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 أوهام السالم مع إسرائٌل

 كتبه/ عالء بكر

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

فقد وصلت األوضاع فً المنطقة العربٌة بعد معاهدة السالم 

اإلسرائٌلٌة" أواخر السبعٌنٌات، وبعد اتفاقٌات  -"المصرٌة 

السالم الفلسطٌنٌة اإلسرائٌلٌة فً بداٌة التسعٌنٌات، وبعد 

عل وضع التطورات األخٌرة فً المنطقة العربٌة، إلى مرحلة تج

إسرائٌل هو الوضع األفضل، الذي ٌمكنها ِمن فرض شروطها 

 . -كما سنبٌنه-وتصورها للسالم كما ترٌده هً 

لقد أصبح العرب عامة "والفلسطٌنٌون خاصة" فً حالٍة ِمن 

أن ٌملوا تصورهم  -على أرض الواقع-الضعؾ ال ٌمكنهم معها 

ط فً الحقوق الحالً للسالم، على ما فٌه ِمن التنازالت والتفرٌ

بل لم ٌعد ؼرًٌبا أن ٌقال إن أي مباحثات مع إسرائٌل واألرض، 

أو مفاوضات ستكون ؼٌر مجدٌة، بل ستكون ؼطاًء لتحقٌق 

-المخطط الصهٌونً فً المنطقة، واستكمال الحلم الذي سعت 

الصهٌونٌة العالمٌة، فً ؼفلٍة ِمن أصحاب القضٌة  -وتسعى إلٌه

، فقدوا معه الحد األدنى ِمن االتفاق الذٌن صاروا فً تشتٍت وتٌه

ٌُخطط لهم!  على كٌفٌة التعامل مع ما 

لقد قامْت إسرائٌل بعد أكثر ِمن خمسٌن عاًما على إعالن قٌامها 

ِمن االستٌالء والسٌطرة على كل فلسطٌن التارٌخٌة، بل وأعلنت 

ولقد صادرت السلطات اإلسرائٌلٌة القدس عاصمة أبدٌة لها! 

أراضً الضفة الؽربٌة مصادرة كاملة، وحولتها أكثر ِمن نصؾ 

إلى الملكٌة الٌهودٌة، كما ضمت القطاع العربً ِمن القدس 

ا، بقانون أصدره الكنٌست اإلسرائٌلً فً  ا تاّمً الشرقٌة لها ضّمً

م، وهً بصدد تفرٌؽه ِمن بقٌة سكانه العرب،  98ٓٔدٌسمبر 

ا"، كما أنها كً ٌتم تهوٌد القدس تهوًٌدا كاماًل "أرًضا وسكانً 

تقوم كذلك بتطوٌق القدس وجمٌع المدن العربٌة بعشرات 

المستوطنات الٌهودٌة بهدؾ مد التواجد الٌهودي ِمن جهة، 

والتضٌٌق على الفلسطٌنٌٌن ِمن جهة، وبالتالً دفعهم إلى 

 النزوح ِمن أراضٌهم ومؽادرة دٌارهم. 

ا إلى تكرٌس الدولة الٌهودٌة تكرًٌسا  ًٌ إن إسرائٌل تسعى حال

ا فً الواقع الجؽرافً؛ لضمان أمنها، وتطورها السكانً،  ًٌّ نهائ

وقد احتلت إسرائٌل الجوالن  واستمرار الهجرة الٌهودٌة إلٌها،

السورٌة، وأعلنت ضمها لدولة إسرائٌلٌة، وقد زاد عدد الٌهود 

ملٌون ٌهودي فً  ٘.ٖلة عن فً إسرائٌل واألراضً المحت

 التسعٌنٌات ِمن القرن العشرٌن. 

ولقد طورت إسرائٌل ِمن قدراتها العسكرٌة تطوًرا كبًٌرا، بناًء 

على المساعدات الحربٌة والمالٌة الضخمة التً تقدمها لها 

حلٌفتها االستراتٌجٌة أمرٌكا، واألثرٌاء ِمن رجال األعمال الٌهود 

سرائٌل أن تنهً حالة الحرب مع وبٌوت المال، واستطاعت إ

مصر واألردن، وأضعفت المقاومة الفلسطٌنٌة حتى كادت أن 

 تصٌر خارج المعادلة. 

وإسرائٌل تعرؾ هدفها، وتضع كل ما لدٌها ِمن قوٍة عسكرٌٍة، 

وقوٍة سٌاسٌٍة، وقوٍة إعالمٌٍة؛ لتحقٌق هذا الهدؾ، وهو إقامة 

)والشرق األوسط(، دولة إسرائٌل الكبرى فً المنطقة العربٌة 

كمرحلٍة ٌعقبها السعً إلى سٌطرة الٌهود والصهٌونٌة العالمٌة 

على العالم كله، كما دونه وصرح به كبار زعماء الصهٌونٌة 

 وإسرائٌل على مدى العقود الطوٌلة الماضٌة. 

 ولتحقٌق ذلك وفً مواجهة الشعب الفلسطٌنً:

إسرائٌل ِمن خالل برامج االستٌطان ومصادرة األراضً، تسعى 

واستخدام مختلؾ وسائل العنؾ والقمع، بل واللجوء إلى 

الحروب واالعتداءات العسكرٌة المحدودة ِمن وقٍت آلخر على 

سكان قطاع ؼزة إلى إرؼام اآلالؾ ِمن الفلسطٌنٌٌن على النزوح 

ا كثافة سكانٌة ِمن ؼزة والضفة الؽربٌة، أما المناطق التً به

فلسطٌنٌة فتعمد السلطات اإلسرائٌلٌة إلى تحوٌلها إلى مناطق 

معزولة عن بعضها البعض أشبه بالمحمٌات، وتضعها بصفٍة 

دائمٍة تحت المحاصرة والسٌطرة اإلسرائٌلٌة، بالتحكم فً 

مداخلها ومخارجها والمعابر الموجودة بٌنها، أشبه بما كانت 

مع  -سابًقا-صري فً جنوب إفرٌقٌا تفعله سلطات التمٌٌز العن

األفارقة السود أصحاب األرض ِمن وضعهم فً )كنتونات( 

معزولة ومحاصرة، ال تمكنهم ِمن التحرك فٌها أو التنقل بٌنها 

 بحرٌة. 
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وتبنً إسرائٌل استراتٌجٌتها فً أي مفاوضات مع الفلسطٌنٌٌن 

ورفض على منع قٌام دولة فلسطٌنٌة بالمفهوم المعروؾ للدولة، 

السماح للفلسطٌنٌٌن الالجئٌن، والذٌن أجبروا على مؽادرة 

 أرضهم ودٌارهم بالعودة إلٌها. 

ملٌون  ٘لقد بلػ عدد الفلسطٌنٌٌن فً التسعٌنٌات نحو 

 فلسطٌنً، منهم:

ألؾ فلسطٌنً فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة منذ عام  7ٓٓ -

 م، والذٌن ٌطلق علٌهم: )عرب إسرائٌل(.9ٗ8ٔ

 ألؾ فلسطٌنً ٌعٌشون فً الضفة الؽربٌة.  9ٓٓر من أكث -

 ألؾ فلسطٌنً فً قطاع ؼزة.  ٓٓ٘أكثر من  -

ا داخل فلسطٌن  ًٌ أي أن هناك أكثر ِمن ملٌونً فلسطٌنً حال

 المحتلة. 

وهناك أكثر ِمن ملٌون وربع ملٌون فلسطٌنً ٌعٌشون فً 

األردن، وأكثر ِمن نصؾ ملٌون فلسطٌنً ٌعٌشون فً لبنان، 

حو ربع ملٌون فلسطٌنً كانوا فً سورٌا قْبل األحداث التً ون

م وما بعده، ونحو ربع ملٌون ٕٔٔٓتعرضت لها سورٌا فً عام 

فً الكوٌت، ونحوهم فً السعودٌة والعراق ودول الخلٌج 

األخرى، باإلضافة إلى مئات األلوؾ ِمن الفلسطٌنٌٌن ٌعٌشون 

 فً باقً الدول العربٌة وباقً دول العالم. 

أن  -وبشدة-هذه المالٌٌن ِمن الفلسطٌنٌٌن ترفض إسرائٌل و

ٌكون لهم حق العودة إلى فلسطٌن فً ٌوٍم ِمن األٌام، وهً 

 تحاول إذابة َمن بداخل إسرائٌل نفسها ِمن العرب. 

إن إسرائٌل ال تعترؾ بوجود شعب فلسطٌنً كان ٌعٌش على 

ا، وإنما أرض فلسطٌن وٌمتلكها قْبل مجًء الٌهود الصهاٌنة إلٌه

هم عرب موطنهم البالد العربٌة، أما أرض فلسطٌن فهً للٌهود 

دون ؼٌرهم! هكذا سولت لهم أنفسهم، وٌحاولون أن ٌرؼموا 

 ؼٌرهم على تقبل هذا الفكر واالعتراؾ به. 

كانت -وال شك أن وجود هذه األعداد الكبٌرة ِمن الفلسطٌنٌٌن 

رائٌل على مصدر قلق إلس -وما زالت، وستبقى إن شاء هللا

المدى القرٌب والبعٌد؛ خاصة فً ظل صمود شعب فلسطٌن 

وتمسكه بؤرضه، رؼم القمع والعنؾ والسٌاسات التعسفٌة لقوات 

االحتالل اإلسرائٌلٌة، والحروب التً تشنها ِمن آٍن آلخر على 

 سكان قطاع ؼزة الصامدٌن. 

إن إسرائٌل تتمسك بسٌاساتها تجاه الفلسطٌنٌٌن بكل ما أوتٌت 

ن قوة، والفلسطٌنٌون ٌتمسكون بصمودهم إلى أقصى حدٍّ مِ 

ومهما كانت التضحٌات، وهذا األمر مما ٌنبؽً استثماره والبناء 

ا،  ًٌّ ا ومعنو ًٌّ علٌه، بإعانة الشعب الفلسطٌنً الصامد ماد

والتخطٌط لمساندته ولتقوٌته وإلعداده اإلعداد المناسب، إذ 

اجهة األطماع ٌنبؽً أن ٌكون هو أول َمن ٌكون فً مو

اإلسرائٌلٌة، وٌنبؽً أن تكون له قٌادة موحدة قادرة على 

االضطالع بهذه المسإولٌة، ِمن خالل هدؾ استراتٌجً واضح، 

 وأهداؾ مرحلٌة مدروسة. 

لقد أخطؤنا عندما لم نجعل الفلسطٌنٌٌن فً أول صفوؾ المعركة 

بداٌة الصراع، وسنواصل خطؤنا لو تركنا مع إسرائٌل ِمن 

الفلسطٌنٌٌن وحدهم الٌوم فً مواجهة إسرائٌل بال إمكانٌاٍت 

ودعم مادي ومعنوي ٌمكنها ِمن االستمرار فً  ومساندٍة،

الصمود، فهم أصحاب حق ٌدافعون عنه، ونستطٌع إقناع العالم 

ى الحر به، والشعوب العربٌة واإلسالمٌة لم ولن تعدم القدرة عل

ا، والتخطٌط المستقبلً  ًٌّ ا ومعنو ًٌّ دعم ومساندة الفلسطٌنٌٌن ماد

المتدرج لتحقٌق ذلك، حتى وهً فً ظل الظروؾ الصعبة التً 

ا، فالخطب جلٌل وال ٌحتمل التؤجٌل.  ًٌ  تمر بها األمة حال

 وفً مواجهة الدول العربٌة: 

تسعى إسرائٌل للهٌمنة على المنطقة العربٌة بطرٍق متعددٍة، 

 ها: من

محاولة تفكٌك المنطقة إلى دوٌالٍت صؽٌرٍة طائفٌٍة متناقضٍة  -ٔ

متناحرٍة، فتزٌد ِمن فرصتها فً بسط هٌمنتها على المنطقة، إذ 

ٌقلل ِمن فرصتها فً الهٌمنة وجود دول فً إقلٌمها كبٌرة 

ن  ٌْ وقوٌة، وٌعصؾ بكل أحالمها تحقق الوحدة أو التضامن ب
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د فإن الحكام العرب بنظرتهم الدول العربٌة، ولألسؾ الشدٌ

القاصرة وتطلعاتهم المحدودة وانشؽالهم بقضاٌاهم الخاصة على 

حساب قضٌتهم العامة، إلى جانب ما تؽوص فٌه األمة ِمن 

مذاهب طائفٌة وفواصل حدودٌة وسٌاسة صنعها االستعمار قْبل 

رحٌله لتمزٌق األمة، كل ذلك هٌؤ وٌهٌؤ إلسرائٌل خاصة وألعداء 

امة ما ٌتطلعون إلٌه وٌطمعون فٌه، فِمن تقسٌم األمة ع

السودان، إلى تهٌئة العراق للتقسٌم، إلى تصاعد القالقل 

والنزاعات فً لبنان بما ٌفقده استقراره، إلى الحروب األهلٌة 

 الطاحنة فً سورٌا ولٌبٌا والٌمن.

السعً إلى التطبٌع مع الدول العربٌة لفك وإنهاء الحصار  -ٕ

فروض علٌها ِمن الدول العربٌة فً المنطقة، االقتصادي الم

ا  ًٌّ ا، وتؽلؽلها ثقاف ًٌّ فالتطبٌع أداة إسرائٌل النتعاشها اقتصاد

ا فً المنطقة، وبالتالً تقبلها كعضٍو وشرٌٍك دائم فً  ًٌّ وإعالم

 المنطقة. 

إن إنهاء حالة الحرب مع إسرائٌل ِمن قَِبل جٌرانها العرب قد 

لكنه قطًعا سٌفتح باب الؽزو الفكري ٌؽلق باب الؽزو العسكري، و

؛ إذ أن إسرائٌل جسم ؼرٌب عن المنطقة -ؼٌر العسكري-

ا، ومشبع بالعنصرٌة والنزعة  ًٌّ ا ودٌن ًٌّ العربٌة ٌخالفها حضار

االستعمارٌة، والدول فً المنطقة تابعة للهٌمنة األمرٌكٌة 

ا.  ًٌّ ا وثقاف ًٌّ ا وسٌاس ًٌّ  والؽربٌة اقتصاد

ا توقؾ التمدد إن إنهاء حالة الح ًٌّ رب قد ٌترتب علٌه ظاهر

اإلسرائٌلً وتجمد أحالم المزٌد ِمن التوسع لدولة إسرائٌل، 

ا، ٌوفِّر لها األمن واالستقرار، بما  ًٌّ ولكنه سٌكون هدًفا مرحل

ٌساعد على زٌادة الهجرة الٌهودٌة إلٌها، وٌفتح باب السٌطرة 

 ا. والهٌمنة االقتصادٌة واإلعالمٌة والثقافٌة فٌه

الدعوة إلى مشروع الشرق األوسط الكبٌر، الذي تكون فٌه  -ٖ

إسرائٌل الطرؾ الفعال فً المنطقة ِمن خالل مشروعات مشتركة 

تمولها الدول العربٌة، وتدٌرها العقلٌة اإلسرائٌلٌة؛ لتتمكن مع 

 الوقت ِمن السٌطرة على مقدرات األمور. 

