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ِمن معانً العٌد... إخبلص العبادة للخالق، واإلحسان 

 إلى المخلوق

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

 ، وهلل الحمد. هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر هللا أكبر

 أخً المسلم...

 أختً المسلمة...

تقبَّل هللا منا ومنكم صالح األعمال، وجعلها خالصة لوجهه 

 الكرٌم.

فً رمضان عباداٍت ذقنا لذتها،  -سبحانه وتعالى-قد رزقنا هللا 

وشعرنا بفرحتها، وهذا الفرح والسرور الذي ٌجده الصابم رؼم 

لٌل على أن السعادة ما ٌبلقٌه ِمن الجوع والعطش؛ لهو د

ِ َوِبَرْحَمِتِه : )-عز وجل-الحقٌقٌة هً فً طاعة هللا  قُلْ بَِفْضِل هللاَّ

ْجَمُعونَ  ٌَ ا  ٌر ِممَّ ٌْ ْفَرُحوا ُهَو َخ ٌَ  .(8٘)ٌونس:( َفبَِذلَِك َفْل

وهذه الطاعة ال تختص برمضان، بل ٌجب أن تكون مبلزمة 

َك َحتَّى ٌَ ) للعبد طوال حٌاته: قٌِنُ َواْعُبْد َربَّ ٌَ َك اْل ٌَ ؛ (99)الحجر:( أْتِ

على  -فً رمضان وفً ؼٌر رمضان-فٌنبؽً أن نحافِظ دوًما 

الصبلة والزكاة، والبرِّ والصلة، وحسن الخلق، وإطابة المطعم، 

 -عز وجل-وٌنبؽً أن ٌكون قصدنا وتوجهنا وتوكلنا، على هللا 

ببٌت هللا  وحده؛ فبل ندعو إال هللا، وال ننذر إال هلل، وال نطوؾ إال

 الحرام.

أنه لم ٌجعل  ولنعلم أن ِمن رحمة هللا بنا، وِمن تكرٌمه لبنً آدم:

ن خلقه واسطة؛ فلكل عبد أن ٌناجً ربه، وٌسأل ربه  ٌْ بٌنه وب

َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب أُِجٌُب : )-تعالى-كما قال 

ْستَ  ٌَ اِع إَِذا َدَعاِن َفْل ٌُْؤِمُنوا بًِ لََعلَُّهْم َدْعَوَة الدَّ ِجٌُبوا لًِ َوْل

ْرُشُدونَ   .(8ٙٔ)البقرة:( ٌَ

هوا بعبادتهم لؽٌر  -تعالى-ولما ردَّ هللا  على المشركٌن الذٌن توجَّ

هللا؛ بزعم أنهم ٌرجون شفاعتهم، وهم فً الواقع ٌعبدونهم؛ إذ 

ٌَّن هللا  ذبحوا لهم، ونذروا لهم، وطافوا حول قبورهم؛ عز -ب

هم أن الواجب علٌهم كان االقتداء بهم فً عبادتهم هلل، ل -وجل

ِهُم اْلَوِسٌَلَة : )-سبحانه-فقال  ْبَتُؽوَن إِلَى َربِّ ٌَ ْدُعوَن  ٌَ أُولَبَِك الَِّذٌَن 

َك َكاَن  َخافُوَن َعَذاَبُه إِنَّ َعَذاَب َربِّ ٌَ ْرُجوَن َرْحَمَتُه َو ٌَ ُهْم أَْقَرُب َو ٌُّ أَ

 . (7٘)اإلسراء:( َمْحُذوًرا

فكما نصلً هلل ونسجد هلل، ونصوم هلل؛ فبل نحج إال لبٌت هللا 

الحرام، وال نطوؾ إال حول الكعبة المشرفة، وال ننذر إال هلل، وال 

نذبح إال هلل، بل وال نحلؾ إال باهلل، وال نذكر سبًبا ِمن األسباب إال 

-، وال نذكر مشٌبة أحٍد ِمن الخلق -عز وجل-بعد ذكر فضل هللا 

إال بعد مشٌبة  -ن سٌد الخلق محمد صلى هللا علٌه وسلمولو كا

: أَنَّ َرُجبًل -رضً هللا عنهما-، فعن ابن عباس -عز وجل-هللا 

ُ َوِشْبَت! َفَقالَ: )
ِ، َما َشاَء هللاَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ا؟! َقالَ:  ِ نِّدً َجَعْلَتنًِ هلِلَّ

ُ َوْحَدهُ   . األلبانً( )رواه أحمد، وصححه( َبلْ َما َشاَء هللاَّ

كل شعب اإلٌمان المشار إلٌها فً  وكذلك ٌدخل فً معنى العبادة:

اإْلٌَِماُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن : )-صلى هللا علٌه وسلم-قول النبً 

ُشْعَبًة، َفأَْفَضلَُها: َقْولُ اَل إِلََه إاِلَّ هللاُ، َوأَْدَناَها: إَِماَطُة اأْلََذى َعِن 

اُء  ٌَ ِرٌِق، َواْلَح  . )رواه مسلم(( ُشْعَبٌة ِمَن اإْلٌَِمانِ الطَّ

الشهادتان، وهما شعبة واحدة وال شك أن أعظم شعب اإلٌمان: 

ِمن شعب اإلٌمان؛ ألنه ال تنفع العبد شهادته: "أن ال إله إال هللا" 

حتى ٌضم إلٌها شهادة: "أن محمًدا رسول هللا"، وبهما ٌدخل 

ٌَقبل هللا ِمن  ٌَن أحٍد عمبًل إال به )العبد فً اإلسبلم الذي ال  إِنَّ الدِّ

ِ اإْلِْسبَلمُ   .(9ٔ)آل عمران:( ِعنَد هللاَّ

فاألمر كله وِمن معانً العبادة أًٌضا: "التحاكم إلى شرع هللا"؛ 

 . (ٗ٘)األعراؾ:( أاََل لَُه اْلَخْلُق َواأْلَْمرُ ، )-سبحانه-إلٌه وحده 

َك ) :وهذا التحاكم إلى شرع هللا ِمن أعظم معانً اإلٌمان َفبَل َوَربِّ

ِجُدوا فًِ أَنفُِسِهْم  ٌَ َنُهْم ُثمَّ اَل  ٌْ ُموَك فٌَِما َشَجَر َب ٌَُحكِّ ٌُْؤِمُنوَن َحتَّى  اَل 

ٌَُسلُِّموا َتْسلًٌِما َت َو ٌْ ا َقَض مَّ  .(٘ٙ)النساء:( َحَرًجا مِّ

 . -عز وجل-حب هللا  وِمن أعظم معانً العبادة:

-، كما قال - علٌه وسلمصلى هللا-اتباع النبً  وِمن لوازمها:

ْؽفِْر لَُكْم : )-تعالى ٌَ ُ َو
ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونًِ  َ َفاتَّ

قُلْ إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

ِحٌمٌ  ُ َؼفُوٌر رَّ  .(ٖٔ)آل عمران:( ُذُنوَبُكْم َوهللاَّ
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الحب فً هللا، والبؽض فً هللا، كما قال  وِمن لوازمها كذلك:

إِنَّ أَْوَثَق ُعَرى اإْلٌَِماِن: : )-لٌه وسلمصلى هللا ع-رسول هللا 

اْلُمَوااَلةُ فًِ هللاِ َواْلُمَعاَداةُ فًِ هللاِ ، َواْلُحبُّ فًِ هللاِ ، َواْلُبْؽُض فًِ 

 .)رواه الطبرانً، وصححه األلبانً(( هللاِ 

 أخً المسلم... 

 أختً المسلمة...

"الزكاة  إن ِمن أكثر الطاعات أثًرا فً سعادة النفس وطٌبها:

ُرُهْم : )-تعالى-والصدقة"؛ ولذلك قال  ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

ُ َسِمٌٌع َعلٌِمٌ  ِهْم إِنَّ َصبَلَتَك َسَكٌن لَُّهْم َوهللاَّ ٌْ ٌِهم بَِها َوَصلِّ َعَل  (َوُتَزكِّ

أجود  -صلى هللا علٌه وسلم-؛ ولذلك كان رسول هللا (ٖٓٔ)التوبة:

 جود ما ٌكون فً رمضان.الناس، وكان أ

ولذلك كانت الصدقة فً رمضان ِمن آكد المستحبات، وجعل فً 

آخر رمضان صدقة واجبة هً زكاة الفطر، وكذلك العٌد هو ِمن 

 أفضل أوقات الصدقة، والتوسعة على الفقراء والمساكٌن.

وال شك أن الظروؾ االقتصادٌة التً تمر بها الببلد تحتاج ِمن 

 :-صلى هللا علٌه وسلم-ضر قول النبً كل مسؤول أن ٌستح

تِهِ ) ٌَّ  . )متفق علٌه(( ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُبولٌ َعْن َرِع

استحضار كل أفراد المجتمع لقول هللا  وتحتاج باإلضافة إلى هذا:

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ : )-تعالى-  .(ٓٔ)الحجرات:( إِنَّ

الصبلة  ى فٌها هذه األخوة ِمن:والعٌد هو أحد المظاهر التً تتجل

الجامعة، وزكاة الفطر، وصلة األرحام، واإلحسان إلى الجٌران؛ 

فلنجعل هذا العٌد فرصة لمزٌٍد ِمن اإلحسان إلى الفقراء 

قابم ِمن أوله إلى آخره على  -عز وجل-والمساكٌن، َفِدٌن هللا 

 إخبلص العبادة للخالق، واإلحسان إلى المخلوق.

إلى التوبة إلى هللا، وتحكٌم شرعه فً أنفسنا،  ولنجعله فرصة

لعل هللا أن ٌرفع عنا الؽبلء والببلء  وفً أهلٌنا، وفً نظم حٌاتنا؛

َماِء ) ِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ َولَْو أَنَّ أَْهلَ اْلقَُرى آَمُنوا َواتَّ

ُبوا َفأََخْذَناُهْم بِ  ْكِسُبونَ َواأْلَْرِض َولَِكْن َكذَّ ٌَ  .(9ٙ)األعراؾ:( َما َكاُنوا 

أن ٌنصر اإلسبلم وٌعز المسلمٌن، وأن ٌنصر  -تعالى-نسأل هللا 

المسلمٌن المستضعفٌن فً مشارق األرض ومؽاربها، فً بورما 

وفً فلسطٌن، وفً كل بقاع األرض، وأن ٌرد المسجد األقصى 

ا جمٌبًل.  إلى المسلمٌن رّدً

ببلدنا وأوطاننا ِمن كل مكروٍه أن ٌحفظ  -عز وجل-ونسأله 

وسوٍء، وأن ٌهل علٌنا هبلل شوال باألمن واإلٌمان، والسبلمة 

 واإلسبلم.

 وتقبل هللا منا ومنكم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 !للصابم فرحتان ٌفرحهما

 كتبه/ حنفً مصطفى 

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

فشهر رمضان المبارك بالنسبة للمؤمن، شهر الفرحة والبهجة 

ِكٌنة، وقد قال النبً  صلى هللا -والسعادة، والراحة الحقٌقٌة والسَّ

ْفَرُحُهَما: َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه، : )-علٌه وسلم ٌَ ابِِم َفْرَحَتاِن  لِلصَّ

هِ َوَفْرَحٌة ِعْنَد لَِقاِء رَ   . )متفق علٌه(( بِّ

فٌا لها ِمن فرحة تمؤل القلب، وتزكً النفس فً كل ٌوم ِمن 

رمضان عند اإلفطار، والصابم ٌقول: "ذهب الظمأ، وابتلت 

"؛ فرحة فً كل ٌوم ٌشعر -إن شاء هللا-العروق، وثبت األجر 

فٌها بنعمة هللا علٌه التً ٌفرح بها بعد تمام صوم ٌومه، وإعانة 

 وتوفٌقه للصٌام والقٌام وتبلوة القرآن. -حانهسب-هللا له 

وفرحة أخرى أكبر منها فً آخر ٌوم ِمن رمضان ٌشعر فٌها 

الصابم بتمام الفرحة بتمام صٌام شهر رمضان، وٌرجو ِمن هللا 

القبول ومؽفرة الذنوب والعتق ِمن النار فً آخر الشهر المبارك، 

ِمن هللا بصٌام وتتم الفرحة فً ٌوم عٌد الفطر برجاء المؽفرة 

الشهر وقٌامه، وقٌام لٌلة القدر، ورجاء الفوز بفضلها وأجر 

 قٌامها. 

فرحة ٌوم العٌد للصابمٌن والقابمٌن، والمتعبدٌن والمتهجدٌن، 

والداعٌن والمستؽفرٌن، والذاكرٌن هللا كثًٌرا والذاكرات؛ كل 

منهم ٌنتظر جابزته ٌوم عٌده وتمام فرحته؛ فٌا له ِمن عٌٍد 

ك للصابمٌن، والفرحة الكبرى بتمام النعمة بالفوز بالعتق مبار

 ِمن النٌران ودخول الجنان عند لقاء الملك الدٌان.

ٌفرح الصابم بقبول صٌامه، وتمام أجره، ورضا ربه؛ فهنًٌبا 

للصابمٌن بعٌدهم ٌوم فرحتهم ومؽفرة ربهم ورضوانه عند 

 لقابه، وهو عنهم راض بفضله علٌهم وإعانتهم لهم.

بل هللا منا ومنكم صٌام رمضان وقٌامه، وجعلنا هللا وإٌاكم ِمن تق

الكرٌم المنان أن ٌتقبل  -تعالى-المقبولٌن المرحومٌن، ونسأله 

 منا ومنكم زكاة الفطر، وأن ٌفرحنا بعٌد الفطر. 

اللهم أعد علٌنا شهر رمضان أعواًما عدٌدة وأزمنة مدٌدة، 

 . واختمه لنا برضوانك، والعتق ِمن نٌرانك

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 !التؽٌٌر الذي نحتاج

 كتبه/ ٌاسر برهامً 

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

ثنا بتؽٌٌر هابل فً نظام العالم؛ حت ى ٌعود اإلسبلم فأنفسنا ُتحدِّ

إلى أن ٌحكم حٌاة الناس، وٌعود المسلمون إلى ببلدهم المؽتصبة 

ناحٌة بٌت المقدس، وٌجاهدون فً سبٌل هللا لتحرٌر البشرٌة 

ِمن العمى والصمم الذي ٌفرضه طواؼٌت األرض وقوى الشر 

فً العالم علٌها، حتى شوهوا صورة اإلسبلم عند الجماهٌر؛ 

م إال فً "داعش" و"القاعدة"، حتى صارت ال ترى اإلسبل

 والقتل والحرق والدمار!

ثنا أنفسنا بتؽٌٌر ٌستلزم َخْرًقا لموازٌن القوى فً العالم  -ُتحدِّ

ا ًٌّ ا واجتماع ًٌّ ا وإعبلم ًٌّ ا وسٌاس ًٌّ ا واقتصاد ًٌّ وهو لٌس  -عسكر

ُثمَّ فً األمم قبلنا كما قال: ) -سبحانه-فقد فعل ببعٌٍد على هللا؛ 

ِهْم َوأَْمَدْدَناُكْم بِأَْمَواٍل َوَبنٌَِن َوَجَعْلَناُكْم أَْكَثَر َرَدْدَنا لَكُ  ٌْ َة َعلَ ُم اْلَكرَّ

-ٙ)اإلسراء:( َنفًٌِرا . إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم أِلَْنُفِسُكْم َوإِْن أََسأُْتْم َفلََها

، رؼم أن الهزٌمة التً كانت قد َحلَّت بهم كانت أعنؾ بكثٌٍر (7

ألمة اإلسبلمٌة؛ فهزٌمة تضمنت هدم المسجد مما أصاب ا

األقصى، وسبً جمٌع بنً إسرابٌل، وضٌاع نسخ التوراة كلها، 

ٌََّر هللا  والتدمٌر التام لببلدهم، أشد بكثٌٍر مما أصابنا، ومع ذلك َؼ

ُهم بالقوة االقتصادٌة  لهم الموازٌن لما أحسنوا وأعطاهم وأَمدَّ

ن(، والقوة العسكرٌة )النفٌر(؛ )األموال(، والقوة البشرٌة )البنٌ

 فانتصروا وعادوا لبلدهم، وبنوا مسجدهم.

