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 (ٓٔتؤمالت فً حجة الوداع )

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

ُهوا إِلَى -رضً هللا عنه-قال جابر  ِة، َتَوجَّ ٌَ ْرِو ْوُم التَّ ٌَ ا َكاَن  : "َفلَمَّ

 ِ ، َوَرِكَب َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلَّمَ -ِمًنى، َفؤََهلُّوا بِاْلَحجِّ ٌْ ُ َعلَ
 -َصلَّى هللاَّ

ْهَر َواْلعَ  ْصَر، َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء، َواْلَفْجَر، ُثمَّ َمَكَث َفَصلَّى بَِها الظُّ

ٍة ِمْن َشَعٍر ُتْضَرُب لَُه بَِنِمَرَة،  ْمُس، َوأََمَر بِقُبَّ َقلٌِاًل َحتَّى َطلََعْت الشَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َفَساَر َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
ُه  -َصلَّى هللاَّ ٌش إاِلَّ أَنَّ ٌْ َواَل َتُشكُّ قَُر

ِة؛ َواقِ ٌَّ ٌش َتْصَنُع فًِ اْلَجاِهلِ ٌْ ٌؾ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َكَما َكاَنْت ُقَر

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َفؤََجاَز َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َحتَّى أََتى َعَرَفَة، َفَوَجَد  -َصلَّى هللاَّ

َة َقْد ُضِرَبْت لَُه بَِنِمَرَة، َفَنَزلَ بَِها.  اْلقُبَّ

ْمُس أََمَر بِاْلَقْصَواِء َفُرِحلَْت لَُه، َفؤََتى َبْطَن َحتَّى إَِذا َزاؼَ  ْت الشَّ

اَس، َوَقالَ: ) ُكْم، اْلَواِدي؛ َفَخَطَب النَّ ٌْ إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَ

ٍء  ًْ ْوِمُكْم َهَذا فًِ َشْهِرُكْم َهَذا فًِ َبلَِدُكْم َهَذا، أاََل ُكلُّ َش ٌَ َكُحْرَمِة 

ِة  ِمنْ  ٌَّ ًَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهلِ ِة َتْحَت َقَدَم ٌَّ أَْمِر اْلَجاِهلِ

لَ َدٍم أََضُع ِمْن ِدَمائَِنا َدُم اْبِن َربٌَِعَة ْبِن  َمْوُضوَعٌة؛ َوإِنَّ أَوَّ

ةِ  ٌَّ لٌ، َوِرَبا اْلَجاِهلِ ٌْ  اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْسَتْرِضًعا فًِ َبنًِ َسْعٍد َفَقَتلَْتُه ُهَذ

ُه  لِِب، َفإِنَّ اِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ لُ ِرًبا أََضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبَّ َمْوُضوٌع؛ َوأَوَّ

 ،ِ ُكْم أََخْذُتُموُهنَّ بِؤََماِن هللاَّ َساِء؛ َفإِنَّ َ فًِ النِّ
قُوا هللاَّ َمْوُضوٌع ُكلُُّه، َفاتَّ

ِ، َولَُكمْ  ٌُوِطْئَن ُفُرَشُكْم  َواْسَتْحلَْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة هللاَّ ِهنَّ أَْن اَل  ٌْ َعلَ

ٍح،  َر ُمَبرِّ ٌْ أََحًدا َتْكَرُهوَنُه؛ َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفاْضِرُبوُهنَّ َضْرًبا َؼ

ُكْم ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِؾ، َوَقْد َتَرْكُت فٌُِكْم َما لَْن  ٌْ َولَُهنَّ َعلَ

ِ، َوأَْنُتْم ُتْسؤَلُوَن َعنًِّ؛ َفَما َتِضلُّوا َبْعَدهُ إِْن اعْ  َتَصْمُتْم بِِه: ِكَتاُب هللاَّ

َت َوَنَصْحَت. َفَقالَ أَْنُتْم َقائِلُوَن؟ ٌْ َك َقْد َبلَّْؽَت َوأَدَّ ( َقالُوا: َنْشَهُد أَنَّ

ْنُكُتَها إِلَى النَّاِس: ) ٌَ َماِء َو ْرَفُعَها إِلَى السَّ ٌَ اَبِة  بَّ ُهمَّ اللَّ بِإِْصَبِعِه السَّ

اٍت. اْشَهْد، اللَُّهمَّ اْشَهدْ   . )رواه مسلم((. َثاَلَث َمرَّ

ٌُْحِرم بالحج ٌوم الثامن ِمن ذي  فً هذا الحدٌث: أن المتمتع 

الحجة ِمن منزله بمكة، وأما القارن والمفرد فهو على إحرامه، 

 وٌستحب أن ٌتوجهوا إلى ِمَنى ُضحى ذلك الٌوم.

ة الركوب إلى ِمَنى ن سائر المناسك؛ وهو األعون  والُسنَّ ٌْ وب

للحاج على الذكر والعبادة إن أمكنه ذلك، والمشً مشروع أًٌضا، 

ؤُْتوَك ِرَجااًل َوَعلَى ُكلِّ َضاِمرٍ : )-تعالى-قال  ، لكن (2ٕ)الحج:( ٌَ

نة فعل النبً  ِه َوَسلَّمَ -السُّ ٌْ  ، الركوب.-َصلَّى هللاُ َعَل

ر، والمؽرب والعشاء، وٌستحب أن ٌصلً بِمَنى الظهر والعص

وٌبٌت بها لٌلة التاسع وٌصلً الفجر بها، ولٌس كما ٌفعل 

البعض أن ٌخرجوا لٌاًل وٌتركوا صالة الفجر بها، ثم ٌخرجوا 

 منها بعد طلوع الشمس.

وهذه األمور ُسنَّة باتفاق أهل العلم، لٌسْت واجبة وال ركًنا فً 

ن الحج، ولكن فٌها ِمن معانً العبودٌة هلل والرِّ  ٌْ قِّ له واالنتقال ب

األماكن والعودة إلٌها وإن لم نعلم الحكمة التفصٌلٌة، وإن كانت 

قضٌة االتباع واالمتثال واالنقٌاد والعبودٌة حاصلة فٌها كلها، 

ًَ هللاُ َعْنهُ -وكؤن أنس  ا َحّقًا،  -َرِض َك َحّجً ٌْ زاد فً تلبٌته: "لَبَّ

ًدا َوِرّقًا"؛ شهوًدا لهذه المعان  ً فً المناسك كلها.َتَعبُّ

وتخصٌص مكان الستحباب البقاء فٌه فً ٌوٍم معٌٍن، وفً أٌام 

أخر ٌصبح واجًبا، وتخصٌص مكان آخر ٌخصص بركنٌة 

فلو فات الوقوؾ بعرفة ِمن فجر ٌوم -الوقوؾ به فً ٌوٍم معٌٍن 

؛ -التاسع إلى فجر ٌوم العاشر فقد فاته الحج حتى لو كان معذوًرا

واتباع  -سبحانه-تشرٌعات خضوع هلل هذه التخصٌصات وال

ِه َوَسلَّمَ -للرسول  ٌْ َمن استحضر ذلك فٌها أفاض  ،-َصلَّى هللاُ َعَل

أعظم بكثٌر  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى-هللا على قلبه ِمن حقائق عبودٌته 

مَمن لم ٌستحضرها أو استثقل هذه التشرٌعات وحاول أن 

د نقص ثواب عمله ٌتخلص منها، أما َمن ترك المستحب فقط فق

 ولم ٌبطل حّجه.

ِه َوَسلَّمَ -وفً نزول النبً  ٌْ بَنِمرة قبل الزوال ِمن  -َصلَّى هللاُ َعَل

ٌوم التاسع والمرور بالمشعر الحرام دون الوقوؾ به والنزول 

ْتها قْبل  به، هدٌم للجاهلٌة العنصرٌة التً كانت قرٌش َسنَّ

والهداٌة فً  فضاع علٌهم الخٌر العظٌم والرحمة اإلسالم؛

الوقوؾ بَعَرَفة ِمن أجل عصبٌة تفضٌلهم على الناس، وقد دلَّ 

اُس : )-تعالى-على ذلك قوله  ُث أََفاَض النَّ ٌْ ُثمَّ أَفٌُِضوا ِمْن َح

َ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ 
َ إِنَّ هللاَّ

؛ فالُبدَّ أن (99ٔ)البقرة:( َواْسَتْؽفُِروا هللاَّ

ر؛ ٌستوي كل البشر فً هذه نستشعر جمًٌعا أننا َبَشٌر ِمن الَبشَ 

الشعٌرة العظٌمة، فً اللباس والزمان والمكان والعبودٌة هلل؛ فال 

نتعالى على الناس وال نتكبر، وال ُنخصِّص أنفَسنا بما لم 

 ٌخصصنا هللا به.
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وقرٌش فً الجاهلٌة كانوا ٌقولون: نحن أهل حرم هللا، فال 

-نها ِمن الحرم أل نخرج منه؛ فكانوا ٌقفون ٌوم َعَرفة بمزدلفة؛

، وكانوا ٌتركون باقً الناس ٌقفون -وعرفة لٌسْت ِمن الحرم

ا على الناس، كما َبَنوا باب الكعبة مرتفًعا لَِئالَّ  ًٌ بَعَرفة؛ تعال

ٌدخلها إال َمن ٌرٌدون، وكما َشرعوا للناس الطواؾ بالبٌت ُعَراة 

ه أو ٌطوؾ فً ثٌاٍب أعارها إٌا -أي قرٌش-إال َمن كان الُحمس 

واحد ِمن قرٌش؛ فانظر إلى آثار هذه العصبٌة التً جردت 

النساء والرجال ِمن ثٌابهم لتشرٌعاٍت باطلة ما أنزل هللا بها ِمن 

 سلطان!

َها أو التزمها أو َتَعالَى على  وإنما َحَرم نفَسه ِمن الخٌر َمن َسنَّ

 الَخْلِق بها، وهكذا فً كل َمن شرع شًٌئا لم ٌؤذن به هللا.

ِه َوَسلَّمَ -رسول هللا  فلما حج ٌْ قْبل الهجرة وقؾ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

بعرفٍة مع الناس، ولٌس مع قرٌش فً المشعر الحرام، كما قال 

ًَ هللاُ َعْنهُ -ُجبٌر بن ُمطعم  : "أَْضلَْلُت َبِعًٌرا لًِ، َفَذَهْبُت -َرِض

ُت َرُسولَ هللاِ  ٌْ ْوَم َعَرَفَة، َفَرأَ ٌَ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -أَْطلُُبُه  ٌْ َواقًِفا  - َعلَ

اِس بَِعَرَفَة، َفقُْلُت: َوهللاِ، إِنَّ َهَذا لَِمَن اْلُحْمِس، َفَما َشؤُْنُه  َمَع النَّ

ٌش ُتَعدُّ ِمَن اْلُحْمِس("  ٌْ ؛ فالمسلم )متفق علٌه(َهاُهَنا؟ َوَكاَنْت قَُر

ٌهدم هذه الجاهلٌة فً قلبه وفً عمله وفً مجتمعه ما أمكنه 

وال ٌنشئ عصبًٌة ِمن قَِبل نفسه لعائلته أو قبٌلته أو شعبه  ذلك،

 أو قومه؛ فالمسلمون كلهم إخوته، وهم جمًٌعا عباد هللا.

استحباب النزول بَنِمرة إلى وقت الزوال، ثم  وفً الحدٌث:

الذهاب إلى بطن ُعَرَنة للخطبة والصالة، وَنِمَرة مكان بجوار 

ومقدمة المسجد هً بطن  المسجد المشهور اآلن، قرب المسجد،

ِه َوَسلَّمَ -ُعَرنة التً َصلَّى فٌها النبً  ٌْ بعد خطبته  -َصلَّى هللاُ َعلَ

بها، وباقً المسجد ِمن جهة مإخرته هو ِمن َعَرفة، وَنِمرة 

ة أن ٌنزل بالمسجد  ا لَمن أراد اّتباع الُسنَّ ًٌ َخاِرجه، والمتاح حال

اإلمام؛ فهً الفضٌلة قْبل الزوال ثم ٌحضر الخطبة والصالة مع 

األهم فً هذا الباب ِمن مكان النزول بَنِمَرة؛ إذ لو نزل بَنِمَرة 

 لفاتته الصالة مع اإلمام وحضور الخطبة، ِمن شدة الزحام.

ِه َوَسلَّمَ -وأما خطبة النبً  ٌْ وهو لٌس -بوادي ُعَرنة  -َصلَّى هللاُ َعلَ

اإلسالم، وبناء خطبة حجة الوداع؛ فهً منهاج  -ِمن َعَرَفة

 قواعد اإلٌمان للمسلمٌن فً كل زمان ومكان.

