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 م9ٗ8ٔالذكرى السبعون لحرب فلسطٌن 

 كتبه/ عبلء بكر 

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

م هً أول حرب خاضتها الجٌوش العربٌة 9ٗ8ٔفحرب فلسطٌن 

دول  ٙالنظامٌة ضد الٌهود فً فلسطٌن؛ بدأت بدخول جٌوش 

المملكة المصرٌة، والمملكة األردنٌة،  عربٌة لفلسطٌن ِمن

والمملكة العراقٌة، والمملكة السعودٌة؛ باإلضافة إلى سورٌا، 

ولبنان، ومعهم متطوعون فلسطٌنٌون وعرب، وذلك فً النصف 

ٌناٌر  7م، وانتهى القتال فً 9ٗ8ٔالثانً ِمن شهر ماٌو 

 م. 9ٗ9ٔ

ا بتوقٌع اتفاقات  ًٌّّ وتخلل القتال ثبلث هدنات، وانتهت الحرب رسم

ن دول المواجهة األربع: "مصر، واألردن،  ٌْ الهدنة الدابمة ب

ن إسرابٌل فً الفترة ِمن  ٌْ فبراٌر إلى  ٕٗوسورٌا، ولبنان" وب

م، والتً تضمنت موافقة الدول العربٌة 9ٗ9ٌٔولٌو  ٕٓ

الحرب على تحدٌد خطوط المجاورة إلسرابٌل التً شاركت فً 

ن إسرابٌل؛  ٌْ هدنة رسمٌة )الخط األخضر( تفصل بٌنها وب

سٌطرت ِمن خبللها إسرابٌل على أراٍض فلسطٌنٌة كانت ممنوحة 

فً قرار التقسٌم للدولة العربٌة فً فلسطٌن؛ إذ أصبح لدولة 

% ِمن إجمالً أراضً فلسطٌن، بٌنما احتفظت 78إسرابٌل نحو 

طاع غزة واإلشراف علٌه، واحتفظت مصر بالسٌطرة على ق

مملكة األردن بالسٌطرة على القدس والضفة الغربٌة لنهر 

األردن، وظل الوضع على هذه الحدود حتى وقوع حرب ٌونٌو 

 م.9ٙ7ٔ

 كٌفٌة بدأت الحرب: 

بدأ التفكٌر فً دخول الجٌوش العربٌة فلسطٌن عقب صدور قرار 

م 9ٗ7ٔ( فً نوفمبر 8ٔٔالمتحدة رقم )الجمعٌة العامة لؤلمم 

بتقسٌم فلسطٌن إلى دولتٌن: "إحداهما عربٌة، وأخرى 

 ٌٗٔهودٌة"، وإعبلن برٌطانٌا عن اعتزامها إنهاء انتدابها فً 

م؛ خاصة بعد إعبلن الٌهود بالفعل عن قٌام دولة 9ٗ8ٔماٌو 

 م.9ٗ8ٔماٌو  ٘ٔإسرابٌل فً 

منع تقسٌم ب: وكان غرض الدول العربٌة ِمن دخول الحر

 فلسطٌن، ومنع قٌام دولة إسرابٌل. 

السٌطرة على األراضً التً خصصت  وكان هدف الٌهود:

 للٌهود بموجب قرار التقسٌم. 

 إنهاء االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن: 

أعلنت إنجلترا بعد صدور قرار التقسٌم عن نٌتها فً إنهاء 

العصابات  م، وبدأت9ٗ8ٔماٌو  ٗٔاالنتداب على فلسطٌن فً 

فً الترتٌب لما  -بالتنسٌق مع السلطات البرٌطانٌة-الصهٌونٌة 

بعد انتهاء االنتداب، فقامت العصابات الصهٌونٌة عن طرٌق 

بالسٌطرة على  -فً مواجهة الفلسطٌنٌٌن العزل-القوة العسكرٌة 

معظم المناطق المقررة للدولة الٌهودٌة المقترحة فً قرار 

ى مٌناء )حٌفا( ومطار اللد، والتحكم فً التقسٌم، واالستٌبلء عل

المحاور الربٌسٌة ومداخل المدن والكباري والمناطق 

-٘-ٗٔاإلستراتٌجٌة والمرافق الحٌوٌة فً فلسطٌن، وفً ٌوم 

م غادر المندوب السامً لبرٌطانً مٌناء حٌفا بعد تركه 9ٗ8ٔ

-٘ٔللٌهود؛ فؤعلن )بن جورٌون( ربٌس الوكالة الٌهودٌة فً 

 عن قٌام دولة إسرابٌل.  م9ٗ8ٔ-٘

 حجم القوات العربٌة فً الحرب: 

ا؛ إذ بلغت   ٓٔكانت القوات المصرٌة أكثر القوات العربٌة عددًّ

ألف جندي،  ٗو٘آالف جندي، ٌلٌها القوات األردنٌة، إذ بلغت 

ألف جندي، أرسلوا إلى شرق األردن  ٕو٘وشاركت العراق بـ

جندٌا،  87ٙٔم، وشاركت سورٌا ب 9ٗ8ٔأبرٌل  9ٕفً 

 ٕٖٓٓجندٌا، وشاركت السعودٌة بنحو  9ٓٓوشاركت لبنان ب 

جندٌا أرسلوا إلى غزة. هذا باإلضافة إلى قوات جٌش اإلنقاذ 

 وجٌش الجهاد المقدس. 

 جٌش اإلنقاذ وجٌش الجهاد المقدس: 

لت لجنة عسكرٌة فنٌة للنظر فً  كانت الجامعة العربٌة قد شكَّ

م، فؤكدت 9ٗ7ٌٌٔن، فً سبتمبر المتطلبات الدفاعٌة للفلسطٌن

اللجنة فً تقرٌرها على قوة العصابات الصهٌونٌة فً فلسطٌن، 

وأكدت أنه لٌس للفلسطٌنٌٌن قوة بشرٌة أو تنظٌمٌة أو سبلح أو 

ذخٌرة تعادل أو تقارب القوة الصهٌونٌة، وحثت الجامعة العربٌة 
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 على تعببة الدول العربٌة لكامل قوتها لمواجهة الصهاٌنة فً

 فلسطٌن. 

وقد حذر ربٌس اللجنة بؤنه ِمن المستحٌل التغلب على القوات 

الصهٌونٌة بغٌر قواٍت عربٌة نظامٌة، كما حذر ِمن عدم قدرة 

الدول العربٌة وقتها على تحمل حرب طوٌلة، وبعد صدور قرار 

تقسٌم فلسطٌن ورفض الجامعة العربٌة له، قررت الجامعة 

متطوع،  ِٖٓٓٓمن  -نقاذُعرف باسم جٌش اإل-تكوٌن جٌش 

فلسطٌنً، وخصصت الجامعة ملٌون جنٌه للجنة  ٓٓ٘بٌنهم 

 الفنٌة العسكرٌة. 

أما جٌش الجهاد المقدس فٌتكون ِمن األفراد المتطوعٌن الذٌن 

أعدهم المفتً "الحاج أمٌن الحسٌنً" أثناء تولٌه لرباسة الهٌبة 

ٌنً. ولم العربٌة العلٌا لٌكونوا النواة للجٌش العربً الفلسط

تتمكن هذه القوات ِمن المشاركة الفعالة فً الحرب حٌث لم 

ٌسمح لها بالعمل بحرٌٍة ِمن داخل الجبهة األردنٌة بدعوى 

 وجوب خضوعهم ألشراف األردن.

 حجم القوات الٌهودٌة: 

كان للٌهود فً فلسطٌن قْبل إعبلن قٌام دولة إسرابٌل منظمات 

عن المستعمرات الٌهودٌة وحماٌتها، إلى مسلحة تقوم بالدفاع 

جانب القٌام بعملٌاٍت عسكرٌة إرهابٌة ومجازر ضد العرب 

مع -الفلسطٌنٌٌن، لبث الرعب والفزع فً قلوبهم، وإرغامهم 

على ترك قراهم وبٌوتهم  -الترغٌب تارة والترهٌب تارة

 وأراضٌهم لٌستولً علٌها الٌهود.

راجون( اإلرهابٌة، التً منظمة )أوِمن أشهر هذه المنظمات: 

م، ثم انشق شتٌرن 9ٖ٘ٔأسسها )دٌفٌد رازٌال شتٌرن( عام 

عنها، وأسس منظمة جدٌدة باسم )منظمة شتٌرن(، والتً كان 

ِمن أبرز قٌاداتها: )مناحم بٌجن( و)إسحاق شامٌر(، وكانت هذه 

القٌادات اإلرهابٌة تطاردها السلطات البرٌطانٌة فً فلسطٌن 

مً اإلرهابً ضد الفلسطٌنٌٌن، بل والسلطات لنشاطها اإلجرا

البرٌطانٌة، وهً القٌادات التً وصلت إلى دفة الحكم فً 

 إسرابٌل بعد ذلك. 