نقول: هذا لٌس ببعٌٍد على هللا، لكن: هل حققنا التؽٌٌر المطلوب 

 فً أنفسنا؟! 

هل اقتربنا ِمن حال األنبٌاء وأخبلق األنبٌاء، وأقوال األنبٌاء التً 

َها هللاُ علٌنا فً القرآن بطرٌقٍة مبهرٍة ؼا  ٌة فً الوضوح؟!َقصَّ

 هل استحضرنا معٌة هللا فً جمٌع المواقؾ كما استحضروها؟!

لْ حالَ ٌعقوب  بَلمُ -َتأَمَّ ِه السَّ ٌْ ٌُذكر -َعلَ ؛ فً سورة ٌوسؾ لم 

موقٌؾ ِمن المواقؾ عْبر حٌاته إال وُذكر فٌها حالُه مع هللا، 

 وِذْكُره له، وَتَعلُّقُه به.

فً شأن  -لٌه السبلمع-فً جلسته مع ولده الحبٌب ٌوسؾ  -

ِكٌُدوا َلَك )رؤٌاه:  ٌَ اَك َعلَى إِْخَوتَِك َف ٌَ ًَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤ ا ُبَن ٌَ َقالَ 

َك  ْجَتبٌَِك َربُّ ٌَ ْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌٌِن . َوَكَذلَِك  َطاَن لئِْلِ ٌْ ًدا إِنَّ الشَّ ٌْ َك

ِتمُّ نِْعَمَتُه  ٌُ ٌَُعلُِّمَك ِمْن َتأِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث َو ْعقُوَب َو ٌَ َك َوَعلَى آِل  ٌْ َعلَ

َك َعلٌٌِم  َك ِمْن َقْبلُ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربَّ ٌْ َها َعلَى أََبَو َكَما أََتمَّ

 .(ٙ-٘)ٌوسؾ: ( َحِكٌمٌ 

لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم ) وٌوم أن أبلؽوه أن ابَنه أََكلَُه الذبب: َقالَ َبلْ َسوَّ

 ُ
 .(8ٔ)ٌوسؾ: (  اْلُمْسَتَعاُن َعلَى َما َتِصفُونَ أَْمًرا َفَصْبٌر َجِمٌلٌ َوهللاَّ

َقالَ َهلْ ) وٌوم أن َطلَُبوا ذهاب بنٌامٌن معهم وإال ُمنِعوا الكٌل: -

ٌر َحاِفًظا  ٌْ ُ َخ
ِه إاِلَّ َكَما أَِمْنُتُكْم َعلَى أَِخٌِه ِمْن َقْبلُ َفاهللَّ ٌْ آَمُنُكْم َعلَ

اِحِمٌنَ   .(ٗٙؾ:)ٌوس( َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

ُ َعلَى َما َنقُولُ َوِكٌلٌ . ) وٌوم أخذ علٌهم الموثق ِمن هللا: - َقالَ هللاَّ

َقٍة  ًَّ اَل َتْدُخلُوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمَتَفرِّ ا َبنِ ٌَ َوَقالَ 

 ِ ٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ هلِلَّ ًْ ِ ِمْن َش ْلُت  َوَما أُْؼنًِ َعْنُكْم ِمَن هللاَّ ِه َتَوكَّ ٌْ َعلَ

لُونَ  ِل اْلُمَتَوكِّ َتَوكَّ ٌَ ِه َفْل ٌْ  .(7ٙ-ٙٙ)ٌوسؾ:( َوَعلَ

وٌوم أن أتاه خبر أَْخِذ ابنه بنٌامٌن ألجل السرقة وانتظاِر االبن  -

لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِمٌلٌ ) اآلخر فً مصر: َقالَ َبلْ َسوَّ

أِْتٌَ  ٌَ ُ أَْن 
ُه ُهَو اْلَعلٌُِم اْلَحِكٌُم . َوَتَولَّى َعَسى هللاَّ نًِ بِِهْم َجِمًٌعا إِنَّ

َناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو  ٌْ ْت َع ٌَضَّ ٌُوُسَؾ َواْب ا أََسَفا َعَلى  ٌَ َعْنُهْم َوَقالَ 

ٌُوُسَؾ َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن  ُ َتْذُكُر  ِ َتْفَتأ َكِظٌٌم . َقالُوا َتاهللَّ

ِ ِمَن اْلهَ  ِ َوأَْعلَُم ِمَن هللاَّ ً َوُحْزنًِ إِلَى هللاَّ َما أَْشُكو َبثِّ الِِكٌَن . َقالَ إِنَّ

ٌُوُسَؾ َوأَِخٌِه َواَل  ُسوا ِمْن  ًَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ ا َبنِ ٌَ َما اَل َتْعلَُموَن . 

ِ إاِلَّ ا أَُس ِمْن َرْوِح هللاَّ ٌْ ٌَ ُه اَل  ِ إِنَّ أَُسوا ِمْن َرْوِح هللاَّ ٌْ ْلَقْوُم َت

 .(87-8ٖ)ٌوسؾ:( اْلَكافُِرونَ 

لْ حالَ موسى  بَلمُ -وَتأَمَّ ِه السَّ ٌْ  : -َعلَ

ُه َعُدوٌّ ) حٌن َقَتلَ الفرعونً: - َطاِن إِنَّ ٌْ َقالَ َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

ُه ُهَو  ُمِضلٌّ ُمبٌٌِن . َقالَ َربِّ إِنًِّ َظلَْمُت َنْفِسً َفاْؼِفْر لًِ َفَؽَفَر لَُه إِنَّ

ًَّ َفلَْن أَُكوَن َظِهًٌرا ا ِحٌُم . َقالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَ ْلَؽفُوُر الرَّ

 .(7ٔ-٘ٔ)القصص:( لِْلُمْجِرِمٌنَ 

نًِ ِمَن ) وحاله حٌن خرج ِمن مصر: - َتَرقَُّب َقالَ َربِّ َنجِّ ٌَ َخاِبًفا 

الِِمٌنَ   .(ٕٔ)القصص:( اْلَقْوِم الظَّ
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نًِ )وحٌن سار فً طرٌٍق ال ٌعرفه:  - ٌَ ْهِد ٌَ َقالَ َعَسى َربًِّ أَْن 

بٌِلِ   .(ٕٕ)القصص:( َسَواَء السَّ

ولما وصل لمدٌن جابًعا، ببل مأوى وال َمسكن وال عمل، ومع  -

شدة التعب سقى للمرأتٌن؛ ِرعاًٌة للضعٌؾ وُمروءًة مع 

َربِّ ) المحتاج، ورجولًة مع األنثى حٌن ضٌعها الناس ثم قال:

ٍر َفقٌِرٌ إِنًِّ لَِما أَْنَزلْ  ٌْ ًَّ ِمْن َخ  . (ٕٗ)القصص:( َت إِلَ

ُ َعلَى َما َنُقولُ َوِكٌلٌ )وحٌن تزوج:  -  .(8ٕ)القصص:( َوهللاَّ

َقالَ َربِّ اْشَرْح لًِ َصْدِري . ) ثم فً سماعه كبلم هللا ودعابه: -

ْفَقُهوا َقْولًِ .  ٌَ ْر لًِ أَْمِري . َواْحلُلْ ُعْقَدًة ِمْن لَِسانًِ .  ٌَسِّ َو

اْجَعلْ لًِ َوِزًٌرا ِمْن أَْهلًِ . َهاُروَن أَِخً . اْشُدْد بِِه أَْزِري . وَ 

َك ُكْنَت  َحَك َكثًٌِرا . َوَنْذُكَرَك َكثًٌِرا . إِنَّ ًْ ُنَسبِّ َوأَْشِرْكُه فًِ أَْمِري . َك

 . (ٖ٘-ٕ٘)طه:( بَِنا َبِصًٌرا

َحَرة: - ا أَلْ ) وفً مواجهة فرعون وفً مواجهِة السَّ َقْوا َقالَ َفلَمَّ

ٌُْصلُِح َعَملَ  َ اَل 
ٌُْبِطلُُه إِنَّ هللاَّ َ َس

ْحُر إِنَّ هللاَّ ُموَسى َما ِجْبُتْم بِِه السِّ

ُ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِِه َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُمونَ 
ٌُِحقُّ هللاَّ ( اْلُمْفِسِدٌَن . َو

 .(8ٕ-8ٔ)ٌونس:

 وؼٌر ذلك كثٌر...

ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-وكذلك حال النبً محمد  ٌْ  :-هللاُ َعلَ

ُكْم َفاْسَتَجاَب لَُكمْ )فً لٌلة بدر:  -  .(9)األنفال:( إِْذ َتْسَتِؽٌُثوَن َربَّ

اَن: اْعلُ  وفً هزٌمة "أُحد": - ٌَ جاء فً الحدٌث لما َقالَ أَُبو ُسْف

 ًُّ بِ ِه َوَسلَّمَ -ُهَبلُ؛ َفَقالَ النَّ ٌْ (، َقالُوا: هُ أاََل ُتِجٌُبوا لَ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ َما َنقُولُ؟ َقالَ: قُولُوا ) ا َرُسولَ هللاَّ ُ أَْعَلى َوأََجلُّ ٌَ
(، ولما َقالَ هللاَّ

 ًُّ بِ ى لَُكْم؛ َفَقالَ النَّ ى َواَل ُعزَّ اَن: إِنَّ لََنا اْلُعزَّ ٌَ َصلَّى هللاُ -أَُبو ُسْف

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا َرسُ أاََل ُتِجٌُبوا لَهُ : )-َعلَ ٌَ ِ َما َنقُولُ؟ َقالَ: (، َقالُوا:  ولَ هللاَّ

ُ َمْواَلَنا، َواَل َمْولَى لَُكمْ قُولُوا )  .)رواه البخاري(( هللاَّ

ٌَُصلًِّ طول اللٌل؛ فأُْعِطً النصر فً  - وفً لٌلة األحزاب 

 الصبلة، وهزم هللا األحزاب وحده.

ٌُقال؛  َد كبلم  هل تؽٌرنا فً عبادتنا وعقٌدتنا حتى ال تكون ُمَجرَّ

إٌماًنا صادًقا، وحااًل راسًخا، وقلًبا ُمَتَعلًِّقا باهلل وحده ٌحقق بل 

 إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن؟!

هل تؽٌرنا فً أخبلقنا مع أهلٌنا وأوالدنا وجٌراننا وأصحابنا 

 وإخواننا وكل َمن نعاملهم وندعوهم؟

وهللا، نحن فً حاجٍة إلى تؽٌٌر حقٌقً أضعاؾ ما تؽٌر فٌنا؛ ألنه 

ٍر منه تؽٌٌر شكلً؛ لذا لم ٌتأثر به المجتمع؛ وُمَحالٌ فً جزٍء كبٌ

 أن تتؽٌر موازٌن العالم ِمن أجل مجتمع كمجتمعاتنا!

 -ولو كانوا أنبٌاء-إن النصر ال ٌحصل بوجود أفراٍد صالحٌن 

ِهَما -حتى توجد الطابفة المؤمنة؛ فإن وجود موسى وهارون  ٌْ َعلَ

بَلمُ  ا َلْن ) :-علٌه السبلم-وسى فً بنً إسرابٌل القابلٌن لم -السَّ إِنَّ

ا َهاُهَنا  َك َفَقاتبَِل إِنَّ َنْدُخلََها أََبًدا َما َداُموا فٌَِها َفاْذَهْب أَْنَت َوَربُّ

ٌَُحقِّْق ُدُخولَ األرض المقدسة (ٕٗ)المابدة:( َقاِعُدونَ  ، لم 

واستعادتها، بل ُحرمت علٌهم أربعٌن سنة لفسقهم، ومات 

فً زمن التٌه، حتى نشأت  -السبلم علٌهما-هارون وموسى 

 طابفة مؤمنة مع ٌوشع بن نون؛ ففتح "بٌت المقدس".

البد أن نتؽٌر بالقرآن فً رمضان وبعد رمضان، ونقترب، 

، ونقترب ِمن حال األنبٌاء والصدٌقٌن -سبحانه-ونتقرب إلى هللا 

 والشهداء الصالحٌن؛ حتى نكون مثلهم ومعهم، فٌؽٌر هللا ما بنا:

ُروا َما بِأَْنفُِسِهمْ  إِنَّ ) ٌِّ ٌَُؽ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى  ٌِّ ٌَُؽ َ اَل 
 . (ٔٔ)الرعد:( هللاَّ

 موقع أنا السلفً
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 تٌودور هرتزل" وكتابه )دولة ٌهودٌة("

 كتبه/ عبلء بكر 

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

فٌعد "تٌودور هرتزل" مؤسس الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة فً 

أواخر القرن التاسع عشر، والتً تدعو إلى إقامة دولة للٌهود 

على أرض فلسطٌن، وٌعد كتابه عن )الدولة الٌهودٌة( هو الدلٌل 

 العملً الذي وضعه "هرتزل" لتحقٌق ذلك.

لعالم، فوضع لقد امتؤلت نفس هرتزل بهموم الٌهود فً ا

مشروعه إلقامة دولة قومٌة للٌهود، ثم سعى بكل السبل لتحقٌق 

ما خطط له، ونجح فً تجمٌع جهود الٌهود فً العالم لتسٌر فً 

 االتجاه الذي أراده. 

 "تٌودور هرتزل": 

م فً بودابست فً المجر، 8ٙٓٔماٌو عام  ٌٕهودي ُولد فً 

الحقوق فً وأبوه ٌهودي ثري كان ٌعمل فً التجارة، درس 

م، عمل فً المجال 88ٗٔجامعة )فٌٌنا( بالنمسا حتى عام 

ماٌو  7ٕم، حٌث نشر أول مقال له فً 88٘ٔاألدبً منذ عام 

ا فً بارٌس لجرٌدة الحرة 88٘ٔ ًٌّ م. ثم عمل مراسبًل صحف

الجدٌدة )نٌو فري بارٌس( التً كانت تصدر فً )فٌٌنا( وذلك فً 

 م. 89٘ٔم إلى 89ٔٔالفترة من 

م 89ٗٔل هرتزل بالمسألة الٌهودٌة فأصدر فً نوفمبر انشؽ

مسرحٌته )الجٌتو الجدٌد(، والتً تتحدث عن األوضاع 

االجتماعٌة ألؼنٌاء الٌهود )الطبقة الٌهودٌة العلٌا( فً )فٌٌنا(، 

ًرا فٌها عن توجهاته فً المسألة الٌهودٌة.   معبِّ

ٌث م التقى هرتزل بالبارون )دو هٌرش( ح89ٌ٘ٔونٌو  ٕوفً 

عرض علٌه فكره، ولكن البارون لم ٌرحب بخطة هرتزل 

السٌاسٌة، وعلٌه كتب هرتزل المسودة األولى لكتابه )دولة 

م، ثم نشر الكتاب فً عام 89ٌ٘ٔهودٌة( فً ٌونٌو وٌولٌو 

 م، وكان فً الخامسة والثبلثٌن من عمره.89ٙٔ

بحث هرتزل عن ناشٍر ٌهودي، فاتصل أواًل بـ)سٌجموند 

ِمن برلٌن، الذي لم ٌعجبه أفكار الكتاب، فاتصل فً كرونباح( 

بـ)ماكس برٌتنشتٌن( فً فٌٌنا، وتعاقد معه  89ٌٙٔناٌر  9ٔ

على نشر ثبلثة آالؾ نسخة من الكتاب كطبعة أولى، فنشر 

 م. 89ٙٔباأللمانٌة فً فبراٌر 

وقد تمت ترجمة الكتاب من األلمانٌة إلى اإلنجلٌزٌة بمعرفة 

م، أي فً 89ٙٔونشر الكتاب فً لندن عام )سٌلفً دافٌجدور(، 

نفس عام ظهور الكتاب، وقد بلور هرتزل فً الكتاب ما كان 

موجوًدا ِمن األفكار السابقة عن الصهٌونٌة وإنشاء وطٍن قومً 

للٌهود، مستثمًرا مواهبه الذهنٌة وخبراته القانونٌة فً تحدٌد 

ا، ثم تابع ذلك بال ًٌّ سعً الجاد الهدؾ، ووضع وسابل تنفٌذه عمل

 لتحقٌق ما كتبه. 

