصالحة فً حٌاته،
ّ
ٌراع ال ُ
ِ
بهم وبتهرٌجهم ،وتفرٌطهم فً الدٌن فً حٌاتهم؛ فوردوا
وأوردوه المهالك ،ولكن تؤخر الندم فجاء ٌوم ال ٌنفع الندم! قال

كتبه /جمال متولً

ض ال َّظالِ ُم َعلَى ٌَ َد ٌْ ِه ٌَ ُقول ُ ٌَا لَ ٌْ َتنًِ ا َّت َخ ْذتُ
هللا -تعالىَ ( :-و ٌَ ْو َم ٌَ َع ُّ
س ِب اٌبل ٌَ .ا َو ٌْلَ َتى لَ ٌْ َتنًِ لَ ْم أَ َّتخ ِْذ فُ َبل انا َخل اٌِبل  .لَ َقدْ
ول َ
الر ُ
َم َع َّ
س ِ
ان َخ ُذ ا
ضلَّنًِ َع ِن ال ِّذ ْك ِر َب ْع َد إِ ْذ َجا َءنًِ َو َكانَ ال َّ
وال)
ش ٌْ َطانُ ل ْ ِِئل ْن َ
أَ َ
س ِ

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

(الفرقان.)ٕ9-ٕ1:

فابحث ع َمن ٌعٌنك على أن تكون اآلخرة همك ،وابتعد ع َمن
ٌضٌعونها علٌك ،وٌحرمونك مِن الفوز برمضان.

فلٌدرك العبد  -ا
ا
شٌخا أو شا ابا -أن اإلعراض عن
رجبل أو امرأة،

صحبة الصالحة مِن أهم أسباب اإلعـانة على الطاعات وفعل
وال ُ

صحبة الصالحٌن الذٌن ٌعاونوك على السٌر إلى هللا -عز وجل-

القربات والخٌرات ،أمر هللا -تعالى -النبً الكرٌم -صلى هللا علٌه

وطاعته ،لٌس له بدٌل إال صحبة الشٌاطٌن؛ سواء شٌاطٌن الجن

وسلم -بمبلزمة َمن ٌحتاجون لدعوته ومساندته ،وتعزٌز همتهم

أو اإلنس أو االثنٌن م اعا!

اإلٌمانٌة بؽض النظر عن وضعهم االجتماعً أو المادي ،قال هللا

صحبة الشٌطانٌة لٌس لها هم سوى أن تصدك عن الطرٌق
هذه ال ُ

س َك َم َع الَّذٌِنَ ٌَدْ عُونَ َر َّب ُه ْم ِبا ْل َؽ َدا ِة َوا ْل َعشِ ًِّ
اص ِب ْر َن ْف َ
تعالىَ ( :-و ٌُْ ِرٌدُونَ َو ْج َه ُه َو َال َت ْع ُد َع ٌْ َنا َك َع ْن ُه ْم ُت ِرٌ ُد ِزٌ َن َة ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا)

المستقٌم ،وٌحجبون عنك نور الهداٌة والفبلح الدنٌوي
واألخروي ،وت ُ
شدك إلى الحضٌض ،والسقوط فً دركات الخٌبة

(الكهؾ ،)ٕ8:وفً نفس اآلٌة الكرٌمة نهاه عن التطلع ل َمن انشؽل

فً الدنٌا ،وقعر الخذالن فً اآلخرة حتى إن الواحد مِن هذه

بدنٌاه عن دٌن الحق واالستقامة علٌه ،ونتٌجة لذلك بات عمله

الصحبة السٌبة ٌصرخ ند اما وحسرة ،فً الوقت الذي ال ٌنفع فٌه

سف اها وضٌا اعا.
إٌاك وصحبة العصاة ،أو صحبة التلفاز والمسلسبلت ،واألفبلم

الر ْح َم ِن
ش عَنْ ِذ ْك ِر َّ
الندم والتحسر ،قال -تعالىَ ( :-ومَنْ ٌَ ْع ُ
ض لَ ُه َ
ٌل
صدُّو َن ُه ْم َع ِن َّ
ش ٌْ َطا انا َف ُه َو لَ ُه َق ِرٌنٌ َ .وإِ َّن ُه ْم لَ ٌَ ُ
ُن َق ٌِّ ْ
الس ِب ِ
سبُونَ أَ َّن ُه ْم ُم ْه َتدُونَ َ .ح َّتى إِ َذا َجا َء َنا َقالَ ٌَا لَ ٌْتَ َب ٌْنًِ َو َب ٌْ َن َك
َو ٌَ ْح َ

ٌصدك عن القرآن ،وعن مجالس العلم والذكر! فإن هذه

ُب ْع َد ا ْل َم ْ
س ا ْل َق ِرٌنُ ) (الزخرؾ. )ٖ8-ٖٙ:
ش ِر َق ٌْ ِن َفبِ ْب َ

وأشباهها مِن أهم مضٌعات الفوز برمضان ،والحرمان مِن
بركاته ،قال هللا -تعالىَ ( :-و َال ُتطِ ْع مَنْ أَ ْؼ َف ْل َنا َق ْل َب ُه عَنْ ِذ ْك ِر َنا

أعاذنا هللا -تعالى -مِن صحبة أهل السوء .اللهم آمٌن.

واألؼانً ،أو الهواتؾ والحاسبات ،إٌاك ثم إٌاك ثم إٌاك م َمن

َوا َّت َب َع ه ََواهُ َو َكانَ أَ ْم ُرهُ فُ ُر اطا) (الكهؾ.)ٕ8:

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

فإن كانت هذه وصٌة هللا -تعالى -للنبً الكرٌم -صلى هللا علٌه

موقع أنا السلفً

ا
وشٌوخا،
وسلم ،-فمِن باب أولى أن ٌنتبه لها سابر العباد -شبا ابا
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ا
ورجاال.-
نسا اء
صحبة الفاسدة التً ال
ولقد ن َّبه هللا -تعالى-
أٌضا إلى خطورة ال ُ
ا
تقٌم للدٌن وز انا فً تطلعاتها ،أو ممارستها ،وأنها العامل األهم
آن واحدٍ ،قال -تعالى:-
فً خسران الدنٌا وخسران اآلخرة فً ٍ
اء َف َز ٌَّ ُنوا لَ ُه ْم َما َب ٌْنَ أَ ٌْدٌِ ِه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َحقَّ
ض َنا لَ ُه ْم قُ َر َن َ
( َو َق ٌَّ ْ
س إِ َّن ُه ْم
َعلَ ٌْ ِه ُم ا ْل َق ْول ُ فًِ أ ُ َم ٍم َقدْ َخلَتْ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم مِنَ ا ْل ِجنِّ َو ْاإلِ ْن ِ
َكا ُنوا َخاسِ ِرٌنَ ) (فصلت.)ٕ٘:
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وقفات مِن المرحلة المكٌة (ٔ)

سا مِن مستقبل اإلنسانٌة ،وصبلحٌتها للبقاء
ظبل اما وٌؤ ا
واالزدهار" (انتهى).

كتبه /خالد آل رحٌم
وكانت "قرٌش" تعٌش أقوى صور الجاهلٌة التً دُونت فً كتب
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

التارٌخ!

ففً هذا الوقت التً تتقاذؾ األمة فٌه الفتن مِن مشارق األرض

وهنا نستخلص أن الوضع ق ْبل بعثة النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

ومؽاربها ،وٌنهش جسدها المنهك القرٌب ق ْبل البعٌد؛ كان لزا اما

كان فً أدنى مستوى مِن االنحطاط ،واالنحبلل العقدي واألخبلقً

على الجمٌع إعادة قراءة المرحلة المكٌة ق ْبل بعثة النبً -صلى

والسلوكً ،وكان أهل الجزٌرة ٌعٌشون همجٌة ال نظٌر لها على

هللا علٌه وسلم -وما بعدها ،فاألرض ب َمن علٌها قبل البعثة كانت

مدار التارٌخ ،ومِن ضمنها "قرٌش" التً كانت تعٌش أحط

هللا َن َظ َر إِ َلى
مبؽضة مِن هللا -تعالى -كما جاء فً الحدٌثَ ( :وإِنَّ َ
ب)
ضَ ،ف َم َق َت ُه ْم َع َر َب ُه ْم َو َع َج َم ُه ْم؛ إِ َّال َب َقا ٌَا مِنْ أَهْ ِل ا ْل ِك َتا ِ
أَهْ ِل ْاألَ ْر ِ

أدوارها؛ ولذلك ُبعث النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،والذي قام
بتؤهٌله ربه -تعالى -لحمل رسالة تؽٌٌر تلك األرض ،فبعد ما ذكر

(رواه مسلم).

مِن الجاهلٌة التً كانت تعٌشها اإلنسانٌة ،وبالتالً الجزٌرة
العربٌة ومنها قرٌش ،كان ال بد مِن تهٌبة النبً -صلى هللا علٌه

وفً تلك األثناء أراد هللا -تعالى -أن ٌؽٌر وجه هذه األرض

وسلم -لمجابهة هذه الحالة الخطٌرة ،وهذا االنفبلت األخبلقً

ببعثته -صلى هللا علٌه وسلم ،-وحتى تعلم صعوبة تلك المرحلة

والعقابدي.

التً ُبعث فٌها النبً -صلى هللا علٌه وسلم -لتكون على معرفة
بطبٌعة الطرٌق ،تؤمل هذه الكلمات:

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

قال أبى الحسن الندوى -رحمه هللا" :-أما العرب فساءت

موقع أنا السلفً

أخبلقهم فؤولعوا بالخمر والقمار ،وبلؽتْ بهم القساوة والحمٌة
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المزعومة إلى وأد البنات ،وشاع فٌهم الؽارات وقطع الطرق
على القوافل ،وسقطت منزلة المرأة؛ فكانت تورث كما ٌورث
المتاع أو الدابة ،ومِن المؤكوالت ما هو خاص بالذكور محرم
على اإلناث ،وكان ٌسوغ للرجل أن ٌتزوج ما ٌشاء مِن النساء
مِن ؼٌر تحدٌد ،وكانت العصبٌة القبلٌة والدموٌة شدٌدة جامحة،
وأؼرموا بالحرب حتى سارت مسبلة لهم وملهى وهواٌة ،وهانت
علٌهم إراقة الدماء فتثٌر حادثتها وتدوم الحرب أربعٌن سنة -
حرب البسوسٌ -قتل فٌها ألوؾ مِن الناس ،وكان شرب الخمر
واسع الشٌوع شدٌد الرسوخ فٌهم.
وكان الرجل فً الجاهلٌة ٌقامر على أهله وماله ،وكان الربا فً
نادرا ،وكان ؼٌر مستنكر،
الجاهلٌة فً التضعٌؾ ،ولم ٌكن الزنا ا
فكان مِن العادات أن ٌتخذ الرجل خلٌبلت ،وتتخذ النساء أخبلء
بدون عقد ،ومنهم َمن كان ٌقتل أوالده خشٌة اإلنفاق ،وخوؾ
الفقر ،وهم الفقراء مِن بعض قبابل العرب .وقصارى القول :أن
القرن السادس المسٌحً الذي كانت فٌه البعثة المحمدٌة وما
ٌلٌه مِن فترة زمنٌة ،كانت مِن أحط أدوار التارٌخ ،ومِن أشدها
18

حتى نفوز برمضان ()ٙ

فالمسبولٌة التربوٌة على اإلٌمـان واالستقامة ،وصٌاؼة األبنـاء
صٌاؼة إسـبلمٌة حقة هً المسبولٌة األولى ،بل واألهـم التً

رمضان ...تربٌة لً وألهلً وأبنابً

ٌجب انتباه اآلباء واألمهات لها ،بجانب المسبولٌات الصحٌة
والتعلٌمٌة واالجتماعٌة األخرى ،قال هللا -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ

كتبه /جمال متولً

ارةُ َعلَ ٌْ َها
اس َوا ْلح َِج َ
ارا َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
س ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َن ا
آ َم ُنوا قُوا أَ ْنفُ َ
َم َبلبِ َك ٌة ؼ َِبل ٌظ شِ َدا ٌد) (التحرٌم ،)ٙ:وقال -تعالىَ ( :-و ْأ ُم ْر أَهْ لَ َك

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

اص َط ِب ْر َع َل ٌْ َها) (طه.)ٖٕٔ:
ص َبل ِة َو ْ
ِبال َّ

فهل تفهم معنى الصٌام الحقٌقً وحدك ،وٌترك األب واألم

سول َ َّ
هللاِ
وعن َعبْدَ َّ ِ
سم ِْعتُ َر ُ
هللا بْنَ ُع َم َر -رضً هللا عنهما -قالَ :
صلَّى َّ
اع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْس ُبول ٌ َعنْ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
 َسلَّ َمٌَ -قُولُُ ( :كلُّ ُك ْم َر ٍ
اع فًِ أَهْ لِ ِه َوه َُو َم ْس ُبول ٌ عَنْ َرعِ ٌَّتِ ِه َوا ْل َم ْرأَةُ
َر ِع ٌَّتِهَِ ...و َّ
الر ُجل ُ َر ٍ
ٌ
اع
َرا ِع ٌَ ٌة فًِ َب ٌْ ِ
ت َز ْو ِج َها َو َم ْس ُبولَة عَنْ َرعِ ٌَّتِ َهاَ ...و ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
َو َم ْس ُبول ٌ عَنْ َر ِع ٌَّتِ ِه) (متفق علٌه).