كما كانت هناك قوات )الهاجانا(، والتً بلغ عددها فً ربٌع عام 

ألف فرد، وعقب صدور قرار التقسٌم بدأت  ٘ٗم نحو 9ٗ7ٔ

قوات الهاجانا فً الفترة التعببة الٌهودٌة فً فلسطٌن فانضم إلى 

 ِٖٓمن إعبلن قرار التقسٌم إلى إعبلن قٌام دولة إسرابٌل نحو 

ألف متطوع ِمن ٌهود  ٕٓألف مجند ِمن ٌهود فلسطٌن، ونحو 

ن ٌهود  ٌْ أوروبا، ومع إعبلن الحرب تم رفع سن التجنٌد ب

ألف مجند، كما كان  ٕٔسنة؛ مما أضاف نحو  ٖ٘فلسطٌن إلى 

ا الفٌل ق الٌهودي الذي شارك القوات البرٌطانٌة فً هناك أٌضًّ

 الحرب العالمٌة الثانٌة.

 أحداث الحرب: 

هاجمت القوات العربٌة المستعمرات والتجمعات الصهٌونٌة، 

وكانت أهم الجبهات الجبهة األردنٌة الموكل إلٌها الحفاظ على 

القدس والضفة العربٌة ِمن الوقوع فً ٌد الٌهود، فعبر الجٌش 

م، واستولى على القدس 9ٗ8ٔ-٘-ٙٔهر األردن فً األردنً ن

القدٌمة، وتقدمت قواته حتى كادت تلحق بالقوات المصرٌة 

المتوجهة صوب تل أبٌب، وقد خاضت القوات األردنٌة ثبلث 

معارك كبٌرة: معركة باب الواد، ومعركة اللطرون، ومعركة 

جنٌن، وقد تكبد فٌها اإلسرابٌلٌون خسابر كبٌرة فً القتلى، 

 خاصة فً معركة باب الواد. 

بلغت القوات األردنٌة ثبلثة ألوٌة، ومع مضً الحرب شارك لواء 

ا  ٓ٘رابع؛ باإلضافة إلى عدة كتابب مشاة، وكان هناك  ضابطًّ

ا ٌخدم فً الجٌش األردنً، وكان الجٌش األردنً على  ًٌّّ برٌطان

 درجٍة عالٌٍة ِمن التدرٌب، بل أفضل الجٌوش العربٌة ِمن الناحٌة

التكتٌكٌة، بٌنما عانت باقً الجٌوش العربٌة ِمن ضعٍف فً 

المناورات التكتٌكٌة، وفً اتخاذ القرارات الحاسمة على 

 المستوى اإلستراتٌجً. 

وكان القابد العام للقوات األردنٌة فً المعارك الجنرال )فرٌق 

أول( اإلنجلٌزي )جلوب(، وقد استطاع الجٌش األردنً الحفاظ 

ضفة الغربٌة كاملة حتى انتهاء الحرب، وكبَّد على القدس وال

 الٌهود خسابر كبٌرة فً األرواح، خاصة فً بداٌة الحرب. 

وعلى الجبهة الشمالٌة استولت القوات النظامٌة اللبنانٌة على 

)المالكٌة( و)قدس( على جنوب الحدود اللبنانٌة،  قرٌتٌن:

تولت ودخلت القوات السورٌة إلى فلسطٌن عْبر الجوالن، واس

 على منطقة )مشمار هاٌرون(. 
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وقامت القوات العراقٌة بتحرٌر مدٌنة )جنٌن( وطرد العصابات 

الٌهودٌة منها بعد معارك شرسة، كما خاضت معارك هجومٌة 

معركة القصر، ومعركة خربة وادي عارة،  عدٌدة، منها:

وغٌرها فً مناطق أخرى، وقد سلمت القوات العراقٌة المناطق 

 افع عنها للقوات األردنٌة بعد وقف إطبلق النار. التً كانت تد

 -ومعها بعض القوات الفلسطٌنٌة-وقد حاصرت القوات العراقٌة 

مدٌنة )حٌفا(، وكانت على وشك تحرٌرها، ولكنها توقفت عن 

التقدم فجؤة بسبب رفض القٌادة السٌاسٌة فً بغداد إعطاء 

مما سبب  األوامر باستكمال الزحف وتحرٌر المزٌد ِمن األرض؛

ا فً صفوف القوات العربٌة.  ارتباكًّ

وكانت القوات المصرٌة أكبر الجٌوش العربٌة وأقواها، لكنها 

عانت ِمن مشاكل فً العتاد والتنظٌم، ونجحت فً اختراق حدود 

فلسطٌن الجنوبٌة، والسٌطرة على قطاع غزة، وتقدمت حتى 

كم ِمن تل أبٌب عاصمة الدولة  7ٓصارت على بعد نحو 

 هودٌة. الٌ

م معركة 9ٗ8ٔوِمن أشهر معارك القوات المصرٌة فً حرب 

)الفالوجا( فً صحراء النقب، التً أبلى فٌها الجٌش المصري 

ا، ولكن قواته فً الفالوجا حوصرت فً نهاٌة المطاف  ببلءًّ حسنًّ

ِمن قَِبل العصابات الٌهودٌة، وكان جمال عبد الناصر ِمن الضباط 

فً الفالوجا، فكانت هزٌمة حرب فلسطٌن ِمن المحاصرٌن 

أسباب القٌام باالنقبلب العسكري فً مصر ضد الملك فاروق فً 

م، وقد شهدت حرب فلسطٌن مشاركة متطوعٌن 9ٌٕ٘ٔولٌو 

ِمن شباب اإلخوان المسلمٌن ِمن مصر وخارجها فً كتابب 

ا.   بقٌادة أحمد عبد العزٌز، أبلت فً الحرب ببلءًّ حسنًّ

 ولى: الهدنة األ

سارعت إسرابٌل والدول الغربٌة إلى مجلس األمن؛ للتدخل 

إلٌقاف الهزٌمة المتوقعة إلسرابٌل، فعقدت جلس طاربة لمجلس 

م بجهوٍد أمرٌكٌة، وتقرر فرض هدنة 9ٗ8ٔ-٘-ٕٕاألمن فً 

م، وهً الهدنة التً دخلت فً التنفٌذ الفعلً 9ٗ8ٔ-٘-9ٕفً 

 م.9ٗ8ٔ-ٙ-ٔٔفً 

فرضت الهدنة وقف إطبلق النار على الجٌوش النظامٌة لمدة 

 م، مع:9ٗ8ٌٔونٌو  ٓٔأربعة أسابٌع ِمن 

 فرض حظر تزوٌد أي طرٍف ِمن أطراف الصراع باألسلحة. -

 منع إرسال أي عدٍد جدٌٍد ِمن القوات لجبهات القتال.  -

 منع القٌام بؤي تحركات فً مناطق العملٌات طوال الهدنة. -

ن العرب  تكلٌف - ٌْ )الكونت برنادوت( بالنظر فً الصراع القابم ب

 والٌهود، واقتراح كٌفٌة إنهابه. 

 عدم التزام إسرابٌل بالهدنة: 

لم تلتزم إسرابٌل ببنود الهدنة، بل سارعت بتعوٌض خسابرها، 

وانهالت علٌها األسلحة المتطورة بصورٍة كبٌرة، وتم تزوٌدها 

ٌهود أوروبا بالذهاب إلى جبهات بطابرات، كما تطوع الكثٌر ِمن 

القتال، وقامت إسرابٌل بخرق الهدنة والتوسع فً األراضً التً 

تحتلها، وزحفت قوات إسرابٌلٌة ِمن القطاع الشمالً إلى 

الجنوب لكسب أراٍض جدٌدة؛ إلضعاف القوات المصرٌة فً 

 الجبهة الجنوبٌة. 

 استبناف القتال:

جاد حلٍّ للصراع بتقدٌم مع فشل مهمة الكونت برنادوت فً إٌ

اقتراحات مقبولة ِمن الطرفٌن، ورفض إسرابٌل مساعً األمم 

 8المتحدة لتمدٌد الهدنة، استؤنف القتال على كل الجبهات فً 

م، وقد تغٌر موقف القوات الٌهودٌة فً القتال بما 9ٗ8ٌٔولٌو 

توفر لها ِمن أعداد وعتاد؛ فؤصبح لها الٌد العلٌا فً القتال، 

عت وقف تقدم القوات األردنٌة والسورٌة والمصرٌة، واستطا

ونتٌجة النسحاب القوات األردنٌة ِمن منطقتً اللد والرملة، 

وانسحاب القوات العراقٌة المشاركة معها ِمن مدٌنة )رأس 

العٌن(؛ بدأت كفة مٌزان القوى تمٌل لصالح الٌهود، الذٌن 

ا فً االلتفاف حول الجٌش السوري والجٌ ش نجحوا أٌضًّ

اللبنانً؛ مما ترتب علٌه تدهور موقف الجٌوش العربٌة فً 

القتال، وفرضت القوات الٌهودٌة سٌطرتها على مساحاٍت واسعٍة 

 ِمن األراضً الفلسطٌنٌة، وتوالت الهزابم على الجٌوش العربٌة. 