 .-إن شاء هللا تعالى-وتستحق وقفة مستقلة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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م إلى 9ٙ2ٔالمقاومة الفلسطٌنٌة المسلحة )ِمن هزٌمة 

 م(98ٕٔؼزو إسرائٌل للبنان 

 ء بكر كتبه/ عال

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

فلم تظهر الدعوة إلى إقامة كٌاٍن وطنًٍ فلسطٌنً للفلسطٌنٌٌن 

على أي جزٍء ِمن أرض فلسطٌن التارٌخٌة إال بعد حرب ٌونٌو 

م، التً ترتب علٌها استٌالء الٌهود على كل فلسطٌن؛ إذ 9ٙ2ٔ

م وراء وقوع 9ٗ8ٔماٌو  ٘ٔكان إعالن قٌام دولة إسرائٌل فً 

% ِمن 8ٌٓهود على م التً انتهت باستٌالء ال9ٗ8ٔحرب 

أرض فلسطٌن، وضم الضفة الؽربٌة لألردن، ووضع قطاع ؼزة 

 تحت اإلدارة المصرٌة. 

م كان 9ٙ2ٔم حتى حرب ٌونٌو 9ٗ8ٔوخالل الفترة ِمن حرب 

ا، حٌث تم تناول القضٌة الفلسطٌنٌة  ًٌّ تحرٌر فلسطٌن هدًفا عرب

 فً اإلطار العام للصراع العربً اإلسرائٌلً، وعلٌه فلم ٌكن

مطروًحا إقامة كٌان وطنً فلسطٌنً )دولة فلسطٌنٌة( عْبر 

نضاٍل فلسطٌنًٍ، رؼم أن الضفة الؽربٌة وؼزة كانتا فً ٌد 

العرب، ففً ظل ؼلبة التٌار القومً العربً وقتها لم ٌكن هناك 

أي تفكٌر فً إدارة الصراع مع إسرائٌل ِمن خالل تجزئة النضال 

ن نوع إٌجاد وطن فلسطٌنً الستعادة فلسطٌن عْبر إجراءاٍت مِ 

)دولة فلسطٌنٌة( عْبر نضال وطنً فلسطٌنً ٌتمركز على ما 

م، أي الضفة 9ٗ8ٔتبقى ِمن أرض فلسطٌن التارٌخٌة بعد حرب 

 الؽربٌة وقطاع ؼزة.

لقد دخلت القضٌة الفلسطٌنٌة فً إطار اإلدارة العربٌة للصراع 

تً وهً الفترة الم، 9ٗ8ٔمع إسرائٌل خاصة مع وبعد حرب 

شهدت صعود الحركة القومٌة العربٌة، والتً تبلورت بصورٍة 

رسمٌٍة مع ظهور جامعة الدول العربٌة، التً قررت دخول 

م عقب إعالن قٌام 9ٗ8ٔالجٌوش العربٌة حرب فلسطٌن عام 

دولة إسرائٌل؛ فً هذه الفترة صار تطلع الفلسطٌنٌٌن إلى العرب 

قٌق وحدة عربٌة، أي السترداد حقوقهم المسلوبة مع التطلع لتح

أن تحرٌر فلسطٌن مسإولٌة ٌقع عاتقها على العرب فً إطار 

الحركة القومٌة العربٌة، وكان هذا النهج وراء استقطاب الؽالبٌة 

ِمن الفلسطٌنٌٌن ِمن السٌاسٌٌن والقادة لتبنً شعار الوحدة 

 العربٌة كطرٌٍق لتحرٌر فلسطٌن. 

لنضال خالل االنتداب ورؼم ظهور حركة وطنٌة فلسطٌنٌة قادت ا

البرٌطانً على فلسطٌن فً مواجهة الهجرة الجماعٌة الٌهودٌة 

لكنها كانت  والدعم البرٌطانً لها إلقامة وطن قومً للٌهود،

حركة سٌاسٌة تقلٌدٌة مكونة ِمن الوجهاء وكبار الشخصٌات؛ 

مما جعل أفق نضالها محدوًدا بالعمل ذي الطابع السٌاسً ِمن 

ئض ومطالب واحتجاجات، وعدم اللجوء إلى خالل تقدٌم عرا

استخدام القوة والعنؾ، رؼم الحاجة وقتها إلى القوة فً 

مواجهة الخطر الصهٌونً والدعم البرٌطانً له، ورؼم تجاوز 

النضال الشعبً لهذا النهج وتطور النضال إلى ثورٍة شعبٌٍة 

م 9ٖٙٔمإثرة متمثلة فً الثورة الشعبٌة الفلسطٌنٌة ِمن عام 

م؛ إال أن تدخل الحكومات العربٌة المحافظة 9ٖ9ٔى عام إل

بالضؽط على قادة الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة إلٌقاؾ الثورة 

أدخل القضٌة وقتها فً طرٌق مسدود، وأؼلق باب النضال 

الفلسطٌنً المسلح، والذي كان ٌجب أن ٌدعم وٌنمى ال أن ٌمانع 

 وٌوقؾ. 

م 9ٙٗٔالقمة العربً عام  وعندما اتجه العمل العربً فً مإتمر

إلى إبراز الشخصٌة الفلسطٌنٌة تم ذلك بشكل فوقً ِمن خالل 

تكلٌؾ ممثل فلسطٌن فً جامعة الدول العربٌة بإجراء مشاورات 

حول إقامة كٌان فلسطٌنً، وتم إنشاء كٌان سٌاسً أطلق علٌه 

ا عام  ًٌّ اسم )منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة(، والتً ظهرت رسم

ة )أحمد الشقٌري(، وهً تعد إحٌاًء جدًٌدا للعمل م برئاس9ٙ٘ٔ

السٌاسً الفلسطٌنً بعد تعثر استمرار حكومة عموم فلسطٌن 

التً ظهرْت ِمن خالل الجامعة العربٌة، فً ظل نظرة العرب 

القومٌة التً انحصرت تصوراتها االستراتٌجٌة بشؤن الصراع 

ن هناك ما العربً اإلسرائٌلً فً مفهوم الحرب النظامٌة، ولم ٌك

ٌدل على أن قٌام منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ٌنطوي على تؽٌٌر 

فً هذه االستراتٌجٌة السائدة فً إطار مرحلة العمل القومً 

العربً الذي صاحبه ؼٌاب العمل الفلسطٌنً المستقل؛ إذ اندمج 

العمل الفلسطٌنً فً تٌارات العمل القومً الرئٌسٌة ِمن ناصرٌة 

 ٌٌن العرب. وبعثٌة وحركة القوم

 تبنً العمل الفلسطٌنً المسلح: 
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كان قٌام قوات )العاصفة( التابعة لحركة التحرر الوطنً 

الفلسطٌنً )فتح( بؤول عملٌة فدائٌة ضد إسرائٌل فً األول ِمن 

م إٌذاًنا ببدء انطالق العمل الفلسطٌنً المسلح الذي 9ٌٙ٘ٔناٌر 

اجهة طال انتظاره، والذي ٌعنً حدوث تحول نوعً فً مو

م، 9ٙ2ٔإسرائٌل، وهو التحول الذي ازداد ونمى بعد هزٌمة 

التً جعلْت استمرار هذه الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة المسلحة 

المستقلة مقبولة ومطلوبة، أي نقل الصراع إلى أرضٌته 

ا  ًٌّ الصحٌحة، حرب تحرٌر فلسطٌنٌة شعبٌة ٌدعمها العرب ماد

ا.  ًٌّ  ومعنو

 نشؤة حركة فتح: 

نظمة فتح الفلسطٌنٌة( أواخر الخمسٌنٌات فً الكوٌت تشكلت )م

ِمن عناصر فلسطٌنٌة تعمل هناك، كما أصدرت صحٌفة ثورٌة 

م بدأت 9ٙ٘ٔفً بٌروت باسم )فلسطٌننا(، وفً أول عام 

منظمة )فتح( عملٌاتها الفدائٌة ضد إسرائٌل، وبعد هزٌمة 

م وتؽٌر األوضاع تولى )ٌاسر عرفات( قٌادة )منظمة 9ٙ2ٔ

حرٌر الفلسطٌنٌة( بعد تقدٌم )أحمد الشقٌري( استقالته فً الت

 م.9ٙ9ٔ

 تارٌخ منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة: 

أعلن قٌام المنظمة خالل المإتمر الفلسطٌنً األول الذي انعقد 

م، بحضور وفود تمثِّل الجامعة 9ٙٗٔماٌو  8ٕفً القدس فً 

حٌث  العربٌة وكثٌر ِمن الدول العربٌة، وافتتحه الملك حسٌن

ألقى خطاًبا، وتم إنشاء الدوائر والمكاتب للمنظمة فً عواصم 

الدول العربٌة وبعض الدول األخرى، وإنشاء محطة إذاعٌة فً 

القاهرة باسم )صوت فلسطٌن: صوت منظمة التحرٌر 

الفلسطٌنٌة(، وإنشاء مركز أبحاث فً بٌروت للعمل على إثراء 

وحقٌقة الكٌان الفكر الفلسطٌنً، والتعرٌؾ بالحق العربً 

الصهٌونً، والبدء فً تشكٌل قوات فلسطٌنٌة وتدرٌبها 

 وتسلحها، وإنشاء الصندوق القومً الفلسطٌنً.

وقد تم شّن عملٌات فدائٌة ضد العدو اإلسرائٌلً ِمن وقٍت آلخر، 

تاله مهاجمة العدو اإلسرائٌلً لقواعد المنظمة، وعقدت المنظمة 

ن  ٌْ دورات للمجلس الوطنً الفلسطٌنً فً القاهرة وؼزة، وب

م قامت المنظمة بنشاطها الفدائً ِمن 92ٔٔم و9ٙ٘ٔعامً: 

م، 92ٔٔألردن عام األردن، لكنها أجبرت على مؽادرة ا

فواصلت نشاطها ِمن جنوب لبنان، حتى أجبرت على الخروج 

 م. 98ٕٔمن لبنان عام 

م قررت الحكومات العربٌة أن منظمة التحرٌر 92ٗٔوفً عام 

الفلسطٌنٌة هً الممثل الشرعً والوحٌد للشعب الفلسطٌنً، 

وفً نفس العام اعترفت األمم المتحدة بمنظمة التحرٌر 

ممثاًل للشعب الفلسطٌنً، وحصلت المنظمة على الفلسطٌنٌة 

 مركز المراقب فً منظمة األمم المتحدة. 

م قامْت إسرائٌل باجتٌاح لبنان تحت سمع العاَلم 98ٕٔوفً عام 

وبصره، وأجبرت منظمة التحرٌر على الخروج ِمن جنوب لبنان 

وبٌروت، وِمن ذلك الحٌن لم تتمكن المنظمة ِمن العودة إلى 

م تم أًٌضا إبعاد رجال المقاومة 98ٖٔن، وفً جنوب لبنا

التابعٌن لٌاسر عرفات ِمن شمال لبنان نتٌجة مساندة سورٌا 

 لبعض المعارضٌن ِمن داخل المنظمة. 

 هٌكل المنظمة: 

المنظمات الفدائٌة والشعبٌة، واتحادات األطباء،  تضم المنظمة:

حركة والعمال، والمحامٌن والمدرسٌن، وؼٌرهم، وتهٌمن علٌها 

 )فتح( باعتبارها أكبر المنظمات الفدائٌة. 

وتتؤلؾ اإلدارات الرئٌسٌة للمنظمة ِمن: اللجنة التنفٌذٌة، 

 واللجنة المركزٌة، والمجلس الوطنً الفلسطٌنً. 

أعلى سلطة تنفٌذٌة للمنظمة، وهً الهٌئة  اللجنة التنفٌذٌة:

ٌسٌة الرئٌسٌة لصنع القرار، وتتكون ِمن ممثلٌن للمنظمات الرئ

 وبعض األعضاء المستقلٌن. 

تمثٌل الشعب الفلسطٌنً واإلشراؾ على تشكٌالت ومهامها: 

المنظمة، وإصدار اللوائح والتعلٌمات، واتخاذ القرارات الخاصة 

 بتنظٌم أعمال المنظمة، وتنفٌذ السٌاسة المالٌة وإعداد المٌزانٌة.

ها: م دوائر عدٌدة، من9ٙ8ٔوأنشؤت اللجنة التنفٌذٌة فً عام 

دائرة  -دائرة الشئون السٌاسٌة واإلعالمٌة  -"الدائرة العسكرٌة 

دائرة البحوث والمإسسات  -الصندوق القومً الفلسطٌنً 
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ودائرة الشئون اإلدارٌة"، ولكل دائرة منها مدٌر  -المتخصصة 

 عام، هو أحد أعضاء اللجنة التنفٌذٌة، ومعه عدد ِمن الموظفٌن.