م، وكلل جهوده 89٘ٔبدأ "هرتزل" فً تسجٌل ٌومٌاته ِمن عام 

تلك فً عقد المؤتمر الصهٌونً األول فً مدٌنة بازل بسوٌسرا 

م، وللمتابعة توالى عقد 897ٔأؼسطس  ٖٔ-9ٕفً الفترة ِمن 

ا، حٌث شهد هرتزل خمس مؤتمرات  ًٌّ هذا المؤتمر سنو

م، وقد 9ٖٓٔا المؤتمر السادس عام صهٌونٌة بعده، آخره

م ودفن بها، وبعد 9ٓٗٔ -7 -ٖٔتوفً هرتزل فً فٌٌنا فً 

م تم نقل ما بقً ِمن رفاته لٌدفن 9ٗ8ٔإقامة دولة إسرابٌل عام 

 م. 9ٗ9ٔقرب مدٌنة القدس فً عام 

لم ٌكن هرتزل أول َمن صاغ الفكر الصهٌونً فً صورة إقامة 

منهم )موسى هس( فً كتابه دولة للٌهود، فقد سبقه آخرون، 

ٌَّن فٌه رأٌه فً القومٌة 8ٕٙٔ)روما والقدس( عام  م، الذي ب

الٌهودٌة كحل للمشكلة الٌهودٌة، كما ألؾ )لٌو بٌنسكر( أًٌضا 

م، تكلم فٌه عن وطن 88ٕٔكتابه )التحرر الذاتً( فً عام 

قومً للٌهود، لكن هرتزل بلور كل تلك األفكار، وحدد األهداؾ 

ِمن خبلل مواهبه القانونٌة واألدبٌة التً كان لها أثر األساسٌة 

كبٌر على صٌاؼة أفكاره؛ فلقد أعطته ثقافته القانونٌة نظرة 

خاصة للقضاٌا العامة جعلته ٌحرص على توفٌر الشكل القانونً 

لؤلمور، أما ثقافته األدبٌة )خاصة المسرحٌة( فنجدها فً فصول 

ع شًٍء ِمن الخٌال الكتاب المرتبطة الحلقات المتسقة، م

الستكمال جوانب الصورة، وقد ساعد هرتزل أًٌضا توقٌت نشر 

 الكتاب خبلل قضٌة الضابط الفرنسً الٌهودي )درٌفوس(.
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 قضٌة "درٌفوس":

م، اتهم 8٘9ٔألفرٌد درٌفوس ضابط فرنسً ٌهودي، ُولد عام 

م، وحكم علٌه 89ٗٔبالتجسس علً فرنسا لحساب ألمانٌا عام 

حٌاة، وقد تم العفو عنه بعد عدة سنوات ِمن بالسجن مدى ال

حبسه بعد إعادة محاكمته بضؽٍط ِمن زعامات ٌهودٌة، وبالتالً 

إعادته إلى منصبه فً الجٌش الفرنسً، لكن القضٌة كانت قد 

تحولت ِمن قضٌة فردٌة إلى قضٌة سٌاسٌة خدمت الحركة 

الصهٌونٌة عند نشأتها فً أواخر القرن التاسع عشر، حٌث 

زعماء الٌهود الصهٌونٌٌن استؽبلاًل لهذه القضٌة فً إثارة  نشط

 قضٌة معاداة السامٌة، وبالتالً المطالبة بحل للمسألة الٌهودٌة. 

 فكرة كتاب )دولة ٌهودٌة(: 

كانت فكرة هرتزل أن ٌمنح الٌهود أرًضا ٌتجمعون فٌها، وٌهاجر 

ٌس إلٌها المضطهدون ِمن ٌهود العالم، ولتحقٌق ذلك اقترح تأس

جمعٌة ٌهودٌة تتولى األعمال التحضٌرٌة الخاصة بأعمال 

التنظٌم والمفاوضات السٌاسٌة، وإنشاء شركة ٌهودٌة تكرس 

جهودها لدراسة مختلؾ المسابل المالٌة واالقتصادٌة الخاصة 

 بتنفٌذ االقتراح. 

وقد عرض هرتزل كل التفاصٌل التً رآها الزمة لسد الطرٌق 

ار النقاط الكبرى كاللؽة والقوانٌن على أي معارض لخطته، فأث

والجٌش، وإنشاء الجمعٌة الٌهودٌة، وشراء األراضً، كما 

تطرق إلى كٌفٌة تصفٌة أعمال المهاجرٌن ونقل بضابعهم، 

وكٌفٌة التعامل معهم بما ٌحمٌهم ِمن االستؽبلل، وتوفٌر وسابل 

 الترفٌه، والمساكن التً تعد لهم. 

قناعة هرتزل الشدٌدة بفكرته،  وجاءت هذه التفاصٌل لتدل على

وحرصه على نجاحها بسد الطرٌق على أي معارضات تثار 

ضدها، وٌتحدث عنها كأنه حقٌقة واقعة، ورؼم أن ردود الفعل 

األولى للكتاب لم تكن مشجعة، إذ لم ٌكتسب أنصاًرا كثٌرٌن، 

 ولكن حماس هرتزل لفكرته كان كبًٌرا، فسعى بكل قوة لتحقٌقها. 

  ب )دولة ٌهودٌة(:أهمٌة كتا

نقل الكتاب المسألة الٌهودٌة من قضٌة تخص ٌهود كل بلد 

ٌعٌشون فٌه، أو تهم السلطة المحلٌة فً هذا البلد، إلى قضٌة 

سٌاسٌة ذات مسبولٌة عالمٌة، وأن على كل الدول مناقشتها، 

 والمشاركة فً إٌجاد الحلول الممكنة لها. 

إظهار حركة دولٌة تتبنى  لقد أراد هرتزل أال ٌتخوؾ الٌهود ِمن

مطلبهم القومً )الحركة الصهٌونٌة الداعٌة إلى إنشاء دولة 

 تكون وطًنا لٌهود العالم(. 

لقد أراد هرتزل أال ٌعٌش الٌهود بعده فً )الجٌتو(، وأال ٌتواروا 

فً األركان، فهناك َمن سٌشاركهم مشكلتهم، وهناك َمن سٌتحٌز 

 وا لها.إلى قضٌتهم، إذا تمسكوا بها وعمل

بل -نقل الكتاب الٌهود الذٌن لم ٌكونوا قْبل ظهور الكتاب شعًبا 

إلى شعٍب؛ أي  -أقلٌات انعزالٌة منطوٌة مشتتة فً بلدان أوروبا

الٌهود شعًبا، وجعل هذا  -الكتاب-جعل منهم شعًبا، أي جعل 

 الشعب ٌسعى إلقامة دولة. 

دلٌبًل  -مألول مرة فً تارٌخهم منذ تشتته-جعل الكتاب للٌهود 

م لها  ا ٌحدد لهم معالم الطرٌق، دلٌبًل ٌطرح المشكبلت، وٌقدِّ ًٌّ عمل

 الحلول. 

لم ٌجعل هرتزل فكرته مجرد فكرٌة نظرٌة، بل اهتم بإٌجاد حلول 

للمشكبلت المختلفة التً ٌمكن أن تواجه المهاجرٌن سواء فً 

س البلد التً هاجروا منها أو إلً البلد التً سٌهاجروا إلٌها، لٌ

فقط ِمن أجل طمأنة المهاجرٌن على أموالهم وممتلكاتهم فً 

أوطانهم األصلٌة، أو بعد وصولهم إلى وطنهم المرتقب، بل 

لتوفٌر الظروؾ المناسبة لنجاح الفكرة، ووضع البدابل 

 المختلفة، وهذا ما نجح فٌه هرتزل إلى حدٍّ كبٌٍر. 

 وٌبلحظ فً الكتاب أمران هامان: 

ضاضة فً التأكٌد على أن الدولة الٌهودٌة إن هرتزل لم ٌجد ؼ

المرتقبة ستكون رأس الحربة للدول االستعمارٌة األوروبٌة فً 

"وِمن هناك سوؾ نشكل جزًءا ِمن منطقتها، حٌث ٌقول: 

استحكامات أوروبا فً مواجهة آسٌا، كموقع أمامً للحضارة 

أن نبقى على  -كدولة طبٌعٌة-فً مواجهة البربرٌة. وعلٌنا 

 ٍل بكل أوروبا التً ستكون ِمن واجبها أن تضمن وجودنا". اتصا
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وقد كرر هرتزل هذا المعنى فً أكثر ِمن موضع، فعند الحدٌث 

د أنها سوؾ تكون تحت حماٌة  عن إنشاء الشركة الٌهودٌة ٌؤكِّ

إنجلترا؛ مما ٌوضح أن هرتزل ٌعلم جًٌدا أن الٌهود ؼٌر قادرٌن 

على القٌام  -مال الٌهودمع وجود أموال وإمكانٌات رجال ال-

وحدهم ببناء الدولة المنتظرة، أي ال بد ِمن االعتماد على الدول 

األوروبٌة االستعمارٌة لدعم قٌام هذه الدولة، وحماٌتها فً 

 المستقبل. 

إن فلسطٌن بالذات لم تكن هً األرض المقصودة دون ؼٌرها 

لتكون هً وطن الٌهود، أو أرض المعاد، بل كان المراد أي 

أرض تصلح لذلك، ولقد سبق ِمن قْبل اقتراح البارون )دو 

هٌرش( إقامة وطن للٌهود فً األرجنتٌن، ولهذا عرض هرتزل 

م اختٌار أوؼندا 9ٖٓٔفً المؤتمر الصهٌونً السادس عام 

ا تقبله  ًٌّ ا للٌهود، وكان هذا عرًضا إنجلٌز ًٌّ لتكون وطًنا قوم

األول لفلسطٌن هرتزل، رؼم اختٌار ٌهود المؤتمر الصهٌونً 

ا للٌهود، وقد قوبل عرض هرتزل بالرفض ِمن ٌهود  ًٌّ وطًنا قوم

 المؤتمر الصهٌونً السادس. 

 طبعات كتاب )دولة ٌهودٌة(:

لم ٌتم طبع كتاب )دولة ٌهودٌة( بعد طبعته األولى األلمانٌة فً 

م، خشٌة 9ٖٙٔم وترجمتها اإلنجلٌزٌة إال فً عام 89ٙٔعام 

الصهٌونٌة التً تهدؾ إلى انتزاع تنبه العرب للمخططات 

فلسطٌن بعد إؼراقها بالمهاجرٌن الٌهود ِمن مختلؾ بقاع العالم. 

فلما قوٌت شوكت الٌهود فً فلسطٌن وأعلن بن جورٌون فً تل 

م أنه بالفعل تم بناء وطن قومً للٌهود فً 9ٕٗٔأبٌب عام 

فلسطٌن تحت رعاٌة ودعم الحكومة البرٌطانٌة صدرت طبعات 

م، والتً قدم لها 9ٖٗٔللكتاب، منها طبعة فً عام جدٌدة 

الدكتور )حاٌٌم واٌزمان(، الذي قاد الحركة الصهٌونٌة بعد وفاة 

هرتزل، وكان أول ربٌس لدولة إسرابٌل بعد قٌامها، وطبع 

م. 988ٔم و97ٕٔم و9ٗٙٔالكتاب طبعات أخرى فً أعوام 

فً ومع ذلك فلم ٌترجم الكتاب وٌطبع باللؽة العربٌة إال 

التسعٌنٌات ِمن نهاٌة القرن العشرٌن، رؼم أن الكتاب ٌتعلق 

بقضٌة تخص العرب؛ لما فٌه ِمن دعوة إلى إقامة دولة ٌهودٌة 

 على أرضهم، وٌضع التخطٌط لتحقٌق ذلك. 

 جهود هرتزل لتحوٌل فكرته إلى واقع: 

لم ٌكتِؾ هرتزل بإصدار كتابه عن الدولة الٌهودٌة، وال بعقد 

صهٌونٌة السنوٌة، لكنه قام باالتصاالت والمقاببلت المؤتمرات ال

العدٌدة مع عشرات السٌاسٌٌن والمسبولٌن فً العدٌد ِمن دول 

العالم الذٌن رأى أنه ٌمكن االستفادة ِمن دعمهم لفكرته، أو 

ٌرتجً منهم خًٌرا لمشروعه، أو ٌمكنهم تقدٌم نوٍع ِمن الدعم 

سلطان عبد الحمٌد والمساندة، فقابل إمبراطور ألمانٌا، وال

الثانً، ووزٌر خارجٌة برٌطانٌا، ووزٌر داخلٌة روسٌا، والبابا 

فً روما، وملك إٌطالٌا، والزعٌم المصري مصطفى كامل، 

وؼٌرهم كثٌر ممن أورد ذكرهم فً ٌومٌاته، إلى جانب عبلقاته 

واتصاالته بزعماء الٌهود ورجال األعمال منهم وزعماء 

الوسابل على طرٌقة الؽاٌة تبرر  الصهٌونٌة. حٌث استخدم كل

الوسٌلة بدون فتور أو ٌأس، للحصول على وعٍد ِمن هنا، أو 

 دعم ِمن هناك؛ تشهد لذلك مذكراته الٌومٌة التً كتبها بنفسه.

فدعا أقطاب الٌهودٌة فً العالم للمؤتمر الصهٌونً األول فً  -

م، وشهد بعده خمسة 897ٔسوٌسرا" فً أؼسطس  -"بال 

 هٌونٌة قْبل وفاته.مؤتمرات ص

م، 9ٕٓٔقابل السلطان العثمانً عبد الحمٌد الثانً فً عام  -

طالًبا منه السماح بهجرة الٌهود إلى فلسطٌن، مع منحهم شبه 

استقبلل ذاتً، ولكن محاولته فشلت فشبًل ذرًٌعا؛ مما جعل 

الصهٌونٌة العالمٌة تسعى بقوة إلى التخلص ِمن السلطان عبد 

لمتمردٌن علٌه، وناصرت الحركات االنفصالٌة الحمٌد، فدعمت ا

عن الدولة العثمانٌة، وأنشأت جمعٌة االتحاد والترقً الماسونٌة 

)تركٌا الفتاة(، وأمدوها بالمال والدعاٌة، حتى نجحت فً القٌام 

بانقبلب أعقبه خلع السلطان عبد الحمٌد بحجة عدم االستجابة 

 لؤلصوات المنادٌة باإلصبلح. 

م فاوض وزٌر داخلٌة روسٌا على التصرٌح 9ٖٓٔوفً عام 

بهجرة الٌهود الروس إلى خارج روسٌا مقابل إٌقاؾ الدعاٌة 

الٌهودٌة ضد روسٌا، كما أخذ موافقة وزٌر مالٌة روسٌا على 

 إنشاء فرع للبنك الٌهودي.

وافق هرتزل على عرض وزٌر المستعمرات البرٌطانٌة 

، مع وعد باالستقبلل باستٌطان الٌهود لهضبة قرٌبة ِمن نٌروبً

الذاتً، وتعٌٌن حاكم ٌهودي، وهو ما تم رفضه فً المؤتمر 
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الصهٌونً السادس، وهو آخر مؤتمر صهٌونً شهده هرتزل 

 قْبل وفاته. 

م، فً إطار حرصه 9ٖٓٔوقد زار هرتزل القاهرة فً ربٌع عام 

على تجمٌع جهود الٌهود فً كل مكان إلقامة دولتهم، وقد رحبت 

 الٌهودٌة الرأسمالٌة فً مصر وقتها.  به الجالٌة

"واالسم األصلً للكتٌب هو تنبٌه: ٌقول أ.د.عادل حسن ؼنٌم: 

)دولة الٌهود( ولٌس )الدولة الٌهودٌة(، لكننا نجد هرتزل فً 

مذكراته ٌستخدم عبارة الدولة الٌهودٌة، وهناك فرق مقصود 

ن العنوانٌن، فدولة الٌهود تعنً أن ٌكون الٌهود أؼلب ٌْ ٌة فً ب

دولة، أما الدولة الٌهودٌة فتعنً أنها دولة خاصة بالٌهود 

 وحدهم". 