وعطش فقط ،واالسم أنهم :صـاموا؟!
جـوع
أبناءهم فً حالة
ٍ
ٍ
هل تصلً التراوٌح وحدك فً المسجد ،والزوجة أو الزوج،
والبنات واألبناء فً الشوارع ،أو أمام الشاشات والحاسبات أو
على المقاهً واألرصفة؟!
فلنسمـع كٌؾ كان الصحابة -رضً هللا عنهم  -فً تعلٌم وتربٌة

ثم ال نؽفل وال ننسى أننا كآباءٍ لن ننتفع مِن أبنابنا مهما عبل

وتدرٌب األبناء.

شؤنهم إال االنتفاع الحقٌقً ،وهو صبلحهم مع ربهم وفً دٌنهم
ا
أوال وق ْبل كل شًء ،فعَنْ أَبًِ ه َُر ٌْ َر َة -رضً هللا عنه -أَنَّ َر ُ
سولَ

ص ِّو ُم
الر َب ٌِّ ِع ِب ْن ِ
ت ُم َع ِّو ٍذ -رضً هللا عنهاَ -قا َلتْ ُ " :ك َّنا َ ُن َ
َع ِن ُّ
صِ ْب ٌَا َن َناَ ،و َن ْج َعل ُ لَ ُه ُم اللُّ ْع َب َة مِنَ ال ِع ْه ِنَ ،فإِ َذا َب َكى أَ َح ُد ُه ْم َع َلى
َّ
ار" (رواه البخاري) .هكذا
الط َع ِام أَ ْع َط ٌْ َناهُ َذا َك َح َّتى ٌَ ُكونَ ِع ْن َد اإلِ ْف َط ِ

صلَّى َّ
سلَّ َمَ -قالَ( :إِ َذا َماتَ ْاإلِ ْنسَانُ ا ْن َق َط َع َع ْن ُه
َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
ار ٌَةٍ ،أَ ْو ِع ْل ٍم ٌُ ْن َت َف ُع ِبهِ ،أَ ْو
َع َمل ُ ُه إِ َّال مِنْ َث َبل َثةٍ :إِ َّال مِنْ َ
ص َد َق ٍة َج ِ
صال ٍِح ٌَدْ ُعو لَ ُه) (رواه مسلم) ،فدعوات األبناء الصالحٌن
َولَ ٍد َ

فهمـوا كما فهم مِن قبلهم أنبٌـاء هللا الدور األهم مع األبناء.

آلبابهم دعوات مرفوعة مقبولة مِن هللا -عز وجلٌ -نتفع بها
الوالدان بعد وفاتهم ،وٌنعمان فً الجنة نعٌ اما زابدا ا ،كؤنهما ما

فهذا أبو األنبٌاء إبراهٌم -علٌه السبلم-؛ كان طموحه وؼاٌته

ضا أن دعـوات
زاال فً عمل الصالحات والطاعات ،وهذا ٌعنً أٌ ا

بالنسبة ألبنابه ،أن ٌرثوا منه ،وٌنـالوا شرؾ اإلمامة فً الدٌن،

األبناء ؼٌر الصالحٌن ،ال قٌمة لها ،وال ٌنتفع اآلباء بها.

وحمل رسالته ودعوة الناس إلٌه ،قال -تعالىَ ( :-وإِ ِذ ا ْب َتلَى
إِ ْب َراهٌِ َم َر ُّب ُه ِب َكلِ َما ٍ
اس إِ َما اما َقال َ
ت َفؤ َ َت َّمهُنَّ َقالَ إِ ِّنً َجا ِعل ُ َك لِل َّن ِ

بل ومِن ال ُبشرٌات العظٌمة :أن هللا -عز وجلٌ -رفع اآلباء

َومِنْ ُذ ِّر ٌَّتًِ َقال َ َال ٌَ َنال ُ َع ْهدِي َّ
الظالِمٌِنَ ) (البقرة ،)ٕٔٗ:فكان

لدرجات أعلى مِن درجاتهم التً سكنوها فً الجنة ،وكؤنهما ما

رجاإه لربه -تعالى -بصبلح أبنابه واستقامتهم على أمر الدٌن

زاال حٌٌن ٌعمبلن الصالحات ،وذلك إذا واظب األبناء على الدعاء
واالستؽفار لهم ،عَنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة -رضً هللا عنهَ -قالََ :قالَ

وشرابعه هو أول ه ّم له بعد النبوة وحمل الرسالة ،قال -تعالى:-
( َر ِّب أَ ْو ِز ْعنًِ أَنْ أَ ْ
ي
ش ُك َر ن ِْع َم َت َك الَّتًِ أَ ْن َع ْمتَ َعلَ ًَّ َو َعلَى َوالِدَ َّ
صل ِْح لًِ فًِ ُذ ِّر ٌَّتًِ إِ ِّنً ُت ْبتُ إِلَ ٌْ َك
ضاهُ َوأَ ْ
صال اِحا َت ْر َ
َوأَنْ أَ ْع َمل َ َ

هللا -عز وجل -لَ ٌَ ْر َف ُع
َر ُ
سول ُ هللاِ -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِنَّ َ
صال ِِح فًِ ا ْل َج َّنةَِ ،ف ٌَقُولٌَُ :ا َر ِّب أَ َّنى لًِ َه ِذهِ؟ ،
الد ََّر َج َة لِ ْل َع ْب ِد ال َّ
ار َو َل ِد َك لَ َك) (رواه أحمد وابن ماجه ،وصححه األلبانً)؛
َف ٌَقُولُ :بِ ْ
است ِْؽ َف ِ

اج َع ْلنًِ ُمقٌِ َم
َوإِ ِّنً مِنَ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ ) (األحقاؾ ،)ٔ٘:وقالَ ( :ر ِّب ْ
الص َبل ِة َومِنْ ُذ ِّر ٌَّتًِ َر َّب َنا َو َت َق َّب ْل دُعَاءِ ) (إبراهٌم .)ٗٓ:وهكذا كان
َّ

مما ٌعنً أن إهمال تعلٌم األبناء الدٌن واإلٌمان وإقامة الفرابض

سابر األنبٌاءٌ :رجون هللا -عز وجل ،-بصبلح أبنابهم ،وحمل

الربانٌة فٌه الحرمان والخسارة الفادحة لآلباء ق ْبل خسارة

رسالته.

األبناء.

رمضـان فرصة الزرع والؽـرس:

هدى هللا -تعالى -أبناءنا وبناتنا وأزواجنا .اللهم آمٌن.
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وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
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دور العلماء فً الفتن

وعلى صعٌد آخر :دورهم البارز فً مهاجمة أصحاب البدع
سنة والجماعة ،والتؤصٌل لمنهج أهل
المنحرفة عن منهج أهل ال ُّ

كتبه /محمد القاضً

سنة فً كل القضاٌا؛ خاصة فً القضاٌا الشابكة التً تكون
ال ُّ
محل هجوم مِن أهل البدع ،والتارٌخ اإلسبلمً ملًء بالمواقؾ

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

الطٌبة لعلماء أجبلء فً مواجهة مبتدعً زمانهم وتحملهم فً

فعندما ٌحل الظبلم فً الصحراء أو البحر  -ا
مثبلٌ -كون

سبٌل ذلك ،ال أقول -السب و الشتم ،-بل السجن والضرب والقتل

مكان آلخر فً أشد الحاجة إلى ضوء القمر،
المسافرون مِن
ٍ
وإلى هداٌة النجوم؛ لٌستدلوا على الطرٌق وٌنجوا مِن التٌه،

مر العصور
فً بعض األحٌان ،وموقؾ اإلمام أحمد سٌظل على ِّ
ا
ا
ومحبل لبلقتداء واالتساء مِن كل
شامخا لٌس له مثٌل،
موق افا

والناس أشد حاجة إلى َمن ٌرشدهم وٌدلهم على طرٌق الخبلص

األمة؛ فما بالك بعلمابها؟!

مِن الفتن مِن حاجتهم إلى النجوم فً الصحراء لتدلهم على

ومعلوم أن أهل البدع ٌش ِّؽبون وٌرفعون عقٌرتهم ،وٌشتمون

الطرٌق.

وٌسبون ،وٌتهجمون بالباطل على أهل الحق ،لكن َمن ٌقؾ ألهل

واقعا ٌموج
وبالنظر إلى الواقع الذي نعٌشه هذه األٌام تجده
ا

البدع إال العلماء الذٌن ٌتلقون األذى وٌتحملونه فً سبٌل هللا،

بالفتن كموج البحر كقطع اللٌل المظلم ،كما أخبر النبً -صلى هللا

وٌفعلون كما فعل إمام األنبٌاء والمرسلٌن -صلى هللا علٌه وسلم-

علٌه وسلم ،-وأخبر -صلى هللا علٌه وسلم -أنها مزلزلة لئلٌمان
الر ُجل ُ ُم ْإ ِم انا َو ٌُ ْمسِ ً َكاف اِرا ،أَ ْو ٌُ ْمسِ ً
ص ِب ُح َّ
فً القلوب بقولهْ ٌُ ( :

لما كذبه قومه وأدموه ،فؤماط الدم عن وجهه ،وقال( :اللَّ ُه َّم
ْ
اؼف ِْر لِ َق ْومًِ َفإِ َّن ُه ْم الَ ٌَ ْع َلمُونَ ) (متفق علٌه).

ض مِنَ ال ُّد ْن ٌَا) (رواه مسلم).
ص ِب ُح َكاف اِراِ ٌَ ،بٌ ُع دٌِ َن ُه ِب َع َر ٍ
ُم ْإ ِم انا َو ٌُ ْ

فهداٌة الناس إلى طرٌق الحق عند تشابك الطرق والتباس الحق

هذه الفتن تحتاج أول ما تحتاج إلى إعان ٍة مِن هللا ،وتوفٌق منه -

مر على األمة
بالباطل هً مهمة العلماء وال شك ،وما أظن زما انا َّ

عز وجل -لتجاوزها وللعصمة فٌها مِن الزلل .وثان اٌا تحتاج إلى

سا مِن هذه األزمنة التً لشدة االلتباس سمٌت األشٌاء
أشد التبا ا

علماء ربانٌٌن ٌقرإونها ق ْبل وقوعها ،وٌرشدون الناس للسٌر

بؽٌر اسمها؛ فس ِّمً العنؾ والقتل والتفجٌر والتدمٌر جها ادا فً

فٌها.

سبٌل هللا ،والتكفٌر والحكم على الناس بالردة تطبٌق لشرع هللا
إصبلحا،
وإقامة لحدوده! وتثوٌر الشعوب على رإسابها ٌُس َّمى
ا

مر
وال شك أن هذا دور خطٌر ومإثر فً حٌاة األمة على ِّ

بصدور عارٌ ٍة
وتؽرٌر الشباب لمواجهة الرصاص والمدافع
ٍ
ٌس َّمى جها ادا فً سبٌل هللا ،وكلمة حق عند سلطان جابر.

مرت بها األمة ع ْبر التارٌخ كان
العصور؛ ففً كل مرحلة حرجة َّ
هناك جهد مِن العلماء فً تلك الحقب التارٌخٌة ،كموقؾ سلطان
العلماء "العز بن عبد السبلم" أٌام ؼزو التتار ،وموقفه فً

كل هذا اللبس ال ٌقوم بتفنٌده ،وإٌضاح الموقؾ الشرعً فٌه

تجٌش األمة وجمع شتاتها خلؾ "قطز" ،وتحمل العقبات

سنة ،بفهم السلؾ الصالح
المستند إلى الفهم الصحٌح للكتاب وال ُّ

والمشكبلت التً كانت فً حٌنها ٌبن تحت وطبتها الواقع

و َمن تبعهم بإحسان؛ إال العلماء الربانٌٌون الذٌن ٌقولون الحق

السٌاسً فً تلك الفترة ،وكذلك موقؾ شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة

وبه ٌعملون ،ولو أوذوا فً ذلك أشد األذى؟!

مِن الصلٌبٌن وجهده السٌاسً ،وكذلك موقفه مِن التتار وجهده

هناك اآلالؾ ،بل المبلٌٌن بدون مبالؽ ٍة ٌنتظرون أن ٌصدر علماء

السٌاسً فً جمع شتات األمة وحشدها ضد أعدابها ،وتقوٌة

قول واح ٍد فً مواجهة أهل
سنة فً المصر الواحد عن
أهل ال ُّ
ٍ

عزٌمتها ،وأدوارهم البطولٌة لٌس فً التحمٌس فقط ،بل

البدع ،وأال تكن المواقؾ متمٌعة واألقبلم مرتجفة ال ٌُفهم منها

بالمشاركة بالنفس فً الجهاد! كل هذا وؼٌره كثٌر ٌصب فٌما

موقؾ هذا العالم ،وهل هو إلى هإالء أم إلى أولبك؟!

ذكرناه آن افا مِن دور العلماء البارز فً المحن والفتن ،فً جمع
طرٌق واحدٍ ،وتوحٌد صفوؾ األمة ضد أعدابها،
الناس على
ٍ
وإعبلء المصالح العامة على المصالح الخاصة الضٌقة.
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ؾ سٌاسًٍ تختلؾ حوله اآلراء ،وتتباٌن معه
أنا ال أتكلم عن موق ٍ
المواقؾ ،وهذا ال ٌفسد للود قضٌة ،بل أتكلم عن القضاٌا الكلٌة؛
قضاٌا المنهج السلفً التً ٌتبناها السلفٌون كؤصول للمنهج،
مثل أن اإلصبلح والتؽٌٌر ألي مجتمع ال ٌتم بمواجهة الدعوٌة
اإلصبلحٌة لمجتمعاتها ،وكقضٌة أساسٌة لئلصبلح فً منهج
األنبٌاء على هذا المستوى مِن القضاٌا ٌنبؽً أن تكون الكلمة
واحدة ،والرأي واحد.
وهللا ولً التوفٌق.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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رمضان وهدفنا األول!

