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 (ٔٔتؤمالت فً حجة الوداع )

 كتبه/ ٌاسر برهامً

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

ًَ هللاُ َعْنهُ -قال جابر  َة َقْد ُضِرَبْت لَُه بَِنمِ -َرِض َرَة، : َفَوَجَد اْلقُبَّ

ْمُس أََمَر بِاْلَقْصَواِء َفُرِحلَْت لَُه،  َفَنَزلَ بَِها، َحتَّى إَِذا َزاَغْت الشَّ

اَس، َوَقالَ: ) إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َفؤََتى َبْطَن اْلَواِدي؛ َفَخَطَب النَّ

ْوِمُكْم َهَذا فًِ َشْهِرُكْم َهَذا فًِ بَ  ٌَ ُكْم، َكُحْرَمِة  ٌْ لَِدُكْم َهَذا، َحَراٌم َعلَ

ًَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء  ِة َتْحَت َقَدَم ٌَّ ٍء ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِ ًْ أاََل ُكلُّ َش

لَ َدٍم أََضُع ِمْن ِدَمابَِنا َدُم اْبِن َربٌَِعَة  ِة َمْوُضوَعٌة؛ َوإِنَّ أَوَّ ٌَّ اْلَجاِهلِ

لٌ، َوِرَبا ْبِن اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْسَتْرِضًعا ِفً َبنًِ َسْعٍد َفَقتَ  ٌْ لَْتُه ُهَذ

اِس ْبِن َعْبِد  لُ ِرًبا أََضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبَّ ِة َمْوُضوٌع؛ َوأَوَّ ٌَّ اْلَجاِهلِ

ُكْم  َساِء؛ َفإِنَّ َ فًِ النِّ
قُوا هللاَّ ُه َمْوُضوٌع ُكلُُّه، َفاتَّ لِِب، َفإِنَّ اْلُمطَّ

ِ، َواْسَتْحلَْلُتْم فُ  ِ، َولَُكْم أََخْذُتُموُهنَّ بِؤََماِن هللاَّ ُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة هللاَّ

ٌُوِطْبَن فُُرَشُكْم أََحًدا َتْكَرُهوَنُه؛ َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك  ِهنَّ أَْن اَل  ٌْ َعلَ

ُكْم ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ  ٌْ ٍح، َولَُهنَّ َعلَ َر ُمَبرِّ ٌْ َفاْضِرُبوُهنَّ َضْرًبا َغ

ْم َما لَْن َتِضلُّوا َبْعَدهُ إِْن اْعَتَصْمُتْم بِِه: بِاْلَمْعُروِف، َوَقْد َتَرْكُت فٌِكُ 

ِ، َوأَْنُتْم ُتْسؤَلُوَن َعنًِّ؛ َفَما أَْنُتْم َقاِبلُوَن؟ ( َقالُوا: َنْشَهُد ِكَتاُب هللاَّ

ْرَفُعَها إَِلى  ٌَ اَبِة  بَّ َت َوَنَصْحَت. َفَقالَ بِإِْصَبِعِه السَّ ٌْ َك َقْد َبلَّْغَت َوأَدَّ أَنَّ

اِس: )السَّ  ْنُكُتَها إَِلى النَّ ٌَ (. َثاَلَث اللَُّهمَّ اْشَهْد، اللَُّهمَّ اْشَهدْ َماِء َو

اٍت.   .)رواه مسلم(َمرَّ

ِه َوَسلَّمَ -فً خطبة النبً  ٌْ بَعَرَفة قواعد بناء  -َصلَّى هللاُ َعلَ

 المجتمع المسلم، وهدم الجاهلٌة.

ِه َوَسلَّمَ -بدأ النبً  ٌْ ن ُحرمة الدماء واألموال، ببٌا -َصلَّى هللاُ َعلَ

(، وتعظٌم هذه الُحُرمات؛ إذ َشبَّهَها َوأَْعَراَضُكمْ وفً رواٌة: )

(: إشارة َبلَدُكْم َهَذابحرمة هذا الٌوم العظٌم فً الشهر العظٌم. و)

ة المكرمة واألرض الحرام  وإن كان هو فً َعَرفة -إلى َمكَّ

َست ِمن الَحَرم، لكنه ٌشٌر إلى البلدة ٌْ غلّظ األمر بهذه ف -ولَ

 التشبٌهات.

ِه َوَسلَّمَ -وقد كرر النبً  ٌْ هذا التؤكٌد ٌوم النحر،  -َصلَّى هللاُ َعلَ

وفً خطبته فً أٌام التشرٌق، إضافة إلى النصوص العامة التً 

-ُتعظم حرمة المسلمٌن فً دمه وماله وعرضه؛ وكؤن النبً 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌَسفك بعُضها كان ٌخاف على أُمَّ  -َصلَّى هللاُ َعلَ تِه أن 

َته ِمن شٌبٌن، فحٌن َنَزلَْت َهِذِه  دماَء بعض؛ إذ أن هللا قد أعاذ أُمَّ

ُة: ) ٌَ ُكْم َعَذاًبا ِمْن َفْوقُِكمْ اْْل ٌْ ْبَعَث َعلَ ٌَ ( قُلْ ُهَو اْلَقاِدُر َعلَى أَْن 

ِ (٘ٙ)األنعام: ِه َوَسلَّمَ -؛ َقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ وُذ أَعُ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ

(، قال: أَُعوُذ بَِوْجِهكَ (؛ َقالَ: )أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجلُِكمْ (، َقالَ: )بَِوْجِهكَ 

ٌُِذٌَق َبْعَضُكْم َبؤَْس َبْعٍض ) ًعا َو ٌَ ْلبَِسُكْم ِش ٌَ ِ أَْو  -(؛ َقالَ َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َسرُ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ( )رواه َهَذا أَْهَوُن أَْو َهَذا أَ

 البخاري(. 

ِه َوَسلَّمَ -ولذا قال النبً  ٌْ فً الحدٌث الصحٌح الذي  -َصلَّى هللاُ َعَل

َ َزَوى لًِ : )-رضً هللا عنه-رواه ُمْسلٌِم عن َثْوَبان 
إِنَّ هللاَّ

ْبلُُغ ُمْلُكَها َما  ٌَ تًِ َس ُت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها، َوإِنَّ أُمَّ ٌْ اأْلَْرَض، َفَرأَ

ٌََض، َوإِنًِّ َسؤَْلُت ُزِوَي لًِ ِمنْ  ِن اأْلَْحَمَر َواأْلَْب ٌْ َها، َوأُْعِطٌُت اْلَكْنَز

ا  ِهْم َعُدّوً ٌْ ٌَُسلَِّط َعلَ ٍة، َوأَْن اَل  ٌُْهلَِكَها بَِسَنٍة َعامَّ تًِ أَْن اَل  َربًِّ أِلُمَّ

ا ُمحَ  ٌَ َضَتُهْم، َوإِنَّ َربًِّ َقالَ  ٌْ ْسَتبٌَِح َب ٌَ ُد: إِنًِّ ِمْن ِسَوى أَْنفُِسِهْم َف مَّ

تَِك أَْن اَل أُْهلَِكُهْم  ُتَك أِلُمَّ ٌْ ٌَُردُّ َوإِنًِّ أَْعَط ُه اَل  ُت َقَضاًء، َفإِنَّ ٌْ إَِذا َقَض

ْسَتبٌُِح  ٌَ ا ِمْن ِسَوى أَْنفُِسِهْم  ِهْم َعُدّوً ٌْ ٍة، َوأَْن اَل أَُسلَِّط َعلَ بَِسَنٍة َعامَّ

ِهْم مَ  ٌْ َضَتُهْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعلَ ٌْ َن -ْن بِؤَْقَطاِرَها َب ٌْ أََو َقالَ: َمْن َب

ْسبًِ َبْعُضُهْم َبْعًضا -أَْقَطاِرَها ٌَ ٌُْهلُِك َبْعًضا َو ُكوَن َبْعُضُهْم  ٌَ  (.َحتَّى 

وبالفعل فإن سفك الدماء وانتهاك الحرمات كانت ِمن أعظم 

ة، وَتَسلُّط األعداء علٌها؛ فما أَخذوا بالَدهم  أسباب الفساد فً األُمَّ

انَتهكوا حرماتهم إال لما سَفك بعُضهم دماَء بعض، وسبى و

بعضهم بعًضا؛ وهذا ٌدلنا على ِعَظم َخَطر هذا األمر وعدم 

االستهانة به، فقد ُبنً المجتمع المسلم على تعظٌم حرمات أبناء 

اإلسالم ِمن كل وطٍن أو شعٍب أو قومٌة أو قبٌلة أو عابلة؛ 

ن، أو بالوالدة ألبوٌن مسلمٌن بالنطق بالشهادتٌ-فبثبوت اإلسالم 

تثبت كل هذه  -أو أحدهما، وباألمور األخرى التً فٌها خالف

الحقوق، والحفاظ على استقرار المجتمع ِمن داِخلِه، وبرعاٌتها؛ 

ْسَتِحلُّون دماء المسلمٌن  ٌَ -ولذا كانت الخوارج والروافض الذٌن 

نة على تكفٌر أهل  ِمن أخطر أهل البدع، إذ َبَنوا ذلك -ِمن أهل السُّ

الُسنَّة وهم عامة أهل اإلسالم، وال تجد أحًدا ٌستهٌن بؤمر الدماء 

ْحَذر المسلمون ِمن كل ما  ٌَ إال كان مخذواًل فً الدنٌا واْلخرة؛ َفْل

 ٌإدي إلى سفك الدماء بغٌر حق.

ثم كانت الخالفات السٌاسٌة هً السبب الثانً فً الخطورة بعد 

وتوقف دعوتهم  اء المسلمٌن،البدع التً أدت إلى سفك دم
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لُمات إلى النور؛ فال  الجهادٌة التً ُتْخِرج األمَم واألقواَم ِمن الظُّ

بد أن تظل الخالفات السٌاسٌة فً حٌزها، حتى ال ٌسمح لها 

 بالتسبب فً االقتتال داخل المجتمع المسلم.

َمم  ِمن أعظم  -فٌما ٌتعلق باألموال واألعراض-ثم ٌؤتً فساد الذِّ

ُتنا إال أسبا ب هدم األمة وحصول الضرر ألبنابها، وهل ضعفت أُمَّ

؟! ًّ  ِمن خالل البَِدع والنزاعات السٌاسٌة والفساد المالً والُخلُقِ

ة  ئ ِمن ِحدَّ ٌَُهدِّ ٌَُحاِرب الفساَد الَعَقِدّي، َوْل فَمن أراد باألمة خًٌرا َفْل

ْجَتِهد ف ٌَ ً الدعوة االستقطاب والعناد فً النزاعات السٌاسٌة، وْل

 اإلصالحٌة، التً بها ٌمتنع الفساد المالً والسلوكً والُخلُقً.

ِه َوَسلَّمَ -ثم كان هدم الجاهلٌة الذي أْعلََنه الرسول  ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

فقال:  -علٌه الصالة والسالم-فً أكبر تجمٍع ِمن الصحابة َشِهَده 

ِة تَ ) ٌَّ ٍء ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِ ًْ ًَّ َمْوُضوعٌ أاََل ُكلُّ َش  (. ْحَت َقَدَم

ا إال بهدم الجاهلٌة؛ فكما أن كلمة  إن اإلسالم ال ٌقوم قٌاًما تاّمً

فالنفً هدم  التوحٌد: "ال إله إال هللا" تتضمن النفً واإلثبات،

جاهلٌة الشرك والكفر، واإلثبات إقامة اإلٌمان باهلل والتزام 

ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ -شرعه ودٌنه الذي َبَعث به رسولَه  ٌْ ؛ -َعلَ

فكذلك المجتمع المسلم ال تتم َمَصالِحه إال بوضع الجاهلٌة 

 وَهْدِمها.

والجاهلٌة: نسبة إلى الجهل، وهً حالة ومرحلة ما قْبل اإلسالم، 

مجال العقٌدة والحكم، ووضع المرأة  وخصابصها وممٌزاتها فً:

َنها والحمٌة والعصبٌة، والنظام االقتصادي، وفً أمور أخرى  ٌَّ ب

ِه َوَسلَّمَ -النبً  ٌْ  .-َصلَّى هللاُ َعلَ

وفً كل واحدة ِمن هذه الممٌزات التً وردت بها نصوص 

نة منها ما ٌكون جاهلٌَة ُكْفٍر وِشْرٍك، ومنها ما ٌكون  القرآن والسُّ

 جاهلٌَة معصٌٍة أو بدعة.

تْ ): -تعالى-فؤما فً مجال العقٌدة، فقد قال  ُهْم َوَطابَِفٌة َقْد أََهمَّ

قُولُوَن َهلْ لََنا ِمَن  ٌَ ِة  ٌَّ َر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهلِ ٌْ ِ َغ ُظنُّوَن بِاهللَّ ٌَ أَْنفُُسُهْم 

ٌُْخفُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم َما اَل   ِ ٍء قُلْ إِنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه هلِلَّ ًْ اأْلَْمِر ِمْن َش

قُولُوَن لَْو َكاَن لََنا ِمَن اأْلَْمِر  ٌَ ٌء َما قُتِْلَنا َهاُهَنا ُقلْ ٌُْبُدوَن لََك  ًْ َش

ِهُم اْلَقْتلُ إَِلى َمَضاِجِعِهْم  ٌْ ٌُوتُِكْم لََبَرَز الَِّذٌَن ُكتَِب َعلَ لَْو ُكْنُتْم فًِ ُب

ُ َعلٌٌِم 
َص َما فًِ قُلُوبُِكْم َوهللاَّ ٌَُمحِّ ُ َما فًِ ُصُدوِرُكْم َولِ

ًَ هللاَّ ْبَتلِ ٌَ َولِ

ُدورِ   . (ٗ٘ٔ:)آل عمران( بَِذاِت الصُّ

رت فً اْلٌة بإنكار  فَظنُّ الجاهلٌة: عقٌدتها الفاسدة، والتً فُسِّ

الَقَدر، وبإنكار الحكمة، وباالعتراض على التشرٌع الذي أمر به 

ِه َوَسلَّمَ -النبً  ٌْ فً أمر عزوة أُُحد؛ فإنكار الحكمة  -َصلَّى هللاُ َعلَ

لٌة، وال شك فً الَقَدر وإنكار الحكمة فً التشرٌع ِمن َظنِّ الجاه

أن هذه بعض البقاٌا التً بقٌت عند البعض الذٌن َشِهدوا أُُحًدا؛ 

وهذا ٌدلنا داللة واضحة على أن ِمن الجاهلٌة ما ال ٌكون كفًرا؛ 

فإن الذٌن قالوا ذلك كانوا مَمن َشِهد أُُحًدا، ولٌسوا منافقٌن، فإن 

ٌَشْ  ًّ ابن سلول، ولم  َهدوا المنافقٌن رجعوا مع عبد هللا بن أَُب

َولََقْد الوقعة، ولقد َعَفا هللا عن َمن َشِهدوا الواقعة، بنص اْلٌة: )

ُ َعْنُهمْ   .(٘٘ٔ)آل عمران:( َعَفا هللاَّ

ولذا ٌجب الحذر ِمن الخطؤ الكبٌر فً استعمال لفظ: "الجاهلٌة" 

مرادًفا للفظ الكفر، كما كثر  -خصوًصا فً وصف المجتمع-

 بَِعه.استعماله عند سٌد قُْطب وَمن تَ 

ا بالكلٌة كجماعات  - ًٌ اه جاهل وبعُضهم َكفَّر المجتمع الذي َسمَّ

، فحكموا بالكفر على كل -كشكري مصطفى وَمن َواَفَقه-التكفٌر 

 أفراده إال جماعتهم.