لسالم مع وقد تعرض الدكتور أحمد شوقً الفنجري لقضٌة ا

ن العرب وإسرائٌل(، وهو  ٌْ إسرائٌل فً كتابه: )الجولة القادمة ب

"هناك  كتاب مطبوع منذ سنواٍت طوٌلٍة، قال فٌه ما مختصره:

خرافة أطلقها بعض الحالمٌن أو المضللٌن تقول: هناك حل 

سلمً ستفرضه األمم المتحدة أو الدول األربع الكبرى"، 

ولنا نحن العرب المسلوبً والؽرٌب "تعلق هذه الخرافة بعق

الحقوق، وال تخطر ببال إسرائٌل إال كوسٌلٍة الدعاء السالم 

وكسب العطؾ... بل لقد أصبح بعض المفكرٌن العرب ٌتاجرون 

على شعوبهم بكلمة الحل السلمً، تماًما كما كان بعضهم ٌتاجر 

، -ٌرٌد المتاجرة بالحرب مع إسرائٌل-بقضٌة فلسطٌن ِمن قْبل 

فً تخدٌر الناس، وتفوٌت الفرصة على المنادٌن  وذلك رؼبة

باإلعداد للعدو، ومعظم دول العالم الؽربً ومعها وفً مقدمتها 

إسرائٌل تساعد على إٌجاد هذا األمل الكاذب لدى الشعوب 

ا فً هذا السبٌل". "إن الحل  ًٌّ العربٌة دون أن تفعل شًٌئا حقٌق

ن العرب السلمً لو تم فعاًل لن ٌحول دون جولة ثانٌة  ٌْ ب

 وإسرائٌل مهما طال الزمن ألموٍر، منها: 

إن وجود إسرائٌل فً حد ذاته خطر على كل بلد عربً حتى  -ٔ

لو كان بعًٌدا عن حدودها، فإسرائٌل ما ُزرعت فً هذه المنطقة 

إال إلضعافها، والحد ِمن نموها وتقدمها والسٌطرة علٌها وعلى 

 مقدراتها. 

حل القضٌة األصلٌة وهً القضٌة  إن هذا الحل إن لم ٌشمل -ٕ

ا ٌعٌد للشعب الفلسطٌنً أرضه وحقوقه،  ًٌّ الفلسطٌنٌة حاّلً جذر

ا ودائًما، وقد ٌظن البعض أنه باإلمكان  ًٌ فإن الحل لن ٌكون مجد

إرضاء الشعب الفلسطٌنً بطرٌقة أو بؤخرى إلى أن تموت 

قضٌته، وتبرد همته، وهإالء السطحٌون ال ٌفقهون حقٌقة 

وإصرارها وعنادها ِمن أجل البقاء، ورفضها محاوالت  الشعوب

 اإلبادة وتشتٌت الكٌان. 

ولقد أفلت الشعب الفلسطٌنً أخًٌرا ِمن وصاٌة أي زعٌم عربً 

أو حكم فردي، وهذه نقطة تحول فً كفاح الشعوب نحو 

أن ٌصبح كفاحها ِمن أجل المبدأ ال الفرد، االستمرار والصمود؛ 

إذا انطلقت فً ثورتها فال ٌمكن إٌقافها مهما طال بها والشعوب 

األمد، فثورة شعب الجزائر استمرت سبع سنوات، وثورة 

الجنوب العربً استمرت خمس سنوات، وثورة شعب فٌتنام أكثر 

 ِمن عشرٌن سنة. 
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وقد كان الرأي السائد فً إسرائٌل وفً الؽرب أنه عندما ٌنتهً 

سوؾ تنشؤ أجٌال أخرى فً ِمن الشعب الفلسطٌنً ف 8ٗجٌل 

المخٌمات ال تعرؾ شًٌئا عن فلسطٌن، ولكن خاب ظنهم وظهرت 

أجٌال أشد إصراًرا وصالبة وعزًما على السٌر والكفاح حتى 

 النهاٌة. 

إن إسرائٌل ال ٌمكن أن تنسحب ِمن أي موقع استولت علٌه  -ٖ

بالقوة؛ إال إذا اضطرت إلى ذلك بالقوة، والذي نقصده لٌس هو 

ؽط السٌاسً والدولً ِمن أي مصدر كان، بل قوتنا العسكرٌة الض

هً وحدها التً تستطٌع أن تفرض الشروط، ومخطط إسرائٌل 

الفعلً القدٌم ٌهدؾ إلى تحقٌق حلم إسرائٌل الكبرى ِمن النٌل 

إلى الفرات، وإسرائٌل مع مرور الزمن تزٌد ِمن تقوٌة مراكزها 

لحصون والمستعمرات فً أراضٌنا التً احتلتها، فهً تبنً ا

 وتجلب لها السكان ِمن ٌهود العالم.

وتهوٌد األرض المحتلة الؽرض منه االحتفاظ بهذه األرض عند 

إقرار أي حل سلمً أو المساومة بها، فكلما مرَّ بنا الزمن 

ضمنت إسرائٌل التوسع فً األرض حتى عند الحل السلمً، كما 

لته ِمن أراٍض أن هذا ٌعنً ببساطة أنها قامت بهضم ما احت

سابقة، فصار جزًءا ِمن دولتها؛ مما ٌعنً قبول هذا الوضع 

الراهن، فال ٌبقى للفلسطٌنٌٌن إال ما لم تستطع إسرائٌل استٌعابه 

وهضمه ِمن األراضً المحتلة، فٌترك للفلسطٌنٌٌن هذا الفتات 

باسم السالم، فهل نقبل ذلك؟ ولو قبلناه أفستقبله األجٌال 

ط فً هذا الكم ِمن  القادمة؟! وماذا ستكون نظرتها لجٌلنا الذي فرَّ

األرض، وهو ٌنظر وٌتفرج وٌتساهل، وال ٌتحرك لٌمنع هذه 

 الكارثة! وأرض الوطن هً عرضه.

إن إسرائٌل تتمسك دائًما بؤن تكون لها حدود آمنة، وترى  -ٗ

قضٌة أمنها مقدمة على أي اعتبار، حتى تستطٌع أن تحافظ على 

ا وبقائها، أي أن إسرائٌل نفسها ال ٌمكن أن استمرارها ونموه

تقبل بحلٍّ سلمً ٌعٌدها إلى الوضع القدٌم األول قْبل حرب 

م، حدودها ؼٌرها آمنة وتجارتها مقاطعة، وال 9ٙ7ٔحزٌران 

ٌوجد أي حل سلمً على ظهر األرض ٌستطٌع أن ٌهب إسرائٌل 

الراحة والخالص ِمن هذا الوضع، بل ال ٌوجد أي حاكم عربً 

مهما كانت سلطاته ٌستطٌع أن ٌضمن إلسرائٌل فً أي معاهدة 

)راجع: "الجولة القادمة سلمٌة هذا النوع ِمن األمان واالستقرار" 

مطبعة مإسسة فهد  -بٌن العرب وإسرائٌل" د.أحمد شوقً الفنجري 

  .باختصاٍر وتصرٍؾ( ٕٓ - ٙٔص  -الكوٌت  -المرزوق الصحفٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

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

 هـٕٕٔالحسٌن عام 

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل 

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

فقد استقرت األوضاع السٌاسٌة فً أرض الحجاز إلى حدٍّ بعٌٍد 

 -رضً هللا عنهما-بعد مقتل أمٌر المإمنٌن عبد هللا بن الزبٌر 

الملك م، وِمن حٌنها استقر األمر بعدها لعبد 9ٖٙ -هـ 7ٖعام 

بن مروان، وسٌطر على أرض الحجاز دون أي توتراٍت 

سٌاسٌٍة، وظل األمر كذلك إلى أن ظهرت حركة معارضة جدٌدة 

 .-رحمه هللا-ٌقودها زٌد بن علً بن الحسٌن 

بالمدٌنة، وكانت منارة العلم بما كان  -رحمه هللا-ولقد نشؤ زٌد 

علوم فٌها ِمن الصحابة والتابعٌن، فحفظ القرآن وتعلم ال

الشرعٌة، وقد ساهمت أسباب عدٌدة فً خروجه على هشام بن 

 عبد الملك. 

تؤثره بما حدث ألهل بٌته ِمن تقتٌل وتشرٌد، وِمن هذه األسباب: 

، وتعرضه هو أٌضا -رضً هللا عنه-وقتل جده الحسٌن بن علً 

لبعض اإلهانات ِمن بعض والة هشام بن عبد الملك، بل وِمن 

م الشورى إلى حكم الملك العضوض مع هشام نفسه، وتؽٌر حك

مجًء األموٌٌن، ثم شعوره بالمظالم الواقعة على الناس، 

ن  ٌْ وللمنكرات التً انتشرْت فً زمانه، وقد حدثت عدة اتصاالت ب

 م.7ٗٓ -هـ ٕٔٔأهل الكوفة وزٌد بن علً عام 

ا ٌنتقل فً المنازل، وأقبلت  ًٌ قدم زٌد الكوفة وأقام بها مستخف

 إلٌه تباٌعه، فباٌعه جماعة منهم وكانت بٌعته: الشٌعة تختلؾ

، -صلى هللا علٌه وسلم-"إنا ندعوكم إلى كتاب هللا وسنة نبٌه 

وجهاد الظالمٌن والدفع عن المستضعفٌن، وإعطاء المحرومٌن، 

ورّد المظالم، ونْصر أهل البٌت، أتباٌعون على ذلك؟ قالوا: نعم"، 

ألًفا، فؤمر أصحابه فباٌعه خمسة عشر ألًفا. وقٌل: أربعون 

باالستعداد، فؤقبل َمن ٌرٌد أن ٌفً له وٌخرج معه وٌستعّد 

ؤ، فشاع أمره فً الناس  ٌّ  . )الكامل فً التارٌخ البن األثٌر(وٌته

وقد اعترض بعض الناس على خروج زٌد، منهم: عبد هللا بن 

الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب، فقد كتب كتاًبا إلى زٌٍد 

ِرٌَرِة،  جاء فٌه: ِة، َخَوُر السَّ ٌَ "أما بعد، َفإِنَّ أَْهلَ اْلُكوَفِة َنْفُخ اْلَعاَلنِ

َخاِء، َجَزٌع فًِ اللَِّقاِء، َتَقَدُمُهْم أَْلِسَنُتُهْم َواَل ُتَشاٌُِعُهْم  َهَرٌج فًِ الرَّ

ًَّ ُكُتُبُهْم بَِدْعَوتِِهْم، َفَصَمْمُت عَ  ْن نَِدائِِهْم، قُلُوُبُهْم، َوَلَقْد َتَواَتَرْت إِلَ

َراًحا َلُهْم، َوَما  ؤًْسا ِمْنُهْم َواطِّ ٌَ َوأَْلَبْسُت َقْلبًِ ِؼَشاًء َعْن ِذْكِرِهْم 

ًُّ ْبُن أَبًِ َطالٍِب: "إِْن أُْهِمْلُتْم ُخْضُتْم، َوإِْن  لَُهْم َمَثلٌ إاِلَّ َما َقالَ َعلِ

اُس َعلَى إِ  َماٍم َطَعْنُتْم، َوإِْن أََجْبُتْم ُحوِرْبُتْم ِخْرُتْم، َوإِِن اْجَتَمَع النَّ

ٍة َنَكْصُتْم!"   . )الكامل فً التارٌخ البن األثٌر(إِلَى َمَشاقَّ

"ٌا بن عّم، إن هإالء  وجاء داود بن علً ناصًحا لزٌٍد، قال:

ٌؽّرونك ِمن نفسك، ألٌس قد خذلوا َمن كان أعز علٌهم منك ّجدك 

باٌعوه ّثم وثبوا  علً بن أبً طالب حتى قتل؟ والحسن ِمن بعده

علٌه فانتزعوا رداءه وجرحوه؟ أَولٌس قد أخرجوا ّجدك الحسٌن 

وحلفوا له وخذلوه وأسلموه ولم ٌرضوا بذلك حتى قتلوه؟ فال 

 ترجع معهم".

ل فذكر لزٌٍد قرابته ِمن رسول هللا  ٌْ -وجاء كذلك سلمة بن ُكَه

 كم "ننشدك هللا ، وحّقه فؤحسن، ثم قال له:-صلى هللا علٌه وسلم

ك؟ قال: ثمانون ألًفا.  باٌعك؟ قال: أربعون ألًفا. قال: فكم باٌع َجدَّ

قال: فكم حصل معه؟ قال: ثالثمائة. قال: نشدتك هللا أنت خٌر أم 

َجّدك؟ قال: جّدي. قال: فهذا القرن خٌر أم ذلك القرن؟ قال: ذلك 

ٌَفً لك هإالء وقد ؼدر أولئك بّجدك؟  القرن. قال: أفتطمع أن 

)الكامل فً د باٌعونً ووجبت البٌعة فً عنقً وأعناقهم" قال: ق

 . التارٌخ البن األثٌر(

واستمر زٌد فً حشد األنصار، وكانت األجهزة األمنٌة األموٌة 

تتابع األحداث ومجرٌات األمور، وفً المقابل: اشترك عدٌد ِمن 

كان  -رحمه هللا-أهل الفضل فً ثورة زٌد. وقٌل: "إن أبا حنٌفة 

ض  على الخروج"، فعن عبد هللا بن مالك بن سلٌمان، قال: ٌحرِّ

"أرسل زٌد إلٌه ٌدعوه إلى البٌعة، فقال: لو علمت أن الناس ال 

ٌخذلونه كما خذلوا أباه لجاهدت معه؛ ألنه إمام حق، ولكنً 

أعٌنه بمالً فبعث إلٌه بعشرة آالؾ درهم"، وقال للرسول: 

ه بمرض "ابسط عذري عنده". وفً رواٌة: "اعتذر إلٌ

ٌعترٌه"، وال منع ِمن الجمع، وُسئل عن خروجه فقال: "ضاهى 

ٌوم بدر. فقٌل له: لَم  -صلى هللا علٌه وسلم-خروج رسول هللا 



8 
 
 

تخلفت؟! قال: حبسنً عنه ودائع الناس عرضتها على ابن أبً 

لٌلى فلم ٌقبل، فخفت أن أموت مجهاًل"، وكان كلما ذكر خروجه 

 . قات الحنفٌة()الجواهر المضٌة فً طببكى 

ض على الخروج  وكذا منصور بن المعتمر، فقد ورد أنه كان ٌحرِّ

"كان منصور بن المعتمر  مع زٌد، فعن عقبة بن إسحاق قال:

ٌؤتً زبٌد بن الحارث، فكان ٌذكر له أهل البٌت وٌعصر عٌنٌه 

 . )سٌر أعالم النبالء( ٌرٌده على الخروج أٌام زٌد بن علً"

 الشٌعة الروافض ٌنشقون عن زٌٍد وٌؽدرون به:

ولما أمر أصحابه باالستعداد للخروج وأخذ َمن كان ٌرٌد الوفاء 

له بالبٌعة ٌتجهّز، وصل األمر إلى والً العراق ٌوسؾ بن عمر، 

زٌد بن فاستنفر أجهزة الدولة للقضاء على زٌٍد، وعندما خرج 

علً بن الحسٌن على هشام بن عبد الملك، فؤظهر بعض َمن كان 

فً جٌشه ِمن الشٌعة الطعن على أبً بكر وعمر فمنعهم ِمن 

ذلك، وأنكر علٌهم فرفضوه، فسموا بالرافضة وسمٌت الطائفة 

 الباقٌة معه بالزٌدٌة. 