 الهدنة الثانٌة:
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قرر مجلس األمن بناءًّ على طلٍب ِمن )الكونت برنادوت( وقف 

ا للموقف، وأعلنت  القتال، وقبلت الجامعة العربٌة القرار إنقاذًّ

م، وتوقف القتال ِمن جدٌٍد فً 9ٗ8ٔ-7-9ٔالهدنة الثانٌة فً 

م، وكان قبول هذه الهدنة الجدٌدة بمثابة قبول 9ٗ8ٌٔولٌو  ٕٔ

 للهزٌمة التً وقعت.

 ٌهودي خبلل الهدنة الثانٌة: التحرك ال

ِمن جدٌٍد استغلت العصابات الصهٌونٌة الهدنة فً التوسع، 

فتقدمت إلى اللد والرملة وببر سبع، ومنها إلى صحراء النقب، 

ا(، وبسقوط  ًٌّ فقرٌة أم الرشراش المصرٌة )مٌناء إٌبلت حال

ن  ن الجٌوش العربٌة، مما مكَّ ٌْ صحراء النقب انقطع االتصال ب

الٌهودٌة فً االلتفاف حول الجٌش المصري، وِمن َثمَّ  القوات

ا ِمن أكتوبر  ٖٓٔحصاره فً الفالوجا لمدة  م حتى 9ٗ8ٌٔومًّ

م، كما قامت القوات الٌهودٌة بطرد مبات اآلالف 9ٗ9ٔ-ٕ-ٕٗ

ِمن الفلسطٌنٌٌن ِمن أراضٌهم بالقوة، وقامت خبلل ذلك بعدة 

م، قتل فٌها 9ٗ8ٔ-7-7ٕمذابح: منها مذبحة فً مدٌنة اللد ٌوم 

ا غٌر الجرحى! تلتها مذبحة أخرى قُتل فٌها  ٕٓ٘ ًٌّّ  ٖٓ٘فلسطٌن

ا.  ًٌّّ  فلسطٌن

م قامْت كتٌبة ٌهودٌة بقٌادة )موشى دٌان( 9ٗ8ٔ-ٓٔ-ٖٓوفً 

ا، ووقعت  9ٙبمذبحة فً قرٌة )الدواجنة( ُقتل فٌها  ًٌّّ فلسطٌن

مذابح أخرى فً نفس الٌوم فً )علٌون(، إلى جانب غٌرها ِمن 

ذابح العلنٌة وغٌر العلنٌة، وقد انتهت المناوشات العسكرٌة الم

ن األطراف المتحاربة فً  ٌْ م بعد استٌبلء 9ٗ9ٌٔناٌر  7ب

إسرابٌل على معظم النقب، وتطوٌق القوات المصرٌة المرابطة 

% ِمن أرض فلسطٌن التً ٙ٘و٘فً الفالوجا، وبدالًّ ِمن 

الٌهود ِمن خبلل  اقترحها قرار التقسٌم للدولة الٌهودٌة استولى

% ِمن 78حرب فلسطٌن وتدخل الجٌوش العربٌة على نحو 

أرض فلسطٌن! ووصل عدد النازحٌن ِمن فلسطٌن مع الحرب 

م، ثم أصبح 9ٗ8ٔألف الجٍا فلسطٌنً بنهاٌة عام  7ٕٙإلى 

 ألف الجا فلسطٌنً على سجبلت وكالة )أونروا(!  9ٕ٘العدد 

 الهدنة الثالثة:

الكونت برنادوت( تقرٌره الذي م وضع )9ٗ8ٔ-9-ٙٔفً 

رفضه الٌهود، وقام بعض أعضاء منظمة )شتٌرن( الصهٌونٌة 

م، أي فً الٌوم التالً 9ٗ9ٔ-9-7ٔباغتٌاله فً القدس فً 

لتقرٌره! وقد اعترف الٌهود بعد ذلك بسنواٍت طوٌلٍة بقتل 

 )برنادوت(. 

وقام مجلس األمن بتعٌٌن وسٌٍط جدٌٍد، األمرٌكً )بانش( الذي 

ام بوضع هدنٍة جدٌدٍة بعد خرق الٌهود للهدنة الثانٌة، وصدر ق

م بوقف القتال، والدخول فً 9ٗ8ٔ-ٓٔ-9ٔقرار فً 

 مفاوضات.

 مفاوضات جزٌرة رودس: 

ن الدول العربٌة التً لها حدود مع إسرابٌل  ٌْ بدأت المفاوضات ب

ن إسرابٌل ِمن جانٍب آخر فً  -كل على حدة- ٌْ ِمن جانٍب، وب

الٌونانٌة بوساطٍة ِمن األمم المتحدة، أسفرت عن جزٌرة رودس 

م 9ٗ9ٔ-ٕ-ٕٗتوقٌع أربع اتفاقٌات هدنة: فعقدت مصر فً 

اتفاقٌة تقضً بهدنٍة دابمٍة مع إسرابٌل، مع بقاء الوضع على ما 

هو علٌه، فتكون صحراء النقب ومدٌنة ببر سبع تحت السٌطرة 

سماح الٌهودٌة، وٌكون قطاع غزة تحت الحكم المصري، وال

 بعودة الجنود المصرٌٌن بسبلحهم إلى وطنهم. 

م عقدت اتفاقٌة مماثلة مع لبنان، أعقبتها 9ٗ9ٔ-ٖ-ٖٕوفً 

ا للمنطقة التً 9ٗ9ٔاتفاقٌة مع األردن فً أبرٌل  م شاملة أٌضًّ

تشغلها القوات العراقٌة، وإن كانت العراق لم توقع على االتفاق، 

 م.9ٗ9ٔ-7-ٕٓتلتها اتفاقٌة مع سورٌا فً 

 أهم أسباب الهزٌمة فً حرب فلسطٌن: 

قبول الجٌوش العربٌة للهدنة األولى، فتوقف استكمال  -ٔ

االنتصارات التً حققتها هذه الجٌوش فً بداٌة الحرب، وفً 

الوقت الذي التزمت فٌه الجٌوش العربٌة ببنود الهدنة، وامتنعت 

فٌه عن زٌادة قواتها أو تعوٌض خسابرها، بل فُرض علٌها حظر 

تسلٌح؛ لم ٌلتزم الٌهود ببنود الهدنة، فانهالت علٌهم األسلحة 

المتنوعة والذخابر لتعوٌض ما فقد فً الحرب، بما فٌها 

الطابرات، كما تدفقت علٌهم أعداد ِمن المتطوعٌن ِمن دول 

أوروبا؛ مما رجح كفة الٌهود بصورٍة ملحوظٍة بعد استبناف 

 القتال ِمن جدٌٍد. 



7 
 

الح صابب الجبوري( ربٌس أركان كتب الفرٌق الركن )ص

فً تقرٌر له  -بعد أربعة أٌام ِمن الهدنة األولى-الجٌش العراقً 

إلى حكومته ٌوضح حقٌقة الموقف وٌكشف أبعاد المناورة التً 

"إن الموقف ِمن الوجهة العسكرٌة كان فً وراء وقف الهدنة: 

ن صالح القوات العربٌة عند إعبلن الهدنة التً تمْت، وال شك مِ 

جراء تؤثٌرات سٌاسٌة، وأعتقد بؤنه لو بذلت جهود أخرى على 

الحكومات العربٌة لكان ِمن اإلمكان تضٌٌق الخناق على 

ا إنهاء  الصهاٌنة ومراكزهم الحٌوٌة، ولكان فً اإلمكان أٌضًّ

الحركات بعد فترة غٌر طوٌلة... وهنا البد ِمن التنوٌه إلى ناحٌة 

أكملوا استحضاراتهم خبلل مهمة، وهً: أن الصهٌونٌٌن إذا 

ٌُستبعد أن ٌباغتوا  فترة الهدنة، وهذا أمر غٌر عسٌر علٌهم؛ فبل 

الجٌوش العربٌة كلها أو قسم منها على انفراٍد بحركٍة قوٌٍة قْبل 

انقضاء مدة الهدنة أو حال انتهابها مباشرة، خاصة ولدٌنا 

لوا المعلومات التً تبٌن أنهم لم ٌحترموا شروط الهدنة، وقد عم

 خبلفا لتحدٌداتها". 