ومنهم َمن َكفَّر طوابف كثٌرة ِمن المجتمع: كالدولة والجٌش  -

ك فً والشرطة، واألحزاب والهٌبات السٌاسٌة، وكل َمن ٌشار

االنتخابات بلوازم باطلة أن هذا رًضا بالطاغوت والشرك، وهذا 

 باطل.

ومنهم َمن جعل المصطلح ُمَماثاًِل لمصطلح "دار الكفر" عند  -

م المجتمع إلى ثالث  أهل العلم، كما فعله محمد قطب، ثم قسَّ

 طبقاٍت ِمن جهة الحكم على األفراد:

 لهم. مسلمٌن بال شبهة، وهذه طبقة المتابعٌن -ٔ

ا بال ضوابط التفرٌق  -ٕ وكفار بال شبهة، وقد توسعوا فٌها جّدً

ن النوع  ٌْ ن الكفر األكبر واألصغر، وبال ضوابط التفرٌق ب ٌْ ب

والعٌن، وبال تطبٌق لمسابل استٌفاء الشروط وانتفاء الموانع، 

بل ٌجعلونها ِمن الشبهات التً ال بد ِمن ردها؛ فحصل الخلل 

 طلح.العظٌم بسبب هذا المص
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وأما الطبقة الثالثة فهً الطبقة المتمٌعة التً ال نشغل أنفسنا  -ٖ

بالحكم علٌها، كما قال عنهم صاحُبه فً "التوقف والتبٌن" عبد 

المجٌد الشاذلً: "فنتوقف فً مواضع اللوث"، وهذه الطابفة 

مجهولة الحكم ٌسهل اتخاذ المواقف ضدها، وٌقع التساهل فً 

وأموالها للخطر فداًء للطابفة األولى، تعرٌض دمابها وأعراضها 

وَمن كان منهم مسلًما فً الحقٌقة فحسابه على هللا فً اْلخرة، 

نعوذ باهلل ِمن -وال ٌضرنا سفك دمه أو انتهاك حرمته فً الدنٌا 

 .-ذلك

وال شك أن التوسع فً هذا األمر أدى إلى أنواع المخاطر التً 

د المجتمعات الُمْسلِمة، وهً فً الحقٌقة ِمن البَِدع التً هً  ُتَهدِّ

ِمن َظنِّ الجاهلٌة، لعدم وجود الدلٌل علٌها، وبنابها على الجهل 

 ال العلم.

فصاًل رابًعا فً "زاد المعاد" حول  -َرِحَمُه هللاُ -وقد ذكر ابن القٌم 

ٌَّن فٌه شمولَ ذلك ألنواٍع ِمن البَِدع االعتقادٌة  َظنِّ الجاهلٌة، َب

 أو ما ٌكون بدعة. سواء ما ٌكون كفًرا 

 .-بإذن هللا-نذكره فً المقال القادم 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 التحول السٌاسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

 كتبه/ عالء بكر

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

تح( الفلسطٌنٌة فً أواخر الخمسٌنٌات فً فقد تؤسست منظمة )ف

الكوٌت برباسة )ٌاسر عرفات(، فكانت تتوًٌجا لنشاٍط سٌاسًٍ 

سري لشباٍب فلسطٌنً كان ٌعمل فً الكوٌت، وقد بدأت المنظمة 

أنشطتها بدون تنسٌق مع القاهرة، وأطلقت )فتح( أول شرارة 

 م. 6ٙ٘ٔللعمل المسلح ضد إسرابٌل فً أول ٌناٌر 

ت )منظمة التحرٌر( الفلسطٌنٌة بقراٍر ِمن مإتمر القمة ثم تكون

م بالقاهرة استجابة القتراح ِمن مصر بإقامة 6ٙٗٔالعربً عام 

وعهد برباستها لـ)أحمد الشقٌري(، وبعد هزٌمة كٌاٍن فلسطٌنًٍ، 

م طرقت منظمة )فتح( أبواب القاهرة لفتح باٍب 6ٙ1ٌٔونٌو 

لناصر اعترافه بالمنظمة، جدٌٍد للعمل ضد إسرابٌل، وأظهر عبد ا

ووافق على مساعدتها فً التموٌل والتسلٌح والتدرٌب، وبعد 

استقالة )الشقٌري( ِمن رباسة منظمة )التحرٌر( فً عام 

م تولى )ٌاسر عرفات( رباسة منظمة )التحرٌر(، واحتفظ 6ٙ6ٔ

م قرر 61ٗٔم، وفً أكتوبر ٕٗٓٓبرباستها حتى وفاته عام 

الرباط بالمغرب اعتبار منظمة التحرٌر مإتمر القمة العربً فً 

 الممثل الشرعً الوحٌد للشعب الفلسطٌنً. 

مارست )منظمة التحرٌر( التً صارت تجمع كل الفصابل 

 -وتهٌمن علٌها منظمة )فتح(-العسكرٌة والشعبٌة الفلسطٌنٌة 

العمل المسلح بعملٌاٍت فدابٌٍة ضد إسرابٌل، ِمن الدول العربٌة 

مع إسرابٌل، ولكن قٌادة المنظمة تسببت  التً تشترك حدودها

فً مواجهاٍت مع أنظمة هذه الدول العربٌة؛ بسبب عدم التنسٌق 

معها ِمن جهٍة، وبسبب التدخل أحٌاًنا فً شبونها الداخلٌة ِمن 

جهٍة أخرى، فتم تصفٌة المقاومة الفلسطٌنٌة فً األردن فً عام 

تحت  م، وتحجٌمها فً سورٌا، وإنشاء جماعات منها61ٔٔ

م تم 68ٕٔسٌطرة النظام السوري وتدٌن له بالوالء، وفً 

إخراج رجال المقاومة الفلسطٌنٌة ِمن جنوب لبنان وبٌروت بعد 

االجتٌاح اإلسرابٌلً للبنان، وهكذا تم تصفٌة العمل الفلسطٌنً 

 المسلح ضد إسرابٌل فً الدول العربٌة المحٌطة بإسرابٌل. 

 مصر ومنظمة التحرٌر: 

مة )التحرٌر( بقراٍر ِمن مإتمر القمة العربً فً عام أنشؤت منظ

م باقتراٍح ِمن مصر، وتبنت مصر المنظمة، وبعد تواصل 6ٙٗٔ

منظمة )فتح( مع القاهرة تولى )ٌاسر عرفات( رباسة منظمة 

 م خلًفا للشقٌري.  6ٙ6ٔ)التحرٌر( عام 

وعندما ساءت أوضاع المقاومة مع القٌادة السٌاسٌة فً األردن 

حكومة عسكرٌة،  -ملك األردن-دِّ تشكٌل الملك حسٌن إلى ح

خاضت معركة دامٌة لتصفٌة المقاومة الفلسطٌنٌة فً األردن 

م، ساهمت مصر فً  61ٓٔانتهت بمذبحة )أٌلول األسود( فً 

 إنقاذ عرفات ورجاله. 

م على تحسن العالقات المصرٌة 61ٖٔساعد انتصار أكتوبر 

لتصالح مع إسرابٌل ساءت الفلسطٌنٌة، لكن مع اتجاه مصر ل

الفلسطٌنٌة(  -العربٌة( عامة و)المصرٌة  -العالقات )المصرٌة 

خاصة، وتكونت جبهة تضم سورٌا ولٌبٌا والجزابر، والٌمن 

الدٌمقراطٌة الشعبٌة، ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً مواجهة 

م، وتطور األمر 611ٔمصر فً مإتمر طرابلس فً دٌسمبر 

العربٌة لمصر بعد اتفاق )كامب دافٌد( وتوقٌع إلى مقاطعة الدول 

م، وتم نقل مقر 616ٔمصر لمعاهدة سالم مع إسرابٌل فً 

 الجامعة العربٌة ِمن القاهرة إلى تونس.

وقد رفضت منظمة التحرٌر اتفاق "كامب دافٌد" رفًضا قاطًعا، 

وشاركت فً المقاطعة لمصر، وهً المقاطعة التً استمرت حتى 

 ات. أواخر الثمانٌنٌ

قامت إسرابٌل بشنِّ هجمات قوٌة وعنٌفة على قواعد المقاومة 

م، ثم غزت 618ٔالفلسطٌنٌة فً جنوب لبنان بداٌة ِمن عام 

م ودخلت بٌروت، وفرضت القوات اإلسرابٌلٌة  68ٕٔلبنان عام 

 ٓٔحصاًرا على رجال المقاومة الفلسطٌنٌة فً بٌروت لمدة 

لخروج ِمن لبنان ومعه أسابٌع، اضطر بعده ٌاسر عرفات إلى ا

م. وتم اختٌار تونس 68ٕٔأغسطس  ٕٔألف مقاتل فً  ٕٔ

ا جدًٌدا لمنظمة التحرٌر، وفً تونس اغتالت إسرابٌل  لتكون مقّرً

وقصفت  -ِمن كبار قٌادات المنظمة-صالح خلف وخلٌل الوزٌر 

 مقر المنظمة ذاته. 
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 مصالحات عربٌة:

فً لبنان، وتحقٌق م أمكن تهدبة األوضاع  681ٔمع نهاٌة عام 

ن الفصابل الفلسطٌنٌة خالل اجتماع المجلس الوطنً  ٌْ مصالحة ب

ن الجزابر والمغرب،  ٌْ الفلسطٌنً فً الجزابر، وأعٌدت العالقات ب

مع سعً إلى التسوٌة السٌاسٌة لمشكلة الصحراء، كما تمت 

ن لٌبٌا وتونس، والمصالحة بٌن لٌبٌا والعراق،  ٌْ المصالحة ب

ن األردن ومنظمة التحرٌر، إلى جانب تحقق قدٍر وعقد اتفاقٌة ب ٌْ

ِمن االتفاق العربً تجاه الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة )حرب الخلٌج 

 األولى( فً مإتمر عمان. 

م أعلن األردن فك ارتباط األردن بالضفة 688ٔوفً عام 

الغربٌة، حتى ٌتٌح للفلسطٌنٌٌن إقامة دولة مستقلة لهم، وأعلن 

اخر العام اعتراف منظمة التحرٌر بحق ٌاسر عرفات فً أو

إسرابٌل فً الوجود إلى جوار دولة فلسطٌنٌة، وأعلن أًٌضا نبذ 

 المنظمة الستخدام العنف. 

قرر مإتمر القمة العربٌة فً عمان السماح بعودة العالقات 

ٌْن مصر والدول العربٌة، وسرعان ما أعٌدت هذه  الثنابٌة ب

م لمقعدها فً الجامعة 686ٔ العالقات بالفعل، وعادت مصر عام

 العربٌة فً مإتمر القمة الطارئ فً الدار البٌضاء. 

م أظهر 66ٓٔأغسطس  ٕفً أعقاب غزو العراق للكوٌت فً 

الذي كان ٌرغب فً تؤٌٌد العراق لالنتفاضة الفلسطٌنٌة -عرفات 

تؤٌٌده لصدام حسٌن مما أدخل المنظمة  -م681ٔالتً بدأت عام 

لخلٌج عامة والكوٌت خاصة، وأدخل فً قطٌعٍة مع دول ا

المنظمة فً عزلة عربٌة، كانت ِمن أسباب دخول عرفات فً 

ن  ٌْ مفاوضات للسالم مع إسرابٌل، انتهت بتوقٌع عدة اتفاقات ب

السلطة الفلسطٌنٌة وإسرابٌل، منها: إعالن )أوسلو( فً 

م، واتفاق )واي 66٘ٔم، واتفاق )طابا( فً سبتمبر 66ٕٔ

م، ومذكرة )شرم الشٌخ( فً 668ٔ رٌفر( فً أكتوبر

م. وقد ترتب على هذه االتفاقات دخول السلطة 666ٔسبتمبر

الفلسطٌنٌة وعرفات إلى قطاع غزة فً ظل مفاوضات للسالم لم 

الحد  -أكثر ِمن عشرٌن سنة-تحقق رغم مرور السنوات الطوٌلة 

 األدنى ِمن المطالب الفلسطٌنٌة. 

 بٌل:اعتراف منظمة التحرٌر بدولة إسرا

أعقب نهاٌة حرب الخلٌج الثانٌة )حرب تحرٌر الكوٌت( وإخراج 

صدام حسٌن ِمن الكوٌت بدء مساعً أمرٌكٌة حثٌثة إلٌجاد 

تسوٌة سلمٌة للنزاع فً الشرق األوسط فً ظل الظروف التً 

مرت بها المنطقة، والتً تجعل العرب أكثر استجابة للضغوط 

 األمرٌكٌة. 