"إن أول ما ُعرؾ لفظ الرافضة فً : -رحمه هللا-قال ابن تٌمٌة 

م عند خروج زٌٍد بن علً فً أوائل المئة الثانٌة، فسئل اإلسال

 عن أبً بكر وعمر فتوالهما فرفضه قوم فسموا رافضة. 

وِمن زمن خروج زٌد افترقت الشٌعة إلى: "رافضة"، 

 -رضً هللا عنهما-فإنه لما سئل عن أبً بكر وعمر  و"زٌدٌة"؛

فترحم علٌهما رفضه قوم فقال لهم: "رفضتمونً؟!"، فسموا 

ا؛ ر ًٌّ افضة لرفضهم إٌاه، وسمً َمن لم ٌرفضه ِمن الشٌعة زٌد

 . )مجموع الفتاوى البن تٌمٌة(النتسابهم له" 

رضً -هذه هً عقٌدة زٌد بن علً فً الشٌخٌن أبً بكر وعمر 

المنهج الذي كان علٌه ؛ ألنه ال ٌمكن أن ٌشذَّ عن -هللا عنهما

والده زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن، وِمن قْبله والده ثم جّده 

فً حبهم الصادق ألبً بكر  -رضً هللا عنهم-علً بن أبً طالب 

 وعمر وعثمان والصحابة جمًٌعا.

 :-رحمه هللا-مقتل زٌد بن علً 

عزم على الخروج بَمن بقً معه ِمن  -رحمه هللا-ثم إن زًٌدا 

، فواعدهم لٌلة األربعاء ِمن مستهل صفر ِمن هذه أصحابه

نة، فبلػ ذلك ٌوسؾ بن عمر، فكتب إلى نائبه على الكوفة  السَّ

وهو الحكم بن الصلت ٌؤمره بجمع الناس كلهم فً المسجد 

الجامع، فجمع الناس لذلك فً ٌوم الثالثاء، قْبل خروج زٌد 

أصحابه بٌوم، وخرج زٌد لٌلة األربعاء فً برد شدٌد، ورفع 

النٌران، وجعلوا ٌنادون: "ٌا منصور، ٌا منصور"، فلما طلع 

الفجر وقد اجتمع معه مائتان وثمانٌة عشر رجاًل، فجعل زٌد 

ٌقول: "سبحان هللا! أٌن الناس؟ فقٌل: هم فً المسجد 

محصورون". وكتب الحكم إلى ٌوسؾ ٌعلمه بخروج زٌد بن 

ٌوش مع نائب علً، فبعث إلٌه سرٌة إلى الكوفة، وركبت الج

الكوفة، وجاء ٌوسؾ بن عمر أًٌضا فً طائفٍة كبٌرٍة ِمن الناس، 

والتقى الطرفان وانتصر زٌد فً بداٌة األمر، وكلما لقً طائفة 

هزمهم، وجعل أصحابه ٌنادون: "ٌا أهل الكوفة، اخرجوا إلى 

الدٌن والعز والدنٌا، فإنكم لستم فً دٌن وال عز وال دنٌا"، ثم لما 

م إلٌه جماعة ِمن أهل الكوفة، وقد قٌتل بعض أصحابه أمسوا انض

فً أول ٌوم، فلما كان الٌوم الثانً اقتتل هو وطائفة ِمن أهل 

الشام، فقتل منهم سبعٌن رجاًل، وانصرفوا عنه بشر حال، ثم 

ا، ثم أصبحوا فالتقوا مع زٌد  عبؤ ٌوسؾ بن عمر جٌشه جّدً

، ثم شد -ةموضع بالبصر-فكشفهم حتى أخرجهم إلى السبخة 

علٌهم حتى أخرجهم إلى بنً سلٌم، ثم تبعهم فً خٌله ورجله، 

ا، حتى كان جنح اللٌل ٌرمً زٌد بسهم  ثم اقتتلوا قتااًل شدًٌدا جّدً

فؤصاب جانب جبهته الٌسرى، فوصل إلى دماؼه، فرجع ورجع 

أصحابه، وأٌدخل زٌد فً داٍر، وجًء بطبٌٍب فانتزع ذلك السهم 

-رحمه هللا-أن انتزعه حتى مات ِمن ساعته ِمن جبهته، فما عدا 

، فدفنوه فً ساقٌة ماء وجعلوا على )البداٌة والنهاٌة البن كثٌر(. 

قبره التراب والحشٌش؛ خوًفا ِمن أن ٌمثِّل الوالً األموي بجثته، 

ولكن تم الوصول إلى قبره فنبشوا قبره وٌصلب جثمانه، وأرسل 

، ولما وصل ملوك للطبري()تارٌخ الرسل والٌوسؾ برأسه إلى هشام 

)الدولة رأس زٌد إلى هشاٍم استاء ِمن قتله وكان ال ٌحب القتل 

 . األموٌة لٌوسؾ العش(

وبعد مقتل زٌد توجه ابنه ٌحٌى إلى خراسان، فؤقام بها مدة إلى 

حٌن وفاة هشام بن عبد الملك، ووالٌة الولٌد بن ٌزٌد فخرج، 

ٌحٌى ٌقتل بخراسان فً وسرعان ما ٌقتل أًٌضا، وٌرى الذهبً أن 
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، وقال اللٌث بن سعد: "قٌتل ٌحٌى )سٌر أعالم النبالء(عهد هشام 

م، وقد تؤثر هشام لمقتل زٌد وٌحٌى ودخله 7ٖٗ -هـ ٕ٘ٔسنة 

ِمن مقتلهما أمر شدٌد حتى قال: "وددت لو كنُت افتدٌتهما"، 

 وهكذا انتهت ثورة زٌد بن علً سرًٌعا كما بدأت سرًٌعا.

 على الدولة األموٌة:أثر مقتل زٌد 

كان لثورة زٌد بن علً تؤثٌر مهم فً سٌر األحداث التً وقعْت 

فً العصر األموي، وتمخضت عنها نتائج بعٌدة المدى، وكان 

فشلها بمثابة الدافع لحركاٍت أخرى حذت حذوها، فقد هرب ٌحٌى 

بن زٌٍد إلى خراسان، وأعلن الثورة على األموٌٌن هناك، ومع 

ً القضاء على الحكم األموي كما فشل أبوه ِمن أن ٌحٌى فشل ف

قْبل إال أن هاتٌن الثورتٌن مهدتا بصورٍة ؼٌر مباشرة الطرٌق 

للقضاء على الدولة األموٌة، واستؽل العباسٌون العطؾ الذي 

لقٌه ٌحٌى بن زٌد فً خراسان لكسب األتباع واألنصار لهم، 

ٌل والنهار وحٌن قٌتل ٌحٌى بن زٌد ظل أهل خراسان ٌبكون بالل

 . )ثورة زٌد بن علً لناجً حسن، والدولة األموٌة للصالبً(

م دبَّ الوهن 7ٖٗ -هـ ٕ٘ٔوبعد وفاة هشام بن عبد الملك عام 

والصراع داخل البٌت األموي نفسه، وكثر النزاع على العرش 

ووالٌة العهد، واتجهت الدولة نحو التصدع واالنهٌار، وبرز هذا 

هـ، ثم ٌزٌد بن الولٌد ٌٕ٘ٔد بن ٌزٌد عام التصدع منذ والٌة الول

م، ثم إبراهٌم بن الولٌد عام 7ٗٗ -هـ ٕٙٔبن عبد الملك عام 

م 7ٗ٘ -هـ 7ٕٔم، ثم مروان بن محمد عام 7ٗٗ -هـ ٕٙٔ

وعلى ٌدٌه سقطت الدولة األموٌة وقامت الدولة العباسٌة عام 

م، وذلك بعد أكثر ِمن تسعٌن عاًما حفلت 7٘ٓ -هـ ٕٖٔ

 ات واألحداث الجسام. بالفتوح

ولقد أدت تلك الثورات الكثٌرة إلى تصدع البٌت األموي وسقوط 

الدولة األموٌة، وبذلك ؼربت شمس األموٌٌن التً سطعْت على 

بالد المسلمٌن أكثر ِمن تسعٌن عاًما، حفلت بالفتوحات واألمجاد، 

وبرزت فٌها الثورات، وأصبحت أعمالهم تارًٌخا ٌقرأ وصفحات 

ذكرٌات تحكى، ودروس وعظات، فسبحان َمن بٌده تطوى، و

الملك ٌإتٌه َمن ٌشاء، وٌنزعه مَمن ٌشاء، وهو على كل شًء 

 قدٌر.

أن التؽٌٌر له أصول وضوابط، فالبد ِمن  وهكذا التارٌخ ٌعلمنا:

والقدرة دراسة الواقع دراسة متؤنٌة، ودراسة موازٌن القوى، 

ن المصالح والمفاسد، فاحذروا ِمن التهور  ٌْ والعجز، والترجٌح ب

والتسرع، واعلموا أن هللا ال ٌؽٌر ما بقوم حتى ٌؽٌروا ما 

 بؤنفسهم.

وال شك أن الؽاٌة الكبرى ِمن دراسة التارٌخ هً العبرة والعظة، 

لََقْد َكاَن ِفً : )-تعالى-واستخالص الدروس المستفادة، قال هللا 

، وتارٌخنا اإلسالمً (ٔٔٔ)ٌوسؾ:( َصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُولًِ اأْلَْلَبابِ قَ 

تارٌخ مشرق فً جملته، ٌمتلئ بالصفحات المشرقة رؼم ما فٌه 

ِمن بعض األحداث المإلمة كبعض األحداث التً وقعْت فً القرن 

األول، فلٌس هناك أمة على وجه األرض سار تارٌخها على 

االنتصارات والفتوحات واالزدهار والحضارات منواٍل واحٍد ِمن 

 المشرقة، فلكل أمة كبوة فً فترٍة ِمن الزمن طالت أو قصرت. 

ٌِّن حسنات  إننا بحاجٍة إلى إعادة صٌاؼة التارٌخ اإلسالمً؛ لنب

هذه األمة ومظاهر حضارتها، ونعٌد فتح صفحات أمجادها بعد 

ق دس وذلك عن طرٌ أن قام البعض بتشوٌه تارٌخ أمتنا؛

األكاذٌب والضالالت واألخبار الموضوعة فً بعض كتب 

التارٌخ؛ مما أدى إلى تشوٌهه، فإن هذه الفترة التارٌخٌة التً 

تناولتها فً هذه السلسلة هً ِمن أكثر الفترات التً تعرضت 

 للتشوٌه وطمس الحقائق. 

وإن الناظر والمتؤمل فً األحداث بعٌن العدل واإلنصاؾ ٌعلم علم 

أن مسؤلة الٌحكم ِمن أشد األمور تعقًٌدا، وقد ظهر ذلك  الٌقٌن

ا فً نهاٌة عصر أمٌر المإمنٌن عثمان، وفً مدة خالفة  ًٌّ جل

 .-رضً هللا عنهما-أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب 

"وقد ٌظن َمن ال نظر له  :-رحمه هللا-قال محب الدٌن الخطٌب 

ٌكون كما  فً حٌاة الشعوب وسٌاستها أن الحاكم ٌستطٌع أن

ٌرٌد أن ٌكون حٌثما ٌكون، وهذا خطؤ، فللبٌئة ِمن التؤثٌر فً 

الحاكم وفً نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التؤثٌر 

ُر : )-عز وجل-على البٌئة، وهذا ِمن معانً قول هللا  ٌِّ ٌَُؽ َ اَل 
إِنَّ هللاَّ

ُروا َما بِؤَْنفُِسِهمْ  ٌِّ ٌَُؽ  . (ٔٔ)الرعد:( َما بَِقْوٍم َحتَّى 



11 
 
 

أن الحماس وحده ال  ومما نتعلمه ِمن هذه األحداث التارٌخٌة:

ٌكفً، وأن اإلخالص وحده ال ٌكفً أًٌضا، بل البد ِمن مراعاة 

ن المصالح والمفاسد، وتقدٌر مواطن  ٌْ الواقع، والترجٌح ما ب

القوة والضعؾ، والبد ِمن مراعاة المصالح العلٌا للعباد والبالد، 

فالشرٌعة مبناها على تحصٌل المصالح وتكمٌلها، وتعطٌل 

ن الصحابة  ٌْ المفاسد وتقلٌلها، ثم إن الواجب علٌنا فً الفتنة ب

ن الصحابة إال فٌما ٌلٌق بهم  ٌْ رضً -هو اإلمساك عما شجر ب

؛ لما ٌسببه الخوض فً ذلك ِمن تولٌد العداوة والحقد -هللا عنهم

كل مسلٍم أن ٌحب الجمٌع والبؽض ألحد الطرفٌن، وٌجب على 

وٌرضى عنهم وٌترحم علٌهم، وٌحفظ لهم فضائلهم، وٌعترؾ 

لهم بسوابقهم، وٌنشر مناقبهم، وأن الذي حصل بٌنهم إنما كان 

عن اجتهاٍد، والجمٌع مثابون فً حالتً الصواب والخطؤ، ؼٌر 

أن ثواب المصٌب ضعؾ ثواب المخطئ فً اجتهاده، وأن القاتل 

 حابة فً الجنة.والمقتول ِمن الص

عن القتال الذي حدث  -رحمه هللا-وقد سئل عمر بن عبد العزٌز 

ن الصحابة، فقال: ٌْ "تلك دماء طهر هللا ٌدي منها فال أحب أن  ب

 أخضب بها لسانً". 