ا ٌقول:  "إن كل ٌوم ٌمضً ِمن أٌام الهدنة دون أن وكتب أٌضًّ

ننجز عمبلًّ أو ننهً ما ٌقتضً الستبناف القتال أمر فً غٌر 

وال أرٌد صالح الحكومات العربٌة وقواتها المقاتلة فً فلسطٌن، 

أن أتطرق إلى العواقب الوخٌمة التً ستؤتً ِمن جراء خسارتنا 

القتال فً المٌدان؛ ألن ذلك أمر واضح ال ٌحتاج إلى دلٌل، وال 

شك أنه سٌجلب وباالًّ على الببلد العربٌة بؤكملها ال سمح هللا" 

)راجع فً ذلك، تارٌخ المسؤلة الفلسطٌنٌة، تؤلٌف: فٌصل أبو خضرا، 

 .(8ٔٔ-8ٓٔص

عدم االستعداد الجاد للجٌوش العربٌة للمعركة، وفقد التنظٌم  -ٕ

والتنسٌق الجٌد فٌما بٌنها، وعدم وجود إستراتٌجٌة واضحة 

لدى الحكام العرب، وعدم وجود أجهزة عسكرٌة ومخابراتٌة 

 قوٌة. 

وقوع بعض الحكام العرب تحت الضغوط الغربٌة وتعاون  -ٖ

تٌجة ألطماٍع شخصٌة، أو بعضهم مع الغرب، وقعوا فً ذلك ن

نتٌجة لعدم اإلحاطة التامة بؤبعاد االعتبارات العسكرٌة على 

 أرض المعركة. 

لما بدأ مٌزان القتال ٌمٌل لصالح القوات الصهٌونٌة فً أرض 

المعركة اجتمع رإساء أركان الجٌوش العربٌة فً القاهرة، 

سوء الموقف وتدارسوا الموقف العسكري العام، وحددوا أسباب 

موا توصٌاتهم إلى اللجنة 9ٗ8ٔأغسطس  ٔٔفً  م، وقدَّ

السٌاسٌة لجامعة الدول العربٌة التً كانت مجتمعة فً ذلك 

الوقت، وكان ِمن أهم هذه التوصٌات: "وجوب ترك حرٌة العمل 

للعسكرٌٌن، وجعل االعتبارات العسكرٌة فً القتال فوق جمٌع 

عربٌة ومساعٌها فً االعتبارات، وحصر جهود الحكومات ال

تؤمٌن احتٌاجات الجٌوش وتلبٌة مطالبها، وبعبارة أخرى: تعببة 

 . )المصدر السابق(جمٌع القوى وتسخٌره للمجهود الحربً" 

تمتعت العصابات الصهٌونٌة بتجهٌزاٍت عسكرٌٍة جٌدٍة،  -ٗ

وأعداٍد كبٌرٍة مدربٍة، لها خبرة عسكرٌة أفضل ِمن القوات 

وات الهاجانا ذات أعداٍد كبٌرٍة مدربٍة على العربٌة، حٌث كانت ق

السبلح، وكان هناك الفٌلق الٌهودي الذي شارك القوات 

 البرٌطانٌة فً الحرب العالمٌة الثانٌة معه أسلحته وعدته!

ا عسكرٌة  لقد كانت المستعمرات الٌهودٌة فً فلسطٌن قبلعًّ

ن حصٌنة؛ إذ كان ٌغلب علٌها النمط العسكري بما فٌها ِمن مخاز

للسبلح وذخابر، وما فٌها ِمن أبراج مراقبة وأجهزة إنذار، 

وأفراد مدربٌن للحراسة والدفاع، وقد تزود الٌهود بؤسلحٍة 

ا لحرٍب كانوا ٌعلمون أنها ستقع ال  ومعدات إنجلٌزٌة استعدادًّ

 محالة مع العرب والفلسطٌنٌٌن.

ن وكان وراء هذا االستعداد والتجهٌز: الدعم المادي والمعنوي مِ 

جانب الدول الغربٌة االستعمارٌة؛ خاصة برٌطانٌا طوال االنتداب 

 على فلسطٌن وأمرٌكا.

امتناع القوات العراقٌة عن دخول حٌفا بعد حصارها بؤوامر  -٘

ِمن بغداد، وقصر القوات األردنٌة لعملٌاتها العسكرٌة على 

األراضً الفلسطٌنٌة المقترحة للدولة العربٌة فً قرار التقسٌم، 

انسحاب القوات األردنٌة ِمن مناطق مإثرة )قٌل: بحجة نقص و

الذخٌرة(، وتسبب )جلوب باشا( القابد العسكري البرٌطانً 

للقوات األردنٌة فً تشتٌت وحدة الجٌوش العربٌة، ثم تمكٌن 

 العصابات الصهٌونٌة ِمن اللد والرملة. 

 جلوب باشا: 

هو اللفتنانت جنرال )سٌرجون باجوت جلوب(، قابد عسكري 

م، تخرج ِمن كلٌة )وولتش( العسكرٌة 897ٔبرٌطانً، ُولد عام 
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م، اشترك فً الحرب العالمٌة األولى فً المٌدان 9ٔٗٔعام 

الفرنسً، ثم خدم فً جٌش االحتبلل اإلنجلٌزي فً العراق عام 

المحاربة  م بقوات الصحراء9ٕٙٔم، والتحق فً عام 9ٕٓٔ

ا ألركان حرب 9ٖ9ٔللقبابل البدوٌة، واختٌر فً عام  م ربٌسًّ

الجٌش األردنً )الفٌلق العربً(، حٌث أقام عبلقات واسعة فً 

 األردن مع البدو الذٌن كانوا عماد الفٌلق العربً. 

ظل )جلوب باشا( فً موقعه بالجٌش األردنً إلى ما بعد العدوان 

ملك -اضطر الملك حسٌن م، و9٘ٙٔالثبلثً على مصر عام 

م تحت ضغط 9٘7ٔإلى االستغناء عن خدماته عام  -األردن

الحركة الوطنٌة، وكان لجلوب باشا توجهات استشراقٌة معادٌة 

لئلسبلم، حٌث قام بتؤلٌف عدٍد ِمن الكتب التً تظهر عداءه 

ا  لئلسبلم، ومحاولة تشوٌه التارٌخ اإلسبلمً والطعن فٌه، بدءًّ

ا بالخلفاء  -لى هللا علٌه وسلمص-ِمن شخص النبً  مرورًّ

، مع التهوٌن ِمن شؤن الفتوحات -رضً هللا عنهم-الراشدٌن 

 اإلسبلمٌة ِمن الناحٌة العسكرٌة.

 -"الفتوحات العربٌة الكبرى وِمن مإلفاته فً ذلك: 

 -برٌطانٌا والعرب  -جندي مع العرب  -اإلمبراطورٌة العربٌة 

العربً". وتوفً فً عام قصة الفٌلق  -الحرب فً الصحراء 

)راجع فً ذلك: "الفتوحات العربٌة فً مٌزان اإلسبلم والتارٌخ"، م. 98ٙٔ

تؤلٌف: لواء أركان حرب بهاء الدٌن حنفً، هدٌة مجلة األزهر، ربٌع اآلخر، 

 . هـ(ٖ٘ٗٔعام 

استخدام الجٌش المصري ألسلحٍة فاسدٍة أثناء الحرب، هً  -ٙ

العالمٌة الثانٌة، تم جلبها عن طرٌق ِمن مخلفات الحرب 

سماسرة سبلح ِمن خبلل لجنة لشراء السبلح لٌس علٌها قٌود؛ 

فاشترت أسلحة غٌر جٌدة ِمن مخازن سبلح إٌطالٌة ِمن مخلفات 

الحرب العالمٌة الثانٌة، كانت ِمن أسباب هزٌمة الجٌش المصري 

ً فً الحرب، ونقمة ضباطه على الملك فاروق، واإلطاحة به ف

 م. 9ٌٕ٘ٔولٌو 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (ٔأمة ال تموت! )

 كتبه/ محمد سرحان 

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

فؤمة اإلسبلم تضعف، لكنها ال تموت، ُتبتلى؛ ال لهوانها على هللا، 

وإنما لتراجع دٌنها الذي هو مصدر عزها وقوتها، ولتستفٌق ِمن 

غفوتها وغفلتها، مرت بفتراٍت عصٌبة ظن أعداإها أنها انتهت 

وقضً علٌها وذهبت إلى غٌر رجعة؛ فإذا بها تفاجبهم فتٌة 

ها، ٌعترٌها الضعف لفساد بعض قوٌة، فً رٌعان قوتها وشباب

اعة، أمة  أبنابها، وانتشار الذنوب والمعاصً والبدع، لكنها رجَّ

اِس َتؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن خٌر: ) ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ َر أُمَّ ٌْ ُكْنُتْم َخ