قناع أطراف النزاع بالتفاوض خالل بدأت الجهود األمرٌكٌة إل

 ٕٕٗم على أساس قراري األمم المتحدة رقم: 66ٔٔعام 

أكتوبر  ٖٓ، وإجراء مفاوضات متعددة األطراف، وفً 8ٖٖو

م افتتح مإتمر )مدرٌد( للسالم فً الشرق األوسط على 66ٔٔ

مستوى وزراء الخارجٌة إال أسبانٌا وإسرابٌل، فكان ٌمثِّل كل 

زراء، وقد انتقلت المفاوضات بعدها إلى منهما ربٌس الو

واشنطن ما ٌقرب ِمن عامٌن، عقدت خاللهما عشر جوالت، 

ن  ٌْ ولكنها توقفت بسبب اإلعالن عن التوصل إلعالن مبادئ ب

ن إسرابٌل ومنظمة التحرٌر  ٌْ طرفً النزاع بعد مفاوضات سرٌة ب

فً )أوسلو(، حٌث ساعدت سرٌة المفاوضات فً الوصول إلى 

عالن فً ظل قبول قٌادتً الطرفٌن تقدٌم تنازالت مإثرة هذا اإل

لتحقٌق االتفاق، وهو ما لم ٌكن متوفًرا فً المفاوضات العلنٌة 

 التً جرت فً واشنطن. 

م وبعد مفاوضات )أوسلو( تم االعتراف 66ٖٔسبتمبر  6فً 

ن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة برباسة )ٌاسر عرفات(  ٌْ المتبادل ب

ودولة إسرابٌل وٌمثلها ربٌس  -فلسطٌنًممثلة للشعب ال-

 ٖٔوزرابها )إسحاق رابٌن(. وتم توقٌع الطرفٌن فً ٌوم 

م فً حدٌقة البٌت األبٌض فً واشنطن على 66ٖٔسبتمبر 

اتفاق إعالن مبادئ للترتٌبات االنتقالٌة لحكم ذاتً فلسطٌنً فً 

غزة وأرٌحا، تتضمن االنسحاب اإلسرابٌلً ِمن قطاع غزة 

ٌحا، ونقل السلطة فٌهما للفلسطٌنٌٌن كخطوٍة ومنطقة أر

م، 66ٗٔتمهٌدٌٍة، وقد بدأت مفاوضات نقل السلطة فً ٌولٌو 

وبعد جوالت متعددة ِمن المفاوضات فً القاهرة تم التوقٌع 

م، ثم 66ٗٔأغسطس  ٕٗباألحرف األولى على اتفاقٌة فً 

، التوقٌع علٌها بصفة نهابٌة بعدها فً معبر )أرٌنز( بقطاع غزة

م تم توقٌع الطرفٌن )عرفات ورابٌن( 66٘ٔسبتمبر  8ٕوفً 

ا فً واشنطن.ٕعلى اتفاقٌة )وارسو ًٌّ  ( رسم

 اتفاقٌة السالم األردنٌة اإلسرابٌلٌة: 
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فً أعقاب اتفاقٌة )أوسلو( بدأت مباحثات ولقاءات غٌر معلنة 

ن األردن وإسرابٌل برعاٌة أمرٌكٌة أسفرت عن )إعالن  ٌْ ب

م، تضمن االتفاق على إنهاء حالة 66ٗٔ واشنطن( فً ٌولٌو

الحرب بٌنهما، واالعتراف بحصص مستحقة لكل ِمن الطرفٌن 

فً مٌاه نهاري األردن والٌرموك، وبحدود دولٌة دابمة مشتركة 

ن الدولتٌن.  ٌْ  ب

ن األردن 66ٗٔأكتوبر  1ٔوفً  ٌْ م تم توقٌع معاهدة سالم ب

اء األردن ثم وإسرابٌل باألحرف األولى، وقد وافق مجلس وزر

مجلس النواب األردنً على المعاهدة، رغم اعتراض النواب 

 اإلسالمٌٌن فً البرلمان علٌها. 

 مقتل رابٌن:

حصل كل ِمن ٌاسر عرفات وإسحاق رابٌن وشٌمون بٌرٌز على 

م مشاركة بٌنهم؛ لما أظهروه ِمن 66ٗٔجابزة نوبل للسالم عام 

 .مساهمة فً تحقٌق التسوٌة فً الشرق األوسط

ومعلوم دور الصهٌونٌة العالمٌة والدول الغربٌة الكبرى فً 

توجٌه هذه الجوابز العالمٌة، وقد سبق حصول اإلرهابً الكبٌر 

ومجرم الحرب عتٌد اإلجرام )مناحم بٌجن( على جابزة نوبل 

ٌْن مصر  للسالم مناصفة مع السادات عقب اتفاق السالم ب

 وإسرابٌل فً أواخر السبعٌنٌات. 

م تم اغتٌال إسحاق رابٌن، قتله المتطرف 66٘ٔوفمبرن ٗوفً 

اإلسرابٌلً )إٌجال عامٌر(؛ بسبب االتفاق مع منظمة التحرٌر، 

 وتولى بعده )شٌمون بٌرٌز( رباسة الحكومة اإلسرابٌلٌة. 

م وافق المجلس الوطنً الفلسطٌنً على 66ٙٔأبرٌل  ٕ٘وفً 

إلى القضاء حذف مواد المٌثاق الوطنً لمنظمة التحرٌر الداعٌة 

 على دولة إسرابٌل.

 وقفة مطولة مع ما آلت إلٌه منظمة التحرٌر: 

ٌبدي الكاتب الفلسطٌنً )فٌصل أبو خضرا( فً كتابه )المسؤلة 

الفلسطٌنٌة: األزمة والحل( تعقٌبه على ما آلت إلٌه المنظمة 

"ٌجب أن  الفلسطٌنٌة ِمن التصالح مع إسرابٌل بما مختصره:

م بما كان 6ٙ1ٔلسطٌنً قام قْبل هزٌمة نعترف أن الشعب الف

ٌنتظر منه، وهو اللجوء إلى الثورة الشعبٌة المسلحة"، و"لكنَّ 

وال -أموًرا وقعت هنا وهناك أفقدت الثورة توازنها، فكانت 

عاجزة عن اإلمساك بمقود السفٌنة كما ٌنبغً، ذلك أن  -زالت

 القابد الملهم لم ٌؤِت إلى الساحة بعد". 

لثورة الفلسطٌنٌة تضج بالحٌاة والثورٌة فً بداٌتها، "لقد كانت ا

وكانت تحترم مشاعر الشعوب العربٌة الشقٌقة واختٌاراتها، 

وكان محرًما على الفدابً الذي ٌعبر جنوب لبنان أو األراضً 

األردنٌة أو السورٌة أن ٌإذي نملة فً أي منزل أو قرٌة ٌمر 

الثورة مجهولة  بها فً طرٌقه إلى مهمته القتالٌة"، "وكانت

تعٌش تحت األرض مثلها مثل كل الثورات، ولكن سرعان ما 

لعبت األحالم فً رإوس البعض فحسبوا أن المجد ال ٌعطى ِمن 

 فوهة البندقٌة، بل بواسطة الكراسً". 

"فسقطوا فً المحظور، ودخلوا دهالٌز السٌاسة، وأصبحوا 

خطؤ ثورة عمومٌة، أي: ثورة فوق األرض"، "ووقع الكل فً 

م، ثم مع األردنٌٌن 6ٙ6ٔالجزء، فتذابحنا مع اللبنانٌٌن سنة 

م، ثم 61ٖٔم، ثم مرة أخرى مع اللبنانٌٌن سنة 61ٓٔسنة 

م، ثم مع 68ٕٔ -م 61٘ٔمرة ثالثة مع اللبنانٌٌن سنة 

اللبنانٌٌن مرة أخرى، ثم بعضنا مع البعض اْلخر، ولم نقاتل 

ترمها العالم كله إلى العدو كما كان ٌجب، وانقلبنا ِمن ثورة ٌح

ثورة لم تعد تخٌف أحًدا، بل إن دواًل عدٌدة فً العالم منحتنا 

 والءها ثم سحبته بسبب أخطابنا االستراتٌجٌة". 

"لقد كان مذهاًل أننا كنا نطلب الشًء ونقٌضه فً آٍن واحٍد؛ كنا 

نعلن أننا نقاتل ِمن أجل تحرٌر كامل التراب الفلسطٌنً ِمن العدو 

ثم نتوجه بنداٍء إلى العالم نوافق فٌه على إعطابنا أي المحتل، 

ا أننا  مكان فً فلسطٌن نقٌم علٌه دولتنا"، "ولقد كان مذهاًل حّقً

كنا تقف مع سورٌا مرة وضدها مرة، ومع مصر مرة وضدها 

مرة، ثم مع تونس وطرابلس وبغداد وضدها مرة، إلخ. إن تكرار 

بٌروت فً تونس، خطٌبة عمان فً بٌروت، ثم تكرار خطٌبة 

وتكرار خطٌبتً بٌروت وتونس فً عمان مرة ثانٌة، ثم تكرار 

كل هذه الخطاٌا فً دمشق وعمان والجزابر... هً سٌاسٌة ال 

ٌمكن أن ٌكون دافعها الوعً الثوري أو الحدس الثوري، بل 

االرتباك، ولقد كان هذا االرتباك بمثابة الحد األقصى ِمن 

 التخبط". 
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نا انتقلنا فً عشٍر سنوات فقط ِمن ثورة ترٌد "ألٌس مذهاًل أن

، الذي ٌنص ٕٕٗفلسطٌن كلها إلى ثورة تعترف بالقرار 

صراحة على حق إسرابٌل فً فلسطٌن بدون مواربة أو 

غموض؟! إن هذا التخبط جعل العالم ٌشٌح بوجهه عنا، وأبعدنا 

 عن الهدف الحقٌقً الذي هو فلسطٌن وال شًء سواها". 

ً أن ٌحتل العدو األرض بل أن ٌعترف صاحب "فالعار لٌس ف

األرض للعدو بهذا االحتالل، والتارٌخ ملًء بالشواهد المشابهة 

التً احتل فٌها العدو األرض، ثم خرج منها بالقوة أو بالوسابل 

األخرى"، "وألن الوقت اْلن لم ٌعد فً صالحنا؛ وألن ما فقدناه 

فة مسإولة، ٌفوق الوصف والتصور، فقد آن لنا أن نقف وق

ونحاسب أنفسنا، ونجدد انطالقتنا لكً ال ٌطمسنا التارٌخ" 

 .بتصرف( ٗٔ-ٕٔ)المسؤلة الفلسطٌنٌة: األزمة والحل، ص:

وٌقول موضًحا مسإولٌتنا عن ضٌاع فلسطٌن ما مختصره: 

"إننا مسإولون عن ضٌاع فلسطٌن مثلما كان السالح الٌهودي 

غطاء الدولً لمصلحة مسإواًل عن ضٌاع فلسطٌن، ومثلما كان ال

إسرابٌل مسإواًل عن ضٌاع فلسطٌن، فنحن لم نكن ندرك أن ما 

كان ٌجري حولنا منذ مطلع القرن العشرٌن المٌالدي هو مإامرة 

 صهٌونٌة الغتصاب أرض فلسطٌن". 

وحٌن بدأ الفلسطٌنٌون ٌدركون هذه الحقٌقة خاضوا معاركهم 

سٌاسٌة واعٌة، ضد الٌهود "بالعاطفة وحب فلسطٌن دون قٌادة 

أو قٌادة عسكرٌة محترفة؛ فاستطاع العدو أن ٌسجل هدفه 

األول، وهو: إلغاء فلسطٌن من الخارطة ووضع إسرابٌل بداًل 

منها، ولكً ٌمرر عدوًنا ذو التجربة والمال هذا الهدف اختلق 

مسؤلة تقسٌم فلسطٌن، ووافقت الدول الكبرى علٌه... وسرعان 

األمر"، "والهدف الثانً الصهٌونً: ما رفضنا، ثم رضٌنا بهذا 

كان طردنا ِمن فلسطٌن؛ ذلك أن الفلسطٌنٌٌن كانوا حتى ما بعد 

م أكثر عدًدا ِمن الٌهود بمعدل خمسة إلى 6ٗ1ٔالتقسٌم عام 

واحٍد، وبسبب حسن تدرٌبهم وقدرات قادتهم السٌاسٌة والمالٌة 

كان:  خاضوا ضدنا حرًبا غٌر متكافبة فانهزمنا". "الهدف الثالث

طرد بقٌة الفلسطٌنٌٌن واالستٌالء على كل فلسطٌن، وفً هذه 

الفترة كانت الدول العربٌة خارجة للتو ِمن حكم االستعمار لتدخل 

عالم االستقالل الذي لم تتقن سٌاسته، ولم ٌكن عندنا زعامات 

فذة قادرة على شحن أبناء األمة بالوطنٌة الصادقة، بل كان لدٌنا 

هوجاء وطنٌا، أو محبة للسلطة والمال؛  زعامات فارغة، أو

وبسبب تخبط الشعوب العربٌة فً الجهل والفقر وعذاب الحاكم 

تمكنت إسرابٌل ِمن حشد أبنابها وتحصٌن األراضً التً 

سٌطرت علٌها، وأنشؤت فوقها دولة، وبٌنما كان العرب 

م فً غفلٍة عربٌة، 6ٙ1ٌٔتصاٌحون وٌتقاتلون اندلعت حرب 

ضربتها وأذهلت العرب والعالم مًعا ال بقوتها  وضربت إسرابٌل

المفاجبة المنظمة فحسب، بل بكشف هشاشة القوة العربٌة 

العسكرٌة والتنظٌمٌة، وبهذه الحرب حققت إسرابٌل هدفها 

الثالث، وهو االستٌالء على كل فلسطٌن، وأجزاء أخرى ِمن 

مصر وسورٌا، لكً تفاوض بها فً المستقبل مقابل االكتفاء 

سطٌن فارغة ِمن الفلسطٌنٌٌن، أو مقابل إبرام معاهدة صلح بفل

مع العرب ٌنهون بها حالة العداء مع إسرابٌل إلى األبد، فتصبح 

إسرابٌل الدولة األقوى، والجارة المهٌمنة فً الشرق األوسط 

 . )راجع: المصدر السابق(كله، وتحقق بذلك هدفها الرابع" 

 ٌاسر عرفات: 

ف عرفات القدوة الحسٌنً، واشتهر محمد عبد الرإو اسمه:

باسم )ٌاسر عرفات(، وبلقب )أبو عمار(. ولد بالقاهرة فً عام 

م، ِمن أب فلسطٌنً، كان تاجًرا فً سوق الجملة للخضار 6ٕ6ٔ

والغالل، وأم فلسطٌنٌة تدعى )زهوة(، ِمن عابلة تعرف بعابلة 

)أبً السعود( ِمن القدس. توفٌت والدته وهو فً الرابعة ِمن 

عمره، فؤرسله والده مع أخٌه )فتحً( إلى خالهما فً القدس، ثم 

أعاده إلى القاهرة بعد ثالث سنوات، حٌث عوضته زوجة أبٌه 

المصرٌة عن حنان األم الذي فقده. درس الهندسة فً جامعة 

الملك فاروق، وعرف ِمن صغره باالجتهاد فً الدراسة وروح 

رًٌصا على ارتداء التسامح وإقامة العالقات العامة، وكان ح

 الكوفٌة الفلسطٌنٌة ورابطة العنق. 