فهذا هو الهدؾ األول" :تحصٌل التقوى" :فهً الؽاٌة الكبرى،
والهدؾ األسمى مِن مشروعٌة الصوم ،والتقوى هً" :أن تعمل

كتبه /زٌن العابدٌن كامل

نور مِن هللا ،ترجو ثواب هللا ،وأن تجتنب
بطاعة هللا على
ٍ
نور مِن هللا تخاؾ عقاب هللا".
معصٌة هللا على ٍ

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

وقٌل هً" :الخوؾ مِن الجلٌل ،والعمل بالتنزٌل ،والقناعة

فبل شك أن شهر رمضان مِن نعم هللا -تعالى -على عباده

بالقلٌل ،واالستعداد لٌوم الرحٌل" ،فبل بد مِن تحقٌق هذه الؽاٌة

المإمنٌن ،فهو مثابة الهدٌة والعطٌة والمنحة مِن هللا -تعالى-

والوصول إلى أعلى مقامات التقوى بالوسابل المشروعة مِن

لعباده ،وها هً األٌام والشهور تمضً وتمر ،وها هو رمضان

االلتزام بآداب الصوم ،وتجنب كل ما ٌعرضه للفساد ،واإلكثار

ٌقترب قدومهٌ ،قترب حامبلا معه بشرٌات ورحمات وبركات ،ما

مِن العمل الصالح.

ب ٌْن مؽفرة للذنوب ،وعتق مِن النار ،ورفع للدرجات ومضاعفة
للحسنات ،ها هو رمضان قد أتى لٌحمل لنا جمٌ اعا رسالة العودة

قال العبلمة ابن باز -رحمه هللا" :-ال َّتقوى حقٌقتها :امتثال أوامر

إلى هللاُ ،محملة بمعانً الرحمة الواسعة ،واألمن مِن الخوؾ،

هللا ،واجتناب نواهً هللا ،التقوى أن ٌجعل العب ُد بٌن ُه وب ٌْن عذاب
هللا ِو ا
قاٌة بفعل األوامِر ،واجتناب النواهً ،قال -تعالى( :-أَال إِنَّ

واإلقبال على هللا بكل حب واشتٌاق ،ورجاء ما عنده مِن
ؾ إِ َّن َك مِنَ ْاآل ِمنٌِنَ ) (القصص.)ٖٔ:
الرحمات (أَ ْقبِلْ َو َال َت َخ ْ

اء َّ
ؾ َعلَ ٌْ ِه ْم َوال ُه ْم ٌَ ْح َز ُنونَ  .الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َكا ُنوا
هللاِ ال َخ ْو ٌ
أَ ْولِ ٌَ َ
ٌَ َّتقُونَ ) (ٌونس ،)ٖٙ-ٕٙ:فآمنت قلوبهم ،فثبت فٌها اإلٌمان،

فٌا لفرحتنا ،وٌا لسعادتنا ببلوؼنا رمضان! ملٌار ونصؾ مِن

ونطقت األلسن ،وانطلقت الجوارح تعمل على وفق ما دلّ الكتاب

المسلمٌن ٌتسابقون فً شهر رمضان ،وٌتنافسون فٌما بٌنهم؛

سنة علٌه ،فالمتقً هلل ،الخابؾ مِن هللا ،المتقً هللَ :من ٌعل َم
وال ُّ

الكل ٌتمنى أن ٌَحظى بالفوز فً هذا السباق ،الكل ٌتمنى أن

سره وعبلنٌته ،ف ٌُصلح ما بٌنه وب ٌْن ربه.
أن هللا ٌعلم ِّ

ٌحقق األهداؾ المنشودة والمرجوة فً شهر رمضان ،عل اما بؤن
أٌام معدوداتٍ ،إنها فرصة ال
السباق سرٌع ج اّدا ،فهو عبارة عن ٍ
تتكرر إال مرة واحدة كل عام ،وما ٌدرٌنا أٌن سنكون فً العام

ٌتورع عن الحرام ،المتقً
مع ربه -جل وعبل ،-المتقً هلل َمن
َّ

القادم!

هلل َمن ٌترك الحرام بعد قدرته علٌه خو افا مِن هللاَ ( :ذلِ َك لِمَنْ

المتقً هلل مِن عمل ُه دءو ابا رآهُ الناس أم ؼابوا عنه؛ ألن تعامله

اؾ َوعٌِ ِد) (إبراهٌم ،)ٔٗ:المتقً هلل هو السابر
اؾ َم َقامًِ َو َخ َ
َخ َ

فهٌا بنا ُنحسن االستفادة مِن هذه المنحة والعطٌة ،هٌا نتسابق

على الطرٌق المستقٌم فً أحواله كلهاٌُ ،راقب هللا وٌخافه ،وٌعل ُم
بسره وعبلنٌته( ،أَال ٌَ ْعلَ ُم مَنْ َخلَقَ
أن هللا ملطع علٌه ،وعال ٌم
ِّ

فً فعل الخٌرات ،ولكن البد ا
أوال أن نحدد أهدافنا فً سباق
رمضان ،البد أن نضع خطة ونسعى جاهدٌن لتحقٌقها ،حتى

ٌؾ ا ْل َخبٌِ ُر) (الملك( ")ٔٗ:انتهى).
َوه َُو اللَّطِ ُ

نكون مِن الفابزٌن فً رمضان بمشٌبة هللا -تعالى ،-إذن البد ا
أوال
مِن تحقٌق األهداؾ.

موقع أنا السلفً

ومِن أهم األهداؾ التً نسعى إلٌها :أن نصل إلى أعلى مرتبة

www.anasalafy.com

مِن مراتب التقوى (لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ ).
لقد حدد لنا القرآن الكرٌم هذا الهدؾ فً قوله -تعالىٌَ ( :-ا أَ ٌُّ َها
ص ٌَا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذٌِنَ مِن َق ْبلِ ُك ْم
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ٌْ ُك ُم ال ِّ
لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ ) (البقرة.)ٔ8ٖ:
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كان فً رمضان!

نٌان مرصوصٌُ ،ساهم فً خلق األمن
ال ُمجتمع
ّ
اإلسبلمً ك ُب ٍ
واالقتصادي فً المجتمع؛ فٌكون ال ّناس ُمتكافلٌن فٌما
االجتماعً
ّ
ّ

كتبه /عصام محمود زهران

فرجون
بٌنهمٌُ ،ساعدون ُمحتاجهم ،وٌتصدّقون على فقٌرهم ،و ٌُ ّ

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

والراحة ،فبل ٌقلق أح ٌد
هم منكوبهم ،وبهذا تتح ّقق معانً األمن
ّ
ٌ
جتمعا إسبلم اٌّا ُم ا
تكافبل
إذا حلت به ُم
صٌبة؛ أل ّنه ٌعلم أنّ وراءه ُم ا

فهناك صلة وطٌدة ب ٌْن الحاضر والمستقبل ،وخاصة فً شهر

لن ٌتركه ،وس ٌُساهم فً حلّ ُمصٌبته.

القرآن؛ فقول النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ز ِّملُونًِ َز ِّملُونًِ)،

 فعل الخٌر سبب لحب هللا لك :قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم-هللا
ال إِلَى َّ ِ
اس إِلَى َّ ِ
اسَ ،وأَ َح ُّ
( :أَ َح ُّ
ب ْاألَ ْع َم ِ
هللا أَ ْن َف َع ُه ْم لِل َّن ِ
ب ال َّن ِ

كان فً رمضان ومحاولة خدٌجة تهدبة زوجها بالكلمات المفعمة
مر
بالثقة والثبات؛ لهً نبراس لنا فً شهور رمضان على ِّ

ور ُتدْ ِخلُ ُه َعلَى ُم ْسل ٍِم) (رواه الطبرانً ،وحسنه األلبانً) .وقال:
ُ
س ُر ٍ
الس ِّر ُت ْطف ُِا
ار َع السُّوءِ َ ،وصَدَ َق ُة
ص َنابِ ُع ا ْل َم ْع ُرو ِ
ِّ
ؾ َتقًِ َم َ
( َ
ص ِ

العصور ،فإذا أخذ المسلم سلوكه مِن هذه الكلمات الرقراقة مِن
ا
فوزا
خدٌجة عند وصفها النبً -صلى هللا علٌه وسلم-؛ لفاز

الر ِّب) (رواه الطبرانً ،وحسنه األلبانً).
ض َب َّ
َؼ َ

عظٌ اما.

 منع الخٌر وبال على صاحبه :قال النبً -علٌه الصبلةوالسبلمَ ( :-ثبلَ َث ٌة الَ ٌُ َكلِّ ُم ُه ُم َّ
هللا ُ ٌَ ْو َم القِ ٌَا َم ِة َوالَ ٌَ ْن ُظ ُر إِلَ ٌْ ِه ْم) ... :

لما نزل الوح ًُ على النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً ؼار حراء
َ
خدٌجة -رضً هللا عنها -فؤخ َب َرها الخبر،
ألول مرة ،رجع إلى

ضل َ مَاءٍ َ ،ف ٌَقُول ُ َّ
هللاُ ٌَ ْو َم القِ ٌَا َمةِ :ال ٌَ ْو َم
منهمَ ( :و َر ُجل ٌ َم َن َع َف ْ
ضل َ َما لَ ْم َت ْع َملْ ٌَدَ ا َك) (متفق علٌه).
ضلًِ َك َما َم َن ْعتَ َف ْ
أَ ْم َن ُع َك َف ْ

وقالَ ( :ل َقدْ َخشِ ٌتُ َع َلى َن ْفسِ ً) ،فقالت له -رضً هللا عنها:-
الر ِح َم،
" َك َّبل أَ ْبشِ ْرَ ،ف َوهللاَِ ،ال ٌُ ْخ ِزٌ َك هللاُ أَبَدا اَ ،وهللاِ ،إِ َّن َك لَ َتصِ ل ُ َّ
ص ُدقُ ا ْل َحد َ
ب ا ْل َم ْعدُو َمَ ،و َت ْق ِري
ٌِثَ ،و َت ْح ِمل ُ ا ْل َكلََّ ،و ُت ْكسِ ُ
َو َت ْ

 -العمل فصاحة :لقد سبمنا الكبلم الفارغ وترك العمل؛ وال ٌنبؽً

ب ا ْل َحقِّ " (متفق علٌه) .قال ابن حجر:
ؾَ ،و ُتعٌِنُ َع َلى َن َوابِ ِ
الض ٌْ َ
َّ

أن نقٌس الناس على الفصاحة والعً ،فنقول عن صاحب

"وفً رواٌة :وتإدِّي األمانة".

المنطق البلٌػ :هذا مإمن ،وله منزلة! وإذا جاء واحد ال ٌعرؾ

قال اإلمام النووي فً شرح مسلم" :قال العلماء -رضً هللا

أن ٌتكلم بكلمتٌن ٌضعهما فوق بعضهما احتقرناه لضعؾ لسانه
ض ال َبل َ
ٌِػ
هللا ٌَ ْب َؽ ُ
ومنطقه ،قال النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-إِنَّ َّ َ

عنهم :-معنى كبلم خدٌجة -رضً هللا عنها ،-إنك ال ٌصٌبك

سانِ ِه َك َما َت َت َخ َّلل ُ ال َب َق َرة)
ال الَّذِي ٌَ َت َخلَّل ُ ِبلِ َ
مِنَ ِّ
الر َج ِ

مكروه؛ لما جعل هللا فٌك مِن مكارم األخبلق وكرم الشمابل،

(رواه الترمذي،

وصححه األلبانً).

َ
وذ َك َرت ضرو ابا مِن ذلك ،وفً هذا داللة على أن مكارم األخبلق
وخصال الخٌر
سبب السبلمة مِن مصارع السوء" .ف َمن أراد أنْ
ُ
أسباب النجاح ،وٌفتح له قلوب
سر له
َ
ٌو ِّفقه هللا -تعالى ،-وٌٌ ِّ

خدٌجة -رضً هللا عنها -لم تسؤل النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

َ
الخ ْلق ،فلٌلزم هاته الخصال.

حٌن دخل علٌها" ماذا حدث؟ أخبرنً؟! بل سكتت حتى هدأ

 -الصابم ٌحتاج إلى السكٌنة فً البٌت لٌتقرب إلى هللا؛ فهذه

وسكن ،ثم أخبرها دون أن تسؤله.

فوابد هذا الحدٌث فً رمضان:

 إن القابد ال ٌؤتً مِن فراغ؛ فاألحداث والمواقؾ واألفعال، -إن أفعال الخٌر داللة على رقً صاحبها فً الدنٌا واآلخرة،

تظهر القادة الذٌن ٌتولون األمة وٌقودونها ،ال ٌَظهرون مِن

الرسول -
وتوثق عرى المجتمع وتقوي العبلقات :فقد ورد عن ّ

كسل ،وال ٌظهرون مِن فراغ ،وال ٌظهرون بدون خلفٌة،
ٍ

سبلم -قولهَ ( :م َثل ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ فًِ َت َوا ِّد ِه ْم،
صبلة وال ّ
علٌه ال ّ
َو َت َرا ُح ِم ِه ْمَ ،و َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َثل ُ ا ْل َج َس ِد إِ َذا ا ْ
ض ٌو َت َدا َعى َل ُه
ش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ

ٌظهرون مِن األحداث؛ فهً التً تظهرهم.