ِ َولَْو آَمَن أَْهلُ اْلِكَتاِب لََكا ا لَُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْإِمُنوَن بِاهللَّ رًّ ٌْ َن َخ

 .(ٓٔٔ)آل عمران:( ِمْنُهُم اْلُمْإِمُنوَن َوأَْكَثُرُهُم اْلَفاِسقُونَ 

لٌست المشكلة فً قوة أعدابها، ولكن فً ضعف أبنابها، وضعف 

تمسكهم بدٌنهم، فلها وعد ِمن هللا بالنصر مهما بلغت قوة 

ٍة ) أعدابها طالما حققت شروطه: وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ َوأَِعدُّ

ُكْم َوآَخِرٌَن ِمْن  ِ َوَعُدوَّ ِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ هللاَّ ٌْ َوِمْن ِرَباِط اْلَخ

ْعلَُمُهمْ  ٌَ  ُ
ُ الَِّذٌَن ، )(ٓٙ)األنفال:( ُدونِِهْم اَل َتْعلَُموَنُهُم هللاَّ

َوَعَد هللاَّ

ُهْم فًِ اأْلَْرِض َكَما  ْسَتْخلَِفنَّ ٌَ الَِحاِت لَ آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

َننَّ لَُهْم ِدٌَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم  ٌَُمكِّ اْسَتْخلََف الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَل

ا ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًّ لَنَّ ٌَُبدِّ ا  َولَ بًّ ٌْ ٌُْشِرُكوَن بًِ َش ْعُبُدوَننًِ اَل  ٌَ

، فإن أخذت (٘٘)النور:( َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفؤُولَبَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ 

بؤسباب النصر المادٌة )على قدر قوتها وقدرتها( والشرعٌة 

 نصرها هللا. 

ن أمم األرض الكافرة، بضعة نفر على  ٌْ ا ب بدأ اإلسبلم غرٌبًّ

، وحر وعبد، وطفل -صلى هللا علٌه وسلم-ول هللا رأسهم رس

َواْذُكُروا إِْذ أَْنُتْم َقلٌِلٌ ُمْسَتْضَعفُوَن ِفً ) وامرأة، ثم كثرهم هللا:

َدُكْم  ٌَّ اُس َفآَواُكْم َوأَ َفُكُم النَّ َتَخطَّ ٌَ بَِنْصِرِه اأْلَْرِض َتَخافُوَن أَْن 

َباِت لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ٌِّ ، فرمتهم الدنٌا (ٕٙ)األنفال:( َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

عن قوٍس واحدٍة؛ اضطهدوا وعذبوا وأوذوا، تركوا ببلدهم 

وأموالهم وأهلهم وهاجروا، فتبعهم الكفار إلى الحبشة، تركوا 

أشد ما ٌكون ِمن كل ذلك كله ولم ٌتركهم الكفار، مورس علٌهم 

 ما ٌستطٌعه الكفار لصدهم عن دٌنهم.

ا-ٌمر علٌهم  -صلى هللا علٌه وسلم-والنبً  ا -ٌتحرق ألمًّ : "صبرًّ

فإن موعدكم الجنة"، وٌبشرهم بما هو قادم: النصر والظفر، 

وانتشار الدٌن، حتى كان الكفار ٌتهكمون علٌهم بقولهم: 

 ه بؤعٌنهم!"جاءكم ملوك العرب!"، وقد حدث ذلك ورأو

ُبرَ ٌبشرهم هللا بنصر بدر: ) ٌَُولُّوَن الدُّ ٌُْهَزُم اْلَجْمُع َو ( َس

على هذا -، وكان الناظر لهم ٌقول: كٌف لهإالء (٘ٗ)القمر:

 أن ٌنتصروا؟! وقد كان، ورأوه بؤعٌنهم! -الحال

الفتن، ثم صاروا األمراء والملوك والحكام، ثم دارت علٌهم 

فتوقفت الفتوحات، وانشغلت األمة ِمن أواخر عهد عثمان 

وعن الصحابة  -رضً هللا عنهم-وخبلفة علً وابنه الحسن 

أجمعٌن، ثم ضمدت الجراح والتؤمت، واجتمعت األمة على 

وبه، وقوٌت وعزت وانتشر اإلسبلم فعم  -رضً هللا عنه-معاوٌة 

 معظم األرض فً حٌنها. 

ا لها، ثم اعتراها  ًٌّّ ا ذهب وكان عصر بنً أمٌة فً الجملة عصرًّ

الضعف أواخر عهد األموٌٌن، فقام العباسٌون ٌنهضون بقٌادة 

األمة، وكانت فترات مضٌبة؛ ال فً تارٌخ المسلمٌن فقط، بل فً 

 تارٌخ األرض كلها.

 . -إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 قصة عجٌبة!

 كتبه/ أحمد حمدي

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

فٌروي لنا هذه القصة إمام مسجد فً أحد المراكز اإلسبلمٌة فً 

األوربٌة، ٌحفظ القرآن وٌعطً بعض اآلداب واألخبلق أحد الدول 

ا تواظب على الحضور  ألوالد المسلمٌن فً هذا البلد، فوجد بنتًّ

ا ال ٌعرف أهلها، وعندما خرج ِمن المسجد وجد أمام  ًٌّّ ٌوم

المسجد امرأة فً غاٌة التبرج ال ٌظهر علٌها مبلمح اإلسبلم 

 مطلقًّا تنتظر الطفلة أمام المسجد كل ٌوم! 

فتعجب ِمن ذلك، وحدث له استغراب ِمن هذا الفعل والصنٌع! 

وثارت تساإالت عنده؛ فقرر أن ٌسؤل عن سر ذلك، ففً أحد 

األٌام سؤل هذه المرأة عن سبب اإلتٌان ببنتها إلى المركز 

 اإلسبلمً؟ فقالت: إنها نصرانٌة! 

 فقال: ما السبب أن تؤتً بابنتك إلى مركز إسبلمً؟! 

جارة مسلمة ترى بنتها تقبل ٌدها وتعاملها ببر قالت: إن لها 

وإحسان ورفق، وجارة أخرى مسلمة كبرت وأوالدها ٌترددون 

علٌها لخدمتها فرغبت أن آتً بابنتً إلى المركز اإلسبلمً حتى 

تتعلم اآلداب التً تجعلها تعاملنً معاملة حسنة، وعندما أكبر ال 

 ٌضعونً فً دار مسنٌن وٌهجروننً حتى أموت! 

 قلُت: سبحان هللا!

انظر إلى هذا الخلق العظٌم فً اإلسبلم ِمن اإلحسان وبر 

ن إفراده فً العبادة  ٌْ الوالدٌن، والوفاء الذي قرن هللا بٌنه وب

والتوحٌد، والنهً عن الشرك فً غٌر موضع فً كتابه، واهتمام 

اإلسبلم بفضل هذه العبادة بعد الصبلة على وقتها، وربما قدمت 

لطلب، وأنها ِمن أعظم أسباب دخول الجنة، قال على جهاد ا

( آِمٌنَ عندما صعد على المنبر: ) -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

ا، وفً أحدها قال: ) ِه ثبلثًّ ٌْ أََتانًِ ِجْبِرٌلُ، فَقالَ:... َوَمْن أَْدَرَك أََبَو

اَر  ُهما َفَماَت َفَدَخلَ النَّ َبرَّ ٌَ ُ، قُلْ: آِمٌَن، أَْو أََحَدُهَما َفلَْم  َفؤَْبَعَدهُ هللاَّ

 ( )رواه ابن حبان، وقال األلبانً: حسن صحٌح(. َفقُْلُت: آِمٌنَ 

وِمن رحمة هللا أن ٌجعل البر ٌستمر بعد الموت إذا قصر أو فرط 

اإلنسان فً حٌاته حتى ٌجد مستعتب، فالجزاء ِمن جنس العمل، 

ك؛ فإن َمن برَّ وهذا البر أو العقوق مستمر فً حٌاتك قْبل ممات

 والدٌه بره أبناإه. 

 فانظر إلى عظم اإلسبلم وشعابره، وانبهار الغرب ِمن ذلك! 

كذلك ٌحكى أحد اإلخوة أنه كان فً "أوغندا"؛ فدعا أحد 

النصارى اسمه ماٌكل لئلسبلم، فؤسلم بدون مناقشة طوٌلة، 

فقلت له: ما السبب الربٌسً الذي جعله ٌدخل اإلسبلم؟ قال: 

لجمعة؛ كلما رأٌت المسلمٌن وددُت أن أكون معهم، صبلة ا

وكذلك لبس المرأة المسلمة عندكم فٌه حشمة ووقار، وتمنٌت 

 أن تكون النساء كلها كذلك!