نة على  :-رحمه هللا-وقال الحافظ ابن حجر  "واتفق أهل السُّ

م ِمن وجوب منع الطعن على أحٍد ِمن الصحابة؛ بسبب ما وقع له

ذلك، ولو عرؾ الحق منهم؛ ألنهم لم ٌقاتلوا فً تلك الحروب إال 

 . (ٔ)عن اجتهاٍد"

فهذا ما ٌسره هللا لً ِمن جمع وترتٌب فً هذه المقاالت  وختاًما:

الخمسٌن، وما كان ِمن خطؤ أو زلٍل فمنً وِمن الشٌطان، وما 

، فل ًَّ ه كان ِمن توفٌٍق فِمن هللا وحده؛ فهو محض فضل هللا عل

الحمد حتى ٌرضى، وله الحمد عند الرضا، وله الحمد بعد 

الرضا، وإذا كان شرؾ العلم فً موضوعه وؼاٌته ومسائله 

وبراهٌنه وشدة الحاجة إلٌه، فإن بلوغ هذا الشرؾ درب طوٌل، 

وأمانة ثقٌلة؛ نجاح أدائها هو شرؾ الدنٌا وعز األخرة، وبهذه 

ِمن عرض جمٌع  -ىبفضل هللا تعال-الثورة نكون قد انتهٌنا 

-أحداث الفتن السٌاسٌة منذ الخلٌفة الراشد عثمان بن عفان 

 .-رحمه هللا-، وحتى مقتل زٌد بن علً -رضً هللا عنه

 وهللا المستعان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٔ)
"هذا هو الذي ٌنبؽً أن ُتحمل علٌه أفعال : -رحمه هللا-قال ابن خلدون  

الّسلؾ ِمن الّصحابة والّتابعٌن، فهم خٌار األّمة، وإذا جعلناهم عرضة للقدح 

 ًّ ُر النَّاِس ٌقول: ) -صلّى هللا علٌه وسلّم-فَمن الذي ٌختّص بالعدالة، والّنب ٌْ َخ

لُوَنهُ  ٌَ لُوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذٌَن  ٌَ ( )متفق علٌه(، مّرتٌن أو ثالثا، فجعل مْ َقْرنًِ، ُثمَّ الَِّذٌَن 

ٌّاك أن تعّود نفسك  الخٌرة وهً العدالة مختّصة بالقرن األّول واّلذي ٌلٌه، فإ

أو لسانك الّتعّرض ألحٍد منهم، وال ٌشّوش قلبك بالّرٌب فً شًء مّما وقع 

منهم، والتمس لهم مذاهب الحّق وطرقه ما استطعت، فهم أولى الّناس بذلك، 

نٍة، وما قاتلوا أو قتلوا إاّل فً سبٌل جهاد أو إظهار وما اخ ٌّ تلفوا إاّل عن ب

حّق، واعتقد مع ذلك أن اختالفهم رحمة لَمن بعدهم ِمن األّمة لٌقتدي كلّ واحد 

ٌّن حكمة هللا  بَمن ٌختاره منهم، وٌجعله إمامه وهادٌه ودلٌله، فافهم ذلك وتب

دٌر، وإلٌه الملجؤ والمصٌر، فً خلقه وأكوانه، واعلم أنه على كلّ شًء ق

 .(7ٕٕوهللا تعالى أعلم" )انظر مقدمة ابن خلدون، ص 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


11 
 
 

نة  العادات والتقالٌد وأثرها السٌئ فً مواجهة السُّ

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة 

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

فقد جاء اإلسالم على حٌن فترٍة ِمن الرسل؛ لٌخرج الناس ِمن 

ب الظلمات الى النور، ومرَّ االسالم بفترات قوة وضعؾ على حس

إقبال الناس على العلم والعمل والجهاد أو اإلعراض عن ذلك، 

وعلى طول هذه القرون المتعاقبة ِمن تارٌخ اإلسالم والحركات 

والدول توارث المسلمون ِمن فترات الضعؾ تحكم الهوى 

وهٌمنة العقائد الفاسدة والتحاكم إلى عقول البشر، فؤثرت فترات 

عالًقا بقلوب وعقول الضعؾ فً الثقافة اإلسالمٌة، وظل 

المسلمٌن جملة ِمن أحكام وأعراؾ وتقالٌد وعادات توارثها 

أبناء هذه األمة، واعتبروها شرًعا ٌضاهً ما تركه لنا رسول 

ِمن شرائع وسنن، فظهرت البدع  -صلى هللا علٌه وسلم-هللا 

نة.  وضعفت السُّ

 ولما كثر أتباع البدع وطال أمد الُبعد عن السنة، اعتبر الناس

بل ٌحاكمون َمن ٌتمسك العادات والتقالٌد شرًعا ٌتحاكمون إلٌه، 

بالسنة إلٌه، فؤصبحت البدعة سنة، والسنة بدعة! ونال ذلك كل 

حٌاة المسلم سواء فً أفراحه أو فً أحزانه، وتؤثر كل المسلمٌن 

الؽرب، وٌجلبون الفنانٌن بذلك فؤصبحوا فً أفراحهم ٌقلدون 

والراقصٌن، وٌدعون أن ذلك ِمن دواعً الفرح والسرور وهو 

، ولألسؾ قد -صلى هللا علٌه وسلم-مخالفة صرٌحة لهدي النبً 

ٌنال بعض اإلخوة الملتزمٌن مثل هذه المنكرات، وتتحكم 

ضعٌفات اإلٌمان ِمن األخوات فً ضعاؾ اإلٌمان ِمن اإلخوة فً 

"أو الدى جً"، وٌبدإون بالقرآن واألناشٌد تشؽٌل الموسٌقى 

اإلسالمٌة ثم ٌتطور األمر إلى تشؽٌل الموسٌقى واألؼانً بدافع 

ان هذا فرح! ولقد استقر فً نفوسهم ِمن تقالٌد الناس ما جعلهم 

ٌفعلون ما ٌخالؾ الشرع، ودعوتهم هذا فٌما ٌخص الناس فً 

 أفراحهم. 

ً العزاء تجدهم ٌقلدون ولو نظرنا كذلك إلى حال بعض اإلخوة ف

العوام، وٌجلبون السرادقات والمقرئٌن بحجة أٌن ٌجلس 

المعزٌن؟ أو أٌن نقابل الناس؟! أو أن الناس تسمع القرآن بداًل 

 ِمن الكالم والحدٌث فً أعراض الناس؟! 

فهإالء حجتهم واهٌة وضعٌفة، وال تستقٌم مع التمسك بهدي 

ل هذه األمور التً تكثر فً مث -صلى هللا علٌه وسلم-المصطفى 

فٌها األدلة ِمن األحادٌث واآلثار، والتً تدل داللة ظاهرة 

وواضحة أن هذه األفعال ما كان ٌفعلها النبً وال َمن بعده ِمن 

الصحابة والتابعٌن وصالحً المسلمٌن مَمن عرؾ السنة فلزمها 

 حتى ولو لم تكن على هوى كثٌٍر ِمن الناس مَمن حوله.

ٌُقتدى بك، وأن الناس ٌنظرون إلٌك فاعلم أخً ال ؽالً أنك قدوة 

وٌترقبون أفعالك؛ فإما أن تحًٌ السنة فتحٌا معها عزًٌزا، وإما 

أن تحًٌ البدعة فتحٌا معها مكسوًرا ال ٌعبؤ بك أحد وال ٌقدمك 

نة فً الفرح  أحد، فالحذار الحذار لكل مسلم ٌستطٌع أن ٌقٌم السُّ

ٌتخاذل وٌترك الساحة ألهله والعزاء ثم ٌتوانى أو ٌضعؾ أو 

مَمن ال ٌشؽل بالهم إقامة السنة وإماتة البدعة، فالمإمن القوي 

خٌر وأحب إلى هللا ِمن المإمن الضعٌؾ، وإن لم تقدر على 

التؽٌٌر فال تشارك فً البدع واعتزل أفراحهم وسرادقاتهم، وانج 

 بنفسك؛ لعلك تعذر أمام هللا. 

نة وٌمٌت البدعة وأهلها، إنه ولً ذلك  نسؤل هللا أن ٌعلً أمر السُّ

 والقادر علٌه.

  والحمد هلل أواًل وآخًرا.
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 (8ِعَبر ِمن قصص األنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة

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

 :-علٌه السالم-صالح  -ب

لقد كان ِمن حجج ومبررات قوم ثمود لتكذٌب رسولهم 

، أنه أمرهم بمخالفة عادات اآلباء -علٌه السالم-صالح 

واألجداد الذٌن انحرفوا عن التوحٌد للشرك، وعن 

َنا لَفًِ اإلٌمان للكفر ) ْعُبُد آَباُإَنا َوإِنَّ ٌَ أََتْنَهاَنا أَْن َنْعُبَد َما 

ِه ُمِرٌبٍ  ٌْ ا َتْدُعوَنا إِلَ ، وهو منهج (ٕٙ)هود:( َشكٍّ ِممَّ

متكرر عن كفار األمم عْبر التارٌخ، وال تزال هذه 

الحجة، وهً اقتفاء نهج اآلباء على الشر والباطل، هً 

الناس الٌوم لرفض الحق والهدى مبرر كثٌٍر ِمن 

والنور، وشرائع اإلسالم؛ إال أن أهل زماننا زادوا فً 

الطنبور نؽمة نشاز، وهً أنهم ٌزّورون نهج اآلباء 

للباطل ثم ٌزعمون حرصهم على اتباعهم، وٌتبدى ذلك 

فً ادعاءات أنصار التبرج والفجور بؤن الخمار 

عات والنقاب والحجاب لم تكن ِمن أعراؾ المجتم

المسلمة! وأنه عادة ٌهودٌة وسلوك وافد! وكل ذلك 

 لمحاربة العفة والحجاب والنقاب والخمار.

بٌنما الحقٌقة بعكس ذلك تماًما، فالعري والتبرج 

واالختالط وإسقاط الحشمة هً الوافدة على بالد 

وكل الشهادات التارٌخٌة للمإرخٌن المسلمٌن، 

ر المسلمٌن تثبت والرحالة والفنانٌن ِمن المسلمٌن وؼٌ

أن الحجاب والنقاب والخمار كانت السائدة فً 

ن ؼٌر المسلمٌن،  ٌْ مجتمعات وبالد المسلمٌن، وحتى ب

بل وحتى فً كثٌٍر ِمن دول العالم ؼٌر المسلم، فإن 

األفالم الوثائقٌة والصور القدٌمة النادرة تثبت أن 

الحجاب والحشمة والنقاب والخمار كانت سلوك النساء 

 قْبل موجة العري والدعارة الحالٌة! فٌها 

وبٌنما كان مبرر قوم ثمود للكفر هو تقلٌد اآلباء حتى 

وإن لم ٌكن موقؾ اآلباء موقًفا صحًٌحا ٌدعمه الحق 

"وكل األنبٌاء  -علٌه السالم-فإن موقؾ صالح  والدلٌل؛

والمإمنٌن بالؽٌب ورساالت األنبٌاء" كان ٌقوم على 

َنٍة البٌنة والبرهان ) ٌِّ ُتْم إِْن ُكْنُت َعلَى َب ٌْ ا َقْوِم أََرأَ ٌَ َقالَ 

ِ إِْن  ْنُصُرنًِ ِمَن هللاَّ ٌَ ِمْن َربًِّ َوآَتانًِ ِمْنُه َرْحَمًة َفَمْن 

َر َتْخِسٌرٍ  ٌْ ُتُه َفَما َتِزٌُدوَننًِ َؼ ٌْ ، فموقؾ (ٖٙ)هود:( َعَص

والحجة األنبٌاء وأتباعهم هو موقؾ ٌستند للدلٌل 

والبرهان، وهو فً حقٌقته موقؾ للتؽٌٌر اإلٌجابً 

وكسر العادات البالٌة والخروج ِمن الصندوق المعتم 

 للنور والضٌاء. 

ٌّهم صالح  -تعالى-وقد وصؾ هللا  -تكذٌب قوم ثمود لنب

َبْت َثُموُد اْلُمْرَسلٌِنَ ): -تعالى-بقوله  -علٌه السالم ( َكذَّ

 -علٌه السالم-، برؼم أنهم كذبوا صالًحا (ٔٗٔ)الشعراء:

فقط؛ لكن ألن دعوة صالح هً دعوة كل األنبٌاء ِمن 

قْبله وِمن بعده، وهً الدعوة للتوحٌد واإلٌمان باهلل 

وحده؛ لذلك فإن تكذٌب أي منهم هو تكذٌب لجمٌع 

 المرسلٌن.

وٌرتبط بهذا المسإولٌة الجماعٌة المشتركة لكفار قوم 

علٌه -ل الناقة، برؼم تحذٌر صالح ثمود برضاهم بقت

ْوٍم ) لهم: -السالم ٌَ ؤُْخَذُكْم َعَذاُب  ٌَ وَها بُِسوٍء َف َواَل َتَمسُّ

، والٌوم فإن المسإولٌة تطال الكثٌر (ٙ٘ٔ)الشعراء:( َعِظٌمٍ 

ِمن الناس والمإسسات والدول مَمن رضوا وشاركوا 

َمن بقتل األبرٌاء ِمن المسلمٌن وؼٌرهم، والموّفق 

عصمه هللا ِمن التورط فً الدماء المعصومة، والذي 

 .-علٌهم الصالة والسالم-هو نهج األنبٌاء جمًٌعا 
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َعم  !َعد النِّ

 كتبه/ سامح بسٌونً

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

فً ِخَضم طؽٌان  -أو نتناساها-فِمن أعظم االعمال التً ننساها 

الحٌاة المادٌة علٌنا، وتطلعنا إلى تحسٌن أحوالنا المعٌشٌة 

اتٌة، هً تلك األعمال التً تدفع عن االنسان الهم والؽم، والحٌ

م فً قلبه الرضا وتزٌد ِمن امتنانه ومحبته لربه على  وتعظِّ

عطائه ونعمته، وِمن أعظم هذه األعمال التً ٌجب أن نكررها 

ٌَُّها : )-تعالى-دائًما هً: "جلسات عد النعم"، فقد قال هللا  ا أَ ٌَ

اُس اْذُكُروا نِْعَمتَ  ُكمْ  النَّ ٌْ ِ َعلَ َفاْذُكُروا ، وقال أًٌضا: )(ٖ)فاطر:( هللاَّ

ِ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ   .(9ٙ)األعراؾ:( آاَلَء هللاَّ

ونحن جمًٌعا فً حاجة إلى ذلك؛ ألن اإلنسان منا إن ؼفل عن 

نعم هللا علٌه، فإن هذا ٌدفعه للجحود وعدم الرضا عن حاله، 

ال سٌما إن نظر المرء إلى ما  والؽرق فً بحور الهموم والؽموم؛

عند اآلخرٌن، وتعامى عن خٌر هللا علٌه؛ فإن هذا ِمن شؤنه أن 

ٌجعله ساخًطا على وضعه، ؼٌر راٍض عن ربه! ولذلك كانت 

اْنُظُروا إِلَى َمْن أَْسَفلَ ِمْنُكْم، َواَل َتْنُظُروا إِلَى الوصٌة النبوٌة: )

ُكمْ َمْن ُهَو َفْوَقُكْم، َفُهَو أَْجَدُر أَ  ٌْ )رواه ( ْن اَل َتْزَدُروا نِْعَمَة هللاِ َعلَ

 .مسلم(

ٌِّق علٌه، أو لم ٌَنل  فإن رأى أحدنا فً ٌوٍم ِمن األٌام أنه قد ُض

ِمن الدنٌا ما نال ؼٌُره؛ فـلٌتؤمل فٌَمن هو دونه، ولٌجلس مع 

نفسه أو أسرته أو إخوانه لٌحصً نعم هللا علٌه، ولٌقارن ما 

وا ) عنده بما فقده ؼٌره: َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسؤَْلُتُموهُ َوإِْن َتُعدُّ

ِ اَل ُتْحُصوَها إِنَّ اإْلِْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّارٌ  ، (ٖٗ)إبراهٌم:( نِْعَمَت هللاَّ

ا وشكًرا  فحٌنئٍذ تسكن النفوس وترضى عن ربها، وتزداد له حّبً

لٌاًل  -تبارك وتعالى-على نعمه، وتدرك أنها تتقلب فً نعم هللا 

 ونهاًرا.