س َه ِر َوا ْل ُح َّمى) (متفق علٌه) ،فالمسلم داب اما ٌشع ُر
س ِد ِبال َّ
سابِ ُر ا ْل َج َ
َ
ب ُمصاب أخٌه و ٌُسارع فً مساعدته دون سإال ،وهذا ٌجعل

 زراعة الثقة فً النفس دٌدنُ العقبلء ،وعبلمة واضحة علىرجحان العقل؛ ح اّقا إن خدٌجة -رضً هللا عنها -لكاملة؛ تدفع
24

زوجها إلى التقدم ،وتزٌل أحزانه ،وتطٌب خاطره ،وتبث الثقة
بنفسه -صلى هللا علٌه وسلم.-
 ضع البذرة؛ فإنك ال تدري متى تكون شجرة وارفة الظبلل؟!موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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وظٌفة كل مسلم!

لصدق فً الببلغ ،وسنرى عج ابا عجا ابا!
فنحن نحتاج
ٍ
وقد حكى لً أحد أشٌاخً قصة عجٌبة ،قال" :التزم أحد الشباب

كتبه /أحمد رشوان

ب مِن أهل الدعوة ،فكان ٌراهم
وكان ال ٌقرأ وال ٌكتب -مع شبا ٍالحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

ٌدعون وٌخرجون للطرقات للدعوة إلى هللا فً أماكن التبرج
واالختبلط المحرم ،وكان ٌتمنى لو دعا إلى هللا مثلهم ،ولكنه ال

فقد وقؾ النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً أكبر تجمع للصحابة

ٌستطٌع حتى أن ٌحفظ القرآن ،وال ٌستطٌع أن ٌتكلم باألحادٌث

فً حجة الوداع لٌتكلم عن قضاٌا الدٌن الكلٌة ،فتكلم -صلى هللا

وال باللؽة العربٌة مثلهم ،فقال لهم ذات ٌوم :أنا سؤخرج للدعوة

علٌه وسلم -عن حرمة الدماء واألموال ،وأوصى بالنساء

إلى هللا ،وسؤقوم بوصٌة النبً ،وأحذر الناس مِن النار؛ فهذا ما

وبتقوى هللا والعبادات ،ولكنه فعل -علٌه الصبلة والسبلم -ا
فعبل
عجٌ ابا بعدها ،حٌث قال( :أَ َال َهلْ َبلَّ ْؽتُ ؟) فٌقول الصحابة :نعم ،ثم

أستطٌعه وال أقدر على سواه .وخرج هذا الشاب نحسبه صاد اقا،
وهو ٌقولٌ" :ا عباد هللا! اتقوا هللا ،واتقوا النار" ،وٌكررها وال

ٌتوجه -صلى هللا علٌه وسلم -إلى السماء فٌناجً ربه ،وٌقول:
َّ

ٌقول سواها! ٌقول َمن أخبرنً أمره :وٌمر على الشباب

(اللَّ ُه َّم ا ْ
شهَدْ ) (متفق علٌه) ،فً مشهد التؤكٌد على وصول رسالة

والفتٌات ٌقول ذلك ،وهم ٌتعجبون حتى وصل لفتا ٍة متبرج ٍة

السماء مِن هللا إلى أهل األرض جمٌ اعا.

واقفة مع شباب فً اختبلط محرم وهو ٌقول وٌبلػ عن ربهٌ :ا

ثم حدد النبً لؤلمة التً شهدت على وصول رسالة السماء

عباد هللا! اتقوا هللا واتقوا النارٌ .قول َمن كان معه :وإذا بهذه

كاملة وظٌفة لٌستْ خاصة بالعلماء والدعاة -كما ٌظن البعض!،-

الفتاة تسمع الكلمات الصادقة فتنهار مِن البكاء وتذهب إلٌه،

بل وال حتى خاصة بؤهل الطاعات فقط "وهً وظٌفة الببلغ"؛

تقول :لم تقول ذلك لً ،واألخ حتى ال ٌستطٌع أن ٌزٌد علىٌ :ا

حٌث قال -علٌه الصبلة والسبلمَ ( :-ف ْل ٌُ َبلِّ ِػ ال َّ
شا ِه ُد ال َؽاب َِبَ ،ف ُر َّب
سام ٍِع) (متفق علٌه) ،والعجٌب أنه لم ٌجعل لهذه
ُم َبلَّ ٍػ أَ ْو َعى مِنْ َ
الوظٌفة ا
حدّ ا ،بل فً أقل القلٌل حٌث قالَ ( :بلِّ ُؽوا َع ِّنً َولَ ْو آ ٌَ اة)

أمة هللا ،اتقً هللا واتقً النار .ومِن شفقة َمن كان مع األخ
لؤلخواتٌ .قول لً شٌخً :وهذه األخت اآلن مسإولة عن دعو ٍة

(رواه البخاري) ،فهل نحن كمسلمٌن قمنا بوظٌفتنا؟! وهل نستطٌع

وتحرك عمل دعوي ضخم فٌه مبات األخوات! ونحسبها
عظٌمةٍ،
ِّ

أن نشهد هللا على ببلؼنا للناس؟!

فً مٌزان حسنات َمن ال ٌحسن إالٌ" :ا عباد هللا! اتقوا هللا،

علٌها فً بكابها أعطوها أرقام نساء ٌدعون إلى هللا ،وأوصلوها

واتقوا النار".
الحقٌقة أن الجهل والشٌطان جعبل المسلم ٌظن أن الدعوة
فهل نحن كمسلمٌن عاجزٌن عن إببلغ ما نعلمه؟!

ونظرا لقلة العلماء وصعوبة
والببلغ مسإولٌة العلماء فقط،
ا
كثٌر مِن األحٌان إلى معظم الناس انتشرت
وصولهم فً
ٍ
المعاصً الظاهرة ،بل وانتشر اإللحاد والشرك؛ ألن المسلمٌن إال
صروا فً وظٌفتهمَ ( :بلِّ ُؽوا َع ِّنً َولَ ْو آ ٌَ اة).
َمن رحم ربً ق َّ

نحن أهل معاص .نعم ،ولكن لنا وظٌفة حتى مع التقصٌر
والمعصٌة ،فكما قال أهل العلم :إن شاربً الخمر ٌجب علٌهم أن
ٌنهوا بعضهم البعض! حتى وهم سواء ،نعم حتى ال ٌصبح
المنكر ؼٌر منكر؛ وألن وظٌفتنا الببلغ.

فكم كان ٌعرؾ مِن الدٌن سٌدنا أبو ذر الؽفاري -رضً هللا عنه-
عندما أقام مع النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أٌا اما معدودة ،ثم

اس ِبا ْل ِب ِّر
وقد ٌقول قابل :وكٌؾ بقوله -تعالى( :-أَ َتؤْ ُمرُونَ ال َّن َ
اب أَ َف َبل َت ْعقِلُونَ ) (البقرة)ٗٗ:؟!
س ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم َت ْتلُونَ ا ْل ِك َت َ
س ْونَ أَ ْنفُ َ
َو َت ْن َ

ا
حامبل ه ّم إببلغ القلٌل الذي تعلمه لٌؤتً
انطلق بوظٌف ٍة محدد ٍة
أعوام بقومه بالكامل مسلمٌن! كانت إقامته بمكة أٌا اما مع
بعد
ٍ
النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،-ولم ٌكن القرآن المكً قد اكتمل،

فؤقول :اقرإوا تفسٌرها ،فاللوم فً اآلٌة على نسٌان النفس ،ال

بل لم تكن العبادات الربٌسة :كالصبلة ،والصٌام قد فُرضت،

على األمر بالبر.

خٌرا.-
ولكنه فهم الوظٌفة وأداها -جزاه هللا ا
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قال لً أحد الشباب ذات ٌوم :ابتبلنً هللا بالعادة السرٌة فب َم
تنصحنً؟
قلتُ له :جهز كلمات عن حرمتها ،وحرمة النظر الحرام والعفة،
وتكلم بها مع الناس وأنتَ تخاطب نفسك معهم .فتعجب! وقال:
وكٌؾ ذلك وأنا أفعله؟! قلتُ له :بلِّػ دٌن هللا فً هذا لنفسك
خٌرا ،امتنعتُ
وؼٌرك وسترى .فجاءنً بعدها ٌقول :جزاك هللا ا
ا
فعبل ،وكنت أكلِّم الناس وأكلم نفسً.
فلذلك أقول :نحن كمسلمٌن لنا وظٌفة حددها لنا النبً "وهً
الببلغ" ولو فً أبسط األمور ،ف َمن علم فرض الصبلة فلٌكلم
الناس عن الصبلة ،و َمن علِم آٌة فلٌبلؽها لعل هللا ٌفتح بكلمات
عاص ،ولكنه صادؾ قلو ابا كبٌرة ٌؽٌر هللا بها
بسٌطة مِن عب ٍد
ٍ
حال أمتنا.
وأنا أقول فً نهاٌة هذه النصٌحة :اللهم هل بلؽت؟ اللهم هل
بلؽت؟ اللهم هل بلؽت؟ اللهم فاشهد.
موقع أنا السلفً
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صفحات مِن ذاكرة التارٌخ (ٕٗ) موقؾ أهل الشام مِن

ثم دعا مروان بن الحكم بعد ذلك إلى أن ٌعهد البنٌه عبد الملك

بٌعة ابن الزبٌر

ا
طوٌبل ،فقد
وعبد العزٌز وذلك سنة ٘ٙهـ ،ولم تدم مدة حكمه
توفً مروان بن الحكم بدمشق لثبلث خلون مِن شهر رمضان
سنة ٘ٙهـ وهو ابن ثبلث وستٌن سنة ،وصلى علٌه ابنه عبد

كتبه /زٌن العابدٌن كامل

الملك ،وكانت مدة حكمه تسعة أشهر وثمانٌة عشر ٌو اما
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

(تارٌخ

الرسل والملوك للطبري).

فنستعرض فً هذا المقال موقؾ أهل الشام مِن بٌعة أمٌر

ونستكمل فً المقال القادم -بمشٌبة هللا تعالى.-

المإمنٌن عبد هللا بن الزبٌر -رضً هللا عنهما ،-وكٌؾ تمت بٌعة
مروان بن الحكم فً ببلد الشام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقؾ أهل الشام مِن بٌعة ابن الزبٌر:

(ٔ)

هو مروان بن الحكم بن أبً العاص بن أمٌة بن شمس بن

عبد مناؾ القرشً األموي ،أبو عبد الملك ،وٌقال :أبو الحكم،
إن تنازل معاوٌة بن ٌزٌد قد أحدث أزمة فً الشام ،فقد كان

وٌقال :أبو القاسم ،وهو صحابً عند طابفة كثٌرة؛ ألنه ُولِدَ فً

صؽٌرا ،وكان أمر ابن الزبٌر قد
أخوه خالد بن ٌزٌد صب اٌّا
ا

حٌاة النبً -صلى هللا علٌه وسلم ،-أما ابن سعد فقد َعدَّه فً

استفحل وباٌع له الناس مِن أنحاء الدولة ،فرأى فرٌقٌ مِن جند

الطبقة األولى مِن التابعٌن.

الشام على رأسهم الضحاك بن قٌس أمٌر دمشق أن ٌباٌعوا البن
كبٌر بنً أمٌة ف َّكر فً الذهاب

روى عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -حدٌ اثا فً صلح الحدٌبٌة،

إلى ابن الزبٌر لٌباٌعه وٌؤخذ منه األمان ،ولكن سابر الجند

والحدٌث فً صحٌح البخاري عن مروان والمسور بن مخرمة،

والقادة بزعامة حسان بن مالك زعٌم القبابل الٌمنٌة الذٌن كانوا

كما روى مروان عن عمر وعثمان ،وكان كات َبه -أي كان كاتب

أقوى المإٌدٌن لبنً أمٌة وهم أخوال ٌزٌد رفضوا أن ٌخرج

عثمان ،-وروى عن علً وزٌد بن ثابت ،وروى عنه ابنه عبد

األمر عن بنً أمٌة وأن ٌباٌعوا البن الزبٌر ،وهناك رواٌات تذكر

الملك وسهل بن سعد ،وسعٌد بن المسٌب ،وعروة بن الزبٌر،

أن مروان بن الحكم كان قد عزم على مباٌعة ابن الزبٌر؛ لوال أن

وعلً بن الحسٌن (زٌن العابدٌن) ومجاهد وؼٌرهم.

(ٔ)

الزبٌر ،وحتى مروان بن الحكم

تدخل عبٌد هللا بن زٌاد وؼٌره فً آخر لحظة وأثنوه عن عزمه،

كان مروان بن الحكم مِن سادات قرٌش وفضبلبها ،وقد قاتل

نظرا
وأقنعوه أن ٌدعو لنفسه ولبث الشام ستة أشهر بدون إمام؛ ا

مروان ٌوم الدار قتاالا شدٌ ادا ،و َق َتلَ بعض الخارجٌن على عثمان،

لبلختبلؾ الشدٌد الذي وقع ب ٌْن القبابل.

وكان على المٌسرة ٌوم الجمل ،وكان علً بن أبً طالب -رضً

مإتمرا للشورى؛ لٌبحثوا
وأخٌرا :اتفق القوم على أن ٌعقدوا
ا
ا

هللا عنهٌ -كثر السإال عن مروان حٌن انهزم الناس ٌوم الجمل،

قرار ،وانعقد
فٌه َمن ٌصلح للخبلفة ،وحتى ٌصلوا فً ذلك إلى
ٍ

س ِبلَ عن ذلك قال :إنه ٌعطفنً علٌه
ٌخشى علٌه مِن القتل ،فلما ُ

المإتمر فً الجابٌة ،وكانت أهم قرارات مإتمر الجابٌة -بلدة مِن

رحم ماسة ،وهو سٌد مِن شباب قرٌش.