ارتبط لفترٍة بجماعة اإلخوان المسلمٌن، خاصة بعد موقفها بعد 

م، ولم ٌنِف انتسابه لها، خاصة وقد شجعوه على 6ٗ8ٔنكبة 

خوض انتخابات مجلس الطالب، فظهر كخطٌٍب ورجل عالقات، 

م رابطة 6٘ٔٔمع تمٌزه بالكوفٌة الفلسطٌنٌة، وأسس عام 

 الطلبة الفلسطٌنٌٌن بالقاهرة. 

انتقل للعمل بالكوٌت وهناك انخرط فً العمل السٌاسً السري، 

م حركة )فتح( الفلسطٌنٌة، وتولى 6٘6ٔوأسس أواخر 

رباستها، ثم رباسة منظمة التحرٌر حتى وفاته. انطلق ِمن 
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الكوٌت، وقاد العمل المسلح ِمن عمان، وحوصر فً بٌروت، 

أرٌحا( مع  -تونس، ثم عاد إلى غزة بعد اتفاق )غزة وانتقل إلى 

 إسرابٌل. 

م لم ٌحَظ بعالقات 6ٕ٘ٔرغم حبه لمصر وتؤٌٌده لثورة ٌولٌو 

صداقة قوٌة مع عبد الناصر ثم السادات ِمن بعده، لم ٌنسق مع 

القاهرة عند بدء أنشطة منظمة )فتح(، ولكنه طرق باب القاهرة 

بد الناصر، وتولى رباسة م، ونال تؤٌٌد ع6ٙ1ٔبعد هزٌمة 

م بعد استقالة الشقٌري. ساهم عبد 6ٙ6ٔمنظمة التحرٌر عام 

الناصر فً إنقاذ عرفات ورجاله ِمن مذبحة )أٌلول األسود( فً 

 م. 61ٓٔاألردن عام 

م على تحسن العالقة 61ٖٔساعد انتصار حرب أكتوبر 

ة المصرٌة الفلسطٌنٌة، ونال الموافقة العربٌة على اعتبار منظم

التحرٌر التً ٌرأسها الممثل الوحٌد للشعب الفلسطٌنً، وألقى 

أشهر خطبه، وهو خطابه أمام الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، 

ومما جاء فٌه: "جبتكم بغصن الزٌتون مع بندقٌة الثابر؛ فال 

تسقطوا الغصن األخضر ِمن ٌدي"، وقوله: "الحرب تندلع ِمن 

 ". فلسطٌن، والسالم ٌبدأ ِمن فلسطٌن

مع اتجاه مصر للتصالح مع إسرابٌل ساءت العالقات مع مصر 

وانتهت بالقطٌعة، وتورطت المقاومة الفلسطٌنٌة فً الحرب 

ودخلت فً مواجهاٍت دموٌٍة امتدت إلى  األهلٌة اللبنانٌة،

مخٌمات الالجبٌن الفلسطٌنٌة، وأجبرت على الخروج ِمن لبنان 

ا جدًٌدا بعد الغزو اإلسرابٌلً للبنان، وتم اخت ٌار تونس مقّرً

 لمنظمة التحرٌر. 

م؛ مما تسبب 66ٓٔأٌد عرفات العراق فً غزوها للكوٌت عام 

فً مقاطعة دول الخلٌج لمنظمة التحرٌر، وكان عرفات ٌؤمل ِمن 

م، 681ٔذلك دعم العراق لالنتفاضة الفلسطٌنٌة التً بدأت عام 

 ٔٔفً والتً أعقبها محاولة إعالن قٌام الدولة الفلسطٌنٌة 

م، ومع إحساس عرفات بالعزلة دخل فً 688ٔنوفمبر 

مفاوضات للسالم مع إسرابٌل، وقع خاللها على اتفاقٌاٍت عدٌدٍة، 

رٌفر(  -م، وفً )واي66٘ٔم، وفً )طابا( 66ٕٔفً )أوسلو( 

 م. 666ٔم، وفً )شرم الشٌخ( 668ٔ

ورغم االتفاق على انسحابات إسرابٌلٌة، ووعد بحكم ذاتً 

فً ظل تعنت حكومة  لم تنفذ منها إسرابٌل إال القلٌل،فلسطٌنً، ف

م، 66ٙٔ)بنٌامٌن نتنٌاهو(، التً تولت حكم إسرابٌل فً ماٌو 

م، وِمن 666ٔثم تعنت )أٌهود باراك( الذي تولى الحكم فً عام 

ن الجانبٌن  ٌْ بعدهما )آرٌل شارون(؛ لذا فشلت كل اللقاءات ب

ق المحتلة انتفاضة الفلسطٌنً واإلسرابٌلً، بل شهدت المناط

م، ومحاصرة الدبابات اإلسرابٌلٌة لمقر ٕٓٓٓشعبٌة عام 

م، فً الوقت ٕٗٓٓم حتى مطلع ٕٔٓٓعرفات ِمن دٌسمبر 

ِمن إنشاء المستعمرات  -وما زالت-الذي ضاعفت فٌه إسرابٌل 

 الجدٌدة فً القدس واألراضً المحتلة األخرى.

 عودة عرفات لفلسطٌن: 

ٌر سلطة الحكم الذاتً الفلسطٌنً فً وصل عرفات إلى غزة لٌد

ٌناٌر  ٕٔم، وانتخب ربًٌسا للسلطة الفلسطٌنٌة فً 66ٌٗٔولٌو 

 % ِمن أصوات الناخبٌن. 88م بعد أن حاز على 66ٙٔ

ورغم عودة عرفات والسلطة الفلسطٌنٌة إلى الضفة وغزة فً 

ظل مفاوضات السالم؛ إال أن هذه المفاوضات خالل سنواتها 

 قق الحد األدنى ِمن المطالب الفلسطٌنٌة. الطوٌلة لم تح

بعد رحلة مع المرض توفً عرفات فً بارٌس، وأقٌمت له 

 م.ٕٗٓٓمراسم وداع فً القاهرة، ودفن فً رام هللا عام 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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 !االنفجار الكبٌر

 كتبه/ حسنً المصري 

 مد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ الح

فقد تسارعت فً اْلونة األخٌرة حدة كثٌر ِمن المشكالت 

والجرابم المجتمعٌة ِمن خطٍف وتحرٍش وقتل، وسرقة ورشوة 

وبغاء، حتى وصل األمر إلى بروز أنواٍع مختلفة ِمن الجرابم 

اْلباء  األُسرٌة؛ أشنعها على اإلطالق اعتداء األبناء على

بالضرب أو حتى القتل ألجل الحصول على المال أو إلشباع 

رغبات اإلدمان على المخدرات، وكذلك قتل اْلباء لألبناء )أم 

أب ٌلقً بطفلٌه فً الترعة!(، وغٌر ذلك ِمن  -تقتل ولدها! 

سلوكٌات لم ٌعتد علٌها المجتمع أو لم تكن ظاهرة بتلك الصورة 

 الفجة!

البرامج والمقاالت فً توصٌف الظواهر وتواترت التحلٌالت و

المرضٌة للمجتمع، وكٌف أننا فً حاجٍة ماسة إلى إعادة صٌاغة 

والذي تاه منا أو اختفى منذ ما االنسان المصري ِمن جدٌٍد، 

ٌقارب الثمانً سنوات أي منذ ٌناٌر األسود وحتى اْلن حٌث 

ننا أخرجت تلكم الثورة أسوأ ما فً الناس، والجمٌع مجمع على أ

نحتاج إلى ثورٍة حقٌقٌٍة على األخالق والسلوكٌات الفاسدة 

 والمنحرفة.

غٌر أن كثٌرٌن ٌجٌدون توصٌف المشكلة وال ٌستطٌعون إٌجاد 

وأحٌاًنا ٌغضون الحلول أو ٌحاولون إٌجادها كلٌّ بطرٌقته، 

الطرف أو ٌتجاهلون أحد أهم األسباب التً ٌمكن أن تكون نوًعا 

مراض؛ أال وهو غٌاب القدوات الصالحة أو ِمن العالج لهذه األ

على األصح تغٌٌبهم، فالمجتمع فقد القدوة الصالحة بفقد الثقة 

فً كل شًٍء؛ سواء كانت قدوات سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو فكرٌة 

ثقافٌة أو حتى قدوات دٌنٌة؛ فقد تعمد اإلعالم وجهات متعددة 

على  بإبراز الصورة السلبٌة لبعض متصدري المشهد الدعوي

أنها سمة عامة فً كل منتسبً هذا التٌار، وهذا أفقد المجتمع 

بؤسره الثقة فً العلماء والشٌوخ، والدعاة بصفٍة عامة، 

والمفترض أن هإالء ٌمثِّلون طلٌعة التوجٌه الروحً، وتقوٌم 

 السلوكٌات الخاطبة. 

ن الحالل  ٌْ وكنتٌجة طبٌعٌة لذلك ٌسقط فً ضمابر الناس الفارق ب

فتبرز كل األمراض المجتمعٌة  ، والمباح والمحظور؛والحرام

التً نراها الٌوم ونسمع بها فً كل شارع وحارة، وقرٌة ونجع 

ا بصورٍة مفجعٍة وموجعٍة! ًٌّ  ومدٌنة، وكؤن المجتمع قد ارتد أخالق

هو إتاحة الفرصة  وأحد أهم صور العالج لهذه األمراض:

لمصلحٌن فً للمصلحٌن بحقٍّ فً كل هذه المجاالت وخاصة ا

ٌُسمح للدعاة  المجال الدعوى دون استبثار أحٍد بذلك، وأن 

القادرٌن على التوجٌه، والذٌن ال ٌحملون إال إرادة الخٌر للوطن 

وٌعملون على استقرار أوضاعه دوًما، وفً نفس الوقت ٌمكن 

 أن ٌثق بهم المجتمع، وٌستمع لنصابحهم وتوجٌهاتهم.

تكون أحد االسباب المهمة لنزع  فإتاحة الفرصة ألمثال هإالء قد

فتٌل األزمة األخالقٌة، والتً توشك أن تنفجر فً وجه المجتمع 

بؤسره، وبذلك نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطرٌق لعالج 

 المرض السلوكً والقٌح الال أخالقً قْبل توغله وانتشاره!

 فإلى عقالء األمة ومحبً هذا الوطن...

 فساد األخالقً قْبل فوات األوان. أوقفوا انفجار قنبلة ال

 موقع أنا السلفً
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 ... دروس وِعَبر-رضً هللا عنه-مقتل الحسٌن 

 كتبه/ أحمد حمدي 

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

أمٌر المإمنٌن  هـ توفً ٓٙففً منتصف شهر رجب فً عام 

، وبوٌع لٌزٌد ابنه وكان -رضً هللا عنه-معاوٌة بن أبً سفٌان 

عاًما، وأرسل ٌزٌد لوالٌه على المدٌنة الولٌد  ٖٗعمره حٌنبٍذ 

بن عتبة أن ٌطلب له البٌعة خاصة ِمن عبد هللا بن الزبٌر 

، ولكنهما تحاٌال علٌه لحجة -رضً هللا عنهم-والحسٌن بن علً 

ا لٌالً قاصدٌن مكة  البٌعة جهاًرا أمام أعٌن الناس، وخرجا سّرً

ولم ٌستطع أن ٌصل إلٌهما، وقد قام ٌزٌد بن معاوٌة بعزل الولٌد 

بن عتبة لتفرٌطه، وضم المدٌنة تحت والٌة ناببه على مكة 

 عمرو بن سعٌد بن العاص. 

وعندما شاع فً الكوفة خبر وفاة معاوٌة راسل المبات واْلالف 

ألنه الحسٌن للخروج إلٌه فً الكوفة لمباٌعته؛ ِمن أهل الكوفة 

الحسٌن مسلم بن عقٌل لتحري  أحق بالخالفة ِمن ٌزٌد، فؤرسل 

صحة األخبار والتؤكد والتثبت والتبٌن ِمن ذلك، فوجد مسلم بن 

ألًفا ِمن  8ٔألًفا أو  ٕٔعقٌل األمر حقٌقه، وقد جمع قرابة 

وه بن هانا، فلما المباٌعات للحسٌن، وكان قد استقر فً بٌت عر

شاع الخبر ووصل إلى ٌزٌد بن معاوٌة أرسل إلى النعمان بن 

بشٌر والٌه على الكوفة طالًبا منه القبض على مسلم بن عقٌل، 

ولما لم ٌقم النعمان بن بشٌر بمهمته عزله ٌزٌد بن معاوٌة، 

ا على الكوفة وهو عبٌد هللا ًٌ ا الكوفة إلى  وأرسل وال بن زٌاد ضاّمً

البصرة، والذي أتى ملثًما الكوفة ومعه بعض الفرسان، فظن 

فاستقبلوه فرحٌن بذلك  -رضً هللا عنه-الناس أنه الحسٌن 

 مباٌعٌن له. 

فتؤكد لعبٌد هللا بن زٌاد األخبار، ثم ذهب إلى القصر وأرسل أحد 

م بشؤن موالٌه لٌتجسس األخبار، وٌعرف تفاصٌل األمر حتى علِ 

فؤرسل عبٌد هللا بن زٌاد  مسلم بن عقٌل فً بٌت عروة بن هانا،

إلى عروة بن هانا اإلتٌان له لمباٌعته وتهنبته على والٌته 

للكوفة، فتعذر بمرضه، فؤرسل ملًحا علٌه حتى أتاه فسؤله عن 

خبر مسلم بن عقٌل فتهرب منه، ولكنه واجهه بَمن تجسس 

عروة فطلب منه عبٌد هللا بن علٌهم، وعرف أخبارهم، فُصِدم 

زٌاد تسلٌم مسلم بن عقٌل فرفض عروة حتى أصابه عبٌد هللا بن 

زٌاد، فقامت عشٌرة عروة بن هانا وكان ِمن وجهاء القوم 

بمحاصرة القصر طلًبا لدم عروة بعد ما شاع خبر مقتله، فؤخرج 

إلٌهم عبٌد هللا بن زٌاد القاضً ُشَرٌح مبًٌنا لهم أنه على قٌد 

حٌاه وأنه ُجرح فقط، وتم فض مظاهرات الناس بالضغط ِمن ال

آبابهم وأمهاتهم، وبالتخوٌف والترهٌب تارة بجٌش ٌزٌد القادم 

 ِمن الشام فً الطرٌق. 