بل إن هذا ِمن شؤنه أن ٌجعل اإلنسان منا دائما منكس الرأس 

أمام ربه، مستصؽًرا ما ٌقدمه ِمن أعمال مهما كان حجمها، 

، سائاًل إٌاه الجنة استجداًء ال -سبحانه-خائًفا ِمن عذابه 

 استحقاًقا؛ ألنه ٌعلم أنه هالك ال محالة إن طالبه هللا بحقه علٌه.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (ٖهوان المسلمٌن )

 كتبه/ صبري سلٌم

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

َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اأْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ) -تعالى-فقد قال هللا 

  .(9ٖٔ)آل عمران:( ُمْإِمنٌِنَ 

أسباب العلو شًٌئا واحًدا، أن تكون مإمًنا،  -عز وجل-فجعل هللا 

فإذا كنت مإمًنا ولم ٌكن لدٌك ِمن أسباب العلو شًء؛ فؤنت عاٍل، 

فما ٌنبؽً أن تكون ذلٌاًل وال هًٌنا، أٌن هذا العلو للناس حتى فً 

بالد االسالم المنٌعة؟! أٌن هم ِمن حكامهم وحكوماتهم؟! إنهم 

 ا أذلة؟!أصبحوا عبٌدً 

 ؟! -تعالى-أٌن العزة على أعداء هللا 

 بل حتى ِمن جانب آخر: أٌن الذلة للمإمنٌن؟! 

ا، فبداًل  مع األسؾ الشدٌد انتكست أحوالهم، وتحولت تحوٌاًل تاّمً

ِمن أن ٌكون المإمن على أخٌه هًٌنا لًٌنا رحًٌما ذلٌاًل، وأن ٌكون 

األمر؛ فؤصبح ذلٌاًل مع جالدٌه عزًٌزا علٌهم ال ٌبالً بهم، قلب 

ا ومتكبًرا، ومندفًعا  ًٌ للجالدٌن والؽاصبٌن والجهلة، وأصبح متعال

 ومتمرًدا على إخوانه المسلمٌن! 

 ِمن هنا طالت هذه الِمحنة، لكنها البد أن تزول ٌوًما.

ولماذا ال بد أن تزول؟! ألن الحق ثابت إلى ٌوم الساعة، والباطل 

ٌؤذن للباطل أبًدا أن ٌعلو على له جولة أو جوالت، لكن هللا ال 

ْنَفُع الحق مهما عال زبده ) ٌَ ا َما  ْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ٌَ َبُد َف ا الزَّ َفؤَمَّ

ْمُكُث فًِ اأْلَْرِض  ٌَ اَس َف َبلْ َنْقِذُؾ بِاْلَحقِّ َعَلى ، )(7ٔ)الرعد:( النَّ

ْدَمُؽهُ  ٌَ  .(8ٔ)األنبٌاء:( اْلَباِطِل َف

 فماذا ٌفعل اإلنسان؟! 

علٌه أن ٌتحمل وٌتمسك بعزة اإلسالم، والبد أن ٌعرؾ أن 

أعداءه مهما كثر عددهم؛ فإن نواصٌهم بٌد هللا، والبد أن ٌعرؾ 

لن ٌجعل للناس سلطاًنا على  -سبحانه-أن هللا  ِمن جانٍب آخر:

الناس فً أجلهم وأرزاقهم، وإنما اآلجال بٌده، فلكل أمة أجل، 

ٌمضؽه، فما لم ٌمضػ ما كتب له فلن ولكل فم ما كتب له أن 

ٌَّن رسول هللا ذلك فً واضح كلماته، فقال  ٌموت، وقد ب

إّن ُروَح القُُدِس َنَفَث فًِ ُروِعً أّن َنْفساً لْن َتُموَت ألصحابه: )

َحّتى َتْسَتْكِملَ أَجلَها َوَتْسَتْوِعَب ِرْزَقها فاّتقُوا هللا وأْجِملُوا فًِ 

ْحمِ  ٌَ لِب َواَل  ِة هللا الطَّ ٌَ ْطلَُبُه بَِمْعِص ٌَ ْزِق أْن  لنَّ أَحَدُكُم اْستِْبطاُء الرِّ

ٌُنالُ َما ِعْنَدهُ إالّ بِطاَعتِهِ  )رواه الطبرانً والبٌهقً، ( فإّن هللا َتَعالَى اَل 

 . وصححه األلبانً(

لماذا ٌرتكب اإلنسان المعصٌة فً رزقه، والرزق ال ٌكون إال ِمن 

 عند هللا؟! 

اإلنسان المعصٌة وٌعطً ِمن نفسه الدنٌة خوًفا على  لماذا ٌرتكب

أجله وأكله، وذلك ال ٌؤتً إال بإذن هللا، وال ٌتوفى األنفس إال 

 الذي سلكها فً األجساد؟! 

نحن فً حاجة إلى أن نستشعر قٌمة األمانة التً نحملها وأن 

فإننا إن لم نعتز بهذه األمانة هانت على الناس، وكنا  نعتز بها؛

شد هواًنا، وذلك ما فعله الناس بَِنا وما فعلناه فً أنفسنا، نحن أ

ال ٌقبل عبادة ِمن ذلٌٍل ٌذل نفسه للناس ٌدعً  -تعالى-وإن هللا 

بعد ذلك أنه ذلَّ نفسه هلل، ال ٌقبل هللا عبادة ِمن أحٍد ٌعظم الناس 

م هللا، ال ٌقبل هللا عبادة ِمن أحد ٌخاؾ  ثم ٌزعم بعد ذلك أنه ٌعظِّ

ثم ٌزعم بعد ذلك أنه ال ٌخاؾ مع هللا أحًدا، ال ٌقبل هللا الناس 

عبادة ِمن أحٍد ٌطمع فٌما عند الناس وٌرجوهم وٌزعم بعد ذلك 

أنه ٌطلب رزقه ِمن هللا؛ إنما ٌقبل هللا العبادة ِمن الذي علم أن 

ربه هللا، وأن خالقه هللا، وأن مالك أمره هللا؛ ٌوم ٌفهم المسلمون 

ن لسالطٌن ما تصلح لشًٍء، ٌوم ال تؽرٌهم ذلك ٌوم ال ٌخضعو

الدنٌا فِمن أجلها ٌتنازلون عن دٌنهم، ٌوم ال تهتز القٌم عندهم 

فٌكون اإلسالم هو منبع عزتهم، ولٌست الوطنٌة وال القومٌة، 

وال االنتساب لقطعة أرض، ٌوم ٌكونون كذلك فما نصر هللا عنهم 

  ببعٌٍد.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ِ أَْكَبُر(   )َولَِذْكُر هللاَّ

 كتبه/ حنفً مصطفى 

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

أرقى وأزكى وأطٌب األعمال، وأحبها إلى هللا، فإن ذكر هللا 

وأعظمها أثًرا فً صالح العبد وتزكٌته وحسن صلته وقربه ِمن 

، وهو أعظم األعمال وأكبرها أثًرا فً منع العبد ِمن -تعالى-ربه 

اَلَة َتْنَهى َعِن : )-تعالى-فعل الفحشاء والمنكر، قال  إِنَّ الصَّ

ِ أَْكَبرُ اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَ   . (٘ٗ)العنكبوت:( ِذْكُر هللاَّ

 وهذه اآلٌة لها أربعة أوجه فً التفسٌر وصاًل وقطًعا. 

أن للصالة فائدتٌن وثمرتٌن، وهً : -فً الوصل-الوجه األول 

أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه ثمرة أولى، وهً كذلك 

هلل بما فٌها ِمن الذكر والعبودٌة، ولكن فً كونها ذكًرا هلل ذكر 

أكبر قدًرا وفضاًل وأجًرا ِمن كونها تنهى وتمنع ِمن الفحشاء 

 والمنكر. 

أن الصالة تمنع ِمن الفحشاء والمنكر ألثرها فً  والوجه الثانً:

زٌادة اإلٌمان والقرب ِمن الرحمن، ولكن ذكر هللا المطلق 

كل أحواله وأوقاته أكبر وأعظم أثًرا فً منع  المصاحب للعبد فً

، فٌزٌد -تعالى-العبد ِمن الفحشاء والمنكر؛ لدوام الصلة باهلل 

 اإلٌمان والحٌاء ِمن الرحمن. 

ولذكر هللا أكبر األعمال وأزكاها  وعلى القطع: فالوجه الثالث:

وأعظمها فضاًل، وأحب الى هللا ِمن ؼٌره ِمن األعمال، قال النبً 

ِر أَْعَمالُِكْم، َوأَْزَكاَها ِعْنَد : )-هللا علٌه وسلم صلى- ٌْ ُئُكْم بَِخ أاََل أَُنبِّ

َهِب  ٌر لَُكْم ِمْن إِْنَفاِق الذَّ ٌْ َملٌِِكُكْم، َوأَْرَفِعَها فًِ َدَرَجاتُِكْم َوَخ

ُكْم َفَتْضِرُبوا أَْعَناَقُهْم  ٌر لَُكْم ِمْن أَْن َتْلَقْوا َعُدوَّ ٌْ َوالَوِرِق، َوَخ

ْضِرُبوا أَْعَناَقُكْم؟ ٌَ ِ َتَعاَلى( َقالُوا: َبلَى. َقالَ: )َو )رواه أحمد ( ِذْكُر هللاَّ

 .والترمذي، وصححه األلبانً(

: -تعالى-فإن ذكر هللا للعبد الذاكر، قال  أما الوجه الرابع:

، أكبر وأعظم فضاًل وقدًرا ِمن (ٕ٘ٔ)البقرة:( َفاْذُكُرونًِ أَْذُكْرُكمْ )

ذكر العبد لربه، فذكر العبد لربه واجب علٌه لحق ربه، وأما ذكر 

على  -سبحانه-هللا للعبد؛ فهو بر وإحسان وإنعام، وتفضل منه 

: -تعالى-عبده، ولذكر هللا للعبد أكبر ِمن ذكر العبد للرب، قال 

اِكَراتِ ) َ َكثًٌِرا َوالذَّ
اِكِرٌَن هللاَّ ُ لَُهْم َمْؽفَِرًة َوأَْجًرا  َوالذَّ

أََعدَّ هللاَّ

 . (ٖ٘)األحزاب:.( َعِظًٌما

 فاللهم اجعلنا ِمن الذاكرٌن الشاكرٌن، الحامدٌن المستؽفرٌن. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 َتَعلَُّموا َتَعلَُّموا، َفإَِذا َعلِْمُتْم َفاْعَملُوا

 كتبه/ جمال فتح هللا عبد الهادي

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

 :رٍة، منهافٌنبؽً على كل مسلم أن ٌطلب العلم النافع ألموٍر كثٌ

-قال : -صلى هللا علٌه وسلم-ورسوله  -تعالى-طاعة هللا 

ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ : )-سبحانه ْنِفُروا َكافَّ ٌَ َوَما َكاَن اْلُمْإِمُنوَن لِ

ٌُْنِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا  ٌِن َولِ َتَفقَُّهوا فًِ الدِّ ٌَ َرَجُعوا فِْرَقٍة ِمْنُهْم َطائَِفٌة لِ

ْحَذُرونَ  ٌَ ِهْم لََعلَُّهْم  ٌْ  . (ٕٕٔ)التوبة:( إِلَ

العلم الشرعً، وٌعلَموا  "أي: لٌتعلَّموا :-رحمه هللا-قال السعدي 

ٌَه، وٌفَقهوا أسراَره، ولٌعلِّموا ؼٌرهم، ولٌنِذروا قومهم إذا  معان

العلم؛ خصوًصا الفقه فً الدٌن، رجعوا إلٌهم، وفً هذا فضٌلة 

وأنه ِمن أهم األمور، وأن َمن تعلم علًما، فعلٌه نشره وبثُّه فً 

 العباد، ونصٌحتهم فٌه".