 المؤتمرات الصهٌونٌة: 

عقد المؤتمر الصهٌونً األول فً مدٌنة بازل بسوٌسرا بدعوٍة 

م، وشهده عدد كبٌر ِمن الٌهود 897ِٔمن هرتزل فً أؼسطس 

ا(، ٌمثلون معظم ٌهود العالم، وكان أؼلبهم ِمن ٕٗٓ) ًٌّ  ٌهود

ٌهود روسٌا وأوروبا الشرقٌة، إذ لم ٌتحمس ٌهود أوروبا 

الؽربٌة للحركة الصهٌونٌة عند نشأتها. وفٌه تم وضع برنامج 

الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة، بناًء على أن هدؾ الصهٌونٌة هو 

 إنشاء وطن للٌهود فً فلسطٌن ٌضمنه القانون العام. 

 وكانت ِمن توصٌات المؤتمر: 

العمال الزراعٌٌن والصناعٌٌن الٌهود فً  تشجٌع استٌطان -

 فلسطٌن وفًقا لخطٍط مناسبٍة.

تنظٌم الٌهود وربط هٌباتهم المتفرقة فً شتى أنحاء العالم، بما  -

 ٌتبلءم مع القوانٌن المرعٌة فً كل بلد. 

 تقوٌة المشاعر الٌهودٌة، وإٌقاظ الوعً الٌهودي القومً.  -

ختلفة للحصول على القٌام بمساعً لدى الحكومات الم -

 موافقتها على أهداؾ الحركة الصهٌونٌة. 

وتنفًٌذا لذلك تأسست الشركة الٌهودٌة، واعتبرت اإلدارة  -

ا كلُّ َمن  ًٌّ المركزٌة لجمٌع الهٌبات الٌهودٌة، وأصبح صهٌون

ٌعتنق المبادئ التً ُوضعت فً مؤتمر بازل األول، وٌلزمه أن 

ا للمساهمة ف ًٌّ  ً نفقات الهٌبة التنفٌذٌة. ٌدفع اكتتاًبا سنو

"لو طلب وقد كتب هرتزل بعد المؤتمر فً صحٌفته بفٌٌنا ٌقول: 

منً أن ألخص أعمال مؤتمر بازل فإنً أقول، بل أنادي على 

 رؤوس األشهاد أننً أسست الدولة الٌهودٌة!". 

عقد المؤتمر الصهٌونً الثانً فً بازل فً أؼسطس  -

بر اإلدارة المالٌة للشركة م، وأسفر عن إنشاء بنك اعت898ٔ

 الٌهودٌة، وحدد رأس ماله بملٌون جنٌه إسترلٌنً. 

عقد المؤتمر الصهٌونً الثالث فً بازل فً أؼسطس  -

م، وفٌه تمت مناقشة مٌثاق الصهٌونٌة العالمٌة، 899ٔ

 ومناقشة الصندوق المالً لبلستٌطان. 

م، وكان 9ٓٓٔعقد المؤتمر الرابع فً لندن فً أؼسطس  -

جتماع فً لندن كمحاولٍة للتأثٌر على الرأي العام البرٌطانً، اال

وقد اجتمع هرتزل مع وزٌر خارجٌة برٌطانٌا فً محاولة 

 للحصول على تأٌٌد برٌطانٌا ألمانً الٌهود. 

م، وفٌه 9ٓٔٔعقد المؤتمر الخامس فً بازل فً أؼسطس  -

اء وطٍن ظهرت الدعوة إلى االهتمام بالثقافة العبرٌة، تمهًٌدا إلنش

قومًٍ للٌهود. واقترح تأسٌس جامعة عبرٌة، وتقرر إنشاء بنك 

 لتموٌل شراء أراضً فً فلسطٌن لتهجٌر الٌهود إلٌها. 

عقد المؤتمر الصهٌونً السادس فً بازل فً أؼسطس عام  -

م، وفٌه تعرض هرتزل للنقد الشدٌد بسبب موافقته على 9ٖٓٔ

تمر عدم قبول إقامة وطن ٌهودي خارج فلسطٌن، وقرر المؤ

 إنشاء وطن للٌهود فً إفرٌقٌا إال كملجأ مؤقت. 

م، فتولى )حاٌٌم 9ٓٗٔوقد توفً هرتزل فً ٌولٌو عام  -

واٌزمان( الحركة الصهٌونٌة ِمن بعده، وتوالت المؤتمرات 

الصهٌونٌة بعد ذلك، فً بازل، والهاي، وهامبورج، وفٌٌنا، 

المؤتمر الثالث  وبراج، وجٌنٌؾ. وبعد قٌام دولة إسرابٌل عقد

 م. 9٘ٔٔوالعشرٌن القدس فً عام 

 بروتوكوالت حكماء )خبثاء( صهٌون: 
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ٌُعرؾ مصدرها على وجه الٌقٌن،  ٕٗهً  بروتوكواًل، ال 

بل عند البعض ِمن -واختلؾ فً نسبتها، والراجح عند الكثٌرٌن 

 -أو محاضر جلسات-أنها بعض مقررات  -الحقابق المسلَّم بها

ً األول، ُسرقت ِمن أحد زعماء الٌهود ثم المؤتمر الصهٌون

ُنشرت، وقد تولى نشرها ألول مرة الروسً )سرجً نٌلوس( فً 

 م بعد وصولها إلٌه.9ٕٓٔروسٌا عام 

 وٌؤٌد نسبتها لزعماء الصهٌونٌة والٌهود: 

أنها توافق ما ٌسعى إلٌه زعماء الٌهود والصهٌونٌة ِمن  -

رٌٍة وحب العلو فً اإلفساد للشعوب، وما عرؾ عنهم ِمن عنص

 األرض.

توافق ما  -وتجري حتى اآلن-أن األحداث التً جرت بعدها  -

 جاء فٌها مما تخطط له الصهٌونٌة. 

مساعً الٌهود لمنع طبعها ونشرها، ومصادرة ما طبع منها؛  -

فقد تم مصادرة طبعة لها ُنشرت بالؽة الفرنسٌة فً روسٌا عام 

لشفٌة فً روسٌا كانوا ِمن م، ومعلوم أن قادة الحركة الب9ٔ7ٔ

 الموالٌن للٌهود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبلستزادة راجع:

)"الدولة الٌهودٌة"، تٌودور هرتزل، ترجمة: محمد ٌوسؾ  -

عدس، مراجعة ودراسة أ.د.عادل حسن ؼنٌم، ط.مركز نصوص، 

 م(.ٕٙٓٓط. 

، ترجمة هلدا شعبان )"ٌومٌات هرتزل" إعداد أنٌس صاٌػ -

  صاٌػ، نشر مركز أبحاث منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ببٌروت(.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 بٌــان حزب النور بشأن قرار رفع سعر المحروقات

استهلت الحكومة الجدٌـدة والٌتها بقـرار رفع سعـر المحروقات 

ما ٌتبع ذلك مـن ارتفـاع أسعـار السلع والخدمات؛ مما ٌزٌـد و

من معانـاة المواطنٌن، وخاصة الطبقـات الفقٌرة والمتوسطة ولم 

ٌواكب هذه الزٌادات الكبٌرة فً األسعار زٌادة فً دخول األفراد 

والمرتبات بما ٌتناسب مع هذه الزٌادات، وكذلك لم تتخذ 

 طبقات من آثار هذا القرار.إجراءات حمابٌة لوقاٌة هذه ال

وٌرى حزب النور أنه ٌجب مراعاة اآلثار االجتماعٌة والمعٌشٌة 

المترتبة على أي خطة إصبلحٌة بحٌث ال ٌتحمل الفقٌر وحده 

هذه اآلثار والتبعات دون القادرٌن وأن ٌكون مع هذه الخطة 

 حزمة من اإلجراءات واإلصبلحات، منها:

نى لؤلجور والمعاشات بما ٌتناسب التطبٌق الشامل للحد األد -ٔ

 مع هذه الزٌادات.

 وضع منظومة صارمة لضبط السوق واألسعار. -ٕ

 خطة تقشفٌة للحكومة وإٌقاؾ نزٌؾ البذخ الحكومً. -ٖ

تحقٌق العدالة االجتماعٌة ومنها: تطبٌق قانون الحد األقصى  -ٗ

 لؤلجور دون استثناءات.

فة عن اإلنتاج والتً إصبلح القطاعات ؼٌر المنتجة والمتوق -٘

تمثل عبًبا كبًٌرا على الموازنة وهً: الهٌبات االقتصادٌة، 

 وقطاع األعمال العام.

فتح باب العمل الخٌري المنضبط للجمعٌات والمنظمات  -ٙ

األهلٌة؛ للقٌام بدور فعال فً خدمة المجتمع، والمساهمة فً 

 تخفٌؾ المعاناة عن المواطنٌن.

مراعاة التدرج حتى ال ٌتحمل جٌل كما ٌجب على الحكومة  -7

وحده تبعات فشل استمر عقوًدا طوٌلة، كما ٌجب إٌجاد بدابل 

بدال من االعتماد على سٌاسة  -وما أكثرها  -لسد عجز الموازنة 

االقتراض من جهات مانحة تفرض إجراءات إصبلحٌة ؼالبا ال 

تراعً البعد االجتماعً، وٌكون لها سٌا األثر على الفقراء 

 دي إلى تفاقم المشكبلت كما رأٌنا فً بلدان كثٌرة.وتؤ

وقد اقترح حزب النور من قبل توسٌع دابرة المشاركة والحوار 

واالستماع لوجهات النظر المختلفة، والشك أن ذلك سٌكون له 

آثار إٌجابٌة كبٌرة لصالح الوطن والحكومة، وتخفٌؾ العبء عن 

 المواطنٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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توضٌح ِمن د. "ٌونس مخٌون" بشأن اللؽط الذي دار 

 حول "بٌان حزب النور" بشأن رفع أسعار المحروقات

 كتبه/ ٌونس مخٌون

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

برفع  فما إن أصدر "حزب النور" بٌانه بشأن قرار الحكومة

أسعار المحروقات حتى انبرى خصوم الحزب ِمن الجانبٌن 

 بتهمتٌن متناقضتٌن:

البعض ٌتهم الحزب بأنه منحاز للحكومة ضد الشعب، وهؤالء  -

أفعالهم وأقوالهم تدل على أنهم متى اختلفوا مع الحكومة فً 

قلٌٍل أو كثٌٍر؛ فإنهم ٌقلبونه إلى خبلٍؾ مع الوطن ذاته! وبالتالً 

رعون عن تدمٌره، وال عن مطالبة الشعب بأن ٌعطل ال ٌتو

مصالحه بنفسه تحت شعارات الثورة أو ؼٌرها، وال ٌرضى منك 

 إال أن تكون مثله، منفًذا لما ٌرٌده ِمن تدمٌر ببلده!

 والبعض اآلخر ٌتهم الحزب بأنه معاٍد للدولة!  -

 والبد هنا ِمن توضٌح أمور:

ا قابم  -ٔ ًٌّ على التعددٌة الحزبٌة، وال شك النظام السٌاسً دستور

أن الحزب له توجهه السٌاسً واالقتصادي الخاص به، والقابم 

 على مصلحة الوطن.

ا  -ٕ ًٌّ ال ٌقؾ الحزب فً اإلصبلح االقتصادي موقًفا أٌدٌولوج

متعنًتا ٌقٌس كل تصرفات الحكومة علٌه؛ فإن وافقه وإال كانت 

لوقت ٌرى الحكومة مهدرة لمصالح الشعب، ولكن فً ذات ا

الحزب، أن مراعاة الُبعد االجتماعً فً أي قراٍر اقتصادي فً 

ؼاٌة األهمٌة، كما هو مقرر فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، وفً 

 الدستور، وفً علم االجتماع؛ لضمان استقرار الببلد.

لم ٌقؾ الحزب كثًٌرا أمام القرار، رؼم أن  وِمن هذا المنطلق: -ٖ

ق النقد ابتداًء، بل إنه الحزب عارض حزمة إجراءات صندو

طالب الحكومة ناصًحا بتفعٌل حزمة إجراءات تخفؾ ِمن أثر رفع 

 األسعار عن محدودي الدخل.

سوؾ ٌتقدم الحزب بمجموعٍة ِمن االقتراحات لكل ِمن  -ٗ

الحكومة والقطاع الخاص إلجراءات ٌمكن أن تساهم فً تخفٌؾ 

 ثر فقًرا.المعاناة عن جموع المصرٌٌن السٌما الطبقات األك

وِمن هنا نؤكد أننا نوضح رؤٌتنا، وننصح للكل فً ذات  -

الوقت، وندعو الجمٌع للحفاظ على دولتنا وعلى وطننا وعلى 

ثرواتنا، ونؤكد على أبناء الحزب أال ٌستجٌبوا لمحاوالت 

االستفزاز، وأن ٌستمروا فً تقدٌم العون والنصح إلى جمٌع 

 لسلمً اإلصبلحً.أبناء وطنهم سًٌرا مع منهج الحزب ا

 نسال هللا أن ٌحفظنا وٌحفظ ببلدنا وشعبنا، وأن ٌٌسر لنا أمورنا.

 الدكتور "ٌونس مخٌون" ربٌس حزب النور

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 !ٌوم الجابزة

 كتبه/ أحمد حمدي

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

فٌستقبل المسلمون فً بقاع األرض عٌد الفطر المبارك، أعاده 

ٌُمن، واألمن واألمان  هللا علٌنا وعلى األمة اإلسبلمٌة بالخٌر وال

 والبركات. 

وٌأتً هذا الٌوم العظٌم ِمن أٌام هللا عقب شهر رمضان المبارك، 

عاٍء، وما فٌه ِمن الفضابل ِمن: صٌاٍم، وقٌاٍم، وصدقٍة، ود

؛ فٌفرح -عز وجل-واعتكاؾ، وعمرة، وقراءة قرآن، وذكر هلل 

فالنفوس تنشرح  المسلمون بتوفٌق هللا لهم على القٌام بطاعته،

 والقلوب تطمبن بذكر هللا.

والفرح ال ٌكون فرح البطر والعجب المحبط للعمل أو ٌكون فٌه 

ًَّ  َتُمنُّوا ال قُلْ : )-تعالى-قال  منة على هللا، ُ  َبلِ  ْسبلَمُكمْ إِ  َعلَ
 ٌَُمنُّ  هللاَّ

ُكمْ  ٌْ  .(7ٔ)الحجرات:( لئِِلٌَمانِ  َهَداُكمْ  أَنْ  َعلَ

فٌا لٌت شعري... َمن المقبول فنهنٌه، وَمن المحروم فنعزٌه! 