ووصل الخبر إلى مسلم بن عقٌل فدعا الناس للخروج، وكانوا 

ألًفا فخرج منهم أربعة آالف، وبدأ العدد فً التقلص حتى  8ٔ

ثم فوجا مسلم بؤنه معه أربعة ثم خذلوه بة، وصل إلى ثالثما

وتركوه وحده، وفّر إلى داٍر ثم ُدلّ علٌه، وتم القبض علٌه وقطع 

رأسه ورمً به ِمن فوق القصر هو وعروه بن هانا، وكان 

حرًٌصا قْبل قتله أن ٌوصً أحًدا بؤن ٌرسل إلى الحسٌن؛ 

ا لتحذٌره ِمن الخروج ِمن مكة حتى ال ٌرى هذا المصٌر وهذ

الخذالن ِمن أهل الكوفة، ولكن الخبر لم ٌصل بعد إلى الحسٌن، 

فخرج بالفعل مع أهل بٌته ونسابه وعدٍد ِمن شباب آل البٌت 

وإخوته، وكان خروجه ٌوم التروٌة الثامن ِمن ذي الحجة عام 

 هـ.  ٓٙ

  .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 (1ِعَبر ِمن قصص األنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة 

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

 :-علٌه السالم-صالح  -أ

إلى قوم ثمود، الذٌن َخلفوا قوم عاد،  -علٌه السالم-أُرسل صالح 

وحً الذٌن أُهلكوا بدورهم بسبب كفرهم وإعراضهم عن ال

كُسّنة هللا فً اصطفاء  -علٌه السالم-الربانً، وكان صالٌح 

َقالُوا أنبٌابه مشهوًدا له باالستقامة والفهم وحسن السمعة )

ا اَصالُِح َقْد ُكْنَت فٌَِنا َمْرُجّوً ، ولكن الكافرٌن سرعان (ٕٙ)هود:( ٌَ

ما ٌتناقضون مع أنفسهم حٌن ٌطالبهم األنبٌاء بالعدل واّتباع 

أواًل، وأداء الحقوق ألهلها،  -عز وجل-تزام توحٌد هللا الحق بال

فٌؤخذون فً اتهام األنبٌاء والرسل بالّتهم الباطلة، ومنها االتهام 

َما أَْنَت ِمَن ، )-علٌه السالم-بالسحر، كما فعلوا مع صالح  َقالُوا إِنَّ

ِرٌنَ  ْرَنا بَِك َوبَِمنْ ، و)(ٖ٘ٔ)الشعراء:( اْلُمَسحَّ ٌَّ ( َمَعكَ  َقالُوا اطَّ

 . (1ٗ)النمل:

فتراهم ٌكٌلون التهم  -للٌوم-وال ٌزال التناقض منهج الكفار 

فها هم الصهاٌنة للمسلمٌن باإلرهاب والعنف زوًرا وبهتاًنا! 

وترامب ٌتهمون الفلسطٌنٌٌن باإلرهاب ونبذ السالم لرفضهم 

 التنازل عن القدس وفلسطٌن للغزاة المحتلٌن! 

ٌتوعدون اإلرهابٌٌن فً إدلب ثم  -تٌنبقٌادة بو-وها هم الروس 

 ٌكون القصف للمستشفٌات ومراكز الدفاع المدنً والمدنٌٌن!

َواْذُكُروا إِْذ وتمٌزت ثمود بالتفوق المادي والغنى والرفاهٌة )

ِخُذوَن ِمْن  أَُكْم فًِ اأْلَْرِض َتتَّ َجَعلَُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ

ٌُوًتاُسُهولَِها قُُصوًرا  أَُتْتَرُكوَن ، )(1ٗ)األعراف:( َوَتْنِحُتوَن اْلِجَبالَ ُب

ٌُوٍن . َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها  اٍت َوُع فًِ َما َهاُهَنا آِمنٌَِن . فًِ َجنَّ

ٌُوًتا َفاِرِهٌنَ   .(6ٗٔ-ٙٗٔ)الشعراء:( َهِضٌٌم . َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُب

ن ا ٌْ -لعذاب لما كذبوا رسولهم صالًحا ولكن ذلك لم ٌُحل بٌنهم وب

َبْت َثُموُد بَِطْغَواَها) :-علٌه السالم أََتْنَهاَنا أَْن ، )(ٔٔ)الشمس:( َكذَّ

ِه ُمِرٌبٍ  ٌْ ا َتْدُعوَنا إِلَ َنا لَفًِ َشكٍّ ِممَّ ْعُبُد آَباُإَنا َوإِنَّ ٌَ ( َنْعُبَد َما 

اَقَة وَ ، وبعد أن عقروا الناقة )(ٕٙ)هود: َعَتْوا َعْن أَْمِر َفَعَقُروا النَّ

ِهمْ  -، وبعد أن تآمر المفسدون على قتل صالح (11)األعراف:( َربِّ

ٌُْفِسُدوَن فًِ اأْلَْرِض ) -علٌه السالم َكاَن فًِ اْلَمِدٌَنِة تِْسَعُة َرْهٍط 

ُه َوأَْهلَُه ُثمَّ لََنقُولَنَّ  َتنَّ ٌِّ ِ لَُنَب ٌُْصلُِحوَن . َقالُوا َتَقاَسُموا بِاهللَّ ِه  َواَل  ٌِّ لَِولِ

ا لََصاِدقُونَ  ، فهذا الرقً (6ٗ-8ٗ)النمل:( َما َشِهْدَنا َمْهلَِك أَْهلِِه َوإِنَّ

والتقدم العمرانً والرفاهٌة لم تغِن عنهم حٌن جاء وعد هللا 

َحًة َواِحَدًة َفَكاُنوا َكَهِشٌِم لثمود بالعذاب ) ٌْ ِهْم َص ٌْ ا أَْرَسْلَنا َعلَ إِنَّ

 .(ٖٔ:)القمر( اْلُمْحَتِظرِ 

 -عز وجل-وفً واقعنا المعاصر، وبعد أن توقف استبصال هللا 

لألمم الكافرة والظالمة ِمن بعد نزول التوراة، فإن تغٌٌر أحوال 

األمم والشعوب ِمن القوة إلى الضعف، وِمن الغنى إلى الفقر ال 

ا فً األمم والشعوب، فهذه هولندا والبرتغال وإسبانٌا  ًٌ ٌزال جار

مة وذات توسعات استعمارٌة بعٌدة، لكنها الٌوم كانت دواًل عظٌ

ا لها، وبعضها ٌعانً شبح الفقر  ًٌّ دول منطوٌة ال تؤثٌر دول

كإسبانٌا، ولو أخذنا حال مصر فً العهد الملكً كذلك، فقد كانت 

دولة غنٌة ُتقرض إنجلترا، وجنٌهها أقوى ِمن الجنٌه 

 اإلسترلٌنً، وكانت ترسل المساعدات إلى دول الخلٌج،

 والحرمٌن الشرٌفٌن!

 موقع أنا السلفً
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 !ِعَبٌر من التارٌخ... ما أشرف المٌتات؟

 كتبه/ رجب صابر

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

نا، وقد فالتارٌخ اإلسالمً شاهد بكثرة ذوي الهمم العالٌة فً أمت

ُعرف السلطان صالح الدٌن ٌوسف بن أٌوب بعلو الهمة فً 

 الجهاد. 

"ولما صلى العٌد فً القدس  :-رحمه هللا-قال القاضً ابن شداد 

وقع له أنه مضى معهم إلى عسقالن وٌودعهم بعسقالن ثم ٌعود 

على طرٌق الساحل ٌتفقد البالد الساحلٌة إلى عكا وٌرتب 

ن ال ٌفعل؛ فإن العساكر إذا فارقتنا نبقى أحوالها، فؤشاروا علٌه أ

فً عدة ٌسٌرة، والفرنج كلهم بصور، وهذه مخاطرة عظٌمة فلم 

ع أخاه والعسكر بعسقالن.-رحمه هللا-ٌلتفت   ، وودَّ

ثم سرنا فً خدمته على الساحل طالبٌن عكا، وكان الزمان شتاًء 

-قال عظًٌما والبحر هابًجا هٌجاًنا شدًٌدا، وموجه كالجبال كما 

، وكنت حدٌث عهد برإٌة البحر فعُظم أمر البحر عندي -تعالى

ًَّ أننً لو قال لً قادر: إن جزَت فً البحر مٌاًل  ٌِّل إل حتى ُخ

واحًدا َملَّْكُتك الدنٌا لما كنت أفعل! واستسخفت رأي َمن ركب 

البحر رجاًء لكسب دٌنار أو درهم، واستحسنت رأي َمن ال ٌقبل 

ا كله خطر لً لعظم الهول الذي شاهدته شهادة راكب بحر؛ هذ

 ِمن حركة البحر وتمّوجه. 

 ًَّ ٌعنً صالح -، وقال -رحمه هللا-فبٌنا أنا فً ذلك إذ التفت إل

: "أما أحكً لك شًٌبا؟ قلت: بلى، قال: فً نفسً أنه متى -الدٌن

ر هللا  مُت البالد وأوصٌت  -تعالى-ٌسَّ فتح بقٌة الساحل قسَّ

لبحر إلى جزابرهم أتتبعهم فٌها حتى ال وودعت، وركبت هذا ا

 أبقً على وجه األرض َمن ٌكفر باهلل أو أموت!".

فعُظم َوْقع هذا الكالم عندي حٌث ناقض ما كان ٌخطر لً، قلُت 

لٌس فً األرض أشجع نفًسا ِمن المولى، وال أقوى نٌة منه  له:

فً نصرة دٌن هللا. فقال: وكٌف؟ فقلت: أما الشجاعة؛ فألن 

ا ما ٌهوله أمر هذا البحر وهوله، وأما نصرة دٌن هللا فهو موالن

أن المولى ما ٌقنع بقلع أعداء هللا ِمن موضٍع مخصوٍص فً 

األرض حتى تطهر جمٌع األرض منهم، واستؤذنت فً أن أحكً 

له ما كان ٌخطر لً فؤذن فحكٌت له ثم قلت: ما هذه إال نٌة 

ر فً البحر الع ٌِّ ٌَُس ساكر وهو سور اإلسالم جمٌلة، ولكن المولى 

ومنعته ال ٌنبغً له أن ٌخاطر بنفسه، فقال: "أنا أستفتٌك ما 

أشرف المٌتات؟ فقلت: الموت فً سبٌل هللا. فقال: غاٌة ما فً 

الباب أن أموت أشرف المٌتات". فانظر إلى هذه الطوٌة ما 

أطهرها، وإلى هذه النفس ما أشجعها وأجسرها! رحمة هللا 

 علٌه. 

تعلم أنه بذل جهده فً نصرة دٌنك، وجاهد رجاء  اللهم إنك

 .(ٗ٘)النوادر السلطانٌة والمحاسن الٌوسفٌة، صرحمتك؛ فارحمه" 

وأدع المجال للقارئ الكرٌم لٌجول بخاطره، وٌتؤمل فً هذا 

 الموقف وما فٌه ِمن فوابد وِعَبر.

 وكم فً التارٌخ من ِعَبٍر، فاعتبروا ٌا أولً األبصار.

 ًموقع أنا السلف
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 !أمانة األسرار

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

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

فإن حفظ السر ِمن األخالق الحمٌدة، وكم ِمن بٌوت ُهدمت، وكم 

سر، ولقد حثَّ ِمن مفاسد وقعت بسبب عدم الوفاء بؤمانة حفظ ال

-الشرع على حفظ األسرار وكتمانها وحذرنا ِمن نشرها، قال 

، (8)المإمنون:( َوالَِّذٌَن ُهْم أِلََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ : )-تعالى

، (ٖٗ)اإلسراء:( َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُبواًل وقال أًٌضا: )

ْن ُكنَّ فٌِِه َكاَن ُمَنافًِقا َخالًِصا، َوَمْن َكاَنْت أَْرَبٌع مَ وفً الحدٌث: )

َدَعَها: إَِذا  ٌَ ى  َفاِق َحتَّ فٌِِه َخْصلٌَة ِمْنُهنَّ َكاَنْت فٌِِه َخْصلٌَة ِمْن النِّ

َث َكَذَب، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفَجر ( اْإُتِمَن َخاَن، َوإَِذا َحدَّ

ِ أن النبً ، وَعْن َجابِ )متفق علٌه( صلى هللا علٌه -ِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

ًَ أََماَنةٌ قال: ) -وسلم ُجلُ الَحِدٌَث ُثمَّ الَتَفَت َفِه َث الرَّ )رواه ( إَِذا َحدَّ

؛ وذلك ألن التفاته إعالم لَمن ٌحدثه أنه الترمذي، وحسنه األلبانً(

 ٌخاف أن ٌسمع حدٌثه أحد، وأنه قد خصه سره. 