"فً هذا إٌجاُب التفقُّه فً الكتاب : -رحمه هللا-وقال القرطبً 

نة، وأنه على الكفاٌة دون األعٌان، وٌدل علٌه أًٌضا قوله  -والسُّ

ْكِر إِْن ُكْنُتْم اَل َتْعلَُمونَ َفاْسؤَلُو: )-تعالى  ".(ٖٗ)النحل:( ا أَْهلَ الذِّ

ٌَُفقِّْهُه ِفً : )-صلى هللا علٌه وسلم-وقال  ًرا  ٌْ ُ بِِه َخ
ٌُِرِد هللاَّ َمْن 

ٌنِ  ُثوا َعْن َبنًِ َبلُِّؽوا ، وقال: ))متفق علٌه(( الدِّ ًة، َوَحدِّ ٌَ َعنًِّ َولَْو آ

ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن  َتَبوَّ ٌَ ًدا، َفْل ًَّ ُمَتَعمِّ إِْسَرائٌِلَ َوالَ َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعلَ

ار  .)رواه البخاري(( النَّ

: -سبحانه-قال هللا  :-تعالى-العلم ٌرفع منزلة صاحبه عند هللا 

ْرَفِع ) ُ الَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذٌَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ ٌَ
( هللاَّ

ُه اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َواْلَماَلئَِكُة َوأُولُو ، وقال: )(ٔٔ)المجادلة: ُ أَنَّ
َشِهَد هللاَّ

 .(8ٔ)آل عمران:( اْلِعْلِم َقائًِما ِباْلقِْسِط اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ 

َمْن : )-علٌه الصالة والسالم-قال النبً  :طلب العلم سبٌل الجنة

ةِ  لَ هللاُ لَُه بِِه َطِرًٌقا إِلَى اْلَجنَّ ْلَتِمُس فٌِِه ِعْلًما، َسهَّ ٌَ ( َسلََك َطِرًٌقا 

 . )رواه مسلم(

َما : )-سبحانه-قال : -تعالى-العلم ٌكسب صاحبه خشٌَه هللا  إِنَّ

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ 
رحمه -، وقال الشافعً (8ٕ)فاطر:( ٌَْخَشى هللاَّ

 : "كفى بخشٌة هللا علًما".-هللا

إِنَّ : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال النبً  :العلم مٌراث األنبٌاء

اَء  ٌَ اِء، إِنَّ األَْنبِ ٌَ ُثوا ِدٌَناًرا َواَل ِدْرَهًما الُعلََماَء َوَرَثُة األَْنبِ ٌَُورِّ لَْم 

ُثوا الِعْلَم، َفَمْن أََخَذ بِِه أََخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ  َما َورَّ )رواه الترمذي، ( إِنَّ

 .وصححه األلبانً(

صلى هللا علٌه -قال النبً  :العلم ٌكسب صاحبه نضارًة فً الوجه

ًئا َفَبلََّؽُه َكَما َسِمَع، َفُربَّ ُمَبلٍِّػ : )-وسلم ٌْ ا َش ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّ َر هللاَّ َنضَّ

 . )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ 

إَِذا : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال النبً  :العلم أشرؾ موروث

َماَت اإْلِْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَملُُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة 

ْدُعو لَهُ  ٌَ ٌُْنَتَفُع بِِه، أَْو َولٍَد َصالٍِح  ٍة، أَْو ِعْلٍم  ٌَ  .)رواه مسلم( (َجاِر

ٌَْدعون بالخٌر للعلماء:  صلى -قال النبً أهل السمواِت واألرض 

( ثم َفْضلُ الَعالِِم َعلَى الَعابِِد َكَفْضلًِ َعلَى أَْدَناُكمْ : )-هللا علٌه وسلم

ْملََة فًِ قال: ) َمَواِت َواألََرِضٌَن َحتَّى النَّ َ َوَماَلئَِكَتُه َوأَْهلَ السَّ
إِنَّ هللاَّ

رَ ُجْحِرَها َوَحتَّى  ٌْ اِس الَخ ٌَُصلُّوَن َعلَى ُمَعلِِّم النَّ )رواه ( الُحوَت لَ

 .الترمذي، وصححه األلبانً(

  :أهل العلم أحٌاٌء فً قلوب الناس

هذه حقٌقة البد ِمن أن نعترؾ بها، فما زال الناس ٌتذكرون أهل 

أئمة الفقه والحدٌث: كؤبً العلم ِمن الصحابة والتابعٌن ِمن 

حنٌفة، ومالك، والشافعً، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبً 

داود، والترمذي، والنسائً، وابن ماجه، وؼٌرهم كثٌر، 

مون علٌهم، وٌستؽفرون لهم.  فٌترحَّ

معرفُة العلوم الشرعٌة تساعدنا فً التصدي للشبهات التً  -

صلى -ضد نبٌنا محمد ٌثٌرها أعداء اإلسالم ضد القرآن الكرٌم، و

 .-رضً هللا عنهم--، وضد الصحابة -هللا علٌه وسلم

حصٌن لكل مسلم  -بَفْهم سلفنا الصالح-طلب العلوم الشرعٌة  -

 .ضد األفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة
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ن أفراد المجتمع  - ٌْ العلم الشرعً ٌساعد على انتشار الفضٌلة ب

ِر ا ٌَ لصحابة والتابعٌن، وؼٌرهم المسلم، وذلك ِمن خالل معرفة ِس

ة بفهم سلَؾ األمة  .ِمن أهل العلم العاملٌن بالقرآن والسنَّ

ة نبٌنا محمد  - -طلب العلوم الشرعٌة ٌساعدنا على إحٌاء سنَّ

، وذلك ِمن خالل محاربة البَِدع التً حذرنا -صلى هللا علٌه وسلم

 .-صلى هللا علٌه وسلم-منها نبٌنا محمد 

-الشرعٌة ٌساعد المسلم على معرفة حق هللا طلب العلوم  -

علٌه، وحق رسوله، وحق الصحابة الكرام، وحق علماء  -تعالى

نة، وحق والة األمور، وحق جٌرانه الذٌن ٌحٌطون به  أهل السُّ

ا، مترابًطا،  ًٌّ ٌُصبِح المجتمع قو ِمن المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن، ف

ن أفراده المحبُة والمودة، وٌرفع من ٌْ ن باقً تنتشر ب ٌْ زلة األمة ب

  .أمم العالم

ن الناس: ٌْ العلم ٌرفع منزلة صاحبه  العلم ٌرفع منزلة أصحابه ب

فً الدنٌا، ما ال ٌرفعه الُمْلُك وال المال، وال ؼٌرهما؛ فالعلم ٌزٌد 

ٌُجلِسه مجالس  الشرٌؾ شرًفا، وٌرفع العبَد المملوك حتى 

 الملوك. 

ُه َقا َرَة أَنَّ ٌْ ٌُْعَملُ بِِه َكَمَثِل َكْنٍز اَل َوَعْن أَبًِ ُهَر لَ: "َمَثلُ ِعْلٍم اَل 

 ِ  ".-َعزَّ َوَجلَّ -ٌُْنَفُق ِمْنُه فًِ َسبٌِِل هللاَّ

ا، َواآْلِخَرةُ ِمْنُه اْلَعَملُ  ٌَ ِ قال: "اْلِعْلُم ُكلُُّه ُدْن وعن َسْهِل ْبِن َعْبِد هللاَّ

 بِِه".

اُس ُكلُُّهْم ُسَكاَرى إاِلَّ   اْلُعلََماُء، َواْلُعلََماُء ُكلُُّهْم وعنه قال: "النَّ

اَرى إاِلَّ َمْن َعِملَ بِِعْلِمِه". ٌَ  َح

ٌة إاِلَّ اْلَعَملَ بِِه،  ا َجْهلٌ َوَمَواٌت إاِلَّ اْلِعْلَم، َواْلِعْلُم ُكلُُّه ُحجَّ ٌَ ْن وقال: الدُّ

َطٍر َعِظٌٍم َحتَّى َواْلَعَملُ ُكلُُّه َهَباٌء إاِلَّ اإْلِْخاَلَص، َواإْلِْخاَلُص َعلَى خَ 

 ٌُْخَتَم بِه".

 اللهم ارزقنا علًما نافًعا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علًما.

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 (9ِعبر ِمن قصص األنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة 

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

 :-علٌه السالم-إبراهٌم  -أ

أباه  -علٌه السالم-على عادة األنبٌاء فقد نصح إبراهٌم 

الوحً الذي نزل علٌه خصوًصا، وقومه عموًما، باتباع هداٌة 

حتى ٌستقٌموا على الصراط السوي، وأنه ٌنصحهم بذلك بناًء 

ا أََبِت إِنًِّ َقْد َجاَءنًِ ِمَن اْلِعْلِم على موقٍؾ علمًٍ، ودلٌٍل راسٍخ ) ٌَ

ا ًٌّ بِْعنًِ أَْهِدَك ِصَراًطا َسِو ؤْتَِك َفاتَّ ٌَ ، وتالزم الدٌن (ٖٗ)مرٌم:( َما لَْم 

علٌهم الصالة -والعلم تالزم حتمً ال ٌنفك؛ ولذلك كان األنبٌاء 

دوًما ٌنتصرون فً مٌدان الحجة العلمٌة، وال ٌجد  -والسالم

الكفار والمشركون لهم ِمن حجٍة لكفرهم ورفضهم لإلٌمان إال 

؛ -علٌه السالم-باللجوء للبطش والعدوان، كما حدث مع إبراهٌم 

الدفاع عن مصداقٌة آلهتهم المحطمة كان الحل:  لما عجزوا عن

قُوهُ َواْنُصُروا آلَِهَتُكْم إِْن ُكْنُتْم َفاِعلٌِنَ )  . (8ٙ)إبراهٌم:( َقالُوا َحرِّ

وهذا سلوكهم للٌوم، فحٌن عجزوا عن الدفاع عن صحة العري 

موا الحجاب والنقاب والخمار، وفرضوا علٌه  والفحش جرَّ

 الؽرامات!

قضٌة  وِمن أهم الِعَبر فً قصة خلٌل الرحمن وأبً األنبٌاء:

أهمٌة فن الحوار، واإلجابة على األسئلة الملؽومة، وحسن إدارة 

ن الحق  ٌْ المعركة اإلعالمٌة، والتً ُتعد ِمن أهم المعارك الدائمة ب

 والباطل، والتً ال ٌخلو منها زمان. 

، فِمن األهمٌة ولعلها فً زماننا هذا فً أشد مراحل استعارها

-بمكاٍن أن ٌتصدر لها وٌقودها َمن ٌحسن االقتداء باألنبٌاء 

، الذٌن أداروا هذه المعارك بحرفٌٍة -علٌهم الصالة والسالم

-طرٌقة إدارة وحجج إبراهٌم  -عز وجل-فقد مدح هللا  واقتداٍر؛

العقلٌة فً حواره مع قومه؛ إلبطال عبادة  -علٌه السالم

ُتَنا عن نتٌجة ذلك الحوار: ) -لىتعا-الكواكب، فقال  َوتِْلَك ُحجَّ

َك َحِكٌٌم  َناَها إِْبَراِهٌَم َعلَى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربَّ ٌْ آَت

 .(8ٖ)األنعام:( َعلٌِمٌ 

ل القرآن الكرٌم حوار إبراهٌم مع األصنام لٌدلل بها على  وقد سجَّ

َفَراَغ إَِلى ) األوثان كما أبطل عبادة الكواكب ِمن قْبلبطالن عبادة 

 .(9ٕ-9ٔالصافات:( )آلَِهتِِهْم َفَقالَ أاََل َتؤُْكلُوَن . َما لَُكْم اَل َتْنِطقُونَ 

وٌدل ذلك على قوة اإلٌمان وقوة الحجة العقلٌة التً ٌستند إلٌها 

صلى هللا علٌه -وصؾ النبً ، ولقد -عز وجل-اإلٌمان باهلل 

اِن لَِسْحًراتؤثٌر حسن البٌان فقال: ) -وسلم ٌَ )رواه ( إِنَّ ِمَن الَب

 . البخاري(

فلما جاء قوم إبراهٌم ٌعاتبونه على ما حلَّ بآلهتهم الباطلة، 

ا إِْبَراِهٌمُ ) وسؤلوه سإالهم المفخخ: ٌَ ( أَأَْنَت َفَعْلَت َهَذا بِآلَِهتَِنا 

، والذي ٌهدفون منه أخذ اعتراؾ وإقرار منه بشكٍل (ٕٙ)إبراهٌم:

علٌه الصالة -علنً ٌتٌح لهم التنكٌل به بشكٍل قانونًٍ! لكنه 

وفطنته وذكائه قلب كٌدهم علٌه  -عز وجل-بتوفٌق هللا  -والسالم

َبلْ بالتجاوز عن سإالهم الملؽوم لٌطرح علٌهم جوابه الصاعق: )

ْنِطقُونَ َفَعلَُه َكبٌُِرُهْم َهَذا َفاْسؤَ  ٌَ ؛ مما (ٖٙ)إبراهٌم:( لُوُهْم إِْن َكاُنوا 

جعلهم ٌقعون فً الفخ الذي نصبوه له حٌث اعترفوا علًنا بعجز 

 وضعؾ آلهتهم عن الدفاع عن نفسها أو الوشاٌة بَمن حطمها.

وبذلك انتصر خلٌل الرحمن مرة أخرى فً معركة اإلٌمان 

لمة التوحٌد بالحجة والبرهان والمعركة اإلعالمٌة، ودوت ك

ا، ًٌ الُِموَن . ُثمَّ ُنِكُسوا ) عال ُكْم أَْنُتُم الظَّ َفَرَجُعوا إِلَى أَْنفُِسِهْم َفَقالُوا إِنَّ

ْنِطقُوَن . َقالَ أََفَتْعُبُدوَن  ٌَ ِمْن َعلَى ُرُءوِسِهْم لََقْد َعلِْمَت َما َهُإاَلِء 

ُكْم . أُؾٍّ لَُكْم َولَِما َتْعُبُدوَن ِمْن  ُضرُّ ٌَ ًئا َواَل  ٌْ ْنَفُعُكْم َش ٌَ ِ َما اَل  ُدوِن هللاَّ

ِ أََفاَل َتْعقِلُونَ   .(7ٙ-ٗٙ)إبراهٌم: ( ُدوِن هللاَّ
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 (ٔالتوازن فً البناء )

 كتبه/ نور الدٌن عٌد

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

ن البالغ والبناء:  - ٌْ  العالقة ب

الذي أشرنا إلٌه آنًفا فً البالغ لدٌن هللا أحد واجبات إن التوازن 

-تعالى-الوظائؾ النبوٌة، التً أَمر بها َمن سار على دربهم، قال 

َك َوإِْن لَْم َتْفَعلْ َفَما : ) َك ِمْن َربِّ ٌْ ُسولُ َبلِّْػ َما أُْنِزلَ إِلَ َها الرَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ْعِصُمَك مِ  ٌَ  ُ
-، وقال (7ٙ)المائدة:( َن النَّاسِ َبلَّْؽَت ِرَساَلَتُه َوهللاَّ

ًَّ َهَذا اْلقُْرآُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبلَػَ : )-سبحانه ًَ إِلَ ( َوأُوِح

، قال الربٌع بن أنس: "حق على َمن اتبع رسول هللا (9ٔ)األنعام:

صلى هللا -أن ٌدعو كالذي دعا رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم-

الذي أنذر"، وإذا كان متعًٌنا على َمن ، وأن ٌنذر ك-علٌه وسلم

فظاهر عالقته بالبناء، -صلى هللا علٌه وسلم-تدٌن بدٌن محمٍد 

ما جاء برسالٍة خاصة بقوم  -صلى هللا علٌه وسلم-فإن محمًدا 

إِنَّ فًِ َهَذا لََباَلًؼا لَِقْوٍم َعابِِدٌَن أو فئة أو زمان أو جنس أو نوع )

َما إِلَُهُكْم . َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ  ًَّ أَنَّ ٌُوَحى إِلَ َما   َرْحَمًة لِْلَعالَِمٌَن . قُلْ إِنَّ

 . (8ٓٔ-ٙٓٔ)األنبٌاء:( إِلٌَه َواِحٌد َفَهلْ أَْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