فلو تتبعنا الكثٌر مَمن أسلم لماذا أسلموا؟ سنجد العجب، ونعرف 

صلى هللا علٌه -نعم هللا علٌنا بنعمة اإلسبلم والقرآن، والنبً 

ن الناس ، فنش-وسلم ٌْ كره بالعمل بآدابه وتعالٌمه، ونشره ب

والدفاع عنه، والتخلق والتؤسً واالقتداء به حتى نكون صورة 

 طٌبة لئلسبلم قدوة ودعوة للناس بالسلوك والعمل.

أن ٌرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن ٌغفر لهم،  -عز وجل-نسؤل هللا 

ً وأن ٌعتق رقابنا ورقابهم ِمن النار، وأن ٌجمعنا بهم ف

 الفردوس األعلى ِمن الجنة.

 موقع أنا السلفً
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 نعمة الشكر وشكر النعمة

 كتبه/ هٌثم مجدي الحداد

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

-فإن ِمن نعم هللا على العباد أن ٌهدٌهم إلى استشعار نعمته 

: -تعالى-كثٌرة، قال  -جلَّ وعبل-، وشكرها؛ فنعم هللا -سبحانه

ِحٌمٌ ) َ لََغفُوٌر رَّ
ِ اَل ُتْحُصوَها إِنَّ هللاَّ وا نِْعَمَة هللاَّ ، (8ٔل:)النح( َوإِن َتُعدُّ

وأقرب مثال: ذلك الَنَفس الداخل والَنَفس الخارج؛ فلو أعد 

 اإلنسان لكل َنَفس عبادة ما أطاق ذلك، وما استطاع!

، والسٌر فً سبل -تعالى-استشعار النعمة له أثره فً محبة هللا 

جلَّ -رضوانه؛ فاإلنسان أسٌر اإلحسان؛ فكٌف بإحسان هللا 

 للعبد؟! -وعبل

ن أفضلٌة الغنً الشاكر أو الفقٌر  ٌْ وقد عقد أهل العلم مقارنات ب

فً إحدى رواٌتٌه إلى  -رحمه هللا-الصابر، وقد ذهب اإلمام أحمد 

أفضلٌة الغنً الشاكر، وذهب بعض أهل العلم إلى القول اآلخر، 

وهً رواٌة ثانٌة عن أحمد، وهً أفضلٌة الفقٌر الصابر، وفً 

، -رحمه هللا-شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  المسؤلة قول ثالث اختاره

إِنَّ أَْكَرَمُكْم : )-تعالى-وهو أن األتقى منهما هو األفضل؛ لقوله 

َ َعلٌٌِم َخِبٌرٌ 
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ هللاَّ  .(ٖٔ)الحجرات:( ِعنَد هللاَّ

: -تعالى-وشكر النعمة عبادة ال ٌهتدي إلٌها كثٌٌر ِمن الناس، قال 

ْن ِعبَ ) ُكورُ َوَقلٌِلٌ مِّ  . (ٖٔ)سبؤ:( اِدَي الشَّ

ْهلَِك أهل الترف حٌث قال: ) -تعالى-وقد ذمَّ هللا  َوإَِذا أََرْدَنا أَن نُّ

ْرَناَها  َها اْلَقْولُ َفَدمَّ ٌْ ةًّ أََمْرَنا ُمْتَرفٌَِها َفَفَسقُوا ِفٌَها َفَحقَّ َعلَ ٌَ َقْر

ا ء ؛ لذا كانت عبادة الشكر عند األغنٌا(ٙٔ)اإلسراء:( َتْدِمٌرًّ

علٌه -والمترفٌن عبادة لها شؤن، ولذلك لما سمع سلٌمان 

ْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنُكْم اَل كبلم النملة حٌنما قالت: ) -السبلم َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ْشُعُرونَ  ٌَ َماُن َوُجُنوُدهُ َوُهْم اَل  ٌْ ُكْم ُسلَ ْحِطَمنَّ ، كان رد (8ٔ)النمل:( ٌَ

ن َقوْ فعله: ) ا مِّ َم َضاِحكًّ لَِها َوَقالَ َربِّ أَْوِزْعنًِ أَْن أَْشُكَر فَتَبسَّ

ا َتْرَضاهُ  ًَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَملَ َصالِحًّ نِْعَمَتَك الَّتًِ أَْنَعْمَت َعلَ

الِِحٌنَ  ، فالنعم نوع (9ٔ)النمل:( َوأَْدِخْلنًِ بَِرْحَمتَِك فًِ ِعَباِدَك الصَّ

عبده كٌف ٌستعملها: أٌستعملها  -تعالى-ِمن االبتبلء لٌرى هللا 

 فً طاعته أم فً معصٌته؟

وتفارق عبادة الشكر عبادة الحمد فً أنها خاصة بالصفات 

ا ما تكون مقابل نعمة، أما الحمد فٌكون للصفات  المتعدٌة، فدابمًّ

 "والفرق :-رحمه هللا-البلزمة والمتعدٌة، قال اإلمام ابن القٌم 

بٌنهما: أن الشكر أعم ِمن جهة أنواعه وأسبابه، وأخص ِمن 

جهة متعلقاته، والحمد أعم ِمن جهة المتعلقات، وأخص ِمن جهة 

ا  األسباب. ومعنى هذا: أن الشكر ٌكون: بالقلب خضوعًّ

ا  واستكانة، وباللسان ثناءًّ واعترافًّا، وبالجوارح طاعة وانقٌادًّ

ٌُقال: شكرنا هللا على ومتعلقه: النعم دون األوصاف الذاتٌة ، فبل 

حٌاته، وسمعه وبصره، وعلمه، وهو المحمود علٌها كما هو 

محمود على إحسانه وعدله. والشكر ٌكون على اإلحسان والنعم، 

فكل ما ٌتعلق به الشكر ٌتعلق به الحمد ِمن غٌر عكس، وكل ما 

ٌقع به الحمد ٌقع به الشكر ِمن غٌر عكس، فإن الشكر ٌقع 

 .(ٕٙٗ/ ٕ)مدارج السالكٌن الحمد ٌقع بالقلب واللسان" بالجوارح و

-تعالى-زٌادة النعم وسعة الرزق، قال  وعبادة الشكر ِمن آثارها:

ُكْم َولَبِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذابًِ : ) ُكْم لَبِن َشَكْرُتْم أَلَِزٌَدنَّ َن َربُّ َوإِْذ َتؤَذَّ

المسلم شكر نعمة هللا باللسان ؛ فٌنبغً على (7)إبراهٌم:( لََشِدٌدٌ 

ا: )-تعالى-والقلب والجوارح، قال  ( اْعَملُوا آلَ َداُووَد ُشْكرًّ

، واستعمال نعمه فٌما ٌرضٌه، واجتناب استعمالها فٌما (ٖٔ)سبؤ:

 .-جلَّ وعبل-ٌغضبه 

 موقع أنا السلفً
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 (ٕمسارات علو الهمة لنعود كما كنا خٌر أمة )

 منازل اإلٌمان )منزلة المحبة(

 كتبه/ إبراهٌم بركات 

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

 كٌف نتعلم المحبة؟!

 للمحبة: األسباب الجالبة والموجبة 

 ( قراءة القرآن على الدوام بتدبٍر وتفهم، وٌقظة قلب وفكر. ٔ)

( التقرب إلى هللا بالفرابض والمداومة على النوافل، فؤداء ٕ)

 الفرابض ٌدل على حب العبد لربه.

قُلْ إِْن : )-صلى هللا علٌه وسلم-( االتباع والتؤسً برسول هللا ٖ)

 َ
ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكمْ ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ ٌَ ُ َو

ٌُْحِبْبُكُم هللاَّ ِبُعونًِ  )آل ( َفاتَّ

، وأداء العبد للنوافل ومواظبته علٌها ٌدل على حب (ٖٔعمران:

 الرب لعبده. 

( َفاْذُكُرونًِ أَْذُكْرُكمْ ( دوام ذكر هللا على كل حاٍل؛ لقول هللا: )ٗ)

ا لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ ، وقوله: )(ٕ٘ٔ)البقرة: َ َكثٌِرًّ
( َواْذُكُروا هللاَّ

عز -، وقدر المحبة على قدر مقام العبد ِمن الذكر هلل (٘ٗ)األنفال:

 . -وجل

 ( إٌثار محبة هللا على كل المحاب وإن صعب المرتقى.٘)

( مطالعة األسماء والصفات والتعبد بها؛ فإنه َمن عرف هللا ٙ)

 أحبه والبد. 