ٌن لكافة المنظمات الفدائٌة، وتعد تضم ممثل اللجنة المركزٌة:

 هٌئة استشارٌة للجنة التنفٌذٌة. 

وٌعد البرلمان بالنسبة للشعب  المجلس الوطنً الفلسطٌنً:

 عضًوا.  8ٓٔالفلسطٌنً، وٌتؤلؾ ِمن 

 م: 9ٙ2ٔالعمل المسلح بعد ٌونٌو 

عندما عجزت المقاومة الفلسطٌنٌة عن إقامة قواعد رئٌسٌة 

راضً الفلسطٌنٌة عقب حرب ٌونٌو للعمل المسلح داخل األ

م سعت لبناء هذه القواعد فً دول الطوق التً تحٌط 9ٙ2ٔ

بإسرائٌل، ولها حدود مشتركة تسمح بالنشاط الفلسطٌنً ضد 

إسرائٌل، وهً: "األردن ولبنان وسورٌا"، ولكن أخطاء قٌادة 

المنظمة سرعان ما ساهمْت فً توتر العالقات مع تلك الدول 

وتٍة لم تستطع معها االستمرار فً احتضان هذا بدرجاٍت متفا

ن متطلبات الوجود الفلسطٌنً  ٌْ الكفاح المسلح؛ إذ ظهر تناقض ب

ن أنظمة الحكم فً هذه الدول. ٌْ  ونشاطه المسلح وب

 ففً األردن: 

لم ٌكن باستطاعة المقاومة الفلسطٌنٌة المسلحة إقامة قواعد لها 

فة الؽربٌة فً ظل تشّن منها هجماتها على إسرائٌل فً الض

السٌطرة العسكرٌة اإلسرائٌلٌة المحكمة علٌها بعد االحتالل، 

فكان اللجوء إلى إقامة قواعد آمنة قرٌبة فً الضفة الشرقٌة 

لألردن تبدأ منها العملٌات الفدائٌة، وٌكون الرجوع إلٌها بعدها، 

وتكون مراكز للتدرٌب واإلعداد، وكان اختٌار الضفة الشرقٌة 

 موٍر، منها: لألردن أل

وجود أعداد كبٌرة ِمن الفلسطٌنٌٌن النازحٌن فً الضفة  -

 الشرقٌة ِمن األراضً المحتلة.

كم؛ مما  ٓٓٙوجود أطول حدود مشتركة مع إسرائٌل، بطول  -

 ٌصعب على إسرائٌل تؤمٌنها والسٌطرة علٌها بالكامل.

م وراء تصاعد حركة المقاومة 9ٙ2ٔجاءت هزٌمة  -

 م ٌتصَد النظام األردنً لهذا النشاط فً أول األمر. الفلسطٌنٌة، ول

 معركة الكرامة: 

تكررت التهدٌدات والهجمات اإلسرائٌلٌة على األردن منذ بداٌة 

م، وبلؽت ذروتها بهجوم إسرائٌلً عسكري كبٌر على 9ٙ8ٔ

مخٌم الكرامة الفلسطٌنً، والذي ٌعد أول قاعدة للمقاومة 

كة المقاومة تصدت ببسالٍة الفلسطٌنٌة فً األردن، ولكن حر

ألؾ جندي، ومنعتها  ٓ٘ٔللقوات اإلسرائٌلٌة، والتً بلؽت نحو 

ه إلى فاعلٌة الحرب الشعبٌة ضد  ِمن تحقٌق هدفها؛ مما نبَّ

إسرائٌل، وأزال الشعور بالٌؤس واالستسالم بعد هزٌمة 

ا باسم: )معركة الكرامة(.9ٙ2ٔ ًٌّ  م، وُسمٌت هذه المعركة تارٌخ

 اومة فً األردن: تصفٌة المق

تطورت المقاومة الفلسطٌنٌة فً األردن فتوسعت قواعدها وزاد 

عمقها االستراتٌجً، وازدادت أعداد الفدائٌٌن ِمن مئات إلى 

آالؾ، وزاد التؤٌٌد العربً لها، مما أتاح لها حرٌة حركة أكبر، 

ا على  ومع تزاٌد هجمات الطٌران اإلسرائٌلً على األردن رّدً

ئٌل، قامت السلطات األردنٌة تسلل الفدائٌٌن منها إلى إسرا

بإخالء المناطق المعرضة للخطر على طول خط وقؾ إطالق 

النار مع إسرائٌل، ومع تزاٌد التصعٌد اإلسرائٌلً للهجمات ازداد 

ن  ٌْ ن المقاومة والنظام األردنً، وتدهورت العالقات ب ٌْ التوتر ب

الطرفٌن إلى حدِّ الصدام الدموي، حٌث سعت السلطات األردنٌة 

لى بسط سٌطرتها على حدودها، وأرؼمت المقاومة الفلسطٌنٌة إ

ن الطرفٌن الذي بلػ  ٌْ على اتخاذ موقؾ الدفاع، لٌبدأ القتال ب

م، 92ٓٔسبتمبر)أٌلول(  ٕ٘إلى  ٙٔذروته فً الفترة ِمن 

ففقدت المقاومة قدًرا كبًٌرا ِمن قوتها وأسلحتها، فٌما عرؾ 

ا باسم: )أٌلول األسود(، ولم  ًٌّ ٌتوقؾ القتال إال بالتدخل تارٌخ

العربً وضؽوط عبد الناصر، والعدٌد ِمن الزعماء العرب الذٌن 

اجتمعوا فً قمة عربٌة ؼٌر رسمٌة فً القاهرة، تم فٌها التوقٌع 

م، والذي أعقبه 92ٓٔسبتمبر  2ٕعلى )اتفاق القاهرة( فً 

م، بعد 92ٓٔسبتمبر  8ٕمباشرة وفاة عبد الناصر فً مساء 

مر العربً وتودٌع عبد الناصر آلخر المؽادرٌن نهاٌة المإت

 للقاهرة )أمٌر الكوٌت(. 
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وبمقتضى االتفاق تم إقرار وجود العمل الفدائً فً األردن مع 

اإلقرار بحق الحكومة األردنٌة فً اإلشراؾ على األمن الداخلً؛ 

مما أثر على سٌطرة المقاومة على المناطق التً كانت تعمل 

بتها فٌها، ولم تكن )اتفاقٌة القاهرة( إال هدنة بها، مما قلل ِمن هٌ

مإقتة، إذ قامت حكومة )وصفً التل( األردنٌة فً بداٌة 

م باتخاذ إجراءات لتصفٌة المقاومة فً األردن، ثم قصفت 92ٔٔ

م، أعقب القصؾ 92ٔٔمناطق تمركز المقاومة فً أوائل ٌونٌو 

لنً ٌولٌو، ترتب علٌه إنهاء الوجود الع ٖٔهجوم شامل فً 

 للمقاومة الفلسطٌنٌة فً األردن. 

 وفً لبنان: 

 9ٙ8ٔبدأ تزاٌد التواجد الفدائً الفلسطٌنً فً جنوب لبنان عام 

 عْبر خطوط وقؾ إطالق النار مع إسرائٌل.

 ومما ساعد على ذلك: 

اإلجراءات المكثفة التً اتخذتها إسرائٌل لمنع العملٌات  -

 الفدائٌة على طول الجبهة األردنٌة. 

 وجود أعداد كبٌرة ِمن الفلسطٌنٌٌن النازحٌن إلى لبنان. -

 مناسبة جنوب لبنان لشن عملٌات فدائٌة ضد إسرائٌل. -

تعد العملٌات ِمن جنوب لبنان موجهة ضد شمال إسرائٌل الذي  -

ٌتمٌز بوجود الكثافة السكانٌة، والجزء األساسً ِمن الصناعة 

 اإلسرائٌلٌة. 

ٌدات ذات خطورة بالنسبة للمقاومة عدم وجود عراقٌل أو تهد -

 الفلسطٌنٌة فً لبنان. 

ومع تصاعد أعمال المقاومة ضد إسرائٌل ِمن جنوب لبنان،  -

قامت إسرائٌل باعتداءاٍت متكررٍة على الجنوب؛ للضؽط على 

 القوى اللبنانٌة لمناهضة العمل الفدائً. 

ب سعت السلطات اللبنانٌة إلى تقٌٌد العمل الفدائً فً جنو -

ن الطرفٌن، وأدى إلى حدوث صداماٍت  ٌْ لبنان؛ مما أظهر التوتر ب

مسلحٍة، وِمن خالل وساطة مصرٌة تم توقٌع )اتفاقٌة القاهرة( 

م، والتً أعطت العمل الفدائً حق الوجود 9ٙ9ٔنوفمبر  ٖفً 

فً منطقة العرقوب الجنوبٌة، مع إٌجاد تنسٌق مع الجٌش 

ومة فً شإون لبنان، وإعطاء اللبنانً، مع عدم تدخل أفراد المقا

السلطات اللبنانٌة مدنٌة وعسكرٌة صالحٌتها فً جمٌع المناطق 

اللبنانٌة، مع إعطاء الفلسطٌنٌٌن فً المخٌمات حرٌة التنقل 

 والمشاركة فً الثورة الفلسطٌنٌة.

ونتٌجة لتصفٌة أعمال المقاومة الفلسطٌنٌة فً األردن، زادت 

صار المنفذ الرئٌسً للمقاومة،  العملٌات ِمن جنوب لبنان، الذي

ونظًرا لحاجة المقاومة وزادت العملٌات االنتقامٌة اإلسرائٌلٌة، 

فً نشاطها للسرٌة، ونظًرا اللتزامها بالتنسٌق مع السلطات 

اللبنانٌة الذي ٌقٌد ِمن نشاطها، ونظًرا لعدم قدرة النظام اللبنانً 

على تجمٌد  -لتخٌؾ التوتر-على مواجهة إسرائٌل تم االتفاق 

العمل الفدائً فً جنوب لبنان، وإخالء مدن وقرى الجنوب ِمن 

الفدائٌٌن، وبقاء عناصر المقاومة خارج مدن وقرى الجنوب، 

 مع تؽٌٌر بعض القواعد الفدائٌة لضرورات أمنٌة. 

م حاول الجٌش اللبنانً إنهاء سٌطرة المقاومة 92ٖٔوفً ماٌو

مما تسبب فً  روت؛على المخٌمات الفلسطٌنٌة المحٌطة ببٌ

ن الطرفٌن، تم إٌقافه بوساطة عربٌة، وصدر بٌان  ٌْ صداٍم ب

م، وأعلن الطرفان االلتزام به، وفً 92ٖٔماٌو  2ٔمشترك فً 

ن المقاومة  92ٗٔأواخر ٌولٌو  ٌْ م وقعْت اشتباكات مسلحة ب

والٌمٌن اللبنانً )حزب الكتائب( فً شرق بٌروت، تم تطوٌقها 

 سرًٌعا.

ن القوى الوطنٌة 92٘ٔن عام مع دخول لبنا ٌْ م فً حرٍب أهلٌٍة ب

والتقدمٌة المطالبة بتعدٌالٍت جذرٌٍة فً النظام السٌاسً اللبنانً 

ن القوى الٌمٌنٌة  -وهً قوى تتعاطؾ مع المقاومة- ٌْ وب

، ومع تصاعد األمور وتحول -المعادٌة للمقاومة -)الكتائب( 

ال توجد لها مشكلة المقاومة إلى طرٍؾ فٌها، أكدت المقاومة أنه 

مع السلطة اللبنانٌة، وأنها حرٌصة على استقرار لبنان وأمنه، 

ورؼم ما وقع ِمن مخالفاٍت جعلت المقاومة طرًفا فً أزمة 

الحرب األهلٌة، وأدت إلى إضعافها، لكنها لم تمنع استمرار بقاء 

 المقاومة فً لبنان.