ٌُبنى علٌه، ولوال الدعوة والبالغ ما تدٌن متدٌن  فالبالغ أصل 

ن دٌنه، بمؤُثوٍر محبوب لربه؛ إذ ال سبٌل لمعرفة مراد له إال ببٌا

وال سبٌل لمعرفة الدٌن إال بالدعوة ونشرها، وبٌان تفاصٌل 

بذلك وأرسل رسله  -صلى هللا علٌه وسلم-الشرع فٌها؛ لذلك أمر 

ُثوا َعْن َبنًِ إِْسَرائٌِلَ َوالَ َحَرَج، علٌه، ) ًة، َوَحدِّ ٌَ َبلُِّؽوا َعنًِّ َولَْو آ

َتَبوَّ  ٌَ ًدا، َفْل ًَّ ُمَتَعمِّ ارِ َوَمْن َكَذَب َعلَ ، )رواه البخاري(( ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّ

لعلً بن أبً طالب وهو ٌبعثه:  -صلى هللا علٌه وسلم-وقال 

اْنفُْذ َعلَى ِرْسلَِك، َحتَّى َتْنِزلَ بَِساَحتِِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم إِلَى اإْلِْساَلِم، )

ِهْم ِمْن َحقِّ هللاِ فٌِِه،  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ْهِدَي هللاُ َوأَْخبِْرُهْم بَِما  ٌَ َفَوهللاِ أَلَْن 

َعمِ  ٌَُكوَن لََك ُحْمُر النَّ ٌر َلَك ِمْن أَْن  ٌْ  . )متفق علٌه(( بَِك َرُجاًل َواِحًدا َخ

"ِذْكُر َمْن  تحت عنوان: -نقاًل عن ابن إسحاق-ذكر ابن هشام 

ْسَلَم : َقالَ: َفؤَ -رضً هللا عنه-أَْسلََم ِمَن الصحابة بَِدْعَوِة أَبًِ َبْكٍر 

اِم، َوَعْبُد  -فٌَِما َبلََؽنًِ-بُِدَعائِِه  ُر ْبُن اْلَعوَّ ٌْ َب ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، َوالزُّ

ِد هللِا،  ٌْ ْحَمِن ْبِن َعْوِؾ، َوَسْعُد ْبُن أَِبً َوقَّاٍص، َوَطْلَحُة ْبُن ُعَب الرَّ

َتَجاُبوا ِحٌَن اسْ  -صلى هللا علٌه وسلم-َفَجاَء بِِهْم إَلى َرُسوِل هللاِ 

عند ابن إسحاق -لَُه َفؤَْسلَُموا َوَصلَّْوا"، وجاءت رواٌة أخرى 

ة هذا الخبر، فجاء فٌها: "َكاَن أَُبو َبْكٍر َرُجالً  -أًٌضا تدعم صحَّ

ٍش، َوأَْعلََم  ٌْ ٍش لِقَُر ٌْ ًبا َسْهالً، َوَكاَن أَْنَسَب قَُر َمؤْلًَفا لَِقْوِمِه، ُمَحبَّ

ٍش بَِها، َوبَِما  ٌْ ، َوَكاَن َرُجالً َتاِجًرا، َذا قَُر ٍر َوَشرٍّ ٌْ َكاَن فٌَِها ِمْن َخ

ِر َواِحٍد ِمَن  ٌْ ؤْلَُفوَنُه لَِؽ ٌَ ؤُْتوَنُه َو ٌَ ُخلٍُق َوَمْعُروٍؾ، َوَكاَن ِرَجالُ َقْوِمِه 

ْدُعو إلَى هللاِ  ٌَ األَْمِر، لِِعْلِمِه َوتَِجاَرتِِه َوُحْسِن ُمَجالََستِِه، َفَجَعلَ 

ِه".َوإِلَى اإلِ  ٌْ ْجلُِس إلَ ٌَ ْؽَشاهُ َو ٌَ ْن   ْسالَِم َمْن َوثَِق بِِه ِمْن َقْوِمِه، ِممَّ

وهذه رواٌات معضدة فً كتب السٌر تشٌر لمعنى هو األهم، أن 

أبا بكر أسلم فعمل بدٌنه مبلًؽا، علم أنه مكلؾ بذلك، وأنه ال 

عوة فهذا البالغ وهذه الد ٌظهر الدٌن، وال ٌعلو البناء إال بالبالغ،

أصل أصول التؽٌٌر والعبودٌة بهذا الدٌن، وإنك لتعجب مَمن شط 

عن الطرٌق وحاد، وهو ٌطعن فً أهل العلم حٌن ٌحافظون على 

الدعوة ومنافذها وأسبابها، حتى ٌرددون كالًما ٌطعن فً هذه 

صلى هللا علٌه -الوظٌفة وهذا السبٌل الذي خطه رسول هللا 

 ! -وسلم

ث ال ٌعلمون أو ٌعلمون، ٌقولون: فٌطعنون وٌسفهون ِمن حٌ

"صنم الدعوة!"، وقائل هذه ٌرٌد بناًء وظهوًرا وكثرة وأتباًعا، 

وإن -فنقول: "وهل صلٌتم وعلمتم دٌن ربكم وسلكتم السبٌل 

إال بالدعوة، فبكفنا عنها تجؾ معانً الشرٌعة وٌجهل  -انحرفتم

 بحكمها، وٌعمل بؽٌرها، فالبالغ ركن فً البناء والعمل، وهللا

 المستعان. والحمد هلل رب العالمٌن.
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 رمز العطاء والتضحٌة والفداء -رضً هللا عنها-نسٌبة 

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

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

فما أحوجنا فً هذه األٌام إلى أن نبحث عن القدوة؛ وذلك ألن 

كثًٌرا ِمن المسلمٌن ٌقتدون بما ال ٌصلح لالقتداء به، فٌقتدون 

بؤهل اللهو واللعب، والفن والفجور، وقد حوت صفحات التارٌخ 

ن جنباتها قصة امرأة ِمن الصح ٌْ هً  -وال تزال-ابٌات كانت ب

القدوة الحقٌقٌة لكل مسلم ومسلمة، هً رمز العطاء والفداء 

والتضحٌة، هً امرأة ٌنبؽً على الرجال والنساء والشباب أن 

ٌجعلوها قدوتهم فً حٌاتهم؛ ألنها فاقت بؤفعالها آالؾ الرجال؛ 

، -رضً هللا عنها-إنها أم ُعمارة "نسٌبة بنت كعب" األنصارٌة 

لٌلة العقبة، وشهدت أحًدا، والحدٌبٌة، وٌوم ُحنٌن، وٌوم  شهدت

الٌمامة، وقطعت ٌُدها فً الجهاد، فهً مجاهدة بكل ما تحوٌها 

 الكلمة ِمن معنى.

لقد خرجت نسٌبة فً جٌش المسلمٌن ٌوم أُحد تسقً الظماء 

وتداوي الجرحى، ولما تحول االنتصار إلى هزٌمة بعد ؼلطة 

ن رسول هللا وفرَّ َمن فرَّ ِمن جٌش الرماة، وانكشؾ الناس ع

المسلمٌن، جاء دور نسٌبة، فحملت سٌفها وقوسها، وذهبت 

ن ٌدي رسول هللا  ٌْ تنزع  -صلى هللا علٌه وسلم-تصول وتجول ب

-عن القوس، وتضرب بالسٌؾ، تدافع عن رسول هللا حتى قال 

ها : "ما التفُت ٌمًٌنا وال شمااًل إال وأنا أرا-صلى هللا علٌه وسلم

 تقاتل دونً".

"ُجرْحُت ٌومئذ جرًحا فً عضدي الٌسرى،  ٌقول ابنها عمارة:

: -صلى هللا علٌه وسلم-وجعل الدم ال ٌرقؤ، فقال رسول هللا 

ها،  ٌْ ، ومعها عصائب فً َحْقَو ًَّ "اعصب جرحك"، فؤقبلت أمً إل

 ، ًَّ تها للجراح، فربطت جرحً، والنبً واقؾ ٌنظر إل قد أعدَّ

صلى هللا علٌه -ًَّ فضاِرب القوم"، فجعل النبً قالت: "انهض ُبنَ 

ٌقول: "وَمن ٌطٌق ما تطٌقٌن ٌا أم عمارة؟!"، قالت:  -وسلم

صلى هللا علٌه -وأقبل الرجل الذي ضرب ابنً، فقال رسول هللا 

: "هذا ضارب ابنك"، قالت: فاعترضُت له فضربُت ساقه، -وسلم

ٌتبسُم  -وسلمصلى هللا علٌه -فبرك، قالت: فرأٌت رسول هللا 

حتى رأٌت نواجذه، وقال: "استقدِت ٌا أم عمارة، الحمد هلل الذي 

)مؽازي ظفَّرك وأقرَّ عٌنك ِمن عدوك، وأراك ثؤرك بعٌنك" 

 .الواقدي(

وأصٌبت نسٌبة فً هذا الٌوم بثالثة عشر جرًحا، واحد منها ؼار 

فً عاتقها فنزؾ الدم منه وهً رؼم ذلك كالصاعقة الساحقة، 

تضرب فً نحور العدو، والدم ٌنزؾ منها وهً ال تشعر، فقال 

البنها: "أّمك أمك، اعصب  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

جرحها، بارك هللا علٌكم ِمن أهل بٌت، مقام أمك خٌر ِمن مقام 

فالن وفالن"، فلما َسِمَعْت أُمه ذلك قالت: "ٌا رسول هللا، ادع هللا 

ال: "اللهم اجعلهم رفقائً فً الجنة"، أن نرافقك فً الجنة"، فق

 فقالت: "ما أبالً ما أصابنً فً الدنٌا".

وفً خالفة الصدٌق جاهدت فً معركة الٌمامة، وكانت قد كبر 

وولدها حبٌب بن زٌد بن عاصم هو الذي أخذه مسٌلمة  سنها،

ع أعضاءه عضًوا عضًوا لٌرتد عن دٌنه، حتى مات  الكذاب، فقّطً

ابت على دٌنه وبلؽها مقتله، فاحتسبته عند تحت العذاب، وهو ث

ٌُقتل أو ُتقتل، فذهبت إلى  هللا، وأقسمت أن تقاتل مسٌلمة حتى 

الٌمامة، واشتركت فً الموقعة التً قتل فٌها مسٌلمة، وأبلْت 

بالًء حسًنا حتى قطعت ٌدها وهً تحاول قتل مسٌلمة، وُجِرحت 

ة بٌٍد واحدة، سوى ٌدها أحَد َعشر جرًحا، ثم عادت ِمن المعرك

وهو خلٌفة ٌؤتٌها  -رضً هللا عنه-والدم ٌنزؾ، وكان أبو بكر 

ٌسؤل عنها، واستمر جرحها ٌنزؾ دًما حتى فارقت الحٌاة، 

 .-رضً هللا عنها-وأدركتها الوفاة 
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 (ٕمعالم فً السلفٌة ) 

 كتبه / سامح بسٌونً

 ،،،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد 

 ثانٌا: نشؤت السلفٌة كمصطلح

ظهر مصطلح السلفٌة فً أٌام الدولة العباسٌة بعد التؤثر بحركة 

ة مصطلح الترجمة للفلسفة الٌونانٌة وعلومها فً مقابل

 )الخلؾ(.

وقد مر هذا المصطلح بتطورات تارٌخٌة حتى ظهر وذلك على 

 النحو التالً:

بة فعند وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان جٌل الصحا

رضوان هللا علٌهم محافظٌن على الدٌن ؼضا نقٌا كما نزل، 

فتمٌز المسلمون فً عهد الصحابة رضً هللا عنهم فً فترة ما 

بؤنهم ظلوا على عهدهم  -صلى هللا علٌه وسلم -بعد وفاة النبً 

 -محافظٌن ، وبعرى الجماعة موثقٌن ذلك منذ وفاة الرسول 

لشٌخٌن فال نسمع أصواتا وفً ظل خالفة ا -صلى هللا علٌه وسلم

 معارضة ذات بال فاإلجماع منعقد وتام.

ثم انفرط عقد الجمع قلٌالً واهتز فً السنوات األخٌرة من خالفة 

عنه فشهدت ظهور بعض اآلراء التً خالفت  عثمان رضى هللا

جماعة الصحابة فً الفهم واالعتقاد كالخوارج والشٌعة من 

ٌُؤبه لهم، إ ذ إن جمهور المسلمٌن ) أهل بعدهم وكانوا قلة لم 

السنة والجماعة ( هم األكثر عددا المجتمعون على سنة النبً 

صلى هللا علٌه وسلم فلم ٌحتاج الناس إلً لقب أو اسم ألنهم هم 

 األصل..

لذا لما سئل اإلمام مالك رحمه هللا تعالى عن تعرٌؾ أهل السنة 

ال  الذٌن لٌس لهم لقب ٌعرفون بهوالجماعة أجاب بقوله" 

  جهمً وال رافضً وال قدري.

ثم لما كان عصر التابعٌن وتابعً التابعٌن أخذ العلماء بتدوٌن 

السنة من أحادٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم وآثار الصحابة 

وصار اآلخذون بها والمقتدون بهدٌهم ٌطلق علٌهم أهل 

، وقد امتد هذا اللقب من أواخر عصر « الحدٌث واألثر»

صر بنى أمٌة وفترة من حكم العباسٌٌن فً الصحابة إلى ع

مقابلة من انحرؾ عن مسار السلؾ الصالح من أهل البدع 

 واألهواء.

ثم لما كان األمر على رأس المئتٌن من الهجرة وازداد نفوذ 

المعتزلة اآلخذون بعلم الكالم والفلسفة، صار المتمسك بطرٌقة 

المتبع ألهل  فً مقابلة« السنً»أهل الحدٌث واألثر ٌطلق علٌه 

 «المعتزلً»علم الكالم 

ال سٌما فً عهد الخلٌفة العباسً  -ثم استفحل أمر المعتزلة 

ٌُمتحنون فً عقٌدتهم وكانت  -المؤمون  وصار علماء أهل السنة 

فتنة اإلمام أحمد رحمه هللا والتً تصدى فٌها اإلمام للقول بخلق 

ن كالم هللا القرآن متمسكا بمنهج االستدالل فً إثبات أن القرآ

ؼٌر مخلوق وظهر ذلك فً تمسكه بقوله لمناظرٌه: )أعطونً 

شٌئا من كتاب هللا وسنة رسوله ( ، وقد ثبته هللا عز وجل على 

ٌطلق فً مقابلة « حنبلً»ذلك حتى أُزٌحت الؽمة وقد صار لقب 

 «معتزلً»

الذٌن -ثم بعد موت اإلمام أحمد ظلت المعركة بٌن أهل الحدٌث 

الذٌن اعتمدوا -، وبٌن المعتزلة  -ل وفهم الصحابةتمسكوا بالنق

على العقل واستبعدوا النقل فانحرفوا عن الصراط المستقٌم 

 -والفهم القوٌم وانحرفوا عن عقٌدة المسلمٌن النقٌة الصافٌة

رحمه  -مستمرة ، حتى ظهر بعد ذلك " أبو الحسن األشعري "

لكالمً نفسه متصدٌا للمعتزلة مستخدما فً ذلك المنهج ا -هللا

للدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة، وتابعه على هذه الطرٌقة 

آخرون شكلوا بعد ذلك المذهب األشعري وكان للمنهج الكالمً 

أثره فً االنحراؾ عن طرٌقة الصحابة والتابعٌن وقد برروا ذلك 

االنحراؾ بؤن أطلقوا على أنفسهم لقب " الخلؾ " ، وقالوا: ) 

م أحوط، وطرٌقة الخلؾ أعلم وأحكم ( ، طرٌقة السلؾ أسل

 وقالوا نحن الخلؾ ننصر عقائد السلؾ بمنهج المتكلمٌن.