: "لو أعلم أن هللا تقبل منً -رضً هللا عنهما-قال ابن عمر 

َما: )-تعالى-سجدة ما تمنٌت البقاء فً دنٌاكم!"، قال  لُ ٌَ  إِنَّ ُ  َتَقبَّ
 هللاَّ

قٌِنَ  ِمنَ   ، (7ٕ)المابدة:) اْلُمتَّ

قُلُوُبُهمْ  آَتوا َما ٌُْؤُتونَ  َوالَِّذٌنَ : )-تعالى-وقال  ُهمْ  َوِجلَةٌ  وَّ  إَِلى أَنَّ

ِهمْ  -: رضً هللا عنها-، فقالت عابشة (ٓٙ)المؤمنون:( َراِجُعونَ  َربِّ

ْشَرُبونَ  الَِّذٌنَ  أَُهمْ  ْسِرقُ  اْلَخْمرَ  ٌَ ٌَ صلى هللا علٌه -فقال النبً  وَن؟َو

ا اَل : )-وسلم ٌقِ  بِْنتَ  ٌَ دِّ ُهمْ ! الصِّ ٌَُصلُّوَن، ٌَُصوُمونَ  الَِّذٌنَ  َولَِكنَّ  َو

قُوَن، َتَصدَّ ٌَ َخافُونَ  َوُهمْ  َو  الَِّذٌنَ  أُولَِبكَ  ِمْنُهْم، ٌُْقَبلَ  اَل  أَنْ  ٌَ

َراتِ  فًِ ٌَُساِرُعونَ  ٌْ  .وصححه األلبانً()رواه الترمذي وابن ماجه، ( اْلَخ

عقب الصبلة وبعد قٌام اللٌل  -صلى هللا علٌه وسلم-وكان النبً 

فً وقت السحر، وبعد ٌوم عرفة ٌكثر ِمن االستؽفار انكساًرا 

وافتقاًرا إلى هللا، ومما شاب العمل ِمن قلة خشوع أو عدم 

حضور قلب أو عجب أو رٌاء، فنسأل هللا أن ٌتقبل هللا منا ومنكم 

 . مالصالح األع

رب رمضان هو ورسالة إلى إخوانً المسلمٌن فً بقاع األرض: 

سابر الشهور، فَمن كان ٌعبد رمضان فإنه  رب شوال، وهو رب

هللا حً ال ٌموت؛ فبل تعودوا  قد مات، وَمن كان ٌعبد هللا فإن

َواَل َتُكوُنوا َكالَّتًِ َنَقَضْت : )-تعالى-القهقرى بعد رمضان، قال 

ٍة أَْنَكاًثاَؼْزلََها ِمْن  ، فبل تهجروا المساجد (9ٕ)النحل:( َبْعِد قُوَّ

والصبلة وصبلة الفجر والقران والقٌام بعد رمضان! قال شداد 

بن أوس: "إذا رأٌَت الرجل ٌعمل بطاعة هللا؛ فاعلم أن لها عنده 

: -أخوات"، فالثبات الثبات على الطاعة بعد رمضان، قال تعالى

َنا َقالُوا الَِّذٌنَ  إِنَّ ) ُ  َربُّ
لُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ ِهمُ  َتَتَنزَّ ٌْ  أاَلَّ  اْلَمبَلبَِكةُ  َعلَ

ةِ  َوأَْبِشُروا َتْحَزُنوا َواَل  َتَخاُفوا ( ُتوَعُدونَ  ُكنُتمْ  الَّتًِ بِاْلَجنَّ

بُِعوهُ  ُمْسَتقًٌِما ِصَراِطً َهَذا َوأَنَّ ، وقال: )(ٖٓ)فصلت: بُِعوا َوال َفاتَّ  َتتَّ

ُبلَ  قَ  السُّ َراطَ  اْهِدَنا، وقال: )(ٖ٘ٔ)األنعام:( َسبٌِلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  َفَتَفرَّ  الصِّ

لسفٌان  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً  ، وقال(ٙ)الفاتحة:( اْلُمْسَتقٌِمَ 

 .)رواه مسلم(( قُلْ: آَمْنُت بِاهللَّ ثمَّ اْسَتقِمعبد هللا الثقفً: ) بن

 "االستقامة أعظم كرامة".  :-رحمه هللا-وقال ابن تٌمٌة 

 أَْتَبَعهُ  ُثمَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ ) :-صلى هللا علٌه وسلم-النبً  وقال

ا الٍ  ِمنْ  ِسًتّ امِ  َكانَ  َشوَّ ٌَ ْهرِ  َكِص ، وقال فً شأن )رواه مسلم(( الدَّ

لِ القٌام: ) ٌْ اُم اللَّ ٌَ ، )رواه الحاكم، وحسنه األلبانً(( َشَرُؾ اْلُمْؤِمِن قِ

الِِحٌَن َقْبلَُكْم، َوُهَو قُْرَبٌة وقال: ) ُه َدأُب الصَّ ِل، َفإِنَّ ٌْ اِم اللَّ ٌَ ُكْم بِقِ ٌْ َعَل

َباِت، َوَمْنَهاةٌ َعِن اإْلِْثمِ  ٌِّ ُكْم، َوَمْكَفَرةٌ لِلسَّ )رواه الترمذي، ( لَُكْم إِلَى َربِّ

 .وصححه األلبانً(

وا آلَ اْعَملُ : )-تعالى-فشكر نعمة هللا على رمضان بالعمل، قال 

، فِمن عوامل الثبات على الطاعة الدعاء، (ٖٔ)سبأ:( َداُووَد ُشْكًرا

ْت : )-صلى هللا علٌه وسلم-النبً  فِمن دعاء ا ُمَقلَِّب القُلُوِب َثبِّ ٌَ

: -تعالى-، وقال )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( َقْلبًِ َعَلى ِدٌنِكَ 

َنا) َتَنا إِذْ  َبْعدَ  قُلُوَبَنا ُتِزغْ  ال َربَّ ٌْ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َرْحَمةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َوَهبْ  َهَد

ابُ  ، وكذلك الصحبة الصالحة، وكثرة ذكر هللا، (8)آل عمران:( اْلَوهَّ

وذكر الموت والقراءة فً قصص األنبٌاء، وتراجم الصالحٌن، 

 . دروس العلم، وكثرة تبلوة القرآن، والدعوة إلى هللا وحضور

كون ٌوم العٌد ٌوم معاٍص وذنوب، واختبلط فالحذر الحذر أن ٌ

محرم أو تبرج للنساء، أو سماع لؤلؼانً والموسٌقى بعد البكاء 

فً األسحار، أو شرب الدخان والمخدرات، أو ارتكاب الفواحش 

وما ٌؽضب هللا؛ "فلٌس العٌد لَمن لبس الجدٌد،  والمحرمات
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فٌه؛ فهو  ولكن العٌد لَمن طاعته تزٌد"، و"كل ٌوم ال تعصً هللا

 عٌد". 

"أول ما نبدأ به ٌوم العٌد أن نؽض قال سفٌان الثوري: 

 أبصارنا".

فالعٌد الحقٌقً ٌوم أن ٌؽفر هللا لنا وٌرضى عنا، وٌعتق رقابنا 

فً الجنة،  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً  ِمن النار، وأن نرافق

وأن ٌعود لنا قدسنا ومسجدنا األقصى، وٌوم أن نحكم بشرع هللا، 

 ٌعود للمسلمٌن عزهم ومجدهم، وٌعودوا إلى ربهم وسنة نبٌهمو

 .-صلى هللا علٌه وسلم-

 على أعتاب فصل الصٌؾ؛ نحنوكذلك النصٌحة لشباب األمة: 

تؽتنموا الفراغ والوقت واإلجازة فً حفظ كتاب هللا  فبلبد أن

 ومدارسته، والعلم الشرعً، والقراءة، والرٌاضة النافعة،

: -صلى هللا علٌه وسلم-النبً  المباح، قال والرحبلت والترفٌة

ةُ  ِمنَ  َكثٌِرٌ  فٌِِهَما َمْؽُبونٌ  نِْعَمَتانِ ) حَّ اِس: الصِّ )رواه ( َواْلَفَراغُ  النَّ

 َهَرِمَك، َقْبلَ  َخْمٍس: َشَباَبكَ  َقْبلَ  َخْمًسا اْؼَتنِمْ ، وقال: )البخاري(

َتكَ   ُشُؽلَِك، َقْبلَ  َوَفَراَؼكَ  َك،َفْقرِ  َقْبلَ  َوِؼَناكَ  َسَقِمَك، َقْبلَ  َوِصحَّ

اَتكَ  ٌَ  .)رواه الحاكم، وصححه األلبانً(( َمْوتِكَ  َقْبلَ  َوَح

 وقال أبو العتاهٌة: 

 مـفسدة أي للمـرء والجدة مفـسـدة والفراغ الشباب إن

ولٌحذروا فً الصٌؾ ِمن السهر المضٌع لصبلة الفجر، أو كشؾ 

 .العورات أو االختبلط المحرم على الشواطا

آالم المسلمٌن  -فً ظل فرحتنا-وال ننسى فً هذا الٌوم المبارك 

-صلى هللا علٌه وسلم-النبً  قال فً بقاع األرض، والدعاء لهم،

ِهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطفِِهْم َمَثلُ اْلَجَسِد : ) َمَثلُ اْلُمْؤِمنٌَِن فًِ َتَوادِّ

ىإَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه سَ  َهِر َواْلُحمَّ ( ابُِر اْلَجَسِد بِالسَّ

 . )متفق علٌه(

فَمن لم ٌهتم بأمر المسلمٌن فلٌس منهم، ودعاء المسلم ألخٌه 

المسلم بظاهر الؽٌب مستجاب؛ فبل ننسى إخواننا فً ؼزة 

والقدس وفلسطٌن، وسورٌا، وبورما، والٌمن، والعراق، ولٌبٌا، 

ج  هللا كربهم. وأفرٌقٌا الوسطى، وكشمٌر، بأن ٌفرِّ

وأن نشكر نعمة هللا على األمان والعافٌة فً ببلدنا مصر، وأن 

ٌحفظ على األمة اإلسبلمٌة تماسكها ووحدتها، وٌحفظها ِمن 

الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ٌحقن دماء المسلمٌن، وأن 

ٌرد هللا كٌد الٌهود وأعداء األمة ِمن الكفار والمنافقٌن فً 

 نحورهم.

 نتم بخٌر، وتقبل هللا منا ومنكم سابر األعمال.وكل عام وأ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


17 
 

 !ُكن أبا خٌثمة

 كتبه/ جمال فتح هللا عبد الهادي

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

 : -رضً هللا عنه-قصة أبً خٌثمة 

 -صلى هللا علٌه وسلم-ا خٌثمة رجع بعد أن سار رسول هللا إن أب

أٌاًما إلى أهله فً ٌوم حاّر، فوجد امرأتٌن له فً عرٌشٌن لهما 

ْت كل واحدة منهما عرٌشها، وبردت  فً حابطه )بستانه( قد رشَّ

له فٌه ماء، وهٌأت له فٌه طعاًما، فلما دخل قام على باب 

-نعتا له، فقال: رسول هللا العرٌش، فنظر إلى امرأتٌه، وما ص

فً الضح )الشمس( والرٌح والحر، وأبو  -صلى هللا علٌه وسلم

خٌثمة فً ظل بارد، وطعام مهٌأ، وامرأة حسناء، فً ماله مقٌم! 

 ما هذا بالَنَصؾ )العدل(! 

ثم قال: وهللا ال أدخل عرٌش واحدة منكما حتى ألحق برسول هللا 

با لً  -صلى هللا علٌه وسلم- ٌِّ زاًدا، ففعلتا، ثم قدم ناضحه فه

)جمله( فارتحله، ثم خرج فً طلب رسول هللا حتى أدركه حٌن 

نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خٌثمة عمٌُر بن وهب الجمحً فً 

الطرٌق، ٌطلب رسول هللا فترافقا، حتى إذا دنوا ِمن تبوك، قال 

أبو خٌثمة لعمٌر بن وهب: إن لً ذنًبا، فبل علٌك أن تخلؾ عنً 

تى آتً رسول هللا ففعل حتى إذا دنا ِمن رسول هللا وهو نازل ح

بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطرٌق مقبل. فقال رسول 

َثَمَة"، فقالوا: ٌا رسول هللا، هو وهللا أبو خٌثمة،  ٌْ هللا: "ُكْن أََبا َخ

فلما أناخ أقبل فسلم على رسول هللا، فقال له رسول هللا: "أْولى 

ٌثمة"، ثم أخبر رسولَ هللا الخبر، فقال له رسول هللا لك ٌا أبا خ

 خًٌرا، ودعا له بخٌر. 

 هذه القصة فٌها الكثٌر ِمن الدالالت والعبر، أهمها:

َثَمَة" ٌدل على -صلى هللا علٌه وسلم-حكمة النبً  - ٌْ : "ُكْن أََبا َخ

 معرفته بأصحابه، ومعرفة خصال الرجال ومعادنهم.

ً ألصحابه، وحرصه علٌهم، فهو كما قال الداللة على حب النب -

ِه : )-عز وجل-عنه ربه  ٌْ لََقْد َجاَءُكْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ

ُكْم بِاْلُمْؤِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌمٌ  ٌْ ْم َحِرٌٌص َعلَ  .(8ٕٔ)التوبة:( َماَعنِتُّ

 توجٌه صاحب الخطأ إذا أخطأ، إذ قال النبً ألبً خٌثمة: -

لك ٌا أبا خٌثمة"، وهً كلمة فٌها عتاب وتربٌة، "أْولى 

ومعناها: دنوَت ِمن الهلكة، وكان األجدر بك أال تفعل ذلك، وهذا 

منهج نبوي كرٌم فً تعلٌم القادة والُمَربٌِّن عدم السكوت على 

الخطأ؛ ألن ذلك ٌضر صاحبه وٌلحق الضرر بؽٌره، مع توجٌه 

 المخطا برفق.

لتوبة، وعن صبلة الجماعة، وعن كم ِمن المسلمٌن تأخر عن ا

طلب العلم وعن حفظ القرآن، وعن قٌام اللٌل، وعن اإلنفاق فً 

سبٌل هللا، وعن صلة األرحام، وعن الدعوة إلى هللا، وعن بر 

الوالدٌن، وعن كثٌٍر ِمن األعمال الصالحة؛ فبل ُبد ِمن ندٍم 

 ومراجعٍة ألنفسنا، مثل أبً خٌثمة، لعلنا ندرك الخٌر.

صة أبً خٌثمة درس لكل مسلم أن ال ٌتخلؾ أو ٌتردد عن وفً ق

عمٍل ٌقتضٌه دٌنه؛ فالراحة والسعادة ال معنى وال طعم لهما مع 

أو أمر رسول هللا، فالتخلؾ عن القٌام بواجباتنا  مخالفة أمر هللا،

نقص فً اإلٌمان، وخلل فً الدٌن، البد فٌه ِمن التوبة الصادقة 

ٌثمة إلى إصبلح خطبه، فهذا سلوك مع هللا؛ ولذلك سارع أبو خ

المتقٌن الذٌن تمر علٌهم لحظات ضعؾ ٌعودون بعدها أقوى 

إٌماًنا مما كانوا علٌه إذا تذكروا وحاسبوا أنفسهم، وفً ذلك 

َطاِن : )-تعالى-ٌقول هللا  ٌْ ُهْم َطابٌِؾ ِمَن الشَّ َقْوا إَِذا َمسَّ إِنَّ الَِّذٌَن اتَّ

ُروا َفإَِذا ُهْم مُ   .(ٕٔٓ)األعراؾ:( ْبِصُرونَ َتَذكَّ

 والحمد هلل رب العالمٌن.
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اُكم )ثقافة العلم فً مواجهة ثقافة  َحُكم وَمسَّ َصبَّ

 (ٔالشبهات( )

 كتبه/ محمد جمال القاضً 

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

معاٌشته ألحداث الواقع،  فإن ِمن أسباب نجاح الخطاب الدعوي:

ووعٌه بالتساؤالت المطروحة المتجددة ومواكبته لها، وال شك 

أن الداعٌة الذي ٌعاٌش الشباب هذه األٌام بمختلؾ توجهاتهم 

وثقافاتهم وطبقاتهم االجتماعٌة والعلمٌة؛ سٌجد "سٌبًل ِمن 

ة كبٌرة عن التساؤالت الدٌنٌة التً كان التساؤالت" تتسم بِجدٌ

ٌسألها الناس قبلُ، وبقدٍر كبٌٍر ِمن االختبلؾ عن تلك التً طالما 

 كان ٌسمعها الشٌوخ ِمن تبلمٌذهم فً دروس العلم المعتادة. 

لقد أصبح الكبلم فً الشبهات ثقافة عامة، قد ٌسمعه أحدنا ِمن 

ٌله فً العمل، ولقد ابنه أو ابنته أو زوجته أو ِمن صدٌقه أو زم

صار هذا الحدٌث سمر المقاهً وسلوى مجالس الناس، وسبب 

ذلك باإلضافة النتشار الجهل وقلة العلم، وأن الدروس العلمٌة 

المتخصصة أصبحت مؽلقة على نوٍع معٌٍن ِمن الناس: أن كثًٌرا 

ِمن الشباب مع انتشار مواقع التواصل االجتماعً وبعد ما صار 

ضً أكثر حضوًرا فً حٌاة الناس ِمن العالم الحقٌقً العالم االفترا

أصبح ِمن السهل أن ٌختبا الشاب خلؾ )الكٌبورد( وٌبدأ فً بثِّ 

سمومه ونشر شبهاته، وأصبح الشباب تصلهم أشٌاء لم ٌكونوا 

بالؽٌها قْبل هذه األٌام إال بشقِّ األنفس، فترى نفسك ُتفَجأُ بقرٌٍب 

بلم إسبلم البحٌري أو عدنان إبراهٌم أو قرٌبة ِمن أقاربك ٌتكلم بك

 أو شحرور وربما أسوأ! 