أعمال دمشق ِمن ناحٌة الجوالن قرب مرج الص ّفر فً شمالً

كان مروان قار ابا لكتاب هللا ،فقٌ اها فً دٌن هللا ،شدٌدا ا فً حدود

حوران ،-عدم مباٌعة ابن الزبٌر ،واستبعاد خالد بن ٌزٌد بن

هللا ،ومِن أجل ذلك :واله معاوٌة -رضً هللا عنه -المدٌنة ؼٌر

معاوٌة مِن الخبلفة؛ ألن البعض كان ٌنادي ببٌعته ،فتم استبعاده؛

مرة ،وأقام للناس الحج فً سنٌن متعددة ،كما كان مروان قضا اء

ألنه صؽٌر السن ،ومباٌعة مروان بن الحكم وهو الشٌخ المحنك،

ٌتتبع قضاٌا عمر بن الخطاب -رضً هللا عنه ،-وكان جوادا ا

ونجح مروان فً لم الشمل بالشام بعد معركة مرج راهط(ٖ) ،وقد

كرٌ اما فقد روى المدابنً عن إبراهٌم بن محمد عن جعفر بن

نجح كذلك فً إعادة مصر إلى الحكم األموي(ٕ).

محمد أن مروان أسلؾ علً بن الحسٌن -رضً هللا عنهما -حٌن
رجع إلى المدٌنة بعد مقتل الحسٌن -رضً هللا عنه -ستة آالؾ
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دٌنار ،فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه عبد الملك أن ال

اإلح ِن والحقود ،مِن َحل ِّ ال ُع َرى ونقض العهود ،وكانت آجاالا
أولو َ

ٌسترجع مِن علً بن الحسٌن شٌ ابا ،فبعث إلٌه عبد الملك بذلك

َ
انتجزت.
حضرت ،ومواعد

فامتنع مِن قبولها ،فؤلح علٌه فقبلها ،وقال :الشافعً :إن الحسن
وقال ابنُ كثٌرٌُ :قال :إنَّ الذي رماه بهذا السهم َم ْروان بن

والحسٌن كان ٌصلٌان خلؾ مروان وال ٌعٌدانها ،وٌعتدان بها.

الحكم ،وقال ألبان بن عثمان :قدْ كفٌ ُتك رجاالا مِن ق َتلَ ِة عثمان،
َ

عقل وكٌاسةٍ ،ومما ٌدل على حكمته
وكان مروان حكٌ اما ذا
ٍ

األول
وقد قٌل :إنَّ الذي رماه ؼٌ ُره ،وهذا عندي
أقرب ،وإنْ كان َّ
ُ

وعقله أنه كان أثناء والٌته على المدٌنة إذا وقعت مشكلة شدٌدة

مروان بن
مشهورا ،وهللا أعلم .الفرٌق الثانًَ :من ذهَب إلى أنَّ ْ
ا

جمع مَنْ عنده مِن الصحابة فاستشارهم فٌها ،وهو الذي جمع
الصٌعان فؤخذ بؤعدلها فنسب إلٌه الصاع ،فقٌل :صاع مروان

لحكم هو قاتل ُ طلحة بن ُعبٌد هللا ،منهم :ابن قتٌبة ،والببلذري
ا َ

(انظر سٌر أعبلم النببلء للذهبً (ٖ ،)ٗ1ٙ /والبداٌة والنهاٌة البن كثٌر (/8

وأحمد بن إسحاقَ الٌعقوبً ،وابن ِح َّبان ،واإلسماعٌلً والمط ِّهر

ٓ.)ٕٙ

َّ
والصفدي ،وابن حجر
والذهبً،
بن طاهِر ،وابن عبد البر،
َّ

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه هللا -فً فتح الباري" :مروان بن

ؽري َب ْردي ،والسخاوي ،وؼٌرهم،
ال َعسقبلنً ،والعٌنً ،وابن َت ِ
واستدلوا بوفر ِة و ُ
المإرخون.
شهرة األدلَّة التً تناقلها
ِّ

الحكم بن أبً العاص بن أمٌة ابن عم عثمان بن عفانٌ ،قال له
(ٕ)

رإٌة ،فإن ثبتت فبل ٌعرج على َمن تكلم فٌه ،وقال عروة بن

بعد السٌطرة على الشام ،خرج مروان بجٌشه إلى مصر التً

الزبٌر :كان مروان ال ٌٌتهم فً الحدٌث ،وقد روى عنه سهل بن

كانت قد باٌعت عبد هللا بن الزبٌر ،فدخلها فً ُؼ َّرة جمادى

سعد الساعدي الصحابً اعتما ادا على صدقه وإنما نقموا علٌه

األولى سنة ٘ٙهـ ،فؤخذها من ناببها الذي كان لعبد هللا بن

أنه رمى طلحة ٌوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السٌؾ فً طلب

الزبٌر ،وهو عبد الرحمن بن جحدم ،وولى ابنه عبد العزٌز بن

ا
متؤوال فٌه كما
الخبلفة حتى جرى ما جرى ،فؤما قتل طلحة فكان

مروان علٌها .وأقام مروان بن الحكم فً مصر نحو شهرٌن ثم

قرره االسماعٌلً وؼٌره ،وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل

ؼادرها فً أول رجب سنة ٘ٙهـ بعد أن َّ
وطد أمورها وأعادها

بن سعد وعروة وعلً بن الحسٌن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن

ثانٌة للحكم األموي

الحارث وهإالء أخرج البخاري أحادٌثهم عنه فً صحٌحه لما

والنهاٌة البن كثٌر (ٔٔ.)ٙ19 /

أمٌرا عندهم بالمدٌنة ق ْبل أن ٌبدو منه فً الخبلؾ على ابن
كان
ا

(ٖ)

الزبٌر ما بدا ،وهللا أعلم .وقد اعتمد حتى مالك على حدٌثه ورأٌه

(الكامل فً التارٌخ البن األثٌر (ٗ ،)ٔٙ9/والبداٌة

انقسمت الشام معقل نفوذ األموٌٌن ب ٌْن مباٌعٌن لمروان بن

الحكم ومباٌعٌن لعبد هللا بن الزبٌر ،وعلى رأسهم :الضحاك بن

والباقون سوى مسلم" (انتهى).

قٌس الذي سٌطر على دمشق ،وكان ٌَدعو لبٌعة ابن الزبٌر،

َ
لطلحة ٌوم
مروان
هذا وق ِد اخ َتلؾ العلما ُء فً صِ َّحة نِسبة ر ْمً ْ

فهاجم مروان جٌش الضحاك فواقعه بمرج راهط وهزمه ،وقد

الجمل إلى فرٌقٌن :الفرٌق األولَ :من ذهَب إلى أنَّ َم ْروان بنَ

استؽرقت المعركة ٕٓ ٌو اما ،وانتهت بنصر مروان بن الحكم،

بقاتل طلحة بن ُع َبٌد هللا ،منهم :أبو بكر بن العربً
الح َكم لٌس
ِ
ابن ْ
ٌصح أ َثر
حزم .واستدلوا :بؤ َّنه لم
وابن كثٌر ،وظاهِر
َّ
كبلم ِ
ِ

ومقتل الضحاك ،وكان ذلك فً أواخر عام ٗٙهـ

(الكامل فً التارٌخ

البن األثٌر (ٗ ،)ٔٙ٘/والبداٌة والنهاٌة البن كثٌر (ٔٔ.)ٙٙ9 /

فً قِصة ر ْمً مروان لطلحة .قال أبو بكر بن العربً :وقدْ ُروي

موقع أنا السلفً

ؾ على طلحة ،قال :ال
أنَّ مروان لما وق َعتْ عٌنه فً االصطفا ِ
بسهم فق َتله ،و َمن ٌعلم هذا إالَّ عبلَّ ُم
ورماه
أثرا بعد َعٌنَ ،
أطلُب ا
ٍ
مروان،
الؽٌوب؟! ولم ٌنقُ ْله ث ْبتٌ  ،وقد ُروي أ َّنه أصابه سه ٌم بؤمر ْ
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ؾ منشور بٌدِه
كعب بن سور بمصح ٍ
خرج
ُ
ال أ َّنه رماه ،وقد َ
ٌُناشد
َ
الناس أالَّ ٌرٌقوا دِما َءهم ،فؤصابه سه ٌم ؼرب فق َتلَه ،ولعل َّ
َ
طلحة مِثله ،ومعلو ٌم أ َّنه عند الفِتنة وفً ملحمة القتالٌ ،تم َّكن
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حتى نفوز برمضان ()1
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رمضان ...لتجدٌد اإلٌمان
كتبه /جمال متولً
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
فاإلٌمان ٌزٌد فً القلوب بالطاعات ،وٌنقص منها كلما ابتعد
العبد عن الطاعات والقربات والصالحات ،واجترح السٌبات
قوال أو ا
واآلثام ،ا
عمبل.
وحرارة اإلٌمان فً النفوس تعلو كلما علت ال ِهمة مع هللا -
تعالى ،-وتخفت كلما خفتت ال ِهمة وانخفضت فً اإلقبال علٌه -
جل جبلله-؛ ولذلك وج ّهنا القرآن الكرٌم بضرورة متابعة اإلٌمان
والعمل على تقوٌته ،والثبات علٌه باستمرار ،قال -تعالىٌَ ( :-ا
ب الَّذِي َن َّزل َ َع َلى
سولِ ِه َوا ْل ِك َتا ِ
أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا آ ِم ُنوا ِب َّ ِ
اهلل َو َر ُ
ب الَّذِي أَ ْن َزل َ مِنْ َق ْبل ُ) (النساء.)ٖٔٙ:
سولِ ِه َوا ْل ِك َتا ِ
َر ُ
وب ٌّن لنا النبً -صلى هللا علٌه وسلم -أن اإلٌمان ٌتذبذب فً
أٌضا للتعهد والمتابعة والرعاٌة ،والعمل على
القلوب ،وٌحتاج
ا
هللا ْب ِن
زٌادته بالطاعات والصالحات ،ودفع ال ِهمة إلٌه ،عَنْ َع ْب ِد َّ ِ
سلَّ َم:-
سول ُ َّ ِ
َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
اصَ ،قالََ :قال َ َر ُ
(إِنَّ ْاإلٌِمَانَ
هللا
َف ْ
اسؤَلُوا َّ َ

ب ا ْل َخلِقُ ،
لَ ٌَ ْخلَقُ فًِ َج ْو ِ
ؾ أَ َح ِد ُك ْم َك َما ٌَ ْخلَقُ ال َّث ْو ُ
وب ُك ْم) (رواه الحاكم ،وصححه
أَنْ ٌُ َج ِّد َد ْاإلٌِمَانَ فًِ ُقل ُ ِ

األلبانً).
ولقد كان الصحابة مع علو منزلتهمٌ ،راقبـون وٌبلحظـون
مقٌاس اإلٌمـان فً نفوسهم وقلوبهم ،فكانوا ٌرتعدون وٌخافون
علً أنفسهم أشد الخـوؾ إذا ما الحظـوا تؽٌر قلوبهم عما كانت
علٌه ،فٌسرعون إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -لٌرشدهم
إلصـبلح القلوب والنفوس.
وهذا الواجب علٌنا ...نراجع إٌماننا ،نراقب قلوبنا ،كما نراقب
ونراجع أهم أولوٌات حٌاتنا.
نسؤل هللا -عز وجل -أن ٌع ِّمر قلوبنا باإلٌمان والتقى .اللهم آمٌن.
وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
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ومحبة للخٌر لكل الناس ،وشفقة وخو افا على أولبك المساكٌن

ال تؽلقوا أبواب األمل!

الذٌن أؼواهم شٌاطٌن اإلنس والجن فتنكبوا الصراط؟!
كتبه /حسنً المصري
ألم تفكر ٌو اما أن هإالء العصاة ربما ٌكون ألحدهم خبٌبة مِن
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

صالح ال ٌدري بها أحد ٌرفعهم هللا بها درجات؟!
عمل
ٍ
ٍ

قصصا تواترت مِن آبابنا وعلمابنا ،ومما جرى
فكم سمعنا جمٌ اعا
ا

الم تفكر ٌو اما أن كثٌرٌن منهم  -ا
مثبلٌ -ستنكؾ أن ٌقع فً كبٌر ٍة

أشخاص كنا نعرفهم بٌننا.
حولنا ومع
ٍ

مِن الكبابر ،وكثٌر منهم لهم مِن األخبلق الفاضلة ما ٌفوق به
كثٌرا مِن الناس؟!
ا

قصصا كثٌرة عن أولبك الناس الذٌن عاشوا حٌاتهم
سمعنا
ا
بالطول والعرض ،وأسرفوا على أنفسهم؛ فلم ٌتركوا ذن ابا إال

وكثٌرون ٌحرصون على كسب الحبلل وبر آبابهم ورعاٌة أبنابهم

أقدموا علٌه ،وال معصٌة إال وذاقوا مِن مرارتها ،ومع ذلك

وأداء فروضهم.

تفاجبنا قصة حٌاتهم بخاتمة فً طرٌقة الموت أو قبله أو معه أو
بعده ما لو أراد المرء أن ٌنفق ما ٌملك لٌختم له بهذه الخاتمة؛

ألم تفكر ٌو اما أٌها الطابع هلل فً ستر هللا علٌك ،وأن لك ذنو ابا ال

لكانت تلك ؼاٌة األمانً.

ٌعلمها عنك إال هللا أخفاها هللا عن خلقه ،ونحن بشر ،وكل بنً
آدم خطاء ،وخٌر الخطابٌن التوابون؟!