إِنَّ ) :-صلى هللا علٌه وسلم-ري أن النبً وعن أبً سعٌد الخد

ٌُْفِضً إِلَى  ُجلَ  اَمِة، الرَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اِس ِعْنَد هللاِ َمْنِزلًَة  ِمْن أََشرِّ النَّ

َها ْنُشُر ِسرَّ ٌَ ِه، ُثمَّ  ٌْ  . )رواه مسلم(( اْمَرأَتِِه، َوُتْفِضً إِلَ

م تظنُّون "إنما ُتجالسوننا باألمانة، كؤنَّكوقال الحسن البصري: 

رهم، إنَّ الخٌانة أشدَّ الخٌانة  ٌنار والدِّ أنَّ الِخٌانة لٌسْت إال فً الدِّ

ٌُجالسنا الرجل، فنطمبن إلى جانبه، ثم ٌنطلق فٌسعى بنا".   أْن 

ِ  وَعْن أنٍس َقال: ًَّ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلَّمَ -أََتى َعلَ ٌْ ُ َعلَ ، َوأََنا -َصلَّى هللاَّ

َنا َفَبَعَثنًِ إِلَى َحاَجٍة، َفؤَْبَطؤُْت أَْلَعُب َمَع اْلغِ  ٌْ ْلَماِن، َقالَ: َفَسلََّم َعلَ

 ِ ا ِجْبُت، َقالَْت: َما َحَبَسَك؟ قُْلُت: َبَعَثنًِ َرُسولُ هللاَّ ً، َفلَمَّ -َعلَى أُمِّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ
َها ِسرٌّ  -َصلَّى هللاَّ ، لَِحاَجٍة، َقالَْت: َما َحاَجُتُه؟ قُْلُت: إِنَّ

 ِ َثنَّ بِِسرِّ َرُسوِل هللاَّ ِه َوَسلَّمَ -َقالَْت: اَل ُتَحدِّ ٌْ ُ َعلَ أََحًدا، َقالَ  -َصلَّى هللاَّ

ا َثابُِت"  ٌَ ْثُتَك  ْثُت بِِه أََحًدا لََحدَّ ِ لَْو َحدَّ  . )رواه مسلم(أََنٌس: َوهللاَّ

-قال عمر  :-أي أصبحت بال زوج-ولما تؤٌمت حفصة بنت عمر 

ِه َحْفَصَة، -رضً هللا عنه ٌْ ُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، َفَعَرْضُت َعلَ ٌْ : "أََت

نًِ، َفَقالَ: َقْد َبَدا لًِ  ٌَ ًَ ُثمَّ لَقِ الِ ٌَ َفَقالَ: َسؤَْنُظُر فًِ أَْمِري، َفلَبِْثُت لَ

ٌَق، َفقُْلتُ  دِّ ْوِمً َهَذا، َقالَ ُعَمُر: َفلَقٌُِت أََبا َبْكٍر الصِّ ٌَ َج  : أَْن الَ أََتَزوَّ

 ًَّ ْرِجْع إِلَ ٌَ ْجُتَك َحْفَصَة بِْنَت ُعَمَر، َفَصَمَت أَُبو َبْكٍر َفلَْم  إِْن ِشْبَت َزوَّ

ًَ ُثمَّ َخَطَبَها  الِ ٌَ ِه ِمنًِّ َعلَى ُعْثَماَن، َفلَبِْثُت لَ ٌْ ًبا، َوُكْنُت أَْوَجَد َعلَ ٌْ َش

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َرُسولُ هللاَّ ٌْ نًِ أَُبو ، َفؤَْنَكْحتُ -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ اهُ، َفَلقِ ٌَّ َها إِ

ًَّ َحْفَصَة َفلَْم أَْرِجْع  ًَّ ِحٌَن َعَرْضَت َعلَ َبْكٍر، َفَقالَ: لََعلََّك َوَجْدَت َعلَ

ْمَنْعنًِ أَْن  ٌَ ُه لَْم  ًبا؟ َقالَ ُعَمُر: قُْلُت: َنَعْم، َقالَ أَُبو َبْكٍر: َفإِنَّ ٌْ َك َش ٌْ إِلَ

َك فٌَِما َعَرضْ  ٌْ ِ أَْرِجَع إِلَ ، إاِلَّ أَنًِّ ُكْنُت َعلِْمُت أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ًَّ -َت َعلَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ  -َصلَّى هللاُ َعلَ ًَ ِسرَّ َرُسوِل هللاَّ -َقْد َذَكَرَها، َفلَْم أَُكْن أِلُْفِش

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ -َصلَّى هللاُ َعلَ ِه -، َولَْو َتَرَكَها َرُسولُ هللاَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

 . )رواه البخاري(َقبِْلُتَها"  -لَّمَ َوسَ 

ٌق لبشَّر عمر بما سمعه، وال شك أن هذا  ولو أن أحًدا غٌر الصدِّ

 الخبر ٌسره، ولكنها األمانة ٌا عباد هللا.

 موقع أنا السلفً
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 !أٌن األثر؟

 كتبه/ سامح بسٌونً 

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

 أنك( متنا اْلن! -أخً الحبٌب: هب )أنً 

-والموت لٌس عنا ببعٌد، فها هو ٌؤخذ منا كل ٌوم حبٌب، وهللا 

ُموا َوآَثاَرُهْم ٌقول: ) -عز وجل ا َنْحُن ُنْحًِ اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ إِنَّ

َناهُ فًِ ٌْ ٍء أَْحَص ًْ  .(ٕٔ)ٌس:( إَِماٍم ُمبٌِنٍ  َوُكلَّ َش

ْجِري لِْلَعْبِد أَْجَرُهنَّ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-والنبً  ٌَ َسْبٌع 

َوُهَو فًِ َقْبِرِه َبْعَد َمْوتِِه َمْن َعلََّم ِعْلماً أَْو أَْجَرى َنْهراً أْو َحَفَر بِْبراً 

َث ُمْصَحف اً أَْو َتَرَك َولَداً أْو َغَرَس َنْخالً أَْو َبَنى َمْسِجداً أَْو َورَّ

ْسَتْغفُِر لَُه َبْعَد َمْوتِهِ   . )رواه البزار، وحسنه األلبانً(( ٌَ

 فؤخبرنً باهلل علٌك ٌا أخً: ما هً آثارنا بعد الموت؟

ماذا تركنا لمن بعدنا؟ ما هو الذي قدمناه فً هذه الحٌاة ِمن 

 خٌر؟! 

 كم جاهالً علّمنا؟ كم تابًها أرشدنا؟

 ؟ كم فقٌرا كفٌنا؟كم ضااًل هدٌنا

 كم محتاًجا أعطٌنا؟ كم كلمًة طٌبة غرسنا؟ 

 كم حدًٌثا عن النبً بلّغنا؟

كم مرٍة بٌن متخاصمٌن أصلحنا؟ فً كم من أعمـال الخٌر 

 ساهمنا؟ 

 فإن أجبنا وقلنا: قلٌل... قلٌل.

 فحسبً وحسبك قول الشاعر:

 فكن فً الطرٌق عفٌف الُخطا شـرٌـف السماع كـرٌم النظـر

 ـن رجـــــاًل إن أتـوا بـعــده ٌـقــولــون: مـّر وهــذا األثـروك

 فَمن ال أثر له، ال حٌاة له!

وإن شبت فقل: ال وجود له، فإن أدركنا ذلك وعلمنا حقٌقة آثارنا 

وقلة بذلنا؛ فلنلزم التضرع لربنا بدعاء األنبٌاء من قبلنا: 

، أي: (8ٗلشعراء:)ا( َواْجَعل لًِّ لَِساَن ِصْدٍق فًِ اْلِخِرٌنَ )

"واجعل لً ذكًرا جمٌاًل بعدي أذكر به، وٌقتدى بً فً الخٌر" 

 .)تفسٌر ابن كثٌر(

"وهذا ٌتضّمن سإال الدوام والختام على الكمال؛ ألن الثناء علٌه 

ٌستدعً دعاء الناس له، والصالة والتسلٌم جزاء على ما 

 . )التحرٌر والتنوٌر(عرفوه ِمن زكاء نفسه" 

فكن نت أنا: إن كنت ترغب أن تترك لك أثًرا عظًٌما؛ فٌا أنا، وأ

صاحب نٌة صالحة، وقلب سلٌم، وهدف عظٌم، وبذل كبٌر، 

 وعزم أكٌد، وهمة عالٌة، وأعمال دإوبة متتابعة.

واجعل لك ثغًرا مناسًبا لقدراتك ومهاراتك تقف علٌه، تكفً فٌه 

أمتك، وتمنع بوقوفك على ذلك الثغر أسهم األعداء الموجهة 

 إلٌها.

ٌا صاحبً: ما أكثر ثغور األمة وأقل حراسها، وما أعجب 

 أحوالنا حٌالها!

ٌا صاحبً: كلنا ٌغدو فبابع نفسه فمعتقها أو موبقها؛ فكن ذا 

  أثر.

 موقع أنا السلفً
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 (ٔ) السلفٌة معالم

 بسٌونً سامح/ كتبه

 

 وبعد، هللا رسول على والسالم والصالة هللا بسم

 عجٌبا تكالبا ٌجد اْلن اإلسالمٌة األمة أحوال فً المتؤمل فإن

 األجندات أصحاب من مكان كل فً وأتباعه السلفً المنهج على

 المنهج هذا عن الناس إبعاد إلى تهدف والتً المختلفة الفكرٌة

 األجٌال عند عنه سٌبة ذهنٌة صورة ووضع النقً اإلصالحً

 بوصفه الناشبة األجٌال عند تشوٌهه على والحرص الحالٌة،

 وإهمال والرجعٌة، والتخلف والجمود كالتعصب منفرة بؤوصاف

 عن والبعد المثالٌة فً اإلغراق مع قٌمته من والحط العقل

 التكفٌرٌة الصدامٌة للجماعات بالتؤصٌل واتهامه الواقعٌة،

 عدم لضمان ٌستخدمونها التً الجاهزة المعلبة التهم من وغٌرها

 حتى مستقبال اضمحالله على والعمل المبارك المنهج هذا انتشار

 جهل ذلك فً مستغلٌن ونفوسهم الناس عقول على ٌزاحمها ال

 هذا وأصول وقواعد بمعالم والناشبة الحالٌة األجٌال من الكثٌر

 .نشؤته ونسبة المبارك اإلصالحً السلفً المنهج

 

 المنهج هذا وأصول وقواعد معالم لبٌان ملحة الحاجة فإن لذلك

 :األتٌة لألسباب

 

 الدعوة وهذه الفكري المنهج لهذا الحقٌقٌة الصورة بٌان

 ٌطرحها التً الشبهات وهذه الضباب هذا وإزاحة اإلصالحٌة

 – ٌسمى ما هناك صار حتى والسلفٌٌن السلفٌة على المتحاملون

 " سلفـّوبٌا"  -.األوقات هذه فً سٌما ال

 

 السلفً، بالمنهج التمسك إلى ٌكونون ما أحوج الٌوم الناس

 واألخالق والعادات والعبادات العقٌدة فً السلف هدي والتزام

 على والتعرف الصالح، والعمل النافع وبالعلم والسلوكٌات،

 الناس حٌاة علٌها تقوم التً القضاٌا من السلفً المنهج موقف

 .للبشرٌة وقٌادتها وهاعل إلى األمة تعود حتى المعاصرة

 

 مع السٌما - القوٌم المنهج هذا معالم وإظهار حدود رسم ألهمٌة

 الكثٌر إدعاء وسهولة السلفً التٌار مسمى تنامً من نراه ما

 األوراق تختلط فال به الرجال ٌلزمُُ  حتى وذلك - إلٌه االنتساب

 .براهٌن وال بٌنات بال واالدعاءات الدعاوى وتكثر والمفاهٌم

 

 السلفى المنهج مفهوم: والأ

 

 حدٌن إلى ٌنقسم السلفً المنهج مصطلح

 

 إلى نسبة وهو السلفً( :  الثانً)  ، المنهج وهو(:  األول) 

  السلف

  لغة فالمنهج

 الطرٌقة أو الطرٌق هو: 

  وإصطالحا: 

 ( محدودة غاٌة إلى للوصول ٌُتبع الذي الواضح الطرٌق هو) 

 

 معٌنة طرٌقة تمثل التً ضوابطوال القواعد مجموعة هو)  أو

 (  المرجوة للغاٌة للوصول

 

 والسلف
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 أباإه الرجل وسلف وتقدم، مضى ما كل على ٌطلق: لغة -

 قال كما والفضل، السن فى فوقه الذٌن وقرابته المتقدمون

 وأمره سلف ما فله فانتهى ربه من موعظة جاءه فمن: } تعالى

 البقرة{ ) خالدون فٌها مه النار أصحاب فؤولبك عاد ومن هللا إلى

:ٕ1٘) 

 

 واصطالحا: 

 تبعهم ومن بعدهم من والتابعون علٌهم هللا رضوان الصحابة هم

 والدٌن واإلٌمان الهدى من علٌه كانوا بما ملتزما بإحسان

 .الكامل

 

 : فالسلفً هذا وعلى

 اعتقادا بإحسان تبعهم ومن الصحابة علٌه كان بما التزم من هو

 خالف من بسلفً ولٌس إلٌه، ودعوةً  به وعمالً  للدٌن وفهماً 

 .التابعٌن وتابعً والتابعٌن الصحابة أظهر بٌن عاش وإن هدٌهم

 

  كمنهج السلفٌة فإن أٌضا هذا وعلى: 

 اإلسالم هً ألنها غٌرهم دون الناس من فبة على حكرا لٌست

 و والتابعٌن الصحابة من الخٌرٌة القرون بفهم وسنة كتابا نفسه

 لٌست كذلك وهى ومكان، زمان كل فً نهجهم على سار من

 مرادفة هً وال منتهٌة تارٌخٌة مرحلة وال محدودة زمنٌة فترة

 فً له ٌروج والذي fundamentalism األصولٌة لمصطلح

 التجدٌد تٌار أمام واالنغالق والجمود للوحشٌة كمرادف الغرب

 .الوسطى القرون فً عندهم

 

 من طابفة على الخاص هامدلول لها غربٌة لفظة: فاألصولٌة

 المحرف، اإلنجٌل نصوص على المتجمدٌن البروتستانت

 ٌخالفهم من بكل ٌصطدمون الذٌن العصر، إلنجازات المتنكرٌن

 المجتمع على طرٌقتهم لفرض وٌسعون فٌكفرونه منهجهم فً

 بعٌد من وال قرٌب من ال السلفٌة على ٌنطبق ال وهذا بالقوة،

 ..والتخوٌف التشوٌه به وٌراد إال ذلك السلفٌة على ٌطلق وما

 هللا بإذن ٌتبع

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/


19 
 

 المسإولٌة الفردٌة... المرتكز األساس لإلصالح

 كتبه/ وابل رمضان

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

د فُتَعدُّ المسإولٌّ  ة الفردٌة واحدة ِمن أهم القٌم والمبادئ التً أكَّ

نة  علٌها اإلسالم؛ لذلك تكرر ذكرها فً القرآن الكرٌم، والسُّ

النبوٌة فً مواضع كثٌرة؛ مما ٌكشف عن أهمٌتها، وضرورة 

َها َواَل : )-تعالى-االعتناء بها، قال  ٌْ َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس إاِلَّ َعلَ