-ترى فً هذه األٌام َمن ٌرمٌك بالشرك؛ ألنك تأخذ بسنة النبً 

ًَ -صلى هللا علٌه وسلم صلى هللا علٌه -، وأنك بذلك تشرك النب

، وٌقرأ كبلمه على مواقع التواصل -تعالى!-باهلل  -وسلم

ى العشرات والمبات االجتماعً عشرات ومبات، وٌحصل عل

 أًٌضا ِمن اإلعجابات! لقد انتقلوا للهجوم بداًل ِمن الدفاع. 

إن مروجً الشبهات ال ٌختارون المتخصص لٌعرضوا علٌه 

شبهاتهم، بل إنهم ؼالًبا ما ٌختارون الجاهل لٌعرضوا علٌه 

شبهاتهم؛ ألنه أقرب لبلفتتان بها، وإذا كنا فً علوم الدنٌا ال 

سؤاال أو شبهة فٌما لسنا مختصٌن به ِمن  ٌَطرح علٌنا أحدٌ 

رد كقاعدٍة فً باب الشبهات،  ٌَطَّ العلوم، إال أن ذلك لن 

سٌختارون الفبلح لٌعرضوا علٌها شبهة التطور، وسٌعرضون 

نة، وسٌعرضون  على المهندس شبهات فً المصطلح وجمع السُّ

على البنات الصؽار شبهات عن ظلم المرأة واضطهادها فً 

، وسٌتحركون سرًٌعا لتصل الشبهات إلى -بزعمهم!- اإلسبلم

 أكبر قطاٍع ممكن ِمن الناس قْبل أن ٌصلهم أي شًٍء ِمن العلم.

جاءه ٌوًما ٌقول له: "اثبت لً  لك أن تتخٌل مصٌبة أب فً ابنه:

وجود هللا!"، أو مصٌبة أم فً ابنتها التً زنت؛ ألنها تؤمن 

(، strong dependant womanبالحرٌة الجنسٌة وبالـ)

 أو مصٌبة شاب فً نفسه: ترك اإلسبلم، وخسر الدنٌا واآلخرة!

إننا نسمع الٌوم التشكٌك فً األصول وفً الفروع، فً القرآن 

نة، فً وجود هللا وفً الرساالت، وٌحتاج الناس ألصول  والسُّ

ا على أفراد  تقٌهم ِمن أصول هذه الشبهات أكثر ِمن كونها رّدً

شبهات ال تنتهً، وأصحابها فارؼون وال فإن ال هذه الشبهات؛

شؽل لهم إال تعطٌل السابرٌن إلى هللا وإٌقاؾ مسٌرات الدعوة 

ن ما ٌستلزم الرد وٌعطل  ٌْ والعمل للدٌن، وال بد لنا ِمن التفرٌق ب

ن ما ٌجب أن ال ٌسترعً االنتباه  ٌْ المسٌرة فعبًل إذا أهملناه، وب

الناس القاعدة  فضبًل عن أن ٌستدعً الرد، فٌجب أن ُنعلم

-الجلٌلة التً علمها شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة لتلمٌذه ابن القٌم 

: "ال تجعل قلبك لئلٌرادات والشبهات مثل اإلسفنجة، -رحمهم هللا

فٌتشربها، فبل ٌنضح إال بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، 

تمر الشبهات بظاهرها وال تستقر فٌها، فٌراها بصفابه، وٌدفعها 

ا بصبلب ته، وإال فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر علٌك صار مقّرً

 للشبهات". 

 إن الشبهة إذا جاءت أواًل تمكنْت ِمن القلب.

ـا  ًٌ أتانً هواها قْبل أن أعرؾ الهوى فـصـادؾ قـلـبـًا خـالـ

 فــتـمـكـنـا

لذا؛ فإن معركتنا الٌوم أًٌضا فٌَمن ٌسبق؟ وأٌهما ٌصل إلى القلب 

 العلم؟! أواًل: الشبهة أم

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 
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الحاج "أمٌن الحسٌنً" مفتً القدس )الزعٌم 

 (!الفلسطٌنً الذي اتصل بالنازٌٌن

 كتبه/ عبلء بكر 

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

د شهد كفاح الشعب الفلسطٌنً منذ بداٌة االنتداب البرٌطانً فق

على فلسطٌن وحتى نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ظهور العدٌد 

ِمن الزعماء والقادة الفلسطٌنٌٌن الوطنٌٌن، الذٌن أعلنوا رفضهم 

لـ"وعد بلفور"، وعارضوا الهجرة الجماعٌة للٌهود إلى 

لك االعتراض على سٌاسة فلسطٌن، ثم تطور كفاحهم لٌتضمن كذ

سلطة االنتداب البرٌطانٌة نفسها، بعد أن تٌقنوا ِمن تواطؤها 

 وانحٌازها التام إلى جانب الحركة الصهٌونٌة. 

"الحاج أمٌن الحسٌنً" مفتً  وِمن أشهر قادة تلك الفترة:

القدس، أحد الزعامات الفلسطٌنٌة التً تحملت أعباء الكفاح 

ود أواًل، ثم ضد سلطة االنتداب المتصل فً فلسطٌن ضد الٌه

ا.  ًٌ  البرٌطانً ثان

ا ذا حجة، وكان مجاهًدا؛  -رحمه هللا-كان  ًٌ عالًما كبًٌرا، ومفت

تزعم الحركة الوطنٌة على صؽر سنه، وكان هادئ الطبع، كبٌر 

النفس، له نشاط دءوب، وشخصٌة جذابة جعلته ٌتمتع بشعبٌٍة 

د، وهو مفجر ثورة كاسحٍة، حٌث التفت حوله القلوب والسواع

م والتً استمرت حتى عام 9ٖٙٔالفلسطٌنٌٌن الكبرى فً عام 

م، والذي اضطر أثناءها إلى الهرب ِمن بطش سلطة 9ٖ9ٔ

ا فً الؽربة  ًٌّ االنتداب البرٌطانً إلى خارج فلسطٌن، فعاش منف

 . -رحمه هللا-لعشرات السنٌن، وحتى وفاته 

 مولده ونشأته: 

م، فً قرٌة 897ٔحسٌنً عام ُولد الحاج محمد أمٌن ال

)قالونٌة( بالقرب ِمن مدٌنة القدس. تعلم ِمن والده الذي كان 

معروًفا بعلمه الواسع فً الشرع اإلسبلمً، وأنهى تعلٌمه 

االبتدابً والثانوي فً القدس. وتعلم الفرنسٌة فً مدرسة 

)الفرٌر( بالقدس، ثم التحق باألزهر فً مصر فأكمل دراسته 

 بٌة فٌه، فهو ِمن أبناء األزهر المجاهدٌن. الشرعٌة والعر

تلمٌذ الشٌخ -وفً مصر اتصل بالعبلمة "محمد رشٌد رضا" 

صاحب مجلة المنار، والتحق بدار الدعوة واإلرشاد  -محمد عبده

بالقاهرة التً كان الشٌخ محمد رشٌد رضا قد أنشأها عام 

م لتخرٌج الدعاة الممٌزٌن. باإلضافة إلى حضوره 9ٕٔٔ

ضرات والدروس فً كلٌة اآلداب بالجامعة المصرٌة للمحا

ا(.  ًٌ  )جامعة القاهرة حال

 مشاركته فً الحرب العالمٌة األولى: 

عاد أمٌن الحسٌنً إلى القدس مع إعبلن الحرب العالمٌة األولى، 

حٌث دعً إلى الجندٌة، ودخل المدرسة العسكرٌة لضباط 

بالجٌش حتى االحتٌاط باسطنبول، حٌث تخرج ضابًطا، والتحق 

، وفً ٙٗنهاٌة الحرب، فمارس عمله العسكري فً الفرقة 

على أطراؾ البحر األسود، ثم فً منطقة أزمٌر  ٘ٗٔاللواء 

 على البحر األبٌض المتوسط حتى نهاٌة الحرب.

 العودة إلى فلسطٌن: 

بعد نهاٌة الحرب عاد أمٌن الحسٌنً إلى وطنه، وشارك 

التً شهدتها المدن بالخطابة الحماسٌة فً المظاهرات 

الفلسطٌنٌة احتجاًجا على الهجرة الجماعٌة للٌهود إلى فلسطٌن 

فً أعقاب انكشاؾ وعد بلفور، وسعً برٌطانٌا إلى تنفٌذه، فتم 

القبض على أمٌن الحسٌنً وحكمت علٌه محكمة عسكرٌة 

إنجلٌزٌة بالسجن عشر سنوات مع األشؽال الشاقة، لكنه نجح 

رٌا، ثم إلى شرق األردن، ثم عاد إلى فً الهرب الجًبا إلى سو

 فلسطٌن بعد صدور قرار بالعفو عنه. 

 تولً منصب مفتً القدس: 

بعد شهور ِمن عودته، توفً أخٌه الشٌخ كامل الحسٌنً مفتً 

م، فتم اختٌاره لمنصب المفتً رؼم 9ٕٔٔفلسطٌن فً مارس 

صؽر سنه؛ إذ لم ٌكن أحد ٌنازع آل الحسٌنً فً هذا المنصب، 

مفتً القدس ِمن وقتها، رؼم أنه لم ٌكن قد تجاوز  فصار

الخامسة والعشرٌن ِمن عمره، كما انتخب ربًٌسا للمجلس 

اإلسبلمً األعلى القابم على إدارة األوقاؾ والمحاكم الشرعٌة 

 اإلسبلمٌة بالببلد.
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 ترمٌم المسجد األقصى: 

م قاد أمٌن الحسٌنً حملة لجمع 9ٕٗٔم و9ٕٖٔفً عامً 

رمٌم المسجد األقصى لما أصابه ِمن الوهن وتقادم التبرعات لت

الزمن، وكتب فً ذلك إلى زعماء المسلمٌن فً الببلد العربٌة 

واإلسبلمٌة، وأرسل وفوًدا إلٌها، ترأس هو بعضها، فكانت هذه 

خطوة ِمن خطوات تنبٌه المسلمٌن بالقضٌة الفلسطٌنٌة 

ا  ٖٙٗٔواالهتمام بها، وقد تم الترمٌم بالفعل فً عام  ًٌّ هجر

ا.  9ٕ7ٔالموافق عام  ًٌّ  مٌبلد

 جهوده لمنع بٌع األراضً الفلسطٌنٌة للٌهود: 

ه أمٌن الحسٌنً مبكًرا ألطماع الحركة الفلسطٌنٌة فً  تنبَّ

فلسطٌن، وخطر الهجرة الجماعٌة للٌهود إلى فلسطٌن، وخطر 

 شراء الٌهود لؤلراضً لبناء المستعمرات الٌهودٌة علٌها.

الٌهود لؤلراضً الفلسطٌنٌة قام  وللحد ِمن شراء

 بجهوٍد عدٌدٍة، منها: 

إقراض الفلسطٌنٌٌن المتعسرٌن ِمن أصحاب األراضً؛ لمنع  -

 تسرب أراضٌهم للٌهود. 

القٌام بحملة اشترك فٌها المجلس اإلسبلمً لمنع تسرب أراٍض  -

جدٌدة ألٌدي الٌهود، كان ِمن نتابجها قٌام بعض صؽار المبلك 

ا لمنع بٌعها وانتقالها لآلخرٌن. بإٌقاؾ أراضٌ ًٌّ  هم وقًفا شرع

التشهٌر فً المساجد واالجتماعات العامة وفً الصحؾ بَمن  -

 ٌتساهل فً بٌع األراضً للٌهود، ووصفهم بخٌانة األمة. 

م ُعقد مؤتمر لعلماء وفقهاء فلسطٌن أفتى فٌه 9ٖٖٔفً عام 

فعل ذلك المجتمعون بتحرٌم بٌع األراضً للٌهود، ووصؾ َمن ٌ

بالخٌانة لؤلمة، وقد انبثق عن المؤتمر تشكٌل )جمعٌة األمر 

بالمعروؾ والنهً عن المنكر(، التً تأسست لها فروع فً 

 المدن والقرى تتولى فٌما تتولى تقوٌة الروح الدٌنٌة والوطنٌة. 

وعند تأسٌس بعض أنصار الحركة الوطنٌة لـ)الحزب العربً 

اج أمٌن الحسٌنً بمثابة م كان الح9ٖ٘ٔالفلسطٌنً( عام 

الزعٌم الروحً للحزب، وكان للحزب قواعد شعبٌة أكثر ِمن 

 ؼٌره ِمن األحزاب الفلسطٌنٌة األخرى. 

 المفتً واإلخوان المسلمٌن: 

ن المفتً والشٌخ حسن  ٌْ كان هناك تعارؾ وتبادل مراسبلت ب

م، وعندما سعى البنا إلً نشر 9ٕ7ٔمنذ عام  -رحمه هللا-البنا 

م بإرسال مبعوثٌن )هما: 9ٖ٘ٔخارج مصر قام فً عام  دعوته

األستاذ عبد الرحمن الساعاتً، ومحمد أسعد الحكٌم( إلى 

فلسطٌن وسورٌا ولبنان، فاستقبلهما المفتً فً القدس، 

م كان تأٌٌد 9ٖٙٔوشملهما بحفاوته. وخبلل الثورة الكبرى عام 

هٌبات اإلخوان الواسع لها فً مصر أحد أسباب جذب انتباه ال

واألحزاب السٌاسٌة لمناصرة القضٌة الفلسطٌنٌة، هذا إلى جانب 

دور اإلخوان المسلمٌن المتطوعٌن فً حرب فلسطٌن عام 

 م.9ٗ8ٔ

 رباسة اللجنة العربٌة العلٌا: 

 ٕ٘ترأس أمٌن الحسنً )اللجنة العربٌة العلٌا( التً تألفت فً 

اب م كقٌادٍة وطنٌٍة تشكلت ِمن ممثلً األحز9ٖ٘ٔأبرٌل 

الفلسطٌنٌة المختلفة وزعماء الحركة الوطنٌة، والتً كانت لها 

م 9ٖٙٔدورها الكبٌر فً بداٌة الثورة الشعبٌة ثورة 

م قررت سلطة االنتداب 9ٖ7ٔواستمرارها، وفً سبتمبر 

البرٌطانً فً فلسطٌن حل هذه اللجنة، وقامت بمطاردة أعضابها 

على المفتً  واعتقالهم، ونفً البعض منهم؛ لذا قررت القبض

مما دفعه إلى مؽادرة الببلد مرة أخرى فراًرا ِمن السلطة 

البرٌطانٌة، فؽادرها إلى بٌروت حٌث تابع إشرافه على إدارة 

الثورة الفلسطٌنٌة ِمن هناك، وقد استمرت الثورة مشتعلة حتى 

مشارؾ الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث قامت برٌطانٌا بالضؽط 

ء زعماء الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة عن على الحكام العرب إلثنا

االستمرار فً الثورة؛ مما ترتب علٌه إضعاؾ الثورة حتى 

توقفت، وذلك بدعوى تمكٌن برٌطانٌا ِمن مواجهة ألمانٌا فً 

الحرب ِمن جهة، ولما أبدته برٌطانٌا ِمن بعض التعاطؾ مع 

 م. 9ٖ9ٔالفلسطٌنٌٌن فً الكتاب األبٌض الثالث الذي صدر عام 

ادت برٌطانٌا من ضؽطها على فرنسا صاحبة االنتداب على ز

لبنان لتسلٌمها الحاج أمٌن الحسٌنً؛ مما اضطره إلى الهرب 
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ا إلى العراق عام  م، ومنها إلى إٌران، ومع دخول 9ٖ9ٔسّرً

 اإلنجلٌز إٌران مع القوات الروسٌة هرب الحسٌنً إلى تركٌا.