عز -ومطالعة المنن والبر واإلحسان والنعم ِمن هللا  ( مشاهدة7)

 على خلقه.  -وجل

 . -عز وجل-( االنكسار واالفتقار والذل بٌن ٌدي هللا 8)

 ( الخلوة مع هللا فً جوف اللٌل وختم ذلك باالستغفار والتوبة. 9)

 ( مجالسة المحبٌن الصادقٌن.ٓٔ)

ٌْن هللأٔ) ن القلب وب ٌْ  . -عز وجل- ( الُبعد عن كل سبب ٌحول ب

( كراهٌة العود إلى الذنب، وٌقوى ذلك بالشوق إلى الطاعة ٕٔ)

 ومحبتها، والمواظبة علٌها. 

( إن تعذر فعل الطاعات والنوافل فً وقتها فٌجب أداإها ٖٔ)

فً  -صلى هللا علٌه وسلم-عند القدرة علٌها؛ وذلك لفعل النبً 

القرآن إذا نام علٌه باللٌل أن ٌإدٌه بالنهار لٌنال أداء حزبه ِمن 

العبد أجر المواظبة والدوام على الطاعة، وٌإجر علٌها عند 

 عجزه لمرٍض أو سفٍر، بل قالوا: ٌجري أجره علٌه بعد موته.

فً  -عز وجل-الحذر الحذر ِمن الند والسوى والشرٌك مع هللا 

ِخُذ ِمْن ُدوِن َوِمَن ال: )-تعالى-المحبة والتعظٌم، قال  تَّ ٌَ اِس َمْن  نَّ

 ِ ٌُِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ هللاَّ ا  ِ أَْنَدادًّ ِ : )-تعالى-، وقال (٘ٙٔ)البقرة:( هللاَّ َتاهللَّ

ٌُكْم بَِربِّ اْلَعالَِمٌنَ  ا لَفًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن . إِْذ ُنَسوِّ -97)الشعراء:( إِْن ُكنَّ

ْعِدلُونَ ُثمَّ الَِّذٌَن َكفَ : )-تعالى-، وقال هللا (98 ٌَ ِهْم  ( ُروا بَِربِّ

 . (ٔ)األنعام:

ا؛ فهذا ند فً  -تعالى-أخبر هللا  فٌَمن اتخذ ِمن دون هللا أندادًّ

المحبة ال فً الخلق والربوبٌة، فإن أكثر أهل األرض قد اتخذوا 

ا فً الحب والتعظٌم، ولكن أهل اإلٌمان أهل  ِمن دون هللا أندادًّ

ِ َوالَِّذٌَن آَمُنوا أَ المحبة ) ا هلِلَّ ؛ محبتهم تامة (٘ٙٔ)البقرة:( َشدُّ ُحّبًّ

 خالصة صافٌة بخبلف غٌرهم. 

وكذلك التسوٌة تسوٌة هللا عند المشركٌن بآلهتهم لم ٌسووهم 

برب العالمٌن بالخلق والربوبٌة، بل سووهم فً المحبة 

والتعظٌم، وكذلك العدل كما فً اآلٌة الثالثة، أي ٌعدلون به غٌره 

 المحبة والتعظٌم.  فً العبادة وهً

نصل إلى سرِّ الوصول إلى الحٌاة على مذاق  وِمن هذا المنطلق:

اإلٌمان ووجود حبلوته وطعمه الذي ٌدفع بالعبد إلى المعالً فً 

كل مسارات اإلٌمان لنعود كما كنا خٌر أمة، وإلى بناء رجال 

َمْن ُكنَّ َثبَلٌث ٌصدقون فٌما عاهدوا هللا علٌه كما فً الحدٌث: )

ا  ِه ِممَّ ٌْ فٌِِه َوَجَد بِِهنَّ َحبَلَوَة اإْلٌَِماِن: َمْن َكاَن هللاُ َوَرُسولُُه أََحبَّ إِلَ

ُعوَد ِفً  ٌَ ْكَرَه أَْن  ٌَ ِ، َوأَْن  ُه إاِلَّ هلِلَّ ٌُِحبُّ ٌُِحبَّ اْلَمْرَء اَل  ِسَواُهَما، َوأَْن 

ارِ اْلُكْفِر َبْعَد أَْن أَْنَقَذهُ هللاُ ِمْنُه، كَ  ٌُْقَذَف فًِ النَّ ْكَرهُ أَْن  ٌَ )متفق ( َما 

 . علٌه(
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ا ِسَواُهَماِ ( )ٔ) ِه ِممَّ ٌْ (؛ فبل ند، وال َمْن َكاَن هللاُ َوَرُسولُُه أََحبَّ إِلَ

صلى هللا علٌه -، وكذلك مع النبً -عز وجل-عدل، وال شرٌك هلل 

-وتإكد اآلٌة هذا المعنً فً قوله فً التؤسً واالتباع،  -وسلم

َ : )-تعالى
، أي تقٌموا (ٖٔ)آل عمران:( قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

بُِعونًِ: )-عز وجل-فرابضه، وأولى الفرابض: توحٌد هللا  ( َفاتَّ

ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكمْ أي تكملوا فً التؤسً دون بدٍع ) ٌَ ُ َو  (.ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ

ُه إاِلَّ هلِلَّ وَ ( )ٕ) ٌُِحبُّ ٌُِحبَّ اْلَمْرَء اَل  ( وذلك إذا كمل اإلٌمان أَْن 

دون ندٍّ أو  -عز وجل-وعاش صاحبه على الوالء والبراء هلل 

سوى أو شرٌك؛ إال إرادة وجه هللا والجنة، فإن بذلك ٌنال محبة 

 ومغفرته.  -عز وجل-هللا 

ُعوَد فًِ اْلُكفْ ( )ٖ) ٌَ ْكَرَه أَْن  ٌَ ِر َبْعَد أَْن أَْنَقَذهُ هللاُ ِمْنُه، َكَما َوأَْن 

ارِ  ٌُْقَذَف فًِ النَّ ْكَرهُ أَْن  (، وهذا ِمن أصعب األعمال على النفوس ٌَ

والقلوب؛ إال إذا كمل اإلٌمان وصفا ِمن العدل والشرٌك والسوى، 

وفً ترك الحرام وكره الكفر ما ٌعٌن على فعل الطاعات وحب 

بة تبلوته، وال سٌما آٌات األسماء اإلٌمان، ومحبة القرآن ومح

 .-عز وجل-والصفات؛ فذلك مما ٌجلب محبة الرحمن 

نة مملوءان بذكر َمن ٌحبه هللا  ِمن عباده  -سبحانه-والقرآن والسُّ

 المإمنٌن، وذكر ما ٌحبه ِمن أعمالهم وأقوالهم وأخبلقهم. 

نسؤل هللا أن ٌرزقنا حبه وحب َمن ٌحبه، وحب كل عمل ٌقربنا 

 حبه. إلى 

 وصلى هللا وسلم وبارك على محمٍد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 (9شبهات المبلحدة )

 كتبه/ إٌهاب شاهٌن 

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

ا للبشر! -علٌه السبلم-الشبهة الثامنة: أن آدم   لٌس أبًّ

م بعض المفكرٌن أن آدم  ا للبشر، ولم  -علٌه السبلم-ٌتوهَّ لٌس أبًّ

على هذه األرض، وال هو أول  -تعالى-ٌكن أول بشٍر خلقه هللا 

عاقل ِمن غٌر المبلبكة والجن، وإنما هو أبو اإلنسان، مخلوق 

خلق قْبله ِمن جنسه خبلبق كثٌرٌن عاشوا قْبل  -تعالى-وأن هللا 

آدم مبلٌٌن السنٌن، وكانوا فً تلك األزمان خاضعٌن للتصرف 

ا بعد أن  اإللهً ِمن التسوٌة والتعدٌل والتهذٌب ثم انقرضوا جمٌعًّ

 -حواء زوجة آدم-منهم! كما انتخب  انتخب هللا آدم ِمن أٍب وأمٍّ 

ِمن أٍب وأمٍّ كذلك ِمن آخر أجٌال البشر األولٌن، وأن آدم وحواء 

وحدهما هما اللذان بقٌا لٌكونا أبوٌن لنوٍع جدٌٍد ِمن ذلك الجنس 

 الذي انقرض! 

 على لسان المبلبكة: -سبحانه-وٌستدلون على ذلك بقول هللا 

ٌُْفِسدُ ) َماءَ  أََتْجَعلُ فٌَِها َمْن  ْسفُِك الدِّ ٌَ ، فالمبلبكة (ٖٓ)البقرة:( فٌَِها َو

ٌُفسدون فً  ال ٌعلمون الغٌب، فكٌف عرفوا أن أوالد آدم س

 األرض وٌسفكون الدماء، لو لم ٌروا ذلك ِمن قبل آدم ِمن جنسه. 