هً م جاء االجتٌاح اإلسرائٌلً للبنان لٌن98ٕٔوفً صٌؾ 

 تواجد المقاومة الفلسطٌنٌة فً جنوب لبنان وبٌروت لبنان. 
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 وفً سورٌا: 

منذ انفراده بالسلطة  -بتوجهه القومً العربً-أظهر حزب البعث 

م تعاطفه مع حركة )فتح(، وتشككه 9ٙٗٔفً سورٌا فً عام 

ِمن منظمة )التحرٌر الفلسطٌنٌة(؛ لكونها نتاج القمة العربٌة، 

مل الفدائً الفلسطٌنً ِمن أراضٌها ومع سماح سورٌا للع

تعرضت لالعتداءات اإلسرائٌلٌة، والتً تصاعدت فً الشهور 

م تبنت 9ٙ2ٔم، وبعد هزٌمة 9ٙ2ٔالسابقة لحرب ٌونٌو 

سورٌا والجزائر والعراق ِمن خالل حزب البعث الذي وصل 

م رفض أي حل سلمً مع 9ٙ8ٔللسلطة فً العراق فً ٌولٌو 

حرب تحرٌر؛ لذا قاطعت سورٌا مإتمر  إسرائٌل، واإلصرار على

م، ورفضت قرار 9ٙ2ٔالقمة العربً فً الخرطوم فً أؼسطس 

م، ورؼم ذلك فقد 9ٙ2ٔالصادر فً  ٕٕٗمجلس األمن رقم 

ٌْن سورٌا وإسرائٌل رؼم  ساد الهدوء خطوط وقؾ إطالق النار ب

م وتمادٌها 9ٙ2ٔاحتالل إسرائٌل الجوالن السورٌة فً حرب 

 وطنات فٌها. فً بناء المست

وأعطى امتناع الفدائٌٌن الفلسطٌنٌٌن عن استخدام األراضً 

السورٌة فً القٌام بعملٌاٍت ضد إسرائٌل انطباًعا بؤن هناك اتفاًقا 

ن المقاومة وسورٌا ٌقوم على مساندة النظام السوري  ٌْ ا ب ًٌّ سٌاس

ا، والسماح لها بتكوٌن قواعد إمداد خلفٌة داخل  ًٌّ للمقاومة سٌاس

على أال تقوم المقاومة بعملٌاٍت ِمن الحدود السورٌة،  ا،سورٌ

بما ٌجنب الجٌش السوري حالة االستنفار الدائم، وٌساعد على 

م، وٌبعد مخاطر الدخول فً حرب 9ٙ2ٔإعادة بنائه بعد هزٌمة 

مع إسرائٌل لم ٌستعد لها، خاصة فً ظل التهدٌدات والتحركات 

 اإلسرائٌلٌة على الحدود السورٌة.

النظام السوري إلى إقامة منظمة فدائٌة ترتبط به وتحد ِمن  سعى

ن منظمة  نشاط المنظمات الفلسطٌنٌة األخرى فً سورٌا؛ فكوَّ

)الطالئع( التً تتكون ِمن كوادر فلسطٌنٌة فً سورٌا واألردن 

والضفة الؽربٌة وؼزة والكوٌت تنتمً لحزب البعث، ولها جناح 

 عسكري عرؾ باسم )الصاعقة(. 

م انضمت إلٌها جبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة ومنظمة 9ٙ8ٔوفً 

الجلٌل األعلى الشعبٌة، فٌما عرؾ باسم: )منظمة طالئع حرب 

التحرٌر الشعبٌة قوات الصاعقة(، التً تتبنى مواقؾ واتجاهات 

حزب البعث السوري؛ مما أضعؾ وجود حركة )فتح( فً 

ري سورٌا، ولكن تجنبت حركة فتح المواجهة مع النظام السو

مقابل التؤٌٌد السٌاسً السوري للمقاومة داخل سورٌا، والتؤٌٌد 

 السوري العسكري للمقاومة خارج سورٌا. 

وقد اتخذت منظمة فتح ِمن منظمة )الصاعقة( حلًٌفا لها فً 

صراعها مع الجبهة الشعبٌة الفلسطٌنٌة، وهو الصراع الذي أثَّر 

الدعم المادي كثًٌرا على الكفاح الفلسطٌنً، وقد قدمت سورٌا 

للمقاومة فً مواجهة الجٌش األردنً، ولكن الجٌش األردنً 

 نجح فً النهاٌة فً القضاء على المقاومة فً األردن. 

 وصول األسد للسلطة:

نوفمبر  ٙٔوبعد وصول )حافظ األسد( للسلطة فً سورٌا فً 

م مال النظام السوري إلى إٌجاد تسوٌة سلمٌة للصراع 92ٓٔ

ك مع مصر والسودان ولٌبٌا فً )اتحاد مع إسرائٌل، وشار

م، ورؼم الموقؾ 92ٔٔالجمهورٌات العربٌة( فً أوائل 

اإلٌجابً السوري الرسمً تجاه المقاومة فقد أبدى النظام 

السوري تحفًظا فً عالقته بها ففرض قٌوده على نشاطها على 

الحدود السورٌة بعد تصفٌة المقاومة فً األردن. ورؼم التؤٌٌد 

لمقاومة فً لبنان، لكنه كان تؤًٌٌدا مقًٌدا بؤال ٌتسبب السوري ل

 فً استفزاز إسرائٌل. 

 التدخل السوري فً لبنان:

م ظهر تعاون سٌاسً 92٘ٔمع نشوب الحرب األهلٌة فً لبنان 

ٌْن سورٌا ومنظمة التحرٌر، ولكن مع نجاح المقاومة  وعسكري ب

حركة فً لبنان والحركة الوطنٌة اللبنانٌة فً مواجهتهما ل

خاصة مع تفكك وضعؾ الجٌش -)الكتائب( الٌمٌنٌة فً لبنان 

ا فً لبنان ضد المقاومة  -اللبنانً ًٌّ تدخل النظام السوري عسكر

والحركة الوطنٌة اللبنانٌة، لتشهد األراضً اللبنانٌة أول اقتتال 

ن القوات السورٌة والمقاومة فً ٌونٌو  ٌْ ر 92ٙٔب م، وقد فسَّ

ِمن تحالؾ مع المقاومة -ري البعض هذا التحول السو

على أنه محاولة سورٌة لتحجٌم  -الفلسطٌنٌة إلى مواجهة

المقاومة وإدراجها فً التصور السوري لتسوٌة الصراع العربً 

ن الطرفٌن حول أفق هذه  ٌْ اإلسرائٌلً، بعد ظهور خالؾ ب

ره البعض على أنه جاء لٌمنع تقسٌم لبنان، إذ  التسوٌة، وفسَّ

ري ِمن لجوء القوى الٌمٌنٌة فً بٌروت وجبل خشً النظام السو
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لبنان إلى إقامة دولة نصرانٌة؛ مما ٌإثر على وضع جنوب لبنان 

والجوالن، فساند القوى الٌمٌنٌة ضد المقاومة والقوى الوطنٌة 

ا وراء  ًٌ ا على أن تدخله لٌس سع ًٌّ اللبنانٌة لذلك، مع التؤكٌد دول

 ل. تحسٌن مركزه العسكري فً مواجهة إسرائٌ

وقد أدت الحرب األهلٌة فً لبنان والتدخل السوري فٌها إلى 

إضعاؾ المقاومة، والتً كانت قد شهدت تقدًما كبًٌرا بعد حرب 

ا بمنظمة التحرٌر م؛ 92ٖٔأكتوبر  ًٌّ تمثل فً االعتراؾ عرب

ممثاًل للشعب الفلسطٌنً، وإلقاء رئٌسها )ٌاسر عرفات( كلمة 

تحولت المقاومة إلى طرٍؾ فً فلسطٌن أمام األمم المتحدة؛ إذ 

الحرب األهلٌة، ودخلت فً مواجهة مع سورٌا، بل تؤثرت 

العالقات الداخلٌة للمقاومة، إذ أٌد بعض قوات العاصفة وجٌش 

التحرٌر الفلسطٌنً فً سورٌا )قوات حطٌن( التدخل السوري 

فً لبنان، وشاركت القوات السورٌة فٌه؛ مما أدى إلى وقوع 

الصاعقة وقوات حطٌن ِمن جهة، وحدوث  انقساٍم فً صفوؾ

ن منظمة فتح ومنظمات الرفض الفلسطٌنٌة فً  ٌْ تقارب ب

 مواجهة التدخل السوري ِمن جهٍة أخرى. 

وقد تسبب االنقسام العمٌق داخل الجبهة الشعبٌة لتحرٌر 

ن أفراد  -إحدى منظمات الرفض-فلسطٌن  ٌْ إلى الصدام المسلح ب

لفلسطٌنٌة فً لبنان، والذي ظل امتد إلى المخٌمات ا الجبهة،

م، حٌث تم التوصل إلى اتفاق بوقؾ 922ٔقائًما حتى أبرٌل 

ن الطرفٌن، واحتفاظ الجناح الذي ٌمثله )أحمد جبرٌل(  ٌْ -القتال ب

باسم )الجبهة  -األمٌن العام للجبهة والمإٌد للتدخل السوري

له الشعبٌة القٌادة العامة(، بٌنما ٌحمل الجناح اآلخر الذي ٌمث

اسم: )جبهة التحرٌر  -الرافض للتدخل-)أبو العباس( 

 الفلسطٌنٌة(. 

وقد شهدت الفترة التالٌة االنحسار الكامل للعمل الفلسطٌنً 

المسلح، وانتهت العالقات السورٌة ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 م.98ٖٔإلى القطٌعة بٌنهما عام 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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( ثورة ٌزٌد بن المهلب 9ٗصفحات ِمن ذاكرة التارٌخ )

 هـٕٓٔعام 

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

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

فهذه فتنة سٌاسٌة جدٌدة وثورة مسلحة وقعْت أًٌضا فً أرض 

ً عصر الدولة األموٌة، تبدأ فٌها األحداث بسبب خالؾ العراق ف

ن المهلّب والحّجاج بن ٌوسؾ، فذهب ٌزٌد إلى عبد الملك  ٌْ وقع ب

فؤمّنه، ثم لما أفضت الخالفة إلى سلٌمان بن عبد الملك سنة 

ٌَّن ٌزٌد بن المهلب9ٙ على خراسان، فافتتح جرجان  (ٔ)هـ ع

وداؼستان، ثم رجع إلى العراق، فبلؽه وفاة سلٌمان بن عبد 

 -رحمه هللا-الملك، وخالفة عمر بن عبد العزٌز، فعزله عمر 

ن ٌدي عمر،  ٌْ وأمر بالقبض علٌه، ولما مثل ٌزٌد بن المهلب ب

سؤله عمر عن األموال التً كتب بها إلى سلٌمان بن عبد الملك. 

له: "ما أجد فً أمرك إال حبسك، فاتِق هللا وأدِّ ما قبلك، ثم قال 

فإنها حقوق المسلمٌن، وال ٌسعنً تركها"، ثم أمر بحبسه فً 

 السجن.

ٌتحسس أخبار والته  -رحمه هللا-فقد كان عمر بن عبد العزٌز 

ثم هرب ٌزٌد ِمن السجن  وٌراقبهم وٌحاسبهم على تقصٌرهم،

: -رحمه هللا-د العزٌز فً مرض عمر، وقد قال عمر بن عب

"اللهم إن كان ٌرٌد بهذه األّمة شّره، فاكفهم ّشره، واردد كٌده 

 . )وفٌات األعٌان البن خلكان(فً نحره" 

ولما تولى ٌزٌد بن عبد الملك بن مروان الخالفة خرج ٌزٌد بن 

فجّهز ٌزٌد بن عبد المهلّب وخلع بٌعته، واستولى على البصرة، 

قٌادة أخٌه مسلمة بن عبد الملك، وانتهى الملك لقتاله جًٌشا ب

إلٌه مسلمة بن عبد الملك فً جنوٍد ال قَِبل لٌزٌد بها، فجمع ٌزٌد 

بن المهلّب جموًعا كبٌرة، والتقى الطرفان بالعقر ِمن أرض بابل، 

ام، فهزم أهل البصرة  ٌّ ودارت بٌنهما معركة رهٌبة دامت ثمانٌة أ

ا على أهل البصرة أهل الشام، ثم اشتد أهل الشام فحملو

فهزموهم وقتلوا منهم جماعة، وكان مع ٌزٌد نحو ِمن مائة ألؾ 

وعشرٌن ألًفا، وقد باٌعوه على السمع والطاعة، وعلى كتاب هللا 

، وعلى أن ال ٌطؤ الجنود -صلى هللا علٌه وسلم-وسنة رسوله 

بالدهم، وعلى أن ال تعاد علٌهم سٌرة الفاسق الحجاج، وَمن 

 ك قبلنا منه، وَمن خالفنا قاتلناه.باٌعنا على ذل

ض الناس  -رحمه هللا-وكان الحسن البصري  فً هذه األٌام ٌحرِّ

وٌنهاهم أشد النهى، وذلك  على الكؾ وترك الدخول فً الفتنة،

لما وقع ِمن القتال الطوٌل العرٌض فً أٌام ابن األشعث، وجعل 

 الحسن ٌخطب الناس وٌعظهم فً ذلك، وٌؤمرهم بالكؾ، فبلػ

ذلك نائب البصرة عبد الملك بن المهلب، فقام فً الناس خطًٌبا 

فؤمرهم بالجد والجهاد، والنفر إلى القتال، ثم قال: "ولقد بلؽنً 

ٌثبط الناس، أما وهللا  -ولم ٌسمه -أن هذا الشٌخ الضال المرائً

لٌكفن عن ذلك أو ألفعلن وألفعلن"، وتوعد الحسن، فلما بلػ 

وهللا ما أكره أن ٌكرمنً هللا بهوانه، الحسن قوله قال: "أما 

 فسلمه هللا منه".