ِن اْهَتَدى : )-تعالى-، وقال (ٗٙٔ)األنعام:( ِوْزَر أُْخرى َتِزُر َواِزَرةٌ  مَّ

َها َواَل َتِزُر َواِزَرٌة  ٌْ ٌَِضلُّ َعلَ َما  ْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ ٌَ َما  َفإِنَّ

ْوَم : )-تعالى-، وقال (٘ٔ)اإلسراء:( ِوْزَر أُْخَرى ٌَ َوُكلُُّهْم آتٌِِه 

اَمِة َفْرًدا ٌَ ْنَساِن إاِلَّ : )-تعالى-، وقال (6٘)مرٌم:( اْلقِ َس لإِْلِ ٌْ َوأَْن لَ

 ، واألمثلة على ذلك كثٌرة.(6ٖ)النجم:( َما َسَعى

نة النبوٌة تلك المسإولٌة، أقواالً وأفعاالً  زت السُّ وكذلك عزَّ

مإكًدا االلتزام الفردي  -صلى هللا علٌه وسلم-قال النبً  وأخالًقا:

ٌُْإِمُن بِاهللِ لوجدانٌة: )فً سٌاق المشاركة االجتماعٌة ا َمْن َكاَن 

ْوِم اْْلِخِر  ٌَ ٌُْإِمُن بِاهللِ َواْل ٌُْكِرْم َجاَرهُ، َوَمْن َكاَن  ْوِم اْْلِخِر َفْل ٌَ َواْل

َفهُ  ٌْ ٌُْكِرْم َض الَ : )-صلى هللا علٌه وسلم-، وقال )متفق علٌه(( َفْل

ٌُِحبُّ  ٌُِحبَّ أِلَِخٌِه َما   .)متفق علٌه(( لَِنْفسِ  ٌُْإِمُن أََحُدُكْم، َحتَّى 

وال شك أن اهتمام المنهج اإلسالمً بهذا المبدأ ٌنبع ِمن كونه 

ل الفرد المسلم، وٌعتنً بتربٌته؛ ٌَُإهِّ ا  ا جاّدً ًٌّ لكً  منهًجا واقع

ٌكون له دْور فاعٍل فً َنْهضة أُمته، وفً تثبٌت أركانِها؛ فالفرد 

أ ِمن نسٌج األمة، ولبنة أساس ِمن لبناتها،  جزٌء ال ٌتجزَّ

والمسإولٌة بٌنهما مشتركة، ولم نجد مطلًقا فً التشرٌع 

ن مسإولٌة الفرد نحو المجتمع، ومسإولٌة  ٌْ اإلسالمً انفصاالً ب

 المجتمع نحو الفرد.

ِمن  -صلى هللا علٌه وسلم-وِمن ذلك ما ضربه لنا رسول هللا 

 :-صلى هللا علٌه وسلم-مثال رابع فً حدٌث السفٌنة، حٌث قال 

ِ َواْلَواقِِع فٌَِها َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعلَى ) َمَثلُ اْلَقابِِم َعلَى ُحُدوِد هللاَّ

َسفٌَِنٍة، َفؤََصاَب َبْعُضُهْم أَْعاَلَها، َوَبْعُضُهْم أَْسَفلََها، َفَكاَن الَِّذٌَن فًِ 

وا َعلَى َمْن َفْوَقهُ  ا أَْسَفلَِها إَِذا اْسَتَقْوا ِمن اْلَماِء َمرُّ ْم، َفَقالُوا: لَْو أَنَّ

ْتُرُكوُهْم َوَما  ٌَ َخَرْقَنا فًِ َنِصٌبَِنا َخْرًقا َولَْم ُنْإِذ َمْن َفْوَقَنا فإِْن 

ِدٌِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِمًٌعا ٌْ ( أََراُدوا َهلَُكوا َجِمًٌعا، َوإِْن أََخُذوا َعلَى أَ

 .)رواه البخاري(

فعلى الرغم ِمن كونها  دٌة:وِمن ذلك ما نجده فً الشعابر التعب

تعكس مدى استجابة اإلنسان ألمر ربه، بٌد أنها تنطوي على 

مضامٌن فردٌة اجتماعٌة ِمن شؤنها تعزٌز سبل ارتباط الفرد 

وإن كانت  -على سبٌل المثال-بروح الجماعة جمًٌعا، فالصالة 

ن ٌدي ربه، لكنها فً كل األحوال تربط  ٌْ حالة ٌعٌشها اإلنسان ب

ٌُصلّون وٌتواصلون خمس مرات هذا اإل نسان بصف وجماعة 

فً الٌوم الواحد، ومحال أال ٌنبنً هذا التواصل على أساس 

مسإولٌة هإالء األفراد تجاه بعضهم بعًضا، وتعاهد مصالح 

بعضهم بعًضا؛ فالصالة بوصفها عماًل مشترًكا تعكس نوًعا ِمن 

ل فٌما بٌنهم، المسإولٌة االجتماعٌة المشتركة، وااللتزام المتباد

 وهكذا باقً العبادات. 

ومسإولٌة الفرد تتفاوت حسب موقعه وأهمٌته، وخبرته وعلمه؛ 

فالمسإولٌة تعنً تحمل التكالٌف، وأداء األمانة، وكسب الخٌر، 

؛ فهً ترجع -وإن كانت معانً فردٌة-وأداء المعروف، وهً 

 على األمة جمٌعها بالخٌر والفضل.

لٌة الفردٌة وقٌام الفرد بالواجبات لذلك فإن استشعار المسإو

المنوطة به تجاه نفسه ومجتمعه، هً بداٌة اإلصالح الحقٌقً 

إِنَّ : )-تعالى-لألمة؛ فاإلصالح ٌبدأ ِمن الفرد، ال ِمن غٌره، قال 

ُروا َما بِؤَْنفُِسِهمْ  ٌِّ ٌَُغ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى  ٌِّ ٌَُغ َ ال 
 . (ٔٔ)الرعد:( هللاَّ

صلى هللا علٌه -أن النبً  -ضً هللا عنهر-وعن أبً هرٌرة 

قُواقال: ) -وسلم ِ ِعْنِدي ِدٌَناٌر، َتَصدَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ( َفَقالَ َرُجلٌ: 

ْق بِِه َعلَى َنْفِسكَ َقالَ: ) ْق ِبِه ( َقالَ: ِعْنِدي آَخُر، َقالَ: )َتَصدَّ َتَصدَّ

قْ ( َقالَ: ِعْنِدي آَخُر، َقالَ: )َعلَى َزْوَجتِكَ  ( َقالَ: بِِه َعَلى َوَلِدكَ  َتَصدَّ

ْق بِِه َعَلى َخاِدِمكَ ِعْنِدي آَخُر، َقالَ: ) ( َقالَ: ِعْنِدي آَخُر، َقالَ: َتَصدَّ

 . )رواه أبو داود والنسابً، وقال األلبانً: حسن صحٌح(( أَْنَت أَْبَصرُ )

 فإذا كان هذا فً باب الصدقة، فما بالك فً أمر اإلصالح؟! 

 موقع أنا السلفً
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 لماذا فشل ُحكم الروافض؟

 كتبه/ أحمد الفولً

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

إنه السقوط المدّوي لحكومات الروافض الطابفٌة التً اجتاحت 

ّولت األذرع عراقنا العرٌق، فحكمْت بغداد بالحدٌد والنار، وم

اإلرهابٌة المسلحة فً ربوع المنطقة على حساب استقرار 

 الشعوب والمجتمعات. 

سقوط رهٌب لحكومة الماللً فً طهران قامْت على إثره 

احتجاجات عرٌضة ممتدة فً شوارع إٌران، قاومها الماللً 

فهدأت فً إٌران وسرعان ما قامت قٌامتها فً  بالقمع والقتل؛

ألغلبٌة الشٌعٌة لٌلفظ المحتجون حكم "والٌة جنوب العراق ذي ا

الفقٌه"، وٌضعون صورة الخمٌنً أسفل نعالهم، ال سٌما عقب 

 إصابة مدٌنة البصرة العراقٌة بالجفاف وقلة الطعام والشراب. 

وبعد ما نجح نظام الماللً فً إسكات صوت الكتلة الُسنٌة فً 

ٌْن سجن وتشرٌد وقتل، والتعاون المفضوح  مع جماعة العراق ب

اإلخوان المسلمٌن فً بغداد، قام لهم المارد الشٌعً بعد أن نفذ 

شٌعٌة"  -صبره، لتتحول الحرب داخل العراق إلى حرب "شٌعٌة 

ن ماللً طهران وذٌولهم فً العراق، وشٌعة البصرة العراقٌٌن  ٌْ ب

الرافضٌن لحكم المعممٌن الذي جعل العراق فً مصاّف الدول 

ستوى العالم، بعد ما كان العراق رابع جٌوش األكثر فساًدا على م

 العالم تقرًٌبا فً عهد صدام حسٌن.

استوقفنً مقطع مربً ألحد المتظاهرٌن أذاعته قناة 

"نرٌد ان ٌحكمنا ٌهود، وال نرٌد  "الرافدٌن"، ٌقول فٌه:

نة... نرجوكم أحكمونا بداًل  معممٌن!"، وآخر ٌقول: "ٌا أهل السُّ

جبُت لهإالء الروافض الذٌن خانوا العراق ِمن ماللً إٌران"، فتع

وفرحوا بدخول جٌوش طهران، وسرعان ما كفروا بهم 

نة كانت كرامتهم  وبحكمهم، وصدعوا بؤنهم فً عصر حكم السُّ

 أكثر صٌانة ِمن حكم الروافض.

إنها السنن الكونٌة ٌا سادة، والتارٌخ الذي ٌوضح للجمٌع أن 

ازدادت قوته ِمن خالل  الحكم الطابفً لن ٌستمر، وأنه مهما

إال أنه إلى زواٍل لٌعود الحكم  الداعمٌن على اختالف مشاربهم؛

وال -لألمة، ولٌس لطابفٍة ال عالقة لها باألمة فً شًء، بل كانت 

 خنجًرا مسموًما فً ظهر أمة اإلسالم عْبر التارٌخ. -زالت

ح  سقوط الحكومات الشٌعٌة فً إٌران والعراق وغٌرهما، ٌوضِّ

نة برغم ما عند بعضهم ِمن ظلٍم أو فساٍد أو للجمٌ ع أن أهل السُّ

إال أنهم عندهم ِمن الخبرات التراكمٌة والحضارٌة ما  غٌر ذلك؛

ٌكفٌهم إلدارة البالد، دون هذا االنحدار الذي أصاب بالد الرافدٌن 

 أو أصاب األحواز العربٌة التً تجري على أنهاٍر ِمن النفط.

شدة، وِمن بعدها الخالفة األموٌة ثم إن الناظر للخالفة الرا

العباسٌة، بل والعثمانٌة أًٌضا وما بعدها ِمن تقسٌماٍت جغرافٌٍة 

ن الخالفة الراشدة وما بعدها-حدٌثة  ٌْ ٌدرك  -رغم الفارق الكبٌر ب

نة ِمن خبراٍت أداروا  للوهلة األولى، ما كان عند المسلمٌن السُّ

م وعّم الخٌر فً أرجابها، بها البالد والعباد؛ فاستقرت مجتمعاته

نة الذٌن ٌمثِّلون أمة اإلسالم بشكٍل  ن حكم أهل السُّ ٌْ والفارق ب

ن حكم طابفة منبوذة تنتسب لإلسالم وتخالفه فً  ٌْ حقٌقًٍ، وب

 أعظم أصوله.

إن انهٌار حكم المعممٌن الذي نراه اْلن لٌس إال إشارة لكل ذي 

ر على البالد عٌنٌن، بؤن التعاون مع الروافض خطر محدق، وش

 .والعباد، وإن كان ظاهره فً البداٌة خالف ذلك

أسؤل هللا أن ٌسلِّم مصر وبالد الحرمٌن وجمٌع بالد المسلمٌن 

 ِمن شرور الروافض، وأن ٌؤذن ألمتنا بؤمر رشٍد وخٌٍر.
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 ة إلى مجدها وعزها؟كٌف تعود األم

 كتبه/ جمال فتح هللا عبد الهادي

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

ن األمم المختلفة،  ٌْ فإن الحٌاة اإلنسانٌة مجال صراٍع رهٌٍب ب

 -تعالى-وكل أمة تدعً أنها األفضل واألكمل، ولكن حسم هللا 

َر أُمَّ هذه القضٌة، فقال: ) ٌْ اِس َتؤُْمُروَن ُكْنُتْم َخ ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ

 ِ  . (ٓٔٔ)آل عمران:( بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْإِمُنوَن بِاهللَّ

هذه األمة، وٌخبر أنها  -تعالى-"ٌمدح  :-رحمه هللا-قال السعدي 

خٌر األمم التً أخرجها هللا للناس، وذلك بتكمٌلهم ألنفسهم 

م للقٌام بكل ما أمر هللا به، وبتكمٌلهم لغٌرهم باإلٌمان المستلز

باألمر بالمعروف والنهً عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى 

هللا وجهادهم على ذلك، وبذل المستطاع فً ردهم عن ضاللهم 

 وغٌهم وعصٌانهم".

المإمنٌن  -تعالى-"لما أمر هللا  :-رحمه هللا-وقال الجزابري 

متثلوا، وأمرهم بتكوٌن جماعة منهم بتقواه واالعتصام بحبله فا

ٌدعون إلى اإلِسالم وٌؤمرون بالمعروف وٌنهون عن المنكر 

ٍة أُْخِرَجْت فامتثلوا؛ ذكرهم بخٌر عظٌم، فقال لهم: ) َر أُمَّ ٌْ ُكْنُتْم َخ

َتؤُْمُروَن (... ووصفهم بما كانوا به خٌر أمة، فقال: )لِلنَّاسِ 

ه.  ( وهو اإلِسالم وشرابعبِاْلَمْعُروفِ  ٌّ الهدى التً جاء بها نب

( وهو الكفر والشرك، وكبابر اإلِثم َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ )

ِ والفواحش. ) ( وبما ٌتضمنه اإلٌِمان باهلل ِمن َوُتْإِمُنوَن بِاهللَّ

باإلٌِمان به ِمن المالبكة، والكتب،  -تعالى-اإلٌِمان بكل ما أمر 

  والرسل، والبعث اْلخر، والقدر".