 التوجه إلى دول المحور: 

ه أمٌن الحسٌنً إلى إٌطالٌا، حٌث ؼلب على ظنه  ِمن تركٌا توجَّ

إٌطالٌا الفاشٌة وألمانٌا -إمكانٌة االستفادة ِمن دول المحور 

لعدابهما خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة إلنجلترا التً  -النازٌة

ٌُعد تأًٌٌدا  تطارده؛ فرأى أن دعم دول المحور القوي للفلسطٌنٌٌن 

ا للقضٌة الفلسطٌنٌة، فشعب ف ًٌّ لسطٌن لم ٌكن قادًرا على قو

الدفاع عن نفسه وحًٌدا، فٌحتاج إلى دعٍم ٌأتً مَمن هو أقوى 

، ولم ٌكن فً ذلك الوقت َمن هو -عدو الفلسطٌنٌٌن-ِمن برٌطانٌا 

أقوى ِمن برٌطانٌا ؼٌر دول المحور: "ألمانٌا وإٌطالٌا"، خاصة 

ذلك  وأن انتصارات المحور فً بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة تؤٌد

 التوجه. 

لقد كان انطبلق الحاج أمٌن الحسٌنً فً سٌاسته لكسب ود 

ألمانٌا وإلقامة عبلقات معها ِمن باب )عدو عدوك صدٌقك(، 

واالستفادة ِمن التناقضات الدولٌة، فلم ٌكن توجه الحاج أمٌن 

الحسٌنً لدول المحور للمشاركة فً القتال إلى جانبها، ولم ٌكن 

شً أو النازي، وإنما كان رؼبة فً تعاون مع اعتناًقا للفكر الفا

دول المحور ٌخدم القضٌة الفلسطٌنٌة بتأٌٌدها للفلسطٌنٌٌن ضد 

-أللمانٌا  -أو صدامً-برٌطانٌا، خاصة وأنه ال وجود استعماري 

 فً الببلد العربٌة.  -زعٌمة المحور

م 9ٗٔٔوصل المفتً روما فً منتصؾ النصؾ الثانً ِمن عام 

عٌم اإلٌطالً )موسولٌنً(، الذي رحب به وأبدى حٌث قابله الز

 تعاطفه مع الشعب الفلسطٌنً.

 اإلقامة فً ألمانٌا: 

رأى المفتً التوجه إلى ألمانٌا؛ ألنها تتولى قٌادة دول المحور 

ِمن جهٍة، ولكراهٌة هتلر لئلنجلٌز وللٌهود ِمن جهة أخرى، وفً 

لى ألمانٌا م ترك المفتً روما متوجًها إ9ٗٔٔتشرٌن الثانً  8

ا ورحب به،  ًٌّ بالقطار، حٌث استقبله أدولؾ هتلر استقبااًل رسم

فمكث بها ثبلث سنوات ونصؾ سنة، ِمن منتصؾ شهر أكتوبر 

 م.9ٗ٘ٔم إلى شهر ماٌو 9ٗٔٔ

 المفتً ٌستأنؾ نشاطه ِمن ألمانٌا: 

فً ألمانٌا واصل أمٌن الحسٌنً نشاطه السٌاسً لخدمة القضٌة 

دارة ُسمٌت بـ)مكتب المفتً(، كان لها نشاط الفلسطٌنٌة، فأنشأ إ

سٌاسً كبٌر للدفاع عن القضٌة الفلسطٌنٌة بمعاونة ألمانٌا. وقد 

م 9ٕٗٔحصل المفتً على تعهٍد ِمن ألمانٌا وإٌطالٌا فً أبرٌل 

باعترافهما بالحرٌة واالستقبلل لؤلقطار العربٌة الواقعة تحت 

 دي فً فلسطٌن.الحكم البرٌطانً، ومنع إقامة وطن قومً ٌهو

 البدء فً تكوٌن جٌش عربً: 

سعى المفتً إلً تكوٌن نواة لجٌش عربً للدفاع عن القضٌة 

 الفلسطٌنٌة فً المستقبل. 

م وافقت الحكومة األلمانٌة 9ٖٗٔتشرٌن الثانً عام  ٕوفً 

على إنشاء هذا الجٌش العربً، ثم أعلنت مد هذا الجٌش 

المجاهدٌن وتجمٌع  باألسلحة الخفٌفة، وبدأت مرحلة تدرٌب

السبلح، وكان قوام هذا الجٌش العربً ِمن العرب الموجودٌن 

فً ألمانٌا، وِمن عمال عرب كانوا فً الٌونان التً سقطت فً 

ٌد األلمان، وكان أكثرهم ِمن الفلسطٌنٌٌن، حٌث سمحت لهم 

السلطات األلمانٌة بااللتحاق بمركز التدرٌب بناًء على رؼبة 

جع ألمانٌا فً الحرب، ثم هزٌمتها النهابٌة منع المفتً، ولكن ترا

)راجع فً ذلك: "صفحات ِمن حٌاة الحاج أمٌن المفتً من تحقٌق حلمه 

 . (7٘ٔ-ٖٗٔالحسٌنً" تألٌؾ: عونً جدوع العبٌدي، ص 

 مؽادرة المفتً أللمانٌا:

لما اشتدت ؼارات طابرات الحلفاء على ألمانٌا مع قرب نهاٌة 

ة، ومع إصابة الدار التً ٌقٌم فٌها المفتً، الحرب العالمٌة الثانٌ

قامت السلطات األلمانٌة بنقله إلى منطقٍة بعٌدٍة عن الؽارات 

الجوٌة، وبعد فترة قرر الحسٌنً مؽادرة ألمانٌا إلى فرنسا، التً 

م، وفً فرنسا تعرض لبلحتجاز فً أحد 9ٗ٘ٔدخلها فً عام 

 السجون بالعاصمة الفرنسٌة.

 ً فرنسا: وخبلل هذه الفترة ف

ضؽطت الحكومة البرٌطانٌة على فرنسا لتسلٌم المفتً إلٌها، 

فرفضت الحكومة الفرنسٌة الطلب البرٌطانً؛ ألنه ؼٌر موافق 
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للقانون الدولً، وأعلنت أن المفتً فً حماٌتها، وتحفظت علٌه 

 فً مكاٍن أمٌٍن قرب العاصمة، بعًٌدا عن العٌون. 

تهمة تعاون الحاج أمٌن قام الٌهود بحملة متصاعدة إللصاق 

خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة،  -المهزومة-الحسٌنً مع النازٌة 

والمطالبة بمحاكمته كمجرم حرٍب مع النازٌٌن، ولكن محاوالتهم 

 باءت بالفشل. 

 اللجوء إلى القاهرة واإلقامة بها: 

ا إلى 9ٗٙٔفً عام  م ؼادر الحاج أمٌن الحسٌنً فرنسا سّرً

فوجد فٌها الترحٌب والحفاوة، فكانت  -لة طوٌلةعْبر رح-القاهرة 

 مستقره ومنفاه االختٌاري. 

وتوالت األحداث القاسٌة التً وقعْت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، 

وترتب علٌها ضٌاع فلسطٌن، وإعبلن إنشاء دولة إسرابٌل، 

وتبنً دعاة القومٌة العربٌة الدفاع عن القضٌة الفلسطٌنٌة ِمن 

ٌن، وظهور االستٌاء فً كثٌٍر ِمن الدول الؽربٌة دون الفلسطٌنٌ

ِمن لجوء الحاج أمٌن الحسٌنً إلى دول المحور خبلل الحرب 

 العالمٌة، فتسبب ذلك كله فً عدم تمكنه ِمن التأثٌر فً األحداث.

 رباسة المفتً للهٌبة العربٌة العلٌا: 

م أعٌد تشكٌل )اللجنة العربٌة العلٌا( نتٌجة 9ٗ٘ٔفً عام 

ل الجامعة العربٌة، مع احتفاظ الحاج أمٌن الحسٌنً المبعد لتدخ

عن الببلد لرباستها. ومع احتدام النقاش واالختبلؾ حول َمن 

ٌمثِّل فلسطٌن وٌقود الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة تم التوافق فً 

م على تألٌؾ )الهٌبة العربٌة العلٌا( ِمن أربعة 9ٗ7ٔعام 

ة العلٌا( والنصؾ اآلخر ِمن أشخاص، نصفهم ِمن )اللجنة العربٌ

)الجبهة العربٌة( المؤلفة ِمن رؤساء األحزاب الفلسطٌنٌة 

وقٌادات عمالٌة ومستقلة، على أن ٌتولى رباستها الحاج أمٌن 

الحسٌنً بعد عودته ِمن منفاه فً فرنسا؛ ونظًرا ألن سلطة 

االنتداب البرٌطانً تمنع المفتً ِمن العودة لفلسطٌن، فقد قام بعد 

دته ِمن فرنسا بتنظٌم أعمال )الهٌبة العربٌة العلٌا( ِمن عو

 القاهرة. 

م 9ٗ7ٔوقد تقدمت اللجنة بطلٍب إلى الجامعة العربٌة فً أكتوبر 

للموافقة على إقامة حكومة عربٌة فً فلسطٌن، ولكن الجامعة 

م 9ٗ8ٔالعربٌة رفضت الطلب، وجددت الهٌبة الطلب فً فبراٌر 

ن العرب بعد صدور قرار األمم ال ٌْ متحدة بتقسٌم فلسطٌن ب

 م، وتكرر رفض الجامعة.9ٗ7ٔوالٌهود فً نوفمبر 

 تأسٌس الجٌش الوطنً: 

سعى المفتً الحسٌنً أثناء تولٌته للهٌبة العلٌا العربٌة لتنظٌم 

صفوؾ الفلسطٌنٌٌن، وبعد صدور قرار التقسٌم ِمن األمم 

القادر  المتحدة قام بتألٌؾ جٌش الجهاد المقدس بقٌادة "عبد

الحسٌنً"، وطعمه بأولبك الذٌن قام علٌهم الجٌش العربً الذي 

 أسسه فً ألمانٌا. 

م، 9ٗ8ٔولما دخلت جٌوش الدول العربٌة حرب فلسطٌن عام 

منعت األردن جٌش الجهاد المقدس ِمن المشاركة الفعالة فً 

الحرب، وقد أسفر دخول الجٌوش العربٌة وقتها عن ضٌاع 

االختبلؾ فً الرأي، ونتٌجة ما كان  معظم فلسطٌن، نتٌجة

ٌمارس على الدول العربٌة ِمن ضؽوٍط أوروبٌة لصالح الٌهود 

الصهٌونٌٌن كما وقع فً الهدنة األولى للحرب، كما كان إخراج 

الفلسطٌنٌٌن كطرٍؾ أساسً ِمن المعركة، وعدم تسلٌحهم 

التسلٌح المطلوب، وعدم الوقوؾ خلؾ حكومة لهم وطنٌة متفق 

ِمن أسباب وقوع النكبة، وتشرٌد ما ٌقرب ِمن ملٌون علٌها 

 فلسطٌنًٌ.

 إنشاء حكومة عموم فلسطٌن:

م اتخذت الجامعة العربٌة قرارها بإنشاء 9ٗ8ٔسبتمبر  ٖٕفً 

)حكومة عموم فلسطٌن( برؼم المعارضة األردنٌة، على أن 

ٌترأسها: )أحمد حلمً باشا( ولٌس المفتً أمٌن الحسٌنً، 

ا للتحفظا ًٌ ت التً أثٌرت حول المفتً ِمن بعض الدول تفاد

األوروبٌة والعربٌة؛ بسبب اتصاله بألمانٌا خبلل الحرب العالمٌة، 

ولكن هذه الحكومة لم تجد الدعم المادي والمعنوي المطلوب، بل 

 م. 9ٕ٘ٔوتجمد نشاطها فً عام 

 رباسة المفتً للمجلس الوطنً الفلسطٌنً: 

طنً الذي عقد فً ؼزة فً فً المؤتمر الشعبً الفلسطٌنً الو

م إلضفاء الشرعٌة على حكومة عموم فلسطٌن تم 9ٗ8ٔ-9-ٖٓ

اإلعبلن عن إنشاء المجلس الوطنً، واختٌار المفتً أمٌن 



23 
 

الحسٌنً ربًٌسا له، وقد أعلن المجلس عن ثقته فً حكومة 

عموم فلسطٌن إلصباؼها بالصبؽة الشعبٌة. وقد جمدت الجامعة 

م، وانتهى 9ٕ٘ٔم فلسطٌن ِمن عام العربٌة أعمال حكومة عمو

ا بوفاة ربٌسها: )أحمد حلمً باشا( فً عام  ًٌّ وجودها رسم

 م. 9ٖٙٔ

 حضور مؤتمرات للدعوة للقضٌة الفلسطٌنٌة: 

لم ٌدخر المفتً جهًدا فً حضور المؤتمرات والقٌام بزٌاراٍت 

للدول العربٌة واإلسبلمٌة دفاًعا عن القضٌة الفلسطٌنٌة، إذ كان 

 ما فً جعبته لٌقدمه لوطنه وأبناء وطنه.  هذا آخر

 فِمن ذلك: 

م لمؤتمر العالم اإلسبلمً المنعقد فً 9٘ٔٔترأسه فً عام  -

 دولة عربٌة وإسبلمٌة.  ٘ٗكراتشً بحضور 

م المنعقد 9ٕ٘ٔترأسه مؤتمر )العلماء المسلمٌن( فً عام  -

  أًٌضا فً كراتشً، والذي حضره عدٌد كبٌٌر ِمن علماء المسلمٌن.

م حضر مؤتمر )باندونج( على رأس وفٍد 9٘٘ٔفً عام  -

فلسطٌنً، فكان لحضوره أثره فً بحث المؤتمر للقضٌة 

 الفلسطٌنٌة، واتخاذ قرارات بصددها. 

م زار المملكة اللٌبٌة، وتجول فً الكثٌر ِمن 9٘ٙٔفً عام  -

المدن اللٌبٌة، منها: طرابلس، وبنؽازي، والبٌضاء، وطبرق، 

 ب. ودرنة، وجؽبو

ا 9٘9ٔوفً عام  - م انتقل ِمن القاهرة إلى بٌروت واتخذها مقّرً

 لنشاط )الهٌبة العربٌة العلٌا(. 

م زار الهند لحضور حفل افتتاح )الجمعٌة 9ٙٔٔفً عام  -

اإلسبلمٌة( فً مدٌنة )سورت(، حٌث وضح للشخصٌات 

 اإلسبلمٌة التً حضرت االفتتاح معاناة الفلسطٌنٌٌن. 

العام كراتشً، وزار الحجاز وأدى فرٌضة كما زار فً نفس 

الحج، وزار المؽرب تلبٌة لدعوة ملكها فاستقبله بحفاوة، وزار 

كبرٌات مدن المؽرب، ومنها: فاس وطنجة والرباط والدار 

البٌضاء وتطوان وؼٌرها، كما زار الجزابر على رأس وفد 

 فلسطٌنً تلبٌة لدعوة حكومتها احتفااًل بعٌد استقبللها. 

م رأس مؤتمر العالم اإلسبلمً الذي انعقدت 9ٕٙٔعام فً  -

قطًرا  7ٖدورته الخامسة فً بؽداد، وحضره مندوبون عن 

ا، وأعٌد فٌه انتخابه ربًٌسا للمؤتمر، واشترك فً مؤتمر  ًٌّ إسبلم

)الرابطة اإلسبلمٌة( المنعقد فً مكة أثناء الحج بوصفه أحد 

ِمن حكومتها  مؤسسً هذه الرابطة، كما زار مالٌزٌا بدعوةٍ 

 لٌرأس المؤتمر اإلسبلمً لمسلمً الشرق األقصى. 

م رأس مؤتمر العالم اإلسبلمً الذي عقد 9ٙٗٔفً أواخر عام  -

 دورته السادسة فً )مقادٌشٌو( عاصمة الصومال. 