ولما اشتد القتال فرَّ أهل العراق سرًٌعا، وبلؽهم أن الجسر الذي 

"ما بال  جاءوا علٌه ٌحرق فانهزموا، فقال ٌزٌد بن المهلب:

الناس ولم ٌكن ِمن األمر ما ٌفر ِمن مثله؟!"، فقٌل له: "إنه 

 لٌه قد ٌحرق. فقال: قبحهم هللا". بلؽهم أن الجسر الذي جاءوا ع

قٌتل ٌزٌد بن المهلب وّعدد ِمن إخوته، وخلق كبٌر  وفً النهاٌة:

ِمن جٌشه، وتفرق سائر جٌشه وأهل بٌته فلوحقوا وقتلوا بّكل 

، )تارٌخ الرسل والملوك للطبري(هـ" ٕٓٔمكان، وكان ذلك سنة 

لمة وجاءوا برأس ٌزٌد إلى مسلمة بن عبد الملك، واستحوذ مس

على ما فً معسكر ٌزٌد بن المهلب، وأسر منهم نحًوا ِمن 

ثالثمائة، فبعث بهم إلى الكوفة، وبعث إلى أخٌه فٌهم، فجاء 

كتابه بقتلهم، ولما جاءت أخبار هزٌمة ابن المهلب إلى ابنه 

معاوٌة وهو بواسط، عمد إلى نحو ِمن ثالثٌن أسًٌرا فً ٌده 

مر بن عبد العزٌز، عدي بن فقتلهم، منهم نائب أمٌر المإمنٌن ع

)البداٌة والنهاٌة وابنه، وجماعة ِمن األشراؾ  -رحمه هللا-أرطاة 

 . البن كثٌر(

 -رحمه هللا-أن الحسن البصري  -رحمه هللا-وقد أورد الّذهبً 

"هذا عدو هللا ٌزٌد بن المهلب، قال فً فتنة ٌزٌد بن المهلب: 

ى: "أنه دعا علٌه كلما نعق بهم ناعق اتّبعوه". وفً رواٌة أخر

بؤن ٌصرعه هللا، وذكر ما كان ٌفعل ِمن انتهاك المحارم وقتل 

 األنفس، وأكل أموال الناس". 
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"وأما أهل الحرة وابن : -رحمه هللا-قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة 

األشعث وابن المهلب وؼٌرهم، فُهزموا وُهزم أصحابهم، فال 

 .نة()منهاج السُّ أقاموا دًٌنا وال أبقوا دنٌا!" 

وهكذا فً أوقات الفتن تطٌش العقول، وٌسهل سفك الدماء، 

 وتكثر المفاسد، وتعطل الثؽور، وال ٌثبت إال أهل العلم والفقه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هـ فً خالفة معاوٌة، ولً المشرق بعد أبٌه، ثم ُٖ٘ولد عام  (ٔ)

ان بن عبد الملك، ثم عزله عمر بن عبد ولً البصرة لسلٌم

العزٌز بعدي بن أرطاة، وطلبه عمر وسجنه، وكان الحجاج 

مزوًجا بؤخته، وكان ٌدعو: "اللهم إن كان آل المهلب براء فال 

تسلطنً علٌهم ونجهم"، وله أخبار فً السخاء والشجاعة. قٌل: 

ٍب فً البرٌة، فقال لؽال ٌْ مه: هرب ٌزٌد ِمن الحبس فمرَّ بُعَر

استسقنا منهم لبًنا فسقوه، فقال: أعطهم ألًفا! قال: إن هإالء ال 

ٌعرفونك، قال: لكنً أعرؾ نفسً". قال شعبة بن الحجاج: 

"سمعُت الحسن البصري ٌقول فً فتنة ٌزٌد بن المهلب: هذا 

)تارٌخ عدو هللا ٌزٌد بن المهلب، كلما نعق بهم ناعق اتبعوه" 

 .دمشق البن عساكر(

 لسلفًموقع أنا ا
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) ُ
 )إاِلَّ َتنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ هللاَّ

 كتبه/ خالد آل رحٌم 

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

ُ إِْذ : )-تعالى-فقد قال هللا 
أَْخَرَجُه الَِّذٌَن إاِلَّ َتنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ هللاَّ

قُولُ لَِصاِحبِِه اَل َتْحَزْن إِنَّ  ٌَ ِن إِْذ ُهَما فًِ اْلَؽاِر إِْذ  ٌْ ًَ اْثَن َكَفُروا َثانِ

َ َمَعَنا
 .(ٓٗ)التوبة:( هللاَّ

فتوقفُت عند هذه اآلٌة كثًٌرا أتدبرها وبحثُت عن سبب نزولها، 

ه وفً أي سورة نزلت، ومتى نزلت؟ فإذا بً أجد عجًبا؛ فهذ

اآلٌة العظٌمة أُنزلت فً شوال ِمن العام التاسع للهجرة أثناء 

 ؼزوة تبوك )العسرة( فً سورة براءة. 

ر أصحاب النبً  -تعالى-وهنا تساءلُت: لماذا هللا  صلى هللا -ٌذكِّ

 بهذا األمر بعد مرور هذه السنوات؟! -علٌه وسلم

علٌه صلى هللا -ٌخبر أصحاب النبً  -تعالى-فوجدُت أن هللا 

أنه حتى لو لم تنصروه، فقد نصرته سابًقا وهو  -وسلم

مستضعؾ وحًٌدا، لٌس معه إال صاحبه، بل وكنت معه المعٌة 

 الخاصة، ونصرة هللا له مستمرة سواء نصرتموه أم ال؟

ا  قال ابن عاشور: "ألّن نفً أن ٌكون قعودهم عن النفٌر ُمضّرً

حصول النصر  باهلل ورسولِه ٌثٌر فً نفس السامع سإااًل عن

ٌّن بؤّن هللا ٌنصره كما نصره حٌن كان ثانً  بدون نصٌر، فب

اثنٌن ال جٌش معه، فالذي نصره حٌن كان ثانً اثنٌن قدٌر على 

ٌّن أّن تقدٌر قعودهم عن النفٌر  نصره وهو فً جٌش عظٌم، فتب

 ال ٌضّر هللا شًٌئا".

نصر أنه المتكفل ب -عز وجل-"وهذا إعالم ِمن هللا  قال البؽوي:

رسوله وإعزاز دٌنه، أعانوه أو لم ٌعٌنوه، وأنه قد نصره عند 

 قلة األولٌاء، وكثرة األعداء".

قد مات فكٌؾ  -صلى هللا علٌه وسلم-وربما ٌتساءل أحدهم: أنه 

 ننصره مًٌتا؟!

ا واجبة  -صلى هللا علٌه وسلم-أن نصرة النبً  والجواب: ًٌّ ح

مًٌتا واجبة على على كل مسلم، كما أن نصرة سنته الصحٌحة 

 كل مسلم، فنصرة سنتة هً نصرة له فً قبره. 

نة، وٌدافعون عنها  ولذلك كان السلؾ ٌحافظون وٌقدرون السُّ

 بكل ما ٌملكون. 

عن منصور الكلبً أن دحٌة خرج ِمن المزة إلى قدر قرٌة عقبة 

ِمن الفسطاط، وذلك ثالثة أمٌال فً رمضان ثم أفطر وأفطر معه 

ر آخرون، فلما رجع إلى قرٌته قال: "وهللا لقد أناس، وكره الفط

رأٌُت الٌوم أمًرا ما كنُت أظن أن أراه: إن قوًما رؼبوا عن هدي 

وأصحابه"، ٌقول ذلك للذٌن  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

 صاموا، ثم قال عند ذلك: "اللهم اقبضنً إلٌك!". 

"سمعُت أبا ٌوسؾ عند وفاته وقال ٌحٌى بن ٌحٌى التمٌمً: 

ٌقول: كل ما أفتٌت به بعد فقد رجعت عنه إال ما وافق الكتاب 

نة"، وفً لفظ: "إال ما وافق القرآن واجتمع علٌه  والسُّ

 المسلمون". 

"قال لً أحمد بن حنبل: ما كتبُت حدًٌثا إال قد وقال المروذي: 

احتجم  -صلى هللا علٌه وسلم-عملُت به حتً مرَّ بً أن النبً 

 ًرا، فؤعطٌت الحجام دٌناًرا حٌن احتجمت". وأعطى أبا طٌبة دٌنا

"إذا سمعَت الرجل ٌطعن على اآلثار، أو ٌرد  وقال البربهاري:

اآلثار أو ٌرٌد ؼٌر اآلثار؛ فاتهمه على اإلسالم، وال تشك أنه 

 صاحب هوى مبتدع".

، فقال -صلى هللا علٌه وسلم-ِمن مخالفة سنته  -تعالى-وقد حذر 

ُ َوَرُسولُُه أَْمًرا َوَما َكاَن لِ ) :-تعالى- ُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمَنٍة إَِذا َقَضى هللاَّ

َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ 
ْعِص هللاَّ ٌَ َرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن  ٌَ ُكوَن لَُهُم اْلِخ ٌَ أَْن 

ُكْم : )-تعالى-، وقال (ٖٙ)األحزاب:( َضاَلاًل ُمبًٌِنا ٌْ ا أَْرَسْلَنا إِلَ إِنَّ

ُكْم َكَما أَْرَسْلَنا إِلَى فِْرَعْوَن َرُسواًل . َفَعَصى َرُسواًل َشاِهدً  ٌْ ا َعلَ

ُسولَ َفؤََخْذَناهُ أَْخًذا َوبٌِاًل   .(ٙٔ-٘ٔ)المزمل:( فِْرَعْوُن الرَّ

"إنا أرسلنا إلٌكم ٌا أهل مكة محمًدا، رسواًل  قال المفسرون:

شاهًدا علٌكم بما صدر منكم ِمن الكفر والعصٌان، كما أرسلنا 

ب فرعون بموسى ولم  موسى رسواًل إلى الطاؼٌة فرعون، فكذَّ

ٌإمن برسالته وعصى أمره، فؤهلكناه إهالًكا شدًٌدا. وفً هذا 
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؛ خشٌة -صلى هللا علٌه وسلم-تحذٌر ِمن معصٌة الرسول محمد 

 أن ٌصٌب العاصً مثل ما أصاب فرعون وقومه".

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 !دٌن الحقد والخرافة

 كتبه/ أحمد حمدي

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

فإن ما ٌفعله الشٌعة الروافض المجوس ٌوم عاشوراء ِمن البدع 

والضرب والمنكرات الشنٌعة ِمن شقِّ الجٌوب ولطم الخدود، 

على الرإوس، وخمش صدورهم ووجوههم، وجرح رإوسهم 

بالسكاكٌن وؼٌرها، واسالة الدماء! إظهاًرا للحزن على قتل 

؛ مما ٌخالِؾ دٌن اإلسالم، وأحادٌث -رضً هللا عنه-الحسٌن 

ِمن النهً عن دعوى الجاهلٌة وأن  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

 النٌاحة ِمن كبائر الذنوب.

ه صورة اإلسالم أمام الؽرب، وأن هذا حتى ال ٌشرع وكذلك تشوٌ

، وال فً ٌوم -علٌهما السالم-لقتل األنبٌاء، مثل: عٌسى وزكرٌا 

صلى هللا علٌه -، وال رسول هللا -رضً هللا عنه-موت علً 

فشٌعة الكوفة والعراق هم الذٌن حّرضوا الحسٌن على  ؛-وسلم

وأسلموه وخانوه الخروج على بنً أمٌه ثم تخلوا عنه وخذلوه، 

 حتى قُتِل مظلوًما شهًٌدا، ثم بعد ذلك ٌبكون علٌه!

وكذلك ٌؤتً الشٌعة فً هذا الٌوم بسلخة )ماعز صؽٌرة( 

وٌنتفون شعرها وٌنهالون علٌها ضرًبا حتى الموت، وٌسمونها 

عائشة، وٌتهمونها بالزنا مما برأها هللا منه! كما قتل الشٌعة فً 

نة على ال هوٌة واألسماء، وكذلك ٌؤتون بكلٍب العراق أهل السُّ

 ٌسمونه عمر، وٌنهالون علٌه ضرًبا حتى الموت! 

وٌحتفلون كل عام فً مدٌنه قُم اإلٌرانٌة بعٌد "بابا شجاع 

 -رضً هللا عنه-الذي قتل عمر  -أبو لإلإة المجوسً-الدٌن" 

وٌصنعون صنمٌن ِمن العجٌن،  فً صالة الفجر فً المحراب!

ا وعساًل وٌبقرون بطنهما وٌشربون ِمن وٌحشون بطنهما سمنً 

السمن، أي ِمن دمائهم وٌسمون الصنمٌن: أبا بكر وعمر، كما 

فً دعاء الخمٌنً باللعن لصنمً قرٌش وجبتٌها وطاؼوتٌها: 

أبً بكر وعمر! وٌقول الخمٌنً: "إن لعن الصحابة أفضل ِمن 

  الذكر والتسبٌح!".