هذه قصة رجل ،حكاها لً ابن أخته" :أن خاله كان مسر افا على
نفسه فً شرب الخمر ،ال ٌكاد ٌفٌق وال ٌصوم حتى فً رمضان!

إذن نظرتنا للناس ٌنبؽً أال تكون نظرة القاضً الذي ٌحكم

وكبر سنه وهو على ذلك ،ومع قدوم رمضان فً سن ٍة مِن

علٌهم ،بل الطبٌب الذي ٌرجو شفاءهم.

السنٌن راح أهله وولده ٌحثونه على ترك المعصٌة واالستعداد

سنة والجماعة المتفق علٌها بٌنهم أن
إن مِن أصول أهل ال ُّ

للصٌام فً رمضان ،لكنه قابل كبلمهم بالعناد واإلصرار ا
قاببل

مصرا علٌها؛ فهو فً مشٌبة هللا طالما
صاحب الكبٌرة وإن مات
اّ

لهم :ملكوش دعوة بً! كانوا ٌؤملون وٌدعون وٌتمنون.

مات على التوحٌد؛ إن شاء هللا عاقبه ثم أدخله الجنة ،وإن شاء
ؼفر له ألول وهلة وأدخله الجنة.

ثم تفاجبوا به لٌلة الصٌام ،قام فً بٌته فتوضؤ وصلى العشاء
وهم وجوم سعداء ،وبعد أن أنهى صبلته نظر إلٌهم ا
قاببل :مال

فإذا كان ذلك كذلك فما علٌنا إال أن نرحم الخلق ،وأن نفتح

كم ،سؤدخل ألنام وعند السحور أٌقظونً ألتسحر وأنزل أصلً

أمامهم باب األمل ،وأن نرٌهم الطرٌق ونؤخذ بؤٌدٌهم ،ونمد لهم

الفجر! لكنها كانت نومته األخٌرة كما كانت صبلته األولى ،فلم

ٌد العون ما استطعنا ،وأن نخشى على أنفسنا ،ونحسن الظن

ٌستٌقظ للسحور ،ولم ٌتمكن مِن الصبلة بعدها".

باهلل وبالناس ،وال نٌؤس مِن هداٌتهم ،ونتمنى وندعو هللا لهم

أنا وأنت نقرأ ،ونعرؾ عشرات وربما مبات مِن هذه القصص

بالخٌر والنجاة؛ فإن الجنة لن تضٌق بؤحدٍ ،وهً تتسع لجمٌع

ا
الواقعٌة؛ نعم هً لٌستْ
أصبل ٌُعمل به أو ٌنطبق على كل أحد،

الخلق.

لكن الدرس الذي نتعلمه هاهنا هو :لماذا ٌُدل الطابع بطاعته؟

وعمل ،وال
قول
فاللهم إنا نسؤلك الجنة وما قرب إلٌها مِن
ٍ
ٍ

ولماذا ٌنظر بعض الملتزمٌن بالهدي الظاهر وبالمساجد إلى

تحرمنا والمسلمٌن مِن رحمتك ومؽفرتك ،وسترك ورضوانك.

اآلخرٌن العصاة نظرة ازدراء واحتقار؟!

موقع أنا السلفً

ألم تفكر ٌو اما أٌها الطابع هلل أن طاعتك له وهً مِن كسبك،
شكرا اّ
وخضوعا
وذال
لكنها مِن توفٌق هللا لك؛ فتزداد بذلك
ا
ا
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خطوات لممارسة اإلصبلح ()8

العصرٌة ،سواء المتطرؾ منها أو المنحل ،وال تحمً النشء
مِن طوفان شهوات الحداثة وما بعدها.

كتبه /أسامة شحادة
أما اإلعبلم فلم ٌقؾ األمر عند كسر األسوار التً كانت تح ّد مِن
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛

انتشار شروره مع ظهور وسابل التواصل االجتماعً
والسماوات المفتوحة والقرٌة العالمٌة الواحدة ،بل وصل األمر

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.)ٔٔ1:
ُم ْ

كثٌر مِن القواعد التً كانت تتحكم بمعاٌٌر ما ٌنشر فً
إلى كسر ٍ
وسابل اإلعبلم حتى زالت الفوارق ب ٌْن اإلعبلم الرسمً والخاص
وحتى اإلعبلم الرخٌص والمنحل.

ٖ -األزواج والزوجات واآلباء واألمهات (ٕ:)ٕ-

ومع هذا الحال السٌا ٌصبح مِن الضرورة بمكان تركٌز اآلباء
واألمهات على حسن التربٌة والتعلٌم ألوالدهم وربطهم بدٌنهم

إذا كان عهد "بورقٌبة" بتونس فً آخر القرن الماضً عرؾ

وقِ ٌَمهم اإلسبلمٌة ،وتعوٌض حالة الفراغ الدعوٌة والتربوٌة

بسٌاسة تجفٌؾ المنابع لمحاربة اإلسبلم باسم محاربة (اإلسبلم

والتعلٌمٌة التً تفرض على مجتمعاتنا وأجٌالنا.

وروادها "مِن الشباب
السٌاسً) ع ْبر التضٌٌق على المساجد
ّ
صا" ،ومحاربة الحجاب والخمار ،وإرؼام الفتٌات على
خصو ا

ومِن أعظم مجاالت اإلصبلح :رعاٌة األهل واألبناء ،قال -تعالى-
َ ( :وإِ ْذ َقال َ ل ُ ْقمَانُ ِال ْبنِ ِه َوه َُو ٌَ ِع ُظ ُه ٌَا ُب َن ًَّ َال ُت ْ
اهلل إِنَّ
ش ِركْ ِب َّ ِ
ال ِّ
ش ْر َك لَ ُظ ْل ٌم َعظِ ٌ ٌم) (لقمان ،)ٖٔ:وقال فً وصؾ إسماعٌل -علٌه
الص َبل ِة َو َّ
الز َكا ِة) (مرٌم ،)٘٘:وأمر
السبلمَ ( :-و َكانَ ٌَؤْ ُم ُر أَهْ لَ ُه ِب َّ

نزعه ،ومنعهنّ مِن التعلٌم بسبب ارتدابهن له ،وتبدٌل المناهج
التعلٌمٌة ،وتشجٌع الفساد واالنحبلل ،وتناول المخدرات فً
واسع مِن الشباب
قطاع
الجامعات والكلٌات؛ مما تسبب بضٌاع
ٍ
ٍ
والشابات التونسٌات لصالح المنكرات واألفكار المضادة للدٌن

الص َبل ِة
نبٌنا -علٌه الصبلة والسبلم -فقال -تعالىَ ( :-وأْ ُم ْر أَهْ لَ َك بِ َّ
اص َطبِ ْر َعلَ ٌْ َها) (طه ،)ٖٕٔ:وأمر -جلَّ وعبل -المإمنٌن فقال:
َو ْ

واإلسبلم.

اس
ارا َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
س ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َن ا
( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا قُوا أَ ْنفُ َ
ار ُة) (التحرٌم.)ٙ:
َوا ْلح َِج َ

إذا كان هذا الحال فً تونس ق ْبل ربع قرن؛ فإن األمر الٌوم
كثٌر مِن ببلد اإلسبلم ،ولكن بحجة محاربة اإلرهاب
ٌتكرر فً
ٍ
والتطرؾ والؽلو ،فمحاربة الخمار والنقاب ،بل والحجاب

وللقٌام بهذه المهمة؛ على الزوجٌن والوالدٌن تعلّم العلم

كثٌر مِن العلمانٌٌن اإلعبلمٌٌن
أصبحت ظاهرة بارزة لدى
ٍ
ّ
والمنظرٌن والساسة ،وتم محاولة منع المنقبات مِن التعلم

الشرعً الواجب ا
أوال ،وتعلم أصول التربٌة والتوجٌه ،ومِن َث َّم
القٌام بتربٌة وتعلٌم أبنابهم ،ولعل مما ٌساعد على ذلك :سماع

والتعلٌم فً بعض الدول ،كما أن المساجد تشهد تضٌٌ اقا بالهدم

أو مطالعة إصدار الشٌخ محمد إسماعٌل المقدم "محو األمٌة

واإلزالة أو محاولة توحٌد خطبة الجمعة لصالح أجندات خارجٌة

التربوٌة" ،كما أن مطالعة كتاب "أبناء الملتزمٌن" لعبد الرحمن

ا
كثٌر مِن المناشط
أو موضوعات باردة!
فضبل عن التضٌٌق على ٍ
الدعوٌة والتوعوٌة حٌث انحسرت مساحة الفضابٌات اإلسبلمٌة

ضاحً مفٌد فً هذا الباب لفهم خطورة التقصٌر فً إصبلح
األبناء فً هذه المرحلة العصٌبة ،ولتكن البداٌة بتربٌتهم

الهادفة ،واختفت تقرٌ ابا ظاهرة الشرٌط والقرص الدعوي

وتعلٌمهم ؼاٌات الصٌام وأحكامه ،ونحن على أبواب رمضان

والعلمً لصالح مقاطع وعظٌة قصٌرة مفٌدة ،لكن ال تصنع

المبارك.

هوٌة وشخصٌة راسخة وواعٌة.
موقع أنا السلفً
وساق باسم التطوٌر والتحدٌث!
قدم
ٍ
أما التعلٌم فالعبث فٌه على ٍ
لدرجة محاولة حذؾ تعلٌم التربٌة اإلسبلمٌة أو تحرٌفها لتصبح
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كنوز منسٌة ...وبركات نبوٌة!
كتبه /سامح بسٌونً
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
سنة النبوٌة مِن أعظم الخسارة التً تلحق
البعد عن كنوز ال ُّ
صل بها بركات كثٌرة،
باإلنسان فً حٌاته ،فهً أعمال قلٌلة ُنح ِّ
ومِن هذه السنن المنسٌة قوله -صلى هللا علٌه وسلم( :-ثبلثة
ضامِنٌ َعلَى َّ
س َبل ٍم َف ُه َو
هللا) وذكر منهمَ ( :-و َر ُجل ٌ د ََخل َ َب ٌْ َت ُه بِ َ
ُكلُّ ُه ْم َ
هللا َ -ع َّز َو َجلَّ( )-رواه أبو داود ،وصححه األلبانً).
ضامِنٌ َعلَى َّ ِ
َ
ضامِنٌ ) :أي ذو ضمان ،أي حفظ ورعاٌة.
( َ
( َعلَى َّ
هللا) :أي مضمونٌ ،عنً :وعد هللا وع ادا ال خلؾ فٌه أن
ٌعطٌهم مرادهم.
قال الطٌبً" :الضامن :بمعنى ذي الضمان ،فٌعود إلى معنى
الواجب .وقال ابن الملك" :أي ٌعطٌه البركة والثواب الكثٌر؛ لما
روي أنه -علٌه السبلم -قال ألنس" :إذا دخلت على أهلك فسلم
ٌكون بركة علٌك وعلى أهل بٌتك".
( َو َر ُجل ٌ َ
س َبل ٍم) :أي مسلِّما على أهله بقوله" :السبلم
دَخل َ َب ٌْ َت ُه ِب َ
علٌكم ورحمة هللا وبركاته" (شرح مرقاة المفاتٌح بتصرؾ).
والمعنى اإلجمالً :أن هللا أوجب على نفسه -سبحانه وتعالى-
الوقاٌة والرعاٌة والحفظ مما ٌضر فً الدٌن والدنٌا ل َمن ٌس ِّلم
على أهل بٌته حٌن ٌدخل علٌهم ،فٌحفظه وٌرعاه وٌإ ِّمنه مِن
الفتن ،وٌجعل البركة والخٌر والثواب العظٌم فً نفسه وأهله
وبٌته.
فما أعظم الخسارة ل َمن ٌدخل بٌته وال ٌلقً السبلم على أهله أو
نفسه.
موقع أنا السلفً
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الزاخر فً فضل العشر األواخر

لعله ال ٌدركها مرة أخرى بمفاجؤة هادم اللذات ومفرق
الجماعات ،الذي هو نازل بكل امرئ إذا جاء أجله.

كتبه /أحمد مسعود الفقً
فٌجب على المسلم فً هذه األٌام العشر  ،إحٌاء اللٌل أي
الحمد هلل وحده وأصلً وأسلم على من ال نبً بعده

استؽراقه بالسهر فً الصبلة والذكر والدعاء وقراءة القرآن
وؼٌرها  ،وقٌام اللٌل فً هذا الشهر الكرٌم وهذه اللٌالً الفاضلة

وبعد

ال شك أنه عمل عظٌم جدٌر بالحرص واالعتناء حتى نتعرض
لنفحات رحمة هللا جل شؤنه ،وهو فً ذلك ٌتحرى لٌلة القدر،

فها هً العشر األواخر من الشهر المبارك قد اقتربت وها هً
نفحاتها قد هبت علٌنا ترجو منا البر والوفاء واالجتهاد مع

وهً لٌلة ذات قدر ،وشرؾ ،ومنزلة ،وذات خٌر ،وبركة،

الخوؾ والرجاء ثم ها هً تفتح لنا ذراعٌها عسى أن نعوض ما

وعظمة ،وذات رحمة ،ومؽفرة ،وعتق ،وقد قال -صلى هللا علٌه

فاتنا من أجر وأن نجبر ما أصابنا من كسر إنها األٌام المباركة

وسلم( :-إن هذا الشهر قد حضركم ،وفٌه لٌلة خٌر من ألؾ

التً فٌها لٌلة هً خٌر من ألؾ شهر.