م رأس اجتماع المجلس التنفٌذي لمؤتمر 9ٙ٘ٔفً أبرٌل  -

 العالم اإلسبلمً المنعقد فً مكة. 

م زار القدس، وصلى بالمسجد األقصى 9ٙ7ٔفً مارس  -

 وقابل الملك حسٌن ملك األردن. 

م رأس الدورة الطاربة لمؤتمر العالم 9ٙ7ٔفً سبتمبر  -

اإلسبلمً فً )عمان( الخاصة بالقضٌة الفلسطٌنٌة، للنظر فً 

كارثة احتبلل إسرابٌل للقدس وبقٌة فلسطٌن فً حرب ٌونٌو 

 م. 9ٙ7ٔ

ا عقد فً باكستان  م حضر مؤتمًرا9ٙ8ٔفً عام  - ًٌّ ا إسبلم ًٌّ دول

فً مدٌنة )روالبندي(، وقد رأس الجلسة األولى لبلجتماع العام، 

وألقى محاضرة فً الجلسة الثانٌة حول )األساس اإلسبلمً 

 للتعاون اإلسبلمً(. 

 الزٌارة األخٌرة للقدس: 

حاول المفتً مراًرا العودة إلى فلسطٌن أو اإلقامة فً ؼزة طوال 

ٌات، ولكنه ُمنع ِمن ذلك، خاصة بعد عقد هدنة )اتفاقٌة الخمسٌن

ٌْن مصر وإسرابٌل، رؼم إشراؾ مصر على قطاع  رودس( ب

 ؼزة. 

وقد قام الحاج أمٌن الحسٌنً بزٌارٍة لمدٌنة القدس فً مارس 

حٌث صلى فً  -م9ٙ7ٔقبل اندالع حرب ٌونٌو -م 9ٙ7ٔ

ي استقبله الذ -ملك األردن-المسجد األقصى، وقابل الملك حسٌن 
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ب به، حٌث كانت األردن تشرؾ على القدس والضفة  ورحَّ

رحمه هللا -الؽربٌة، فكانت زٌارته األخٌرة لها، حٌث توفً 

 م. 97ٗٔفً الرابع ِمن ٌونٌو  -تعالى

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
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اشترى شقة وتعذر علٌه إرسال ثمنها وبقً المبلػ 

 عنده فهل علٌه تزكٌته فً موعد إخراج الزكاة؟

 السؤال: 

ألؾ جنٌه، وأرسلت الشٌك  ٓٓ٘اشترٌت شقة فً مصر بمبلػ 

وتعذر صرفه؛ ألن بطاقة قرٌبً الذي أرسلت باسمه الشٌك 

كسرت نصفٌن، وحٌث إننً مقٌم بالسعودٌة، وموعد خروج 

ً فً رمضان، وقد تم كتابة العقد ِمن نصؾ شعبان زكاة مال

وأصبح هذا الذي هو بالبنك ولم استطع إخراجه نظًرا لظروؾ 

، فهل على  ًَّ بطاقة قرٌبً، وأصبح مبلػ الشقة بمثابة دٌن عل

 المال الموجود بالبنك زكاة مال؟

 الجواب:

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

زكاة؛ ألنك تخصم الدٌون التً علٌك مما تملكه، فلٌس علٌه 

 فأنَت ما زلت تملكه؛ لكنك مدٌن بقدره.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

هل بٌان "حزب النور" دعوة للثورة على النظام 

 الحالً والتؽٌٌر بإزالته؟

 السؤال:

وة للثورة على النظام الحالً والتؽٌٌر هل بٌان "حزب النور" دع

 بإزالته؟

 الجواب:

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

فرؼم األلم الذي حدث ألكثر الشعب المصري ِمن القرارات 

د  األخٌرة، ونحن جزء ِمنه، والذي عبَّر عنه البٌان؛ إال أننا نؤكِّ

الفوضى باسم الثورة!  على أن العبلج لٌس فً دفع الناس إلى

فلٌس فٌها إال مزًٌدا ِمن اآلالم، بل أضعاًفا مضاعفة؛ فبلبد ِمن 

، واستمرار النصح للحكومة، -تعالى-الصبر واللجوء إلى هللا 

 والتعاون معها على تخفٌؾ هذه اآلالم.

فمنهجنا منهج إصبلحً طوٌل المدى، ونحن ال نرضى بتخرٌب 

 الوطن، وال نشارك فٌه أبًدا. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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ا َذا الَجبَلِل َواإلِْكَرامِ  ٌَ وا بِ  (حول حدٌث: )أَلِظُّ

 السؤال: 

 -رحمه هللا رحمه واسعة -ٌوجد كبلم منسوب إلى الشٌخ السعدي

على شبكة المعلومات: "بعد التأمل واالستقراء، وجدت أن 

نة هً ستة األذك ٌُوصى باإلكثار منها كما فً الكتاب والسُّ ار التً 

أذكار، الستة أذكار التً سأذكرها لك ُتعتبر هً رأس الحربة 

وسبلحك الفتاك فً معركتك الطوٌلة مع الهموم واألحزان، 

: -رحمه هللا-واألوجاع واألمراض والذنوب... "، إلى أن قال 

ام(، واإلكثار ِمن هذا الذكر "الذكر الثالث )ٌا ذا الجبلل واإلكر

صلى هللا -ٌكاد ٌكون ِمن السنن المهجورة مع أن رسول هللا 

: -صلى هللا علٌه وسلم-أوصانا به، قال رسول هللا  -علٌه وسلم

ا َذا الَجبَلِل َواإلِْكَراِم(  ٌَ وا بِ )رواه أحمد والترمذي، وصححه )أَلِظُّ

وخّص رسول هللا هذٌن  ، وألّظوا معناها: أكثروا وألزموا،األلبانً(

ا عظًٌما، فٌا ذا الجبلل معناها: ٌا ذا  االسمٌن؛ ألن فٌهما سّرً

الجمال والكمال والعظمة. واإلكرام ٌعنً: ٌا ذا العطاء والجود، 

ولو تؽوص فً معناها لوجدت أنك ُتثنًِ وتطلب! تخٌل أنك فً 

بك،  الٌوم تقول هلل مبات المرات، ٌا ذا الجبلل... أكٌد سٌفرح هللا

ٌُعطٌك!"،  ومبات المرات تقول: )واإلكرام( فاهلل ٌعلم حاجتك وس

"، 7ٗوٌنسبون هذا الكبلم إلى كتابه: "فتح الملك العبلم، ص 

 وقد تصفحته وهو ؼٌر موجود به.

والسؤال: بفرض صحة النقل، لماذا جعل )ٌا ذا الجبلل واإلكرام( 

أهل  ِمن باب الذكر، ولٌس ِمن باب الدعاء؟! والمعروؾ عن

نة أنهم ال ٌجٌزون الدعاء باالسم المفرد أو نداء األسماء  السُّ

الحسنً فقط )هللا، هللا( أو )ٌا لطٌؾ، ٌا لطٌؾ(، أم أن لهذا 

ا َذا الَجبَلِل  ٌَ وا بِ االسم هذه الخاصٌة؟ وهل ظاهر حدٌث: )أَلِظُّ

 َواإلِْكَراِم( ٌدل على هذا؟

على أهل العلم،  مبلحظة: لٌس هذا السؤال ِمن باب االستدراك

فمثلً ال ٌصلح لهذا، وإنما أرٌد أن أفهم وأتعلم فقط، ورحم هللا 

الشٌخ السعدي وجزاه عنا وعن اإلسبلم خٌر الجزاء، ونفع هللا 

 بكم، وجزاكم هللا خًٌرا. 

 الجواب:

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

وافمعنى الحدٌث: ) قابلٌن: "ٌا ذا الجبلل ( فً دعابكم أَلِظُّ

أو نسألك الجنة، ونعوذ بك ِمن  -واإلكرام، نسألك ِمن فضلك... 

النار"، ِمن باب الدعاء، والدعاء ِمن الذكر، ولٌس أنه ٌقول: 

"ٌا ذا الجبلل واإلكرام" ِمن ؼٌر دعاء أو طلب أو حتى ذكر فً 

ٌُشرع، وهذا الكبلم ال ٌشبه كبلم الشٌخ  جملٍة مفٌدٍة؛ فهذا ال 

 وال طرٌقته. -رحمه هللا-السعدي 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/
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حول الدخول فً مشروع تملك وحدات عقارٌة بسعر 

 التكلفة بنظام األسهم

 السؤال: 

إعبلن عقاري فٌه اآلتً: )الفكرة إنك تتملك وحدة عقارٌة بسعر 

مستوى فً منطقة ممٌزة، وذلك بنظام األسهم التكلفة وبأعلى 

 وذلك كاآلتً:

تقرًٌبا، اتفقنا على  ٕمٕٖٓنحن نمتلك قطعة أرض )بمساحة  -ٔ

بناء عمارة سكنٌة ستة أدوار بأسانسٌر، وذلك بموجب عقد 

تقسٌم أمبلك فٌما بٌننا بصحة توقٌع وتم توكٌل أحدنا للقٌام 

 بالمشروع .

وتم استخراج بٌان صبلحٌة  جاري استخراج ترخٌص بناء، -ٕ

 موقع، قرار إزالة وجواب طٌران.

نقوم بتجمٌع عدد معٌن ِمن الراؼبٌن فً تملك وحدات  -ٖ

عقارٌة فً منطقة البساتٌن للمساهمة بالبناء وذلك بنظام 

 األسهم. 

 تفاصٌل تهمك كمساهم:  -

ٌقوم المساهمون بمعاٌنة موقع األرض واإلطبلع على عقد  -ٔ

، وكل المستندات لدٌنا والتصمٌمات الهندسٌة للعقار ملكٌتنا لها

 حتى تنال قبولهم وبناًء علٌه ٌتم تسجٌلهم لدٌنا للتواصل معهم . 

بعد اكتمال العدد البلزم ٌتم دعوة المساهمٌن لدفع مبلػ  -ٕ

جنٌه )مقدم للحجز( لضمان الجدٌة وذلك مقابل التوقٌع ٓٓٓ.ٕ٘

 على إٌصال أمانة بالمبلػ. 

ات الوحدات محددة بناًء على التصمٌم الهندسً وبموجب بٌان -ٖ

عقد التقسٌم المبرم بٌننا نحن مبلك قطعة األرض وستثبت 

 بالتراخٌص. 

ٌتم إعبلم كل مساهم بمكان ومساحة وحدته العقارٌة بالضبط  -ٗ

بالطابق وبرقم الوحدة وٌسجل ذلك لدٌنا باالسم حسب أسبقٌة 

 الحجز. 

ار السفلٌة )من الدور األول صعوًدا ٌبدأ الحجز من األدو -٘

 ألعلى(. 

ُتعطى مهله زمنٌة ِمن السادة المساهمٌن ؼاٌتها ثبلثة أشهر  -ٙ

الستكمال  -بإذن هللا-أو أقل ِمن تارٌخ سداد مقدم الحجز 

تراخٌص البناء، وقْبل تنفٌذ المشروع ٌتم توقٌع عقود ابتدابٌة 

علٌها مسبًقا وذلك لتملٌك المساهمٌن الوحدات العقارٌة المتفق 

بعد سداد قٌمة السهم المتفق علٌه سواء كاش أو بالقسط حتى 

 تكون عملٌة السداد مٌسرة على المساهم. 

 فً حالة التقسٌط:  -

% = ٓ٘شهر، دفع مقدم  8ٔجنٌه على  ٓٓٓ.ٕٓٔ

 ٖجنٌه( مقسمٌن على  ٓٓٓ.٘ٓٔجنٌه( والباقً )ٓٓٓ.٘ٓٔ)

 جنٌه( .  ٓٓٓ.ٖ٘شهور بقٌمة ) ٙدفعات دفعة كل 

 فً حالة الكاش:  -

ألؾ جنٌه، ٌعنً تدفع مبلػ  ٓٓٓ.ٕٓتخفٌض ٌصل إلى 

إزاي بسعر التكلفة؟! احسبها   جنٌه قٌمة السهم. ٓٓٓ.9ٓٔ

 بنفسك: 

 ملٌون جنٌه.  ٕسعر األرض =  -

تكلفة البناء بالكامل = حوالً ملٌون وسبعمابة وخمسٌن ألؾ  -

ألساسات و ستة جنٌه، شاملة تراخٌص هدم وحفر وردم + ا

أدوار خرسانات وطوب، أسانسٌر، تشطٌب واجهات ومدخل 

 وسبللم، توصٌل مواسٌر مٌاه وصرؾ. 

 ألؾ جنٌه. 7٘ٔ% أتعاب ِمن إجمالً تكلفة البناء = ٓٔ -

التكلفة اإلجمالٌة للمشروع = ثبلثة مبلٌٌن وتسعمابة وخمس  -

 وعشرون ألؾ جنٌه. 

مجموع الوحدات =  محبلت ٘شقة +  ٌ٘ٔوجد بالعمارة عدد 

 سهم.  ٕٓوحدة، ٌعنً  ٕٓ

سهم،  ٕٓ( على ٓٓٓ.9ٕ٘.ٌٖتم تقسٌم التكلفة اإلجمالٌة ) -

 ألؾ جنٌه، طبعا هذا للكاش.  ٕٓ٘.9ٙٔقٌمة كل سهم = 
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نصٌب السهم وحدة سكنٌة باإلضافة إلى حقك فً ملكٌة بأرض  -

 العقار مع باقً المساهمٌن كل واحد حسب حصته.

 ا؟ وجزاكم هللا خًٌرا.فما الحكم فً هذ

 الجواب:

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

 فلو حدث تؽٌٌر للظروؾ ما التزامكم مع صاحب الوحدة؟!

الواجب أن ٌتملك المساهم الجدٌد نصًٌبا مشاًعا ِمن األرض على 

أن ٌكون له نصٌب مقابل ِمن العقار عند البناء، وأنتم تبنونه 

 ، فما كان ِمن تكالٌؾ أخذتموها ِمن المساهمٌن. مشتركٌن

 اتحاد مبلك حقٌقً؛ هذا هو المشروع.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/
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 وعلومه الكرٌم القرآن

تأمالت إٌمانٌة فً سورة غافر )تأمالت فً آٌات(. د/  -111

 ٌاسر برهامً

مبدأ الكبر فً قوله )لوال نزل هذا القرآن على رجل من  -112

 فً آٌات(. د/ ٌاسر برهامًالقرٌتٌن عظٌم( )تأمالت 

تأمالت إٌمانٌة فً سورة النجم )تأمالت فً آٌات(. د/  -113

 ٌاسر برهامً

أمالت إٌمانٌة فً سورة الفاتحة )تأمالت فً آٌات(. د/ ت -114

 ٌاسر برهامً

( )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر 35 -33اآلٌات ) -113 

 برهامً

( )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر 42 -36اآلٌات ) -114

 برهامً

 ( )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر برهام43ًاآلٌة ) -115

( )تفسٌر سورة القصص(. د/ ٌاسر 47 -44اآلٌات ) -116

 برهامً

أول ما نزل فً األشربة )دقٌقة قرآنٌة(. الشٌخ/ سعٌد  -111 

 محمود

 
تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء99 -97اآلٌات ) -161

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

(. تفسٌر السعدي -( )سورة النساء99 -97تابع اآلٌات ) -161

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(. الشٌخ/  -( )سورة النساء111اآلٌة ) -162

 إٌهاب الشرٌف

 

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 هـ. د/ أحمد فرٌد1439تهنئة بعٌد الفطر 

 
 هـ. د/ ٌاسر برهام1439ًتهنئة بعٌد الفطر 

 
 هـ. الشٌخ/ شرٌف الهواري1439نئة بعٌد الفطر ته

 
 العٌد فً بٌت النبً. الشٌخ/ سعٌد الروبً

 
( الرجوع إلٌهم )دقٌقة تربوٌة(. 3العلماء ) من حقوق -118

 الشٌخ/ سعٌد محمود

( صون أعراضهم )دقٌقة تربوٌة(. 4من حقوق العلماء ) -119

 الشٌخ/ سعٌد محمود

 
 األمانات. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 
 الثبات على الطاعات بعد موسم الخٌرات. الشٌخ/ سعٌد صابر
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