فً لبنان والبحرٌن فانتماء شٌعه العراق وإٌران وحزب هللا 

 وشرق السعودٌة والحوثٌٌن فً الٌمن إلى الفارسٌة المجوسٌة،

وحقدهما على أبً بكر وعمر وعائشة؛ ألن أبا بكر وعمر قّوضا 

ُمْلك فارس وكسرى؛ فهذا دٌن الحقد والخرافة، وٌحّجون إلى 

ا على األقدام،  ًٌ قبر علً والحسٌن فً النجؾ وكربالء مش

مون القبور وٌ صرفون لها العبادة والتعظٌم، وٌقولون وٌعظِّ

بعصمة األئمة االثنى عشر، وٌرفعونهم فوق األنبٌاء والرسل 

 والمالئكة! 

"إن أئمتنا بلؽوا ٌقول الُخمٌنً فً كتاب الحكومة اإلسالمٌة: 

 مبلًؽا لم ٌبلؽه نبً مرسل وال ملك مقرب!".

رات "إن ألئمتنا خالفة تكوٌنٌة تخضع لها جمٌع ذ وٌقول أًٌضا:

 الكون!".

وٌقولون أًٌضا بؤن أرض كربالء أرض مقدسة طاهرة؛ فلذلك 

، وأن -قطعة ِمن أرض كربالء-ٌشترطون الصالة على الشؤفة 

 .-والعٌاذ باهلل-أرض مكة نجسة! 

فهل بعد ذلك نقول: إن الخالؾ بٌننا وبٌن الشٌعة خالؾ سٌاسً 

روع أو فقهً، أو أنهم مذهب فقهً خامس أو أنه خالؾ فً الف

نة والشٌعة؟!  ن السُّ ٌْ  أو نقول بدعاوى التقرٌب ب

كال، بل خالفنا معهم فً العقائد واألصول؛ فهذا دٌن الحقد على 

نة، كما أنه دٌن الخرافة.   الصحابة وأهل السُّ

 موقع أنا السلفً
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 !ال تؤسوا على ما فاتكم

 كتبه/ جمال فتح هللا عبد الهادي

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

َما أََصاَب ِمْن ُمِصٌَبٍة فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ : )-تعالى-فقد قال هللا 

ِسٌٌر .  ٌَ  ِ أَْنفُِسُكْم إاِلَّ فًِ ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل أَْن َنْبَرأََها إِنَّ َذلَِك َعَلى هللاَّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ لِ  ُ اَل 
اَل َتؤَْسْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بَِما آَتاُكْم َوهللاَّ ٌْ َك

 . (ٖٕ-ٕٕ)الحدٌد:( ُمْخَتاٍل َفُخورٍ 

إن هذا الوجود ِمن الدقة والتقدٌر بحٌث ال ٌقع فٌه حادث إال 

وهو مقدر ِمن قْبل فً تصمٌمه، محسوب حسابه فً كٌانه، ال 

للمصادفة، وقْبل خلق األرض وقْبل خلق األنفس كان مكان فٌه 

فً علم هللا الكامل الشامل الدقٌق كل حدث سٌظهر للخالئق فً 

وقته المقدور، وفً علم هللا ال شًء ماٍض، وال شًء حاضر، 

 وال شًء قادم. 

وهذا الكون وما ٌقع فٌه ِمن أحداٍث وأطوار منذ نشؤته إلى 

، ال حدود فٌه وال فواصل ِمن زماٍن نهاٌته كائن فً علم هللا جملة

أو مكاٍن، ولكل حادث موضعه فً تصمٌمه الكلً المكشوؾ لعلم 

، فاللفظ على إطالقه اللؽوي ال -هللا، فكل مصٌبة  ِمن خٌٍر أو شرٍّ

تقع فً األرض كلها وفً أنفس البشر أو  -ٌختص بخٌر وال بشر

قْبل  المخاطبٌن منهم ٌومها، هً فً ذلك الكتاب األزلً ِمن

 ظهور األرض وظهور األنفس فً صورتها التً ظهرت بها.

ِسٌرٌ ) ٌَ  ِ (: وقٌمة هذه الحقٌقة، قٌمتها فً النفس إِنَّ َذلَِك َعلَى هللاَّ

البشرٌة أن تسكب فٌها السكون والطمؤنٌنة عند استقبال األحداث 

خٌرها وشرها، فال تجزع الجزع الذي تطٌر به شعاًعا وتذهب 

لضراء، وال تفرح الفرح الذي تستطار به معه حسرات عند ا

 وتفقد االتزان عند السراء.

اَل َتؤَْسْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بَِما آَتاُكمْ ) ٌْ (: فال ٌؤسى على لَِك

فائٍت أسى ٌضعضعه وٌزلزله، وال ٌفرح بحاصٍل فرًحا ٌستخفه 

رضا وٌذهله، ولكن ٌمضً مع قدر هللا فً طواعٌٍة وفً رضا؛ 

العارؾ المدرك أن ما هو كائن هو الذي ٌنبؽً أن ٌكون! وهذه 

درجة قد ال ٌستطٌعها إال القلٌلون، فؤما سائر المإمنٌن 

فالمطلوب منهم أال ٌخرجهم األلم للضراء، وال الفرح بالسراء 

عن دائرة التوجه إلى هللا، وذكره بهذه وتلك، واالعتدال فً 

: "لٌس أحد إال وهو -هللارحمه -الفرح والحزن، قال عكرمة 

 ٌفرح وٌحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكًرا، والحزن صبًرا".

-نعم، كثٌٌر ِمن طبقات الشعب ٌجب أن ٌعلم هذا؛ لكً ٌسترٌح 

ا ًٌّ  ِمن هذه المعاناة فً كل المجاالت:  -على األقل نفس

فٌعلم هذا التقدٌر المحكم، لكً تصؽر فً عٌنٌة  وأولهم: الشباب:

المشاكل فً عدم وجود عمل، وتعسٌر سفر، كل الصعاب و

وؼالء مهور، وفتن فً كل جانٍب، وشركات خاصة ترٌد إذاللهم، 

وحكومات لم تشعر بآالم هذه الفئة، وعدم اهتمام بحملة 

الدكتوراه والماجستٌر، وأصبح صاحب الصنعة، بل العامل 

العادي، ٌجد فرصة عمل ِمن هذا الدكتور، الذي ما زال والدة 

ر المسن ٌنفق علٌه! أٌن بناء المصانع بكل أنواعها لتشؽٌل الكبٌ

الشباب واإلنتاج المحلى وتوفٌر فرص العمل؟! وما الؽزل 

 والنسٌج بكفر الدوار والمحلة عنا ببعٌٍد. 

الذي ٌعانً ِمن ؼالء األسمدة، وأجرة العامل،  وثانٌهم: المزارع:

مع ؼٌاب والمبٌدات، مع وجود أمراٍض أصابت معظم الزراعات، 

دور وزارة الزراعة؛ أٌن مساحات القطن "الذهب األبٌض"؟! 

وأٌن مساحات األرز ومساحات القمح؟! كفانا سإال الناس ِمن 

 وراء البحار، ودعم األسمدة والمبٌدات، ومنع القروض الربوٌة.

ٌْن ؼالء األسعار،  ثالثهم: ٌُطحن ب الموظؾ الشرٌؾ، الذي 

وطلبات الصؽار، وجشع التجار، فضاًل عن الدروس 

الخصوصٌة، وخصم الضرائب؛ ألن الحكومات ال تعرؾ إال 

 عنوان الموظؾ. 

ن أسعار الدواء، وأجرة األطباء، رابعهم:  ٌْ المرٌض الفقٌر ٌئن ب

الفقراء، أما والمستشفٌات الخالٌة ِمن كل شًء إال المرضى 

ث عن االستؽالل وال حرج!   المستشفٌات الخاصة؛ فحدِّ

وؼٌرهم كثٌر ِمن طبقات الشعب الكادح ِمن مظلومٌن 

ومسجونٌن، ومشردٌن فً بالد الؽرب، وؼٌرها ِمن البالد، لكن 

، ونعلم -سبحانه-عندما نعلم أن هذا الكون الفسٌح ٌدبره مالكة 

ٍة معٌنٍة ومكاٍن معٌٍن، أن ما ٌقع فٌه بقدٍر محكم، فً ساع

-سبحانه-وأمره، وال ٌقع فٌه إال ما شاء وأراد  -تعالى-وبإرادته 

؛ ٌطمئن القلب وتسكن الجوارح، وٌهدأ البال، ونؤخذ بؤسباب 
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تحصٌل الرزق، وبؤسباب الشفاء، وأسباب النصر، والتقدم 

 والرقً.

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 (ٕهوان المسلمٌن )

 كتبه/ صبري سلٌم

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

ك أحًدا بعقٌدة التوحٌد إال رفع عنه الذلة  -سبحانه-فاهلل  ما مسَّ

بعقٌدة  -عز وجل-والمهانة، والسقوط أمام أحد، وما مسكه هللا 

التوحٌد إال لٌعظم فً عٌنٌه ربه، وٌصؽر ما فً هذه العٌن ما 

، وما شرع له النداء ألعظم فرٌضة لتكبٌر هللا -عز وجل-عدا هللا 

ِمن أدعٌاء التكبر  -عز وجل-لم أن ما عدا هللا ؛ إال لٌع-عز وجل-

 أذلة مهانون لٌس لهم ِمن األمر شًء. 

ٌنادي المإذن: "هللا أكبر" فٌستشعر المسلم أن له كبًٌرا واحًدا 

، وَمن عدا هللا سالطٌن كانوا أو أؼنٌاء أو -عز وجل-هو هللا 

، -تعالى-كانوا ؼٌر ذلك؛ فهم عبٌد أذلة نواصٌهم بٌد هللا 

المسلم صاحب العقٌدة الحق ٌعرؾ أن أحًدا فً الوجود ال ٌملك و

ا؛ إال الذي خلقه ِمن تراب ثم ِمن نطفة ثم ِمن  له نفًعا وال ضّرً

-علقة ثم ضمن له رزقه، ثم أقامه فً هذه الدنٌا خلٌفة هلل 

 فً أرضه. -تعالى

إن عزة المسلم هً التً فقدها هذه األٌام وبذلك هان؛ هان أمام 

هانت علٌه نفسه، لم تعد تلك ء ٌتطلع لما فً أٌدٌهم، األؼنٌا

النفس العزٌزة التً كانت لفقراء الصحابة ٌزهون بها، وٌدلون 

َرْون أنهم مهما هملجت بهم خٌلهم  ٌَ على كبراء كفار قرٌش، 

ومهما أحاطت بهم مظاهر العزة والسٌادة فهم كفرة أنجاس 

على  -ا كذلكوٌنبؽً أن ٌكونو-مشركون؛ لذلك كان المسلمون 

بصٌرة ِمن أن الدنٌا وإن تنحت عنهم، وأن القدر وإن أصابهم 

بما أصابهم فال ٌنبؽً أن ٌهونوا وال أن ٌضعفوا وال أن 

ٌستكٌنوا، وال أن ٌستشعروا ولو للحظة واحدة أن ٌهنوا وربهم 

هللا، وأن ٌستذلوا وخالقهم هللا، وأن ٌخافوا أحًدا واألمر كله بٌد 

ا فً أحد ورزقهم فً السماء، وال ٌملك لهم أحد هللا، وأن ٌطمعو

 شًء ِمن ذلك ال أدناه وال أقصاه. 

أٌها المسلمون... هوان المسلمٌن على أنفسهم أشد ِمن هوانهم 

إن الجندي الذي معه السالح الفتاك القاتل الذي  على الناس،

ٌدفع عنه صولة أعدائه إذا لم ٌكن معتًزا بسالحه وهان علٌه 

رؼم السالح الذي معه، كذلك المسلمون إذا لم  سالحه أوذي

ما جعلهم مسلمٌن وما  -عز وجل-ٌكونوا على ٌقٌن أن هللا 

كلفهم باإلسالم إال لٌكونوا أعزة مرفوعة رإوسهم وال 

ٌخفضونها ألحٍد، مطمئنة بذكر هللا قلوبهم ال ٌخافون مع هللا 

ركوا أمنع أحًدا، ما لم ٌكونوا كذلك أهملوا خٌر ما ٌكون فٌهم، وت

َة : )-تعالى-وأعز ما كان ٌكفٌهم أعداءهم، قال  ٌُِرٌُد اْلِعزَّ َمْن َكاَن 

ةُ َجِمًٌعا  . (ٓٔ)فاطر:( َفلِلَِّه اْلِعزَّ

أنه ٌجب أن ٌكون  -طالما كان مسلًما-إن المسلم ٌجب أن ٌعرؾ 

عزًٌزا، ال ٌنبؽً أن تخضعه نازلة تنزل به، وال قوة تحٌط به، 

فلٌعلم أن هللا ؼالب على أمره، ولكن أكثر ومهما ؼلبه شًء؛ 

وقد نعى اإلسالم على الذٌن ٌضعفون الناس ال ٌعلمون، 

وٌستكٌنون، وٌعطون الذلة ِمن أنفسهم وٌتصاؼرون أمام كبرٌاء 

ا شدًٌدا، بل نعى هللا  ًٌ عز -سلطان أو ثروة أؼنٌاء، نعى علٌهم نع

ضعؾ، على االنسان الذي تصٌبه مصٌبة فٌذل وٌهون وٌ -وجل

إنما أمره بالصبر والتجمل واالحتمال، وأن ٌحاول النهوض مرة 

 ثانٌة؛ فال ٌلٌق بالمسلمٌن أن ٌذلوا وال ٌهنوا. 