شهر من ُحرمها فقد ُحرم الخٌر كله ،وال ٌُحرم خٌرها إال
محروم) رواه ابن ماجة وحسنه األلبانً فً صحٌح الجامع.

وهذا موسم المتسابقٌن ،وسوق العابدٌن ،وفرصة المجتهدٌن،
هذه العشر التً كان النبً -صلى هللا علٌه وسلمٌ -شد مبزره إذا

َعنْ َعابِ َ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
سول َ َّ ِ
ش َة رضً هللا عنها أَنَّ َر ُ
َقال َ َ :ت َح َّر ْوا لَ ٌْلَ َة ا ْل َقدْ ِر فًِ ا ْل ِو ْت ِر مِنْ ا ْل َع ْ
ش ِر األَ َواخ ِِر .

دخلت ،وٌعتزل النساء للعبادة؛ ألنه كان ٌعتكؾ فً المسجد
امتثال لقول هللا تعالىَ {:وال ُت َباشِ ُروهُنَّ َوأَ ْن ُت ْم َعا ِكفُونَ فًِ
سا ِج ِد } البقرة  ،ٔ81:وٌحًٌ لٌله ،وٌوقظ أهله ،وهذا فٌه
ا ْل َم َ

وهذه اللٌلة العظٌمة؛ العبادة فٌها أفضل من العبادة فً ألؾ

اهتمام باألهل واألوالد ،ولٌس أن ٌجتهد األب ،والبقٌة نابمون،

شهر ،وهو ُعمر إنسان ُمع َّمر ،أكثر من ثبلث وثمانٌن سنة.

وإنما هو اجتهاد واستنفار عام فً البٌت لهذا الحدث الكبٌر الذي
وقد خصت هذه اللٌلة بخصابص :

وقع ،وهو دخول هذه العشر ،ومن الناس من لم ٌدركها؛ ألن هللا
تعالى كتبه فً األموات .فقد كان النبً -صلى هللا علٌه وسلم-

أوال  :نزول القرآن  ،عن ابن عباس فً قوله ( :إِ َّنا أَ ْن َز ْل َنا ُه فًِ
لَ ٌْلَ ِة ا ْل َقدْ ِر ) سورة القدر (ٔ) قال  :نزل القرآن جملة واحدة فً

ٌجتهد فً العشر األواخر من رمضان  ،ما ال ٌجتهد فً ؼٌرها
وفً الصحٌحٌن من حدٌث عابشة رضً هللا عنها أن النبً -

لٌلة القدر  ،وكان هللا عز وجل ٌُنزل على رسوله -صلى هللا علٌه

صلى هللا علٌه وسلم " -كان إذا دخل العشر أحٌا اللٌل وأٌقظ

وسلم -بعضه فً أثر بعض.

أهله وشد مبزره " البخاري ومسلم

ثانٌا :هً لٌلة مباركة وهً خٌر من ألؾ شهر قال تعالى(:إنا

وج َّد وشد مبزره .
زاد مسلم َ

أنزلنه فً لٌلة مباركة) سورة الدخان( ٖ)،

وقولها " وشد مبزره " كناٌة عن االستعداد للعبادة واالجتهاد

وقال تعالى ( :لٌلة القدر خٌر من ألؾ شهر ) سورة القدر (ٖ )

فٌها زٌادة على المعتاد  ،ومعناه التشمٌر فً العبادات  ،وقٌل هو

ثالثاٌ :كثر فٌها تنزل المبلبكة والروح  ،لكثرة بركتها  ،كما

كناٌة عن اعتزال النساء وترك الجماع .

ٌتنزلون عند تبلوة القرآن  ،وٌحٌطون ب ِح َلق ال ِّذ ْكر  ،وٌضعون
أجنحتهم لطالب العلم تعظٌما ا له " أنظر تفسٌر ابن كثٌر ٖٗ٘ٔ/

فٌنبؽً على المسلم ،االقتداء بالنبً -صلى هللا علٌه وسلم -فإنه
هو األسوة والقدوة  ،وعلٌه أٌضا ال ِجدّ واالجتهاد فً عبادة هللا ،

صه بالذكر لشرفه .
والروح  :هو جبرٌل علٌه السبلم وقد خ َّ

وأال ٌض ٌّع ساعة من هذه األٌام واللٌالً  ،فإن المرء ال ٌدري
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شواَ ،وال َت َ
علٌه وسلم :-ال َتحاسدُواَ ،وال تناج ُ
ضواَ ،وال
باؼ ُ
ض ،و ُكو ُنوا عِبادَ َّ
هللا
بع ٍ
ض ُك ْم َع َلى ب ٌْ ِع ْ
بع ُ
ٌب ْع ْ
َتداب ُرواَ ،وال ِ
إِ ْخوا انا ،ال ُم ْسلِ ُم أَ ُخو ا ْل ُم ْسلِم :ال ٌَظلِ ُمهَ ،وال ٌَ ْحقِ ُرهَُ ،وال ٌَ ْخ ُذلُهُ،

رابعا :هً لٌلة سالمة من أذى الشٌطان وإؼوابه وإضبلله،
وتكثر فٌها السبلمة من العقاب والعذاب ،قال تعالى{ :سبلم هً
حتى مطلع الفجر } سورة القدر (٘ ).

صدْ ِر ِه َث َ
بلث
ال َّت ْق َوى هَاهُنا و ٌُشِ ٌ ُر إِلَى َ
ال َّ
ش ِّر أَنْ ٌَ ْحقِر أَخاهُ ال ُم ْسلِ َمُ ،كل ّ ا ْل ُم ْسل ِِم

وهً أٌضا سالمة من الشرور  ،فبل ٌكون فٌها شًء من ذلك
كما قال قتادة وؼٌره من السلؾ.

حس ِ
مرا ٍ
ئ مِنَ
ت بِ ْ
َّ
ب امر ٍ
َعلَى ا ْل ُم ْسل ِِم حرا ٌم :د ُمهُ،

ض ُه رواه مسلم.
ومالُهُ،
وعِر ُ
ْ

خامساٌ :كتب فً هذه اللٌلة ما ٌكون فً تلك السنة قال ابن كثٌر
ار َك ٍة  ،إِ َّنا ُك َّنا
رحمه هللا فً قوله تعالى ( :إِ َّنا أَ ْن َز ْل َناهُ فًِ لَ ٌْلَ ٍة ُم َب َ

سابعا :اختصت هذه العشر بسنة عظٌمة واظب علٌها النبً -
صلى هللا علٌه وسلم -حتى توفاه هللا وقبضه إلى ثوابه وهً

َ
صل ُ مِنَ
ٌِم) " أَ ْي :فًِ لَ ٌْلَ ِة ا ْل َقدْ ِر ٌُ ْف َ
ُم ْن ِذ ِرٌنَ فٌِ َها ٌُ ْف َرقُ ُكل ُّ أ ْم ٍر َحك ٍ
ال
اللَّ ْو ِح ا ْل َم ْحفُوظِ إِلَى ا ْل َك َت َب ِة أَ ْم ُر َّ
الس َن ِة َ ،و َما ٌَ ُكونُ فٌِ َها مِنَ ْاآل َج ِ

لزوم المسجد لطاعة هللا تعالى ،وهً ثابتة بالكتاب والسنة
وإجماع  ،قال هللا تعالىَ ﴿ :و َال ُت َباشِ ُروهُنَّ َوأَ ْن ُت ْم َعا ِكفُونَ فًِ

ي َع ِن ا ْب ِن
اق َ ،و َما ٌَ ُكونُ فٌِ َها إِلَى آخ ِِرهَا َ ،و َه َك َذا ُر ِو َ
َو ْاألَ ْر َز ِ
سلَ ِ
ؾ َ .و َق ْولُهَُ :
ُع َم َرَ ،و َؼ ٌْ ِر َوا ِح ٍد مِنَ ال َّ
(حكٌِ ٌم) أَ ْيُ :م ْح َك ٌم َال ٌُ َب َّدل ُ

سا ِجدِ﴾ البقرة ٔ81
ا ْل َم َ

َو َال ٌُ َؽ ٌَّ ُر " .انتهى من "تفسٌر ابن كثٌر" (، )ٕٗٙ /1

وعن عابشة رضً هللا عنها أن النبً - -صلى هللا علٌه وسلم-
كان ٌعتكؾ العشر األواخر من رمضان حتى توفاه هللا ،ثم

اس فًِ َق ْولِهِ( :فٌِ َها
روى ابن أبً حاتم فً تفسٌره َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َ
ب فًِ َل ٌْ َل ِة ا ْل َقدْ ِر َما
ب مِنْ أ ُ ِّم ا ْل ِك َتا ِ
ٌم) َقالَْ ٌُ " :ك َت ُ
ٌُ ْف َرقُ ُكل ُّ أ ْم ٍر َح ِك ٍ
ت أَ ْو َح ٌَا ٍة أَ ْو َم َط ٍرَ ،ح َّتى ٌُ ْك َت َب
س َن ِة مِنْ ِر ْز ٍق أَ ْو َم ْو ٍ
ٌَ ُكونُ فًِ ال َّ

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال" :كان النبً -صلى هللا علٌه

ا ْل َحا ُّج ؛ ٌَ ِح ُّج فُبلنٌ َ ،و ٌَ ِح ُّج َفبلنٌ ".

وسلمٌ -عتكؾ فً كل رمضان عشرة أٌام فلما كان العام الذي

اعتكؾ أزواجه من بعده .رواه البخاري ومسلم

قُبض فٌه اعتكؾ عشرٌن ٌوما ا  .رواه البخاري

سادسا :مؽفرة ما تقدم من الذنوب لمن قامها إٌمانا ا واحتساباا ،
كما جاء فً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً -صلى

والمقصود من االعتكاؾ  :تحري لٌلة القدر  ،و الخلوة باهلل عز

هللا علٌه وسلم -قال  ( :من صام رمضان إٌمانا ا واحتسابا ا ؼفر

وجل  ،واالنقطاع عن الناس ما أمكن حتى ٌتم أنسه باهلل عز

له ما تقدم من ذنبه  ،ومن قام لٌلة القدر إٌمانا ا واحتسابا ا ؼفر له

وجل وذكره  ،وإصبلح القلب  ،ولم شعثه بإقبال على هللا تبارك

ما تقدم من ذنبه ) متفق علٌه .

وتعالى بكلٌته  ،واالنقطاع التام إلى العبادة من صبلة ودعاء
وذكر وقراءة قرآن  ،و حفظ الصٌام من كل ما ٌإثر علٌه من

وقوله  ( :إٌمانا ا واحتسابا ا ) أي تصدٌقا ا بوعد هللا بالثواب علٌه

حظوظ النفس والشهوات  ،و التقلل من المباح من األمور

وطلبا ا لؤلجر ال لقصد آخر من رٌاء أو نحوه  .فتح الباري

الدنٌوٌة  ،والزهد فً كثٌر منها مع القدرة على التعامل معها ،

ٗ. ٕ٘ٔ/

والتخلص من خصال الترؾ  ،وحماٌة العبد من آثار فضول
الصحبة  ،فإنَّ الصحبة قد تزٌد على حد االعتدال  ،فٌصٌر شؤنها

صا ِم ِ
ت رضً هللا عنه  :إنَّ
وفً صحٌح البخاري قال ُع َبا َد ُة بْنُ ال َّ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمَ -خ َر َج ٌُ ْخبِ ُر ِبلَ ٌْلَ ِة ا ْل َقدْ ِر ،
سول َ َّ ِ
َر ُ
َف َت َبل َحى َر ُج َبل ِن مِنْ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ ،ف َقال َ «:إِ ِّنً َخ َر ْجتُ ِأل ُ ْخبِ َر ُك ْم بِلَ ٌْلَ ِة
سى أَنْ ٌَ ُكونَ َخ ٌْ ارا
ا ْل َقدْ ِر َ ،وإِ َّن ُه َت َبل َحى فُ َبلنٌ َوفُ َبلنٌ َف ُرف َِعتْ َ ،و َع َ

وأٌضا حماٌة القلب من جرابر فضول
شؤن التخمة بالطعام ،
ا
الكبلم  ،وفٌه كذلك حماٌة من كثرة النوم  ،فإنَّ العبد إنما اعتكؾ
فً المسجد لٌتفرغ للتقرب إلى هللا  ،بؤنواع من العبادات  ،ولم
ٌلزم المسجد لٌنام .