األمة اإلسالمٌة تسلمت قٌادة البشرٌة منذ أن تكونت على  فإن

، -صلى هللا علٌه وسلم-ٌدي معلم البشرٌة وهادٌها محمد 

واستمرت على ذلك دهوًرا طوٌلة، والذي أوصلهم إلى هذا الرقً 

العظٌم فً عبارة واحدة: "أنهم حققوا الهدف الذي خلقهم هللا 

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِْنَس م )ِمن أجله" أال وهو العبودٌة هلل العظٌ

ْعُبُدونِ  ٌَ ، ولكن األمة فقدت تلك المنزلة شًٌبا (ٙ٘)الذارٌات:( إاِلَّ لِ

فشًٌبا حتى أصبحْت فً أٌامنا على الحال التً نعرفها ونشاهدها؛ 

فذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت 

ها! فقد أصبحت األمة فً ذٌل القافلة بعد أن كانت فً طلٌعت

الواحدة أمًما، والدولة دواًل، وانتشر الفقر وازدادت التعاسة فً 

كثٌٍر ِمن دٌار المسلمٌن، وضاع كثٌٌر ِمن هذه الدٌار عندما 

 استولى علٌها أعداء هللا ِمن الصلٌبٌٌن والٌهود والشٌعة.

ٌَّن لنا تبًٌنا ال لبس فٌه فشل دعاة الوطنٌة ودعاة القومٌ ة، لقد تب

كما فشل االشتراكٌون والبعثٌون، ولم ٌبَق إال اإلسالم؛ لقد نجح 

، -دٌار المسلمٌن-اإلسالم فً الماضً عندما حكم هذه الدٌار 

 نجح فً إٌجاد مجتمٍع مثالًٍ فً عالم البشر.

لقد أضاع المسلمون الكثٌر ِمن تعالٌم دٌنهم، وانحرف بهم 

ت وفلسفات المسار، واستبدلوا به عادات موروثة، وعادا

وتوجهات وافدة، فكان ثمار ذلك: الفرقة واالنقسام، والهزابم 

 العسكرٌة والفكرٌة.

الجهل الذي انتشر فً ربوع العالم اإلسالمً،  أضف إلى ذلك:

واألمراض الفكرٌة الهابلة التً ٌعانً منها المسلمون فً هذا 

 العالم الرحب، مثل: "داعش" وأخواتها.

نا إلى عزها ومجدها؛ فعلٌنا بتربٌة جٌٍل فإذا أردنا العودة بؤمت

فرٌٍد على االنتماء لإلسالم دون سواه، وتوحٌد مصدر الهداٌة 

ووحدة العقٌدة، والوحدة السٌاسٌة المتمثلة فً إقامة الدولة 

 اإلسالمٌة، والعمل على إرجاع الخالفة الراشدة.

وإصالح االنسان حسب فقهنا لكتاب هللا وسنة رسوله 

 ٌتم بؤمرٌن:

إصالح الفرد، وذلك بإصالح عقٌدته وتصوراته وأفكاره،  األول:

 وقٌمه وأخالقه، وموازٌنه وأعماله.

إصالح المجتمع اإلنسانً بإصالح عالقاته ونظمه  الثانً:

وقوانٌنه، وإذا تؤملَت سٌرة النبً؛ رأٌت عناٌته كانت منصبة فً 

، المرحلة المكٌة على تحقٌق األمر األول، وهو إصالح الفرد

بٌنما كانت عناٌته متجهة فً المرحلة المدنٌة إلى تحقٌق األمر 

 الثانً.

"ال ٌصلح آخر هذه األمة إال بما صلح علٌه أمر  قال اإلمام مالك:

 أولها".
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نعم، كالم ٌكتب بماء الذهب، بل بماء العٌن! فهل نجد َمن ٌتعاون 

على ذلك بإصالح نفسه وأسرته ومجتمعة؛ لنكون قادة وسادة 

 ع األمم األخرى؟! لجمٌ

ْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعلَى اإلْثِم : )-تعالى-قال  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ

، فكن عضًوا سلًٌما فً جسد هذه األمة، وال (ٕ)المابدة:( َواْلُعْدَوانِ 

 تكن عضًوا أشل؛ فقد عزلت نفسك عن باقً األمة.

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 بطاقات دعوٌة
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 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
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 دنٌ ئػطاء اىشماج ىألخد اىَرشوجح

 اىسإاه:

أخرً ٍرشوجح وىدٌها أوالد وتْاخ، ىنِ سوجها ٍرناسو ػِ 

ج اىؼَو وال ٌجرهد فً ذيثٍح ٍطاىة أسزذه، وأّا أراها فقٍز

وذذراج ألشٍاء مثٍزج ال ٌأذً ىها سوجها تها، فهو ٌجىس ىً وأّا 

ِ غٍزها؟ ٍِ  أخىها أُ أػطٍها سماج ٍاىً؛ ألّه أوىى 

 اىجىاب:

  اىذَد هلل، واىصالج واىسالً ػيى رسىه هللا، أٍا تؼد

ِ سماج ٍاىل؛ فأَّد غٍز وارٍز ىها. ٍِ   فْؼٌ، ٌجىس أُ ذؼطٍها 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

ٍَْس ىََل تِِه ِػْيٌ-ذؼاىى-دىه قىىه  ا ىَ ٍَ  ِِ  ( ...: )فاََل ذَْسأَْى

 اىسإاه:

ٍا ىٍس ىه ته ػيٌ ىٍرجْة قىه  -ذؼاىى-مٍف ٌسأه اىَزء هللا 

ٍَْس ىََل تِِه -ػيٍه اىسالً-ىْىٍح  -ذؼاىى-اىذق  ا ىَ ٍَ  ِِ : )فاََل ذَْسأَْى

( ػِ  َِ َِ اْىَجاِهيٍِ ٍِ  َُ ُْ ذَُنى ٌٌ ئًِِّّ أَِػظَُل أَ  ؟(64)هىد:ْي

 اىجىاب:

  اىذَد هلل، واىصالج واىسالً ػيى رسىه هللا، أٍا تؼد؛

ذؼٍٍِ فالُ تاىهداٌح واىجْح، وقد  -ٍثاًل -فهذا مأُ ٌطية ٍِ هللا 

 -ذؼاىى-ػيٌ أّه ٍاخ ػيى اىضاله واىثدػح أو اىنفز، أو ٌسأه هللا 

ِ ٍَ  ٍاخ ػيى اىنفز ظاهًزا. ردَح 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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دنٌ ٍداوٍح اإلٍاً ػيى اىرسيٌٍ ػيى اىَأٍىٍٍِ تؼد 

ِ اىصالج؟ ٍِ  سالٍه 

 السإال:

أنا أقوم بإعطاء درس بعد صالة الفجر، واإلمام الذي ٌصلً بنا 

ح المؤمومٌن، وٌسلِّم علٌهم بعد بمجرد السالم ٌقوم وٌصاف

سالمه ِمن الصالة مباشرة، فهل ٌجوز أن ٌسلم على الناس 

 بصورٍة منتظمٍة هكذا أم هذا ٌعتبر بدعة؟!

 الجواب:

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

؛ فال ٌشرع، -صلى هللا علٌه وسلم-فلٌس هذا ِمن فعل النبً 

ا تدخله فً البدعة.والمواظبة علٌه ٌو ًٌّ  م

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 دنٌ اىىضىء ٍغ وضغ اىالصق اىطثً

 اىسإاه:

أصثُد تجزٍح فً أصثؼً اإلتهاً وّشه ٍْه اىدً تنثزج فزتطد 

ػيٍه الصق سيىذٍة، ىٍَْغ ّشوه اىدً وذىضأخ ػيٍه ػيى هذا 

صيٍد. فقاه ىً تؼضهٌ: صالذل ووضىؤك تاطو؛ ألّل ىٌ اىذاه و

ذغسو اىجزح، فهو هذا صذٍخ؟ وٍا اىىاجة ػَيه فً هذا اىذاه؟ 

  

 اىجىاب:

 اىذَد هلل، واىصالج واىسالً ػيى رسىه هللا، أٍا تؼد؛ 

فٍُؼفى ػِ ٌسٍز اىدً اىذي ال ٌشاه ٍيرصقًا تاألصثغ ٍغ اىذاجح 

 َىُ ٌصيىُ فً جزاداذهٌ.ئىى ئٌقاف اىْشٌف، وىٌ ٌشه اىَسي

واىَسخ ػيى اىالصق ىذاجح ٍْغ وصىه اىَاء ئىى اىجزح ٌصخ 

 ِ ٍِ ٍؼه اىىضىء ئىى أُ ذشوه اىذاجح، فٍْشع اىالصق وٌرىضأ، و

ِ ٌشرزط ىصذح اىَسخ ػيى اىجثٍزج أو ّذىها:  ٍَ أهو اىؼيٌ 

"ماىالصق"، أُ ٌنىُ قد ُوضغ ػيى طهارج، فاُ ىٌ ٌنِ ػيى 

 ٌَ ػِ هذا اىجشء ٍغ اىىضىء، وهذا أدىط.طهارج فٍذراج ىيرٍ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 الوسابط المتعددة
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 عقٌدة

ما فً ذكر مناظرة جرت بٌن جبري وسنً جمعه -تابع -166

 مجلس مذاكرة )شفاء العلٌل(. د/ ٌاسر برهامً

فً ذكر مناظرة جرت بٌن سنً وقدري )شفاء العلٌل(.  -167

 د/ ٌاسر برهامً

من )باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم  -114 

وثواب من قتلهم أوقتلوه( إلى )باب ذكر السنن واآلثار( )كتاب 

 الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

من )باب ذكر قتل علً بن أبً طالب رضً هللا عنه  -115

للخوارج مما أكرمه هللا تعالى بقتالهم( إلى )باب ذكر ثواب من 

قاتل الخوارج فقتلهم أوقتلوه( )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام 

 حسنٌن

من )فً السمع والطاعة لمن ولً أمر المسلمٌن( إلى  -116

)فضل القعود فً الفتنة عن الخوض فٌها وتخوف العقالء على 

قلوبهم أن تهوى ما ٌكرهه هللا( )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ 

 عصام حسنٌن

من) الحث على التمسك بكتاب هللا تعالى و سنة رسوله  -117

صلى هللا علٌه وسلم( إلى )التحذٌر من طوائف ٌعارضون سنن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم( )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام 

 حسنٌن

باب ذم الجدال والخصومات فى الدٌن )كتاب الشرٌعة(.  -118

 الشٌخ/ عصام حسنٌن

الرد على الجهمٌة فً األسماء والصفات )أصول اعتقاد  -119 

 أهل السنة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 

 

 وعلومه الكرٌم القرآن

 سورة ٌونس )ختمة مرتلة(. د/ ٌاسر برهامً  -111

 
( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 68 -59اآلٌات ) -111

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة ( 63 -57اآلٌات ) -112

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 68 -64اآلٌات ) -113

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 78 -69اآلٌات ) -114

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة ( 82 -78اآلٌات ) -115

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 89 -83اآلٌات ) -116

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

ابن كثٌر(.  -( )تفسٌر سورة إبراهٌم 23 - 22اآلٌتان ) -113 

 د/ ٌاسر برهامً

تفسٌر ابن  -إلى نهاٌة السورة )سورة الدخان 41من اآلٌة  

 كثٌر(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 

 

 حدٌث

كتاب األحكام ) الشرح المفهم لما انفرد به البخاري عن  -219

 مسلم(. د/ ٌاسر برهامً
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 وأصوله فقه

فقه  -شروط سماع الدعوى بالزواج قانوناً )باب الزواج -115

 السنة(. د/ ٌاسر برهامً

 
( )دقٌقة فقهٌة( . الشٌخ/ سعٌد 3موجبات الغسل ) -126

 محمود

األحكام المترتبة على من وجب علٌه الغسل )دقٌقة  -127

 فقهٌة( . الشٌخ/ سعٌد محمود

( )دقٌقة 2األحكام المترتبة على من وجب علٌه الغسل ) -128

 فقهٌة( . الشٌخ/ سعٌد محمود

ة ( )دقٌق3األحكام المترتبة على من وجب علٌه الغسل ) -129

 فقهٌة( . الشٌخ/ سعٌد محمود

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

االستئناس بالناس من عالمات اإلفالس )خواطر  -114

 إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌد

نؤمن بالقدر وال نحتج به إال فً المصائب! )خواطر  -115

 إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌد

 واطر إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌدمن حكم القدماء )خ -116

 بٌن العلماء والعباد )خواطر إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌد -117

ى من الٌدري متى ٌبغته الموت أن ٌكون ٌجب عل -118

 مستعدا )خواطر إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌد

 منظومة العالقات االجتماعٌة. د/ ٌاسر برهامً 

فصل من كالم عبدهللا بن مسعود )كتاب الفوائد(. د/  -145 

 ٌاسر برهامً

بن مسعود )كتاب الفوائد(. تابع.. فصل من كالم عبدهللا  -146

 د/ ٌاسر برهامً

 تشرٌع الطالق. الشٌخ/ عصام حسنٌن 

 تعدد الزوجات. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 مٌراث المرأة وقضٌة المساواة. الشٌخ/ عصام حسنٌن

وسٌلة  31تعلٌمه الشكر ) -تقلٌل األوامر -اإلنصات -116 

 لتربٌة األبناء(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف 

احترام  -معرفة قٌمة الوقت -التربٌة على النظام -117

 ب الشرٌف وسٌلة لتربٌة األبناء(. الشٌخ/ إٌها 31المواعٌد )

االعتذار  -تنمٌة جوانب الخٌر فٌهم -أعنهم على برك -118

 وسٌلة لتربٌة األبناء(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف 31لألبناء )

كٌف نرقً المرٌض؟ )أضف لذة للذكر(. الشٌخ/ إٌهاب  -125 

 الشرٌف

)أضف لذة  أسباب لدفع شر الحسد والسحر والعٌن -126

 للذكر(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 كوادر. د/ أحمد خلٌل خٌر هللا 
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 ومنهجفكر 

فصل فى طعن الرافضً على عمر التفضٌل فى العطاء  -172

 )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً

 

 العربٌةاللغة 

أقسام الكالم )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عبد  -113

 المعطً عبد الغنً

عالمات االسم )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عبد  -114

 المعطً عبد الغنً

رح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عالمات االسم )ش -تابع -115

 عبد المعطً عبد الغنً

أقسام االسم )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عبد  -116

 المعطً عبد الغنً

عالمات الفعل )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عبد  -117

 المعطً عبد الغنً
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