ولقد وقعت بالمسلمٌن مصائب ذكرها هللا بالمصٌبة فً معركة 

َها قُْلُتْم أَنَّى َهَذا) "أُحد" ٌْ ا أََصاَبْتُكْم ُمِصٌَبٌة َقْد أََصْبُتْم ِمْثلَ قُلْ  أََولَمَّ

، ووقعت بهم جراح (٘ٙٔ)آل عمران:( ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكمْ 

ووصلت هذه الجراح إلى جبهة رسول هللا، وأوذى أذى شدًٌدا 

ونزؾ ِمن وجهه الشرٌؾ وفمه دماًء ؼزٌرة، وسقط منهم 

أن ٌتنازلوا عن كبرٌاء  -تعالى-شهداء، ومع ذلك ٌنهاهم هللا 

عز -! ألنهم ٌحملون اسم هللا أنفسهم، وعزة إٌمانهم؛ لماذا؟

أن ٌهٌن وال  -عز وجل-، وما ٌنبؽً للذي ٌحمل اسم هللا -وجل

َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اأْلَْعلَْوَن إِْن : )-تعالى-أن ٌذل، قال 

 (. 9ٖٔ( )آل عمران:ُكْنُتْم ُمْإِمنٌِنَ 

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 وظٌفة الدعاة إلى هللا

 كتبه/ شرٌؾ طه

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

ْخُدُم  -رضً هللا عنه-فعن أنس بن مالك  ٌَ ُهوِديٌّ  ٌَ قال: َكاَن ُؼالٌَم 

 ًَّ بِ ِه -النَّ ٌْ ُعوُدهُ، َفَقَعَد -َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ  ًُّ بِ ، َفَمِرَض، َفؤََتاهُ النَّ

(، َفَنَظَر إِلَى أَبٌِِه َوُهَو ِعْنَدهُ َفَقالَ لَُه: أَْسلِمْ ِعْنَد َرْأِسِه، َفَقالَ لَُه: )

ِه َوَسلَّمَ -أَِطْع أََبا الَقاِسِم  ٌْ ًُّ َوُهَو -َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ، َفؤَْسلََم، َفَخَرَج النَّ

قُولُ: ) ارِ ٌَ ِ الَِّذي أَْنَقَذهُ ِمَن النَّ  .)رواه البخاري(( الَحْمُد هلِلَّ

-بإسالم صبً؛ ألن هللا  -صلى هللا علٌه وسلم-تؤمل فً فرحه 

ا ٌحارب معه، لن ٌدفع  -تعالى ًٌ أنقذه به ِمن النار! لن ٌكون جند

له مااًل، لن ٌستكثر به فً جملة األتباع فً الدنٌا، ال شًء ِمن 

لك سوى أن هللا أنقذه ِمن النار! هذه وظٌفة الدعاة ومشروع ذ

، واألنبٌاء -تعالى-الدعوة الحقٌقً؛ هداٌة الناس إلى هللا 

 وأتباعهم ال ٌملكون فً هذا المشروع سوى البالغ والتذكٌر.

ص نوح (2)نوح:( َوإِنًِّ ُكلََّما َدَعْوُتُهْم لَِتْؽفَِر لَُهمْ ) علٌه -، هكذا ٌلخِّ

الؽرض ِمن دعوته، فالداعٌة ال ٌرٌد على دعوته أجًرا  -السالم

ا وال رئاسة، شعارهم فً ذلك: ) ًٌّ ا َقْوِم وال مااًل، وال مجًدا دنٌو ٌَ َو

 ِ ِه َمااًل إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى هللاَّ ٌْ ، بل هو (9ٕ)هود:( اَل أَْسؤَلُُكْم َعلَ

ا وجهاًرا؛ لٌؽفر  للناس  -تعالى-هللا ٌبذل جهده لٌاًل ونهاًرا، وسّرً

 وٌرحمهم.

َوإِنََّك )لنبٌه وظٌفته بكل وضوح، فقال له:  -تعالى-وجلى هللا 

، أي: تدل وترشد، وأما (ٕ٘)الشورى:( لََتْهِدي إَِلى ِصَراٍط ُمْسَتقٌِمٍ 

تبارك -، كما قال -تعالى-هداٌة التوفٌق فال ٌقدر علٌها إال هللا 

َك اَل َتْهِدي َمْن : )-وتعالى َشاءُ إِنَّ ٌَ ْهِدي َمْن  ٌَ  َ
( أَْحَبْبَت َولَِكنَّ هللاَّ

 . (ٙ٘)القصص:

َما ) :-تعالى-وحصر وظٌفته فً البالغ والتذكٌر، فقال  ْر إِنَّ َفَذكِّ

ِطرٍ  ٌْ ِهْم بُِمَص ٌْ ٌر . لَْسَت َعلَ ، أي: لسَت (ٕٕ-ٕٔ)الؽاشٌة:( أَْنَت ُمَذكِّ

ِهْم َوَما : )-تعالى-بمستول علٌهم وعلى قلوبهم، كقوله  ٌْ أَْنَت َعلَ

َخاُؾ َوِعٌدِ  ٌَ ْر بِاْلقُْرآِن َمْن  اٍر َفَذكِّ ، والجهاد فً سبٌل (٘ٗ)ق:( بَِجبَّ

ا لهذه اآلٌات؛ فإن  ًٌ هللا الذي فرض فً المرحلة المدنٌة لٌس مناف

الؽرض ِمن الجهاد بنوعٌه: )الدفع والطلب(، لٌس إكراه الناس 

ن الناس على الدخول فً اإلسالم، بل محاربة َمن ٌح ٌْ ولون ب

ورإٌة اإلٌمان، وٌفرضون علٌهم الكفر والطؽٌان؛ فتشقى 

حٌاتهم وآخرتهم، وهو ِمن أعظم الظلم الذي جاء الجهاد لدفعه 

 عن الناس.

والداعٌة إذا أدرك ذلك لم ٌفت فً عضده قلة االستجابة، أو 

انحراؾ االكثرٌة وسلوكهم طرٌق الؽواٌة، أو ٌؤسه ِمن هداٌة 

نة عن قلة َمن استجاب لألنبٌاء، قومه، وقد ح دثنا القرآن والسُّ

 حتى إنه ٌوجد ِمن االنبٌاء َمن لم ٌتبعه رجل واحد!

مشروع الدعوة الحقٌقً هو مشروع هداٌة ولٌس مشروع 

بل السلطة مجرد وسٌلة لكً تكون العبودٌة فً أتم  سلطة،

مّن بها على َمن ٌشاء ِمن عباده ٌَ ة ِمن هللا  ، صورها، وهً ِمنَّ

والخطر الحقٌقً هو ما أصاب بعض الدعوات التً عكست األمر 

فصار مشروعها الحقٌقً هو السلطة، وصارت هداٌة الناس 

 وسٌلة للتسلط على رقاب الخلق!

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 فتاوى د/ ٌاسر برهامً

  



ٕٙ 
 

ورثته ما الحكم إذا وهبها زوجها بًٌتا وترٌد أن ٌرد إلى 

 بعد موتها؟

 السإال: 

بًٌتا، وٌكتبه لها  -وهً عقٌم-رجل ٌرٌد أن ٌعطً إحدى زوجتٌه 

خوًفا ِمن أن ٌطردها بنو ضرتها بعد وفاة زوجها، واألعمار عند 

هللا، ولكن ِمن باب الحٌطة والخوؾ، وهً ترٌد أن ٌعود البٌت 

 بعد وفاتها لورثة زوجها؟

 الجواب:

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

فٌجوز أن ٌهبها هذا المنزل فً حٌاته، وال ٌجوز أن تقول ٌعود 

 إلى ورثة زوجها، بل توصً لهم بثلثه فقط.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

م البٌت إذا كان أحد  األبناء ساعد والده فً كٌؾ ٌقسَّ

 سداد أقساطه ومصارٌؾ البناء؟

 السإال: 

مات الوالد وترك بًٌتا قدًٌما )تم االتفاق على أن ٌكون ألخواتً 

البنات فً حٌاة الوالد(، وآخر تم بناإه فً حٌاة الوالد ِمن 

دورٌن بالقسط دون تشطٌب على الطوب األحمر، وتم كتابة 

-أسدد جزًءا منها مع الوالد  كمبٌاالت األقساط باسمً، وكنت

، وبعد الوفاة تحملت األقساط حتى تم السداد وحدي، -رحمه هللا

مع العلم أن إخوتً الذكور اثنٌن ؼٌري، ولكنهم كانوا فً مراحل 

 التعلٌم. فؤرجو توضٌح كٌفٌة توزٌع المٌراث.

 الجواب:

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

ٌُحسب ما دفعه، وٌقٌم البٌت ساعة فَمن تحمل  شًٌئا فً البناء 

التقسٌم، وٌؤخذ قٌمة ما دفعه بحساب وقت التقسٌم؛ إما مااًل لو 

باعوا البٌت أو نصٌبه ِمن البٌت مقابل ما دفعه، وٌقسم البٌت 

 مٌراًثا، وما اتفقوا علٌه؛ جاز طالما تراضوا علٌه.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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ما الحكم إذا تنازل اإلخوة عن مٌراثهم إلخوتهم الصؽار 

 فً حٌاة والدهم ثم أرادوا التراجع عن ذلك بعد وفاته؟

 اٌغؤاي:

ا، ٚواْ لذ  0ٓأٔا ٚاٌذٞ ذجاٚص اٌـ  ٓ ػّشٖ ٚ٘ٛ ِش٠ض جّذًّ ِِ

ٓ األٌٚٝ  ِِ أٚالد وثاس ُٚ٘ ِرضٚجْٛ ٌُٚٙ  ٗذضٚج ِشذ١ٓ فؤٔجة 

 -ٟٚ٘ ٚاٌذذٟ-أٚالد ٚت١ٛخ، ٚتؼذ ٚفاج األٌٚٝ ذضٚج اٌثا١ٔح 

ا ٘ٛ أٔا، ٚ ا ورة إخٛذٟ  ٖٚأٔجة ِٕٙا ٌٚذًّ تٕاخ، ٌّٚا وٕا طغاسًّ

ٟ اٌغ١ظ ٚاٌث١ٛخ ٌٟ ٚإلخٛذٟ ػٍٝ اٌىثاس ذٕاصالًّ ػٓ ٔظ١ثُٙ ف

ٚسق ِٚضٛا ػٍٝ رٌه، ٚأُٔٙ ال ٠ش٠ذْٚ ١ِشاثُٙ فٟ ٘زٖ 

 األش١اء؛ ألٕٔا فمشاء ُٚ٘ داٌرُٙ ١ِغٛسج. 