س» .
سو َها فًِ ال َّ
لَ ُك ْم  ،ا ْل َت ِم ُ
س ْب ِع َوال ِّت ْس ِع َوا ْل َخ ْم ِ

قال ابن القٌم فً "زاد المعاد" (ٕ: )9ٓ/

وتبلحى  :تخاصم  ،وفٌه شإم الخصومات ،والحذر من التشاحن
والتباؼض  ،وعن أبً هرٌرة َقالََ :قال َ رسول ُ َّ
هللا -صلى هللا
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"كل هذا تحصٌبلا لمقصود االعتكاؾ وروحه  ،عكس ما ٌفعله
الجهال من اتخاذ المعتكؾ موضع عشرة  ،ومجلبة للزابرٌن ،
وأخذهم بؤطراؾ الحدٌث بٌنهم  ،فهذا لون  ،واالعتكاؾ النبوي
لون" اهـ .
وكان -صلى هللا علٌه وسلم -دابم المكث فً المسجد ،ال ٌخرج
منه إال لقضاء الحاجة  ،قالت عابشة َرضِ ًَ َّ
(و َكانَ َال
هللا ُ َع ْنها َ :
اج ٍة إِ َذا َكانَ ُم ْع َت ِك افا ) رواه البخاري ومسلم ،
ٌَدْ ُخل ُ ا ْل َب ٌْتَ إِال ل َِح َ
س َرهَا ُّ
ي
الزهْ ِر ُّ
ان ) َ .و َف َّ
اج ِة اإلِ ْن َ
وفً رواٌة لمسلم  ( :إِال ل َِح َ
س ِ
ِبا ْل َب ْو ِل َوا ْل َؽابِط
وكان من هدٌه -صلى هللا علٌه وسلم -إذا كان معتكفا ا أال ٌعود
مرٌضا ا وال ٌشهد جنازة  ،وذلك من أجل التركٌز الكلً لمناجاة
هللا تعالى  ،وتحقٌق الحكمة من االعتكاؾ وهً االنقطاع عن
الناس واإلقبال على هللا تعالى .
ٌضا َ ،وال
س َّن ُة َع َلى ا ْل ُم ْع َت ِك ِ
ؾ أَنْ ال ٌَ ُعو َد َم ِر ا
قالت عابشة ( :ال ُّ
ش َه َد َج َن َ
ٌَ ْ
اج ٍة
س ا ْم َرأَ اة َوال ٌُ َباشِ َرهَا َ ،وال ٌَ ْخ ُر َج ل َِح َ
از اة َ ،وال ٌَ َم َّ
إِال لِ َما ال بُدَّ ِم ْن ُه )  .رواه أبو داود (ٖ )ٕٗ1وصححه األلبانً
فً صحٌح أبً داود .
س ا ْم َرأَ اة َوال ٌُ َباشِ َرهَا " ترٌد بذلك الجماع  .قاله
"وال ٌَ َم َّ
َ
الشوكانً فً "نٌل األوطار" .
نسؤل هللا عز وجل أن ٌوفقنا لنٌل مرضاته والعمل بطاعته
والفوز بالجنة والنجاة من النار
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حتى نفوز برمضان ()8

ومما ال شك فٌه أن هذه الشفاعة لن تكون مِن نصٌب َمن كان
القرآن الكرٌم فً ٌومه لٌس أكثر مِن بضع آٌات قصار ٌتلوها

وتدبرا
رمضـان ...شهر القرآن الكرٌم تبلوة
ا

تبلوة مرور الكرام؛ فإن األجر المنصوص علٌه مِن نصٌب َمن
صحبـة تبلزم وارتباط
صحبة حقٌقٌةُ ،
صاحب القرآن الكرٌم ُ

كتبه /جمال متولً

صحـبة فرح وسرور
صحـبة استبنـاس وسعادةُ ،
وثٌـقُ ،
وانشراح صدر ،وانفتاح الوعً والقلب آلٌاته الكرٌمات ،فعن

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

عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضً هللا عنهما -أن النبً -صلى
ِصا ِح ِ
آن :ا ْق َر ْأَ ،و ْ
هللا علٌه وسلم -قالَ ٌُ ( :قال ُ ل َ
ارقَ َ ،و َر ِّتلْ
ب ا ْلقُ ْر ِ

فقد قال هللا -تعالىَ ( :-
ش ْه ُر َر َمضَانَ الَّذِي أ ُ ْن ِزل َ فٌِ ِه ا ْل ُق ْرآنُ هُدا ى
ان) (البقرة.)ٔ8٘:
اس َو َب ٌِّ َنا ٍ
ت مِنَ ا ْل ُهدَى َوا ْلفُ ْر َق ِ
لِل َّن ِ

َك َما ُك ْنتَ ُت َر ِّتل ُ فًِ ال ُّد ْن ٌَاَ ،فإِنَّ َم ْن ِزلَ َت َك عِ ْندَ آخ ِِر آ ٌَ ٍة َت ْق َرإُ هَا)
أحمد وأبو داود والترمذي ،وصححه األلبانً).

(رواه

شاء هللا -تعالى -أن ٌنزل القرآن الكرٌم على رسول هللا -صلى
هللا علٌه وسلم -فً شهر رمضان المبارك ،وكان لهذا التنزٌل

فتبلوة القرآن الكرٌم مع تدبره مع عبادة الصٌام والصلوات

المبارك فً هذا التوقٌت الفضٌل عناٌة خاصة عند النبً -صلى

والقربات مِن آكد ما ٌإجر به العبد ،وٌفوز به مِن رب العالمٌن،
الص َبل َة
هللا َوأَ َقا ُموا
اب َّ ِ
َّ
كما قال -تعالى( :-إِنَّ الَّذٌِنَ ٌَ ْتلُونَ ِك َت َ
ور .
ار اة لَنْ َت ُب َ
َوأَ ْن َفقُوا ِم َّما َر َز ْق َنا ُه ْم سِ اّرا َو َع َبلنِ ٌَ اة ٌَ ْرجُونَ ت َِج َ

وتدبرا.
بالقرآن الكرٌم تبلو اة وفه اما
ا

ضلِ ِه إِ َّن ُه َؼفُو ٌر َ
ش ُكو ٌر)
ور ُه ْم َو ٌَ ِزٌدَ ُه ْم مِنْ َف ْ
لِ ٌُ َو ِّف ٌَ ُه ْم أ ُ ُج َ

هللا علٌه وسلم ،-وكذا عند السلؾ الصالح -رضً هللا عنهم-؛
وذلك لٌنتبه المسلمون إلى االرتباط الوثٌق ب ٌْن الصٌام والعناٌة

(فاطر-ٕ9:

ٖٓ)؛ لذلك كان السلؾ الصالح وأبمة العلم أنفسهم كالشافعً
ّ
المنزل علٌه
فإن كان النبً الكرٌم -صلى هللا علٌه وسلم -وهو

ومالك وؼٌرهم -رحمهم هللا -كانوا فً شهر رمضان ٌتركون

كتاب هللا -تعالى -العزٌز ،له عناٌة ودراسة خاصة به فً شهر

طلب العلم وبذله ،وٌنشؽلون بالقرآن الكرٌم ال ؼٌره.

رمضان المبارك كما فً الحدٌث الصحٌح عن ابن عباس -رضً
سلَّ َم -أَ ْج َو َد
سول ُ َّ ِ
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
هللا عنهما -قالَ " :كانَ َر ُ

نسؤل هللا -عز وجل -أن ٌجعل القرآن الكرٌم ربٌع قلوبنا .اللهم

اسَ ،و َكانَ أَ ْج َو ُد َما ٌَ ُكونُ فًِ َرمَضَانَ حٌِنَ ٌَ ْل َقاهُ ِج ْب ِرٌلَُ ،و َكانَ
ال َّن ِ

آمٌن.

س ُه القُ ْرآنَ " (متفق علٌه)؛ فمِن
ٌَ ْل َقاهُ فًِ ُكل ِّ لَ ٌْلَ ٍة مِنْ َر َمضَانَ َف ٌُ َد ِار ُ
باب أولى بنا نحن ،أن نترك كل شواؼلنا -ؼٌر الملحة بالطبع-

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-

مِن أجل القرآن الكرٌم؛ فبل صحؾ ،وال قنوات تلفازٌة ،وال

موقع أنا السلفً

تضٌٌع لؤلوقات مع الحواسب أو صفحات اجتماعٌة ،إلخ ،ما لم
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ٌكن فً ذلك كس ابا لؤلجر األخروي أو منفعة عملٌة دنٌوٌة
ضرورٌة؛ تؤسٌـّاا برسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -مِن ناحٌة.
ومِن ناحٌة أخرى :الفوز بشفاعة الصٌام والقرآن الكرٌم م اعا،
وهما متبلزمان؛ جعلهما هللا -تعالى -سب ابا مِن أهم أسباب فك
العقبات الكإود فً اآلخرة ،فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص -
سول ُ هللاِ -صلى هللا علٌه وسلم:-
رضً هللا عنهماَ -قالََ :قالَ َر ُ
ص ٌَا ُم َوا ْل ُق ْرآنُ ٌَ ْ
ص ٌَا ُم :أَ ْي
ان لِ ْل َع ْب ِد ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َمةٌَِ ،قُول ُ ال ِّ
(ال ِّ
ش َف َع ِ
َر ِّبَ ،م َن ْع ُت ُه َّ
ارَ ،ف َ
الط َعا َم َوال َّ
ش َه َوا ِ
ش ِّف ْعنًِ فٌِهَِ ،و ٌَقُول ُ
ت ِبال َّن َه ِ
ش ِّف ْعنًِ فٌِهَِ ،قالََ :ف ٌُ َ
ا ْلقُ ْرآنُ َ :م َن ْع ُت ُه ال َّن ْو َم بِاللَّ ٌْ ِلَ ،ف َ
ان) (رواه
ش َّف َع ِ
أحمد ،وصححه األلبانً).
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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هل على َمن ٌقٌم بمكة للعمل هدي تمتع إذا اعتمر فً

حكم إخراج الزكاة عن رواتب مستحقة له لم ٌقبضها

أشهر الحج وحج فً نفس العام؟

السإال:
السإال:
ٔ -كان لً رواتب فً الشركة شهر ٕ وٖ وٗ و ٙسنة
أنا مقٌم فً مكة للعمل منذ سنتٌن ،وأنوي الرجوع إلى بلدي بعد

ٕٓٔٙم ،وسؤلتُ أحد المشاٌخ :هل ممكن أن أخرج الزكاة فً

ذلك ،فهل إذا اعتمرتُ فً أشهر الحج ثم حججتُ فً نفس العام

شهر ٕ سنة ٕٓٔ1م ،فؤخرجت زكاة شهر ٕوٖوٗو ٙفً شهر

علً هدي تمتع ،أم أننً آخذ حكم أهل مكة ألنً مقٌم فٌها
ٌكون
َّ

فبراٌر ٕٓٔ1م ،ولم أحصل على هذه الرواتب إال فً شهر ٕٔ

مِن ق ْبل أشهر الحج؟

سنة ٕٓٔ1م ،وحصلت علٌها دفعة واحدة ،واآلن أنا وصلت
علً زكاة هذه الشهور؟ وإذا كان
لشهر فبراٌر ٕٓٔ8م ،فهل
َّ

الجواب:

علً زكاة فمتى أخرجها بالتارٌخ الهجري؟ وهل ٌلزم انتهاء
َّ

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

الشهر لآلخر حتى أخرج الزكاة؟

فإذا لم تستوطن مكة؛ فعلٌك هدي التمتع؛ ألن اإلقامة العارضة ال
تجعلك مك اٌّا.

ٕ -وهل ٌجوز ٌا شٌخ أن أخرج الزكاة عن مال لم أقبضه بعد
كما فعلت أنا ،لكنه مضمون؛ ألنه عند الشركة التً أخرت لنا

موقع أنا السلفً

رواتبنا؛ ألن البعض قال لً :هذا ملك ؼٌر مستقر ،فعلٌك إعادة
الزكاة عن هذا المال ،فما حكم ذلك؟
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ٖ -لٌتك ٌا شٌخ تحسب لً التارٌخ الهجري الخاص بزكاة
الشهور األربع؟
الجواب:
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
ٔ -فعلٌك أن تخرج زكاة مالك كل عام هجري فً تارٌخ مرور
حول على ملك النصاب ،ولٌست الزكاة فً الراتب بمجرد قبضه،
مر عام
بل ال بد مِن وجود نصاب ٌضاؾ إلٌه المرتب؛ فإذا َّ
هجري على ذلك المال المدخر الذي لم ٌنقص عن النصاب
السنة؛ ولو
أخرجتَ علٌه ،وعلى ما أضٌؾ إلٌه مِن مال خبلل َّ
كانت اإلضافة منذ أٌام.
ٕ -لٌس علٌك زكاة ما لم تقبضه ولم تستحقه ،ولكن ٌجوز
تعجٌل الزكاة عن األموال التً معك اآلن أو التً تداٌن بها
لعام أو أكثر متقدمٌن.
ؼٌرك ٍ
ٖ -تحتاج إلى معرفة متى ملكت النصاب ،وهو قٌمة ٘ ٘9جرام
فضة ،عٌار العمبلت.
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(وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِنْ َبنًِ آدَ َم مِنْ
حول قوله -تعالىَ :-
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم) ...
ُظ ُه ِ

لشخص ٌرٌد الزواج
حكم إخراج زكاة المال
ٍ
السإال:

السإال:

لشخص أعرفه ٌسعى إلى
هل ٌجوز أن أعطً زكاة مالً
ٍ

(وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِنْ َبنًِ آدَ َم مِنْ
أود معرفة معنى هذه اآلٌةَ :
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم َوأَ ْ
ش َه َد ُه ْم َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم أَلَ ْستُ بِ َر ِّب ُك ْم َقالُوا َبلَى
ُظ ُه ِ
َ
ش ِهدْ َنا أَنْ َتقُولُوا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِ َّنا ُك َّنا عَنْ َه َذا َؼافِلٌِنَ )

الزواج؟
الجواب:

(وأَ ْ
ش َه َد ُه ْم َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم) :هل كنا
(األعراؾ ،)ٔ1ٕ:ما معنىَ :

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

مخلوقٌن مِن ق ْبل كما نحن اآلن أم ماذا؟ أرجو التوضٌح.

فٌجوز إعطاء َمن ٌتزوج للضرورٌات والحاجٌات ،ومعظم

الجواب:

الجهاز الٌوم فً التحسٌنٌات؛ فبل ٌجوز فٌها الزكاة.
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم على رسول هللا ،أما بعد؛
موقع أنا السلفً
فاألرواح مخلوقة ق ْبل األجساد ،وهً التً وقع اإلشهاد علٌها
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(راجع تفسٌر هذه اآلٌة فً شرح "معارج القبول" فً مقدمته على موقع
"أنا السلفً").

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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