وإذا انبرى لهم ) أهل السنة والجماعة(، ) أهل الحدٌث ( ) أهل 

األثر (، )الحنابلة( متمسكٌن بمنهج االستدالل بالكتاب والسنة 

لمتكلمٌن فً إثبات العقائد ، رافضٌن الستخدام األشاعرة لمنهج ا

فً الدفاع عنها، ألن هذا فً الحقٌقة إثبات لمنهج المعتزلة فً 

استخدام علم الكالم فً العقائد، باإلضافة إلى ما حدث أٌضا من 

بعض االنحرافات العقدٌة عند األشاعرة أنفسهم من استخدامهم 

لمنهج المتكلمٌن فً إثبات العقائد مثل ما حدث من مخالفات فً 

 أمور منها: 

دم إثباتهم لكثٌر من الصفات الثابتة للرب سبحانه وتعالى ) ع

 والعمل على تؤوٌلها أو إرجاعها إلى الصفات السبعة 

األزلٌة المتفقون علً إثباتها، على خالؾ عندهم فً عدد 

الصفات المثبتة بعد هذه السبعة فً مسائل األسماء والصفات& 

فً مسائل  نظرٌة الكسب فً مسائل القدر& تبنً مذهب اإلرجاء

 اإلٌمان & القول بؤن القران كالم هللا نفسً .......الخ ( .

فصار اسم ] الخلؾ [ ٌقابل اسم ] السلؾ [ وصار من سار على 

 عقٌدة السلؾ ومنهج استداللهم ]سلفً[.
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وعلى هذا فهذا التقسٌم أماله واقع األمة من عدة قرون وهو فً 

الحقٌقة من صنع الخلؾ قبل أن ٌكون من صنع السلفٌٌن 

أنفسهم لما قالوا: ) طرٌقة الخلؾ أحكم وأعلم، وطرٌقة السؾ 

اسلم وأحوط (، فكان قائل أهل السلؾ ٌرد وٌقول : ) طرٌقة 

 حكم وأسلم ( ، وٌقول: السلؾ أعلم وأ

 كل الخٌر فً إتباع من سلؾ...وكل الشر فً إتباع من خلؾ.

 وكذلك وبناء على هذا السرد التارٌخً لنشؤة مصطلح السلفٌة

لسلفٌة لٌست مذهبا كتلك المذاهب الفقهٌة كما ٌحاول البعض فا

بحجة تسمٌة  - وصفها بذلك وحصرها فً مذهب الحنابلة

وذلك حتً  -المنتسب إلٌها فً فترة من فترات التارٌخ بالحنبلً 

ٌسهل علٌه تروٌج مخالفتها ونقضها بحجة أنها مذهب من 

 ضمن المذاهب ..*

بل  والجماعة (،وهً أٌضا لٌست بدٌال عن اسم ) أهل السنة 

هً أسم مرادؾ له ممٌز لتلك لفرقة الناجٌة التً أخبر عنها 

النبً صلى هللا علٌه وسلم أنها على ما كان علٌه صلى هللا علٌه 

وسلم وأصحابه من الفهم للكتاب والسنة واالستدالل بهما والعمل 

 بمقتضاهما.

وما تعددت األسماء ) أهل السنة والجماعة / أهل الحدٌث / أهل 

لسنً / الحنبلً / السلفً ( إال لؽلبة كل اسم منها على األثر / ا

هذه الفرقة فً فترة من الفترات بحسب ظروؾ هذه الفترة وما 

 بٌنها من تطورات فكرٌة شهدها المسلمون..

ٌُطرح من الكثٌر فً محاولة للفهم أو لمحو  وقد ٌرد هنا سإال 

 هذا المسمى، أال وهو:

لماذا التسمٌة بالسلفٌة وهو اسم لم ٌرد فً الكتاب والسنة  -

ولماذا نبتدع أسماء جدٌدة وهللا عز وجل ٌقول: } هو سماكم 

 المسلمٌن من قبل { ؟؟

 بإذن هللا وذلك من عدة وجوه:واإلجابة على ذلك ٌسٌرة 

إطالق األسماء ابتداء على أي حقٌقة ال ضرر منه مطلقا،  -ٔ

ٌشتمل  سواء فً الشرعٌات أو المباحات واالسم ما دام أنه ال

على باطل فلٌس ممنوعا شرعا، فقد سمى النبً صلى هللا علٌه 

وسمى  –من أجل الهجرة  –وسلم بعض المسلمٌن بالمهاجرٌن 

وسمً من جاء  -من أجل النصرة  -البعض األخر باألنصار 

إلتباعهم من سبقهم من المهاجرٌن  -بعدهم بالتابعٌن 

موجه لكل بل خص النبً بعضهم بخطاب لهم وهو  –واألنصار

، فما هو الضٌر ......« ٌا معشر المهاجرٌن » المسلمٌن فقال: 

فً تسمً من تلمس هدي السلؾ من الصحابة والتابعٌن 

 بالسلفً ؟!

هذه التسمٌة ضرورٌة وما زالت لتمٌٌز الطائفة المتبعة  -ٕ

لمنهج السلؾ ) الصحابة والتابعٌن ( عن سائر الطوائؾ 

م من بٌن من ٌخالفهم، وهً نسبة المخالفة لهم باسم ٌشٌر إلٌه

قبل أن تكون اسًما علًما، ثم إن عدم التسمٌة كان ٌسعنا قبل 

وقوع االختالؾ فً األمة أما وقد ظهر االختالؾ وافتراق األمة، 

إمام أهل  –رحمه هللا  –فال نجد أجمل مما أجاب به اإلمام أحمد 

ونسكت " ،  السنة لما قٌل له : " أال ٌسعنا أن نقول القرآن كالم

قال: " كان هذا ٌسع من كان قبلنا أما نحن فال ٌسعنا إال أن 

 نقول القرآن كالم هللا ؼٌر مخلوق " .

بل كل مسلم ٌشهد  التعصب لالسم، التسمٌة لٌس معناها -ٖ

الشهادتٌن وٌعمل حسب استطاعته بمقتضاهما ٌجب أن ٌحب 

وٌعان على طاعته، وٌوالى على حبه هلل ورسوله، وال ٌنصر 

ن كان مبطالً ولو كان عدوه كافًرا، وال ٌوالى السلفً السلفً إ

فً الظلم ) هذا هو معتقد السلفً المنتسب حقا لهذا المسمى(، 

فالموالة تكون لكل مسلم حسب دٌنه واعتقاده وإٌمانه وحسب 

قربه و بعده مما كان علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم و 

 أي أحد. أصحابه، ولٌس على مجرد االسم الذى قد ٌدعٌه 

 ٌتبع بإذن هللا.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
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ْم ِيٍ شٓادج انضٔس أٌ ٌٕقِّع كشاٍْذ عهى عقٍذ نى 

 ٌحضشِ ذصذٌقًا نصاحثّ؟

 انسؤال:

يًُ تعط األقاسب أٌ أشٓذ عهى صٍغح عقذ تعذ يا يضى طهة 

عهٍّ ْٕ ٔانًشرشي، فًضٍُد ذصذٌقًا نقشٌثً ْزا، فٓم ْزا 

  حشاو؟ ْٔم ٌصم إنى دسجح شٓادج انضٔس أو ال؟

 انجٕاب:

  انحًذ هلل، ٔانصالج ٔانسالو عهى سسٕل هللا، أيا تعذ؛

عٍ فالتذ أٌ ذشٓذ فً حضٕس انطشف انثاًَ، فاذصم تّ ٔاسأنّ 

انعقذ، فئٌ أقش فشٓادذك نٍسْد شٓادج صٔس، أيا إرا أَكش؛ فًٓ 

 شٓادج صٔس التذ ِيٍ إنغائٓا.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

ٍ ٌخشج فً سحالخ انصٍذ؟ ًَ  حكى صالج انجًعح ظًٓشا ن

 انسؤال: 

أَا ِيٍ سكاٌ اإلسكُذسٌح ٔأحة انصٍذ، ٌٕٔو انجًعح ْٕ ٌٕو 

إجاصذً، فأخشج كم جًعح فً انصثاح انثاكش ٔأرْة فً عشض 

حش نًسافٍح كثٍشٍج، ٔتانطثع ٌذخم ٔقد صالج انجًعح، ٔنكًُ انث

أصهٍٓا ظًٓشا؛ ألًَ أكٌٕ فً انثحش، فٓم فً رنك شًء أٔ 

 يعصٍح؟ ٔجضاكى هللا خًٍشا.

 انجٕاب:

        انحًذ هلل، ٔانصالج ٔانسالو عهى سسٕل هللا، أيا تعذ؛

-كٍهٕ يرًشا  72فئرا كَُد فً يسافح انقصش تعًٍذا عٍ انشاطئ 

؛ فهٍس عهٍك إثى، ٔنكٍ كٍف ذرعًذ انسفش -ًْٔ ثالثح فشاسخ

نهٕٓ ٔانصٍذ كم جًعح حرى ٌضٍع عهٍك انثٕاب انعظٍى فٍٓا، ٔأيا 

  يا دٌٔ رنك فعهٍك أٌ ذُضل نهجًعح.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 عقٌدة

من اإلٌمان بالٌوم اآلخر اإلٌمان بكل ما أخبر به النبً  -113

(. د/ -شرح مختصر-صلى هللا علٌه وسلم )العقٌدة الواسطٌة 

 ٌاسر برهامً

سعٌد متى ٌكون الذبح شركا؟ )دقٌقة عقدٌة(. الشٌخ/  -114 

 محمود

من الشرك النذر لغٌر هللا )دقٌقة عقدٌة(. الشٌخ/ سعٌد  -115

 محمود

من )باب ذكر النهً عن المراء فى القرآن( إلى )باب  -119 

تحذٌرالنبى صلى هللا علٌه وسلم أمته الذٌن ٌجادلون بمتشابه 

القرآن وعقوبة اإلمام لمن ٌجادل فٌه( )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ 

 عصام حسنٌن

باب ذكر اإلٌمان بأن القرآن كالم هللا تعالى وأن كالمه  -111

لٌس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر )كتاب 

 الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

ة( إلى ) ومن زعم من ) ذكر النهً عن مذاهب الواقف -111

 أن هذا القرآن حكاٌة( )كتاب الشرٌعة(. الشٌخ/ عصام حسنٌن

 

 

 وعلومه الكرٌم القرآن

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

الطبري(.  -( )تفسٌر سورة إبراهٌم 23 - 22اآلٌتان ) -114 

 د/ ٌاسر برهامً

تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة ( من 114 -91اآلٌات ) -117 

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 122 -114اآلٌات ) -118

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 127 -115اآلٌات ) -119

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 141 -123اآلٌات ) -121

 الشعراء(. د/ ٌاسر برهامً

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء141-138اآلٌات ) -184 

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(. الشٌخ/  -( )سورة النساء141اآلٌة ) -185

 إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء143 -142اآلٌتان ) -186

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 

 

 حدٌث

تابع كتاب األحكام ) الشرح المفهم لما انفرد به البخاري  -211

 عن مسلم(. د/ ٌاسر برهامً

من )من لعنه النبً أو سبه أو دعا علٌه ولٌس هو أهال  -116 

لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة( إلى )قبح الكذب وحسن 

مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ  -الصدق وفضله( )البر والصلة

 سعٌد محمود
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 وأصوله فقه

 األغسال المستحبة )دقٌقة فقهٌة( . الشٌخ/ سعٌد محمود -131

 

 ورقائق وتربٌة تزكٌة

 محبة القرآن )مقطع(. د/ أحمد فرٌد

 مهر المحبة والجنة )مقطع(. د/ أحمد فرٌد

 ال تتم سعادة العبد فً الدنٌا واآلخرة حتى ٌجمع قلبه -119 

 عز وجل )خواطر إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌد -على هللا

قٌل لعمر بن عبدالعزٌز جزاك هللا عن اإلسالم خٌرا،  -121

قال بل جزى هللا اإلسالم عنً خٌرا )خواطر إٌمانٌة(. د/ أحمد 

 فرٌد

وال تركنوا إلى الذٌن ظلموا فتمسكم النار )خواطر  -121

 إٌمانٌة(. د/ أحمد فرٌد

)فاستقم كما أمرت(..ونظرة فً تارٌخ البشرٌة. د/ ٌاسر  

 برهامً

تابع.. فصل من كالم عبدهللا بن مسعود )كتاب الفوائد(.  -147 

 د/ ٌاسر برهامً

 أدبوهم علموهم. الشٌخ/ عصام حسنٌن 

 الصمت )واحة األخالق(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -119 

فً رٌاض الكرم )واحة األخالق(. الشٌخ/ إٌهاب  -111

 الشرٌف

 

 

 سٌرة وتراجم

مقدمات ومبشرات النبوة )دقٌقة مع السٌرة النبوٌة(. الشٌخ/  -112

 سعٌد محمود

 فكر ومنهج

فصل فً طعن الرافضً على عمر فً قضٌة الشورى  -173

 والرد علٌه )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر برهامً

فصل فى طعن الرافضً على عمر فى قضٌة  -تابع -174

الشورى والرد علٌه )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر 

 برهامً

منهج تربوي خاص بالنساء. الشٌخ/ عصام  -تابع -118 

 حسنٌن

 

 

 العربٌةللؽة ا

عالمات فعل األمر )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/  -118

 عبد المعطً عبد الغنً

عالمات الحرف )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/  -119

 عبد المعطً عبد الغنً

تدرٌبات على ما سبق )شرح المقدمة اآلجرومٌة(.  -111

 الشٌخ/ عبد المعطً عبد الغنً

باب اإلعراب )شرح المقدمة اآلجرومٌة(. الشٌخ/ عبد  -111

 المعطً عبد الغنً

 

 

 المعاصر الواقع

عورة المرأة.. والرد على الدكتور مبروك عطٌة. الشٌخ/ عصام 

 حسنٌن
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