ٚاٌغؤاي: ً٘ ٠ذك ٌُٙ اٌشجٛع فٟ ٘زا اٌرٕاصي تؼذ ٚفاج ٚاٌذٞ؟ 

ًٚ٘ ٌٕا اعرؼّاي ٘زٖ األٚساق إْ ذشاجؼٛا ف١ّا ذٕاصٌٛا ػٕٗ 

  تئسادذُٙ؟ 

 اٌجٛاب:

 اٌذّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛

، أِا إرا ِاخ اٌٛاٌذ  -فٙزٖ ٘ثح ٌّا ٌُ ٠ٍّىٖٛ تؼذ؛ فٍُ ذظخ اترذاءًّ

ٓ ا١ٌّشاز، فئرا  -دفظٗ هللا ِِ ُٚ٘ أد١اء فمذ ذٍّىٛا ٘زٖ األٔظثح 

اعرّشٚا ػٍٝ اٌٙثح طذد، أِا لْثً رٌه؛ فٍُٙ اٌشجٛع؛ ألٔٙا ٌُ 

.  ذظخ أطالًّ

 السلفً موقع أنا

www.anasalafy.com 

إذا وكله شخص فً إخراج مبلػ ِمن المال لألوائل فً 

بعض الكتاتٌب ولم ٌفعل فهل ٌجزئه إخراجه لكتاب 

 آخر؟

 اٌغؤاي:

شخض ذثشع تؤٌف ج١ٕٗ ٌىراب ِؼ١ٓ فٟ دفً خراَ ٘زا اٌىراب 

أٚائً اٌىراب اٌؼششج فٟ رٌه ج١ٕٗ ٌىً شاب، ٚخض  ٓٓٔتٛالغ 

اٌذ١ٓ، ٚاألر اٌزٞ ذغٍُ اٌفٍٛط ذؤخش فٟ ذغ١ٍُ اٌشثاب 

اٌفٍٛط، ٚدظً ٌٗ ظشف فؤٔفك ٘زا اٌّاي، ٚ٘ٛ ا٢ْ ٠ش٠ذ أْ 

٠خشج ٘زا اٌّاي، ٌٚىٓ ِشَّ ػٍٝ ٘زٖ اٌٛالؼح دٛاٌٟ عد عٕٛاخ، 

فًٙ ٠ٍضِٗ ذغ١ٍُ ٘زا اٌّثٍغ ٌٙؤالء اٌشثاب تاٌزاخ أَ ٠ىف١ٗ أْ 

 ٟ اٌىراب ٌإلٔفاق ػ١ٍٗ؟٠ضؼٗ ف

 اٌجٛاب:

 اٌذّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛ 

تً ٠ٍضِٗ ذغ١ٍُ اٌشثاب األِٛاي تؤػ١أُٙ وّا ٚوٍٗ طادة اٌّاي، 

ٓ خ١أح األِأح. ِِ  ٠ٚرٛب إٌٝ هللا 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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ما الحكم إذا حلؾ على زوجته بالطالق أن تعود ِمن 

 بٌت أهلها فً الؽد فرجعت فً نفس الٌوم؟

 السإال:

زوج اتصل بزوجته وهً عند أهلها، وقال لها: "إن لم ترجعً 

مرات، ولكن هً  ٖبٌتك ؼًدا ستكونٌن طالًقا بالثالثة" وكررها 

أهلها رجعْت فً نفس الٌوم وباتت فً بٌت زوجها، ورجعت عند 

 فً الٌوم الثانً، فما الحكم؟

 الجواب:

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

فالظاهر أن قصده التهدٌد لكً ترجع، فإذا رجعت الٌوم بداًل ِمن 

 ؼٍد فقد نفذت ٌمٌنه باألولى؛ إال أن ٌكون له مقاصد أخرى.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

تبرع لها شخصان بتكلفة إحدى العملٌات وعملت 

العملٌة بالمبلػ األول فهل لها االنتفاع بالمبلػ الثانً فً 

 تكملة العالج؟

 اٌغؤاي: 

 ٗٚاٌذذٟ ِش٠ضح تاٌمذَ اٌغىشٞ ٚادراجد إٌٝ جشادٍح ذرىٍف 

تؼض آالف ج١ٕٗ ِغ ِظاس٠ف اٌؼالج، ٚٔذٓ فمشاء، فذفغ ٌٕا 

 ٗآالف ج١ٕٗ، ٚوزا ذثشػد ع١ذج أخشٜ تّثٍغ  ٗإٌاط ِثٍغ 

آالف ج١ٕٗ ٌٍؼ١ٍّح ٚاٌغ١اس ػٍٝ اٌجشح، فمّٕا تؼًّ اٌؼ١ٍّح 

تاٌّثٍغ األٚي، ٌٚىٓ ال ذضاي ٚاٌذذٟ ذذراج ٌٍغ١اس تاعرّشاس 

ٓ دشٍج فٟ  ِِ ٚاٌىشف ػٕذ االطثاء ٟٚ٘ فم١شج، فًٙ ػ١ٍٕا 

٠ٍضَ إخثاس طادثرٗ؟ ِغ اٌؼٍُ االٔرفاع تاٌّثٍغ اٌثأٟ فٟ رٌه أَ 

ا. ا ػ١ٍٕا فٟ رٌه، ٚجضاوُ هللا خ١شًّ ا شذ٠ذًّ  أْ ٕ٘ان دشجًّ

   اٌجٛاب:

  اٌذّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛

ٓ ٌٛاصَ  ِِ فال دشج ػ١ٍىُ فٟ االٔرفاع تاٌّثٍغ اٌثأٟ، فئْ اٌغ١اس 

  اٌؼ١ٍّح.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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إذا أراد أن ٌبٌع شًٌئا كان به عٌب وأصلحه فهل ٌلزمه 

 إخبار المشتري بذلك؟

 اٌغؤاي:

اورشفُد فجؤج أْ اٌرٛورٛن اٌخاص تٟ اٌزٞ أػًّ ػ١ٍٗ ٠ٛجذ  -ٔ

َّّٝ ػٕذ أً٘ اٌظٕؼح )ػ١ة  ف١ٗ ػ١ة فٟ ضٍٍغ أعاعٟ ِٕٗ ٠غ

ششػٟ(، ٚ٘زا اٌؼ١ة ػثاسج ػٓ ذآوً فٟ ٘زا اٌضٍغ خغف تغؼش 

اٌرٛورٛن، فؼٕذِا ػشضُد اٌرٛورٛن ٌٍث١غ لْثً اورشاف ٘زا اٌث١غ 

أٌف ج١ٕٗ، ٚتؼذ اورشاف اٌؼ١ة لاي اٌراجش:  ٔٔواْ عؼشٖ 

ٓ  7"ع١ىْٛ عؼشٖ  ِِ آالف ج١ٕٗ"، ٚ٘زا اٌؼ١ة فٟ اٌذم١مح ١ٌظ 

اٌضٍغ ١ٌٚظ فٟ ِٕرظفٗ أٚ  اٌؼ١ٛب اٌخط١شج؛ ألٔٗ فٟ أػٍٝ

أعفٍٗ، ٚأٔا تذىُ خثشذٟ اٌغاتمح فٟ ٘زا اٌّجاي أسٜ أْ إطالح 

ا ف١ّىٓ ٌذاِٗ تـ  ًّٙا فمظ ػٕذ اٌذذاد،  ٕٓ٘زا اٌؼ١ة ٠غ١ش جّذًّ ج١ٕ

ٌىٓ ال أضّٓ أْ ٠ؼٛد ٘زا اٌؼ١ة تؼذ رٌه أَ ال؟ ٠ؼٕٟ غاٌثًّا لذ ال 

 ٠ىْٛ ٕ٘ان أٞ ِشىٍح فٟ اٌرٛورٛن. 

أت١غ اٌرٛورٛن ٠ٕثغٟ أْ ألٛي ٌٍّشرشٞ إٔٗ واْ  ٚاٌغؤاي: ً٘ ٌّا

تٗ ػ١ة ٚلذ أطٍذرٗ، ِغ أٔٗ لذ ٠رّغه فٟ ٘زٖ اٌذاٌح تاٌّثاٌغح 

فٟ إٔماص اٌغؼش أَ ال ٠ٍضِٕٟ إخثاسٖ ِا دِد عؤعٍّٗ اٌرٛورٛن 

ا ال شٟء تٗ؟ ًّّ  ع١ٍ

ٓ أطٍخ عٍؼح ٚػشضٙا ٌٍث١غ ٠جة ػ١ٍٗ ػٕذ  -ٕ َِ ا ً٘  ًِّ ػّٛ

ٔٗ واْ تٙا ػ١ة ثُ أطٍذٗ أَ ال ٠ٍضِٗ ت١ؼٙا أْ ٠خثش اٌّشرشٞ أ

 رٌه؟

 اٌجٛاب:

  اٌذّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛

ٓ اٌؼ١ة. ِِ  تً ذخثش تاٌؼ١ة اٌزٞ أطٍذرٗ؛ ألْ ٘زا ١ٌظ واٌغ١ٍُ 

 

 موقع أنا السلفً
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 عقٌدة

فً ذكر مناظرة جرت بٌن جبري وسنً جمعهما  -تابع -٘ٙٓ

 مجلس مذاكرة )شفاء العلٌل(. د/ ٌاسر برهامً

 مقدمة الكتاب )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن -ٔٓٓ 

باب ذكر األمر بلزوم الجماعة والنهً عن الفرفة  -ٕٓٓ

 )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

باب ذكر افتراق األمم فً دٌنهم وعلى كم تفترق هذه  -ٖٓٓ

 األمة )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

)أصول اعتقاد أهل السنة(.  معتقد علً بن المدٌنً -ٙٔٓ 

 الشٌخ/ عصام حسنٌن

معتقد اإلمامٌن أبً زرعة وحاتم الرازٌٌن )أصول  -7ٔٓ

 اعتقاد أهل السنة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

وصفاته وأسمائه  -عزوجل -باب جّماع توحٌد هللا  -8ٔٓ

 )أصول اعتقاد أهل السنة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

( )فً ظالل األسماء الحسنى(. الشٌخ ٕاسم هللا الحفٌظ ) -ٙٓٓ 

 إٌهاب الشرٌف

( )فً ظالل األسماء الحسنى(. ٖاسم هللا الحفٌظ ) -7ٓٓ

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

()فً ظالل األسماء الحسنى(. ٔاسم هللا اللطٌف ) -8ٓٓ

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 

 

 وعلومه الكرٌم القرآن

 سورة األنفال )ختمة مرتلة(. د/ ٌاسر برهامً -8ٓٓ

 سورة التوبة )ختمة مرتلة(. د/ ٌاسر برهامً  -9ٓٓ

( من تفسٌر ابن جرٌر )تفسٌر سورة ٕٔ -٘ٔاآلٌات ) -٘ٓٓ 

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 8ٕ -ٖٕاآلٌات ) -ٙٓٓ

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 7ٖ -9ٕاآلٌات ) -7ٓٓ

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 8ٗ -8ٖاآلٌات ) -8ٓٓ

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

سورة  ( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر9٘ -9ٗاآلٌات ) -9ٓٓ

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 8٘ -9ٗاآلٌات ) -ٓٔٓ

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

 ( )تفسٌر سورة إبراهٌم(. د/ ٌاسر برهامًٕٔاآلٌة ) -ٕٔٓ 

 

 

 حدٌث

باب ما ٌقول إذا أوى إلى فراشه )األدب الُمْفَرد(. د/  -8٘ٔ

 ٌاسر برهامً

باب ٌضع ٌده تحت خده )األدب الُمْفَرد(. د/ ٌاسر  -8ٙٔ

 برهامً

كتاب الفتن ) الشرح المفهم لما انفرد به البخاري  -تابع -8ٕٓ 

 ن مسلم(. د/ ٌاسر برهامًع

 

 

 وأصوله فقه

فقه السنة(.  -رأي الفقهاء فً الفسخ بالعٌب )باب الزواج -ٗٔٓ

 د/ ٌاسر برهامً

مبطالت المسح على الخفٌن )دقٌقة فقهٌة( . الشٌخ سعٌد  -ٕٕٓ 

 محمود

المسح على الجبٌرة والعمامة والخمار )دقٌقة فقهٌة(.  -ٖٕٓ

 الشٌخ/ سعٌد محمود

 ( )دقٌقة فقهٌة( . الشٌخ سعٌد محمودٔموجبات الغسل ) -ٕٗٓ

( )دقٌقة فقهٌة( . الشٌخ/ سعٌد ٕموجبات الغسل ) -ٕ٘ٓ

 محمود
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 ورقائق وتربٌة تزكٌة

 ما هو جزاء الجنة؟. د/ أحمد فرٌد

شرع هللا هو الروح وهو النور )خواطر إٌمانٌة(. د/  -ٔٔٓ 

 أحمد فرٌد

اجتهاد السلف فً طاعة هللا )خواطر إٌمانٌة(. د/ أحمد  -ٕٔٓ

 فرٌد

 األعمال بالخواتٌم )خواطر إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌد -ٖٔٓ

 
 (. د/ ٌاسر برهامًٌٕوم النجاة.. عاشوراء )

 عاشوراء .. وسنة هللا فً طرٌق المؤمنٌن. د/ ٌاسر برهامً

 عاشوراء.. فوائد دعوٌة وتربوٌة. د/ ٌاسر برهامً

 
 الزواج المبكر. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 ٖٓاألحترام والصراحة ) -المصداقٌة -أشعاره باألهمٌة -٘ٓٓ 

 وسٌلة لتربٌة األبناء(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 

 

 فكر ومنهج

فصل فى كذب الرافضً على عمر جهله حد الخمر  -7ٔٓ

 )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً

 من هو مؤسس المذهب الشٌعً؟. الشٌخ/ عصام حسنٌن 

 

 

 العربٌةللؽة ا

مقدمة )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عبد المعطً عبد 

 الغنً

تمهٌد )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عبد المعطً  -ٔٓٓ

 ًعبد الغن

الكالم وما ٌتألف منه )شرح المقدمة اآلجرومٌة(.  -ٕٓٓ

 الشٌخ/ عبد المعطً عبد الغنً
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