ن لفظً بشر وإنسان فً القرآن الكرٌم؛  ٌْ وٌحاولون التفرٌق ب

 إلثبات هذه الفكرة.

كما ٌستدلون على زعمهم هذا ببعض الحفرٌات القدٌمة التً 

ترجع إلى أكثر ِمن ملٌون عام؛ األمر الذي ٌدل على وجود بشٍر 

قْبل اإلنسان الذي ال ٌتجاوز عمره على األرض أربعٌن ألف 

 سنة. 

 وجوه إبطال الشبهة: 

أكثر القضاٌا على الرغم ِمن أن قضٌة خلق اإلنسان ُتعدُّ ِمن 

ا وخفاءًّ فً سبٌل البحث العلمً؛ حٌث تضرب بجذورها  غموضًّ

فً أعماق التارٌخ، إن لم تخرج ِمن دابرة الوعً التارٌخً ذاته، 

ٌُعتمد فً تحدٌدها على مجموعٍة ِمن الفرضٌات العلمٌة التً  و

تفتقد الدلٌل القاطع على صدقها؛ إال أنها جاءت واضحة فً 

بة ِمن الفهم المنطقً والقانون العقلً لها؛ القرآن الكرٌم، وقرٌ

آدم  -سبحانه وتعالى-حٌث ُتعرض القضٌة واضحة؛ إذ خلق هللا 

اه ونفخ فٌه ِمن روحه وخلق منه حواء،  ِمن طٌن، ثم سوَّ

وأنزلهما إلى األرض ومنهما تكاثر الخلق، وازداد النسل 

ن الذكر واألنثى، وهذه بداٌة الخلق،  ٌْ ولم بصورته الطبٌعٌة ب

 ٌكن هناك قبله بشري على األرض.

أََتْجَعلُ فٌَِها َمْن : )-سبحانه وتعالى-أما عن قول المبلبكة هلل 

َماءَ  ْسفُِك الدِّ ٌَ (؛ فإنه ال ٌصح دلٌبلًّ على وجود بشر ٌُْفِسُد فٌَِها َو

؛ فقد ٌكون قٌاس المبلبكة على خلق آخر -علٌه السبلم-قْبل آدم 

سدوا فٌها، وسفكوا الدماء مثل سكن األرض قْبل اإلنسان وأف

أخبر المبلبكة بفساد هذا  -سبحانه وتعالى-الجن، أو أن هللا 

 الخلق الذي ٌخلقه. 

وِمن َثمَّ قالوا ذلك، أو أنهم فهموا ِمن لفظ خلٌفة أن هذا ٌقع 

 فٌهم؛ ألن الخلٌفة هو الذي ٌؤمر باإلصبلح. 

ن لفظً البشر واإلنسان تفرقة غٌر ٌْ منطقٌة وال  ثم إن التفرقة ب

دلٌل علٌها؛ فلفظ البشر واإلنسان لهما مدلول واحد؛ هو ذلك 

علٌه -بٌده، وهو آدم  -سبحانه وتعالى-الخلق الذي خلقه هللا 

؛ فهو أول بشر وأول إنسان على السواء، وال فرق -السبلم

بٌنهما! فكلمة بشر مرادفة لكلمة إنسان بشكٍل ال لبس فٌه، 

ٌَّن هذا ِمن معاجم ا  للغة، وهو معلوم ِمن اللغة بالضرورة. وٌتب

وتؤتً كلمة "البشر" فً الداللة على آدم أو على عموم أفراد 

: -سبحانه وتعالى-بنً اإلنسان فٌما ٌتصل بالخلق، كما فً قوله 

ا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ ) َك لِْلَمبَلبَِكِة إِنًِّ َخالٌِق َبَشرًّ َوإِْذ َقالَ َربُّ

ا (8ٕر:)الحج( َمْسُنونٍ  ، وتؤتً فً الداللة على بنً اإلنسان عمومًّ

َوَقالَِت : )-سبحانه وتعالى-فٌما ال ٌتصل بالخلق، كما فً قوله 

ُبُكْم بُِذُنوبُِكْم  ٌَُعذِّ اُإهُ قُلْ َفلَِم  ِ َوأَِحبَّ ُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناُء هللاَّ ٌَ اْل

ِ َبلْ  َشاُء َوهلِلَّ ٌَ ُب َمْن  ٌَُعذِّ َشاُء َو ٌَ ْغفُِر لَِمْن  ٌَ ْن َخلََق  أَْنُتْم َبَشٌر ِممَّ

ِه اْلَمِصٌرُ  ٌْ َنُهَما َوإِلَ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َب  .(8ٔ)المابدة:( ُمْلُك السَّ

فإن هذا ٌدل داللة أكٌدة على أن "البشر" مرادف لـ"اإلنسان"، 

رد فً حدٌث القرآن عن قصة الخلق كذلك لفظ "اإلنسان" و

مسبوقًّا وملحوقًّا بالكلمات نفسها التً وردت مع اللفظ "بشر"، 
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َولََقْد َخلَْقَنا اإْلِْنَساَن ِمْن : )-سبحانه وتعالى-وذلك فً مثل قوله 

َك لِْلَمبَلبَِكِة ، )(ٕٙ)الحجر:( َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسُنونٍ  َوإِْذ َقالَ َربُّ

ا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسُنونٍ إِنًِّ َخالِ   . (8ٕ)الحجر:( ٌق َبَشرًّ

وهذا ٌدل بوضوٍح على اتفاق كلمتً البشر واإلنسان على مدلوٍل 

واحٍد؛ وال ٌصح بحاٍل ِمن األحوال التفرقة بٌنهما، ولٌس فً 

 .-علٌه السبلم-اختبلف اللفظٌن دلٌل على وجود خلق قْبل آدم 

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 !أنَت غرٌب

 كتبه/ جمال فتح هللا عبد الهادي

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

 فهل الدنٌا دار إقامة أم ممر؟!

 سإال ٌحتاج إلى إجابة ِمن العقبلء!

بالتؤكٌد اإلجابة ِمن كل عاقل، فاهم للشرع مستفٌد منه، أنها ممر 

 ولٌسْت دار إقامة. 

 وإذا علمنا ذلك: فلماذا هذا التقاتل والتناحر على جٌفة زابلة؟!

والعاقل الحازم هو الذي ٌنتبه إلى أن الدنٌا ممرٌّ ال َمقّر، وأنها 

ا إلٌها فبل ٌنشغل  مزرعة لآلخرة، وال تعدو أن تكون معبرًّ

بجمعها، وال ٌنغمس فً شهواتها وملذاتها فٌتشتت قلبه وٌغفل 

بلُغ به  ٌَ عن االستعداد للرحٌل منها، وٌكتفً منها بالقلٌل الذي 

ا، : )-علٌه الصبلة والسبلم-لنبً قال ا الدار اآلخرة، ٌَ ْن َما لًِ َولِلدُّ

ْوٍم  ٌَ ا َكَمَثِل َراِكٍب، َقالَ فًِ ِظلِّ َشَجَرٍة فًِ  ٌَ ْن َما َمَثلًِ َوَمَثلُ الدُّ إِنَّ

 .)رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(( َصابٍِف، ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَها

لٌترك أصحابه دون أن  -صلى هللا علٌه وسلم-وما كان النبً 

ٌّن لهم ما ٌنبغً أن ٌكون علٌه حال المسلم فً الدنٌا، ودون  ٌب

أن ٌحّذرهم ِمن الركون إلٌها؛ فهو الرحمة المهداة، والناصح 

عن ابن  األمٌن، فكان ٌتخّولهم بالموعظة، وٌضرب لهم األمثال؛

ِه قال: أَ  -رضً هللا عنهما-عمر  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َخَذ َرُسولُ هللاَّ

َك َغِرٌٌب أَْو َعاِبُر َسبٌِلٍ َوَسلََّم بَِمْنِكبًِ، َفَقالَ: ) ا َكؤَنَّ ٌَ ْن (. ُكْن فًِ الدُّ

َباَح، َوإَِذا  َت َفبلَ َتْنَتِظِر الصَّ ٌْ قُولُ: "إَِذا أَْمَس ٌَ َوَكاَن اْبُن ُعَمَر، 

تَِك لَِمَرِضَك، َوِمْن أَْصَبْحَت َفبلَ  َتْنَتِظِر الَمَساَء، َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

اتَِك لَِمْوتَِك"  ٌَ  . )رواه البخاري(َح

"هذا الحدٌث أصل عظٌم فً قِصر  :-رحمه هللا-قال المناوي 

ا، بل  ا وسكنًّ ٌكون فٌها على َجناح األمل، وأال ٌتخذ الدنٌا وطنًّ

 سفر مهٌؤًّ للرحٌل، وقد اتفقت على ذلك وصاٌا األمم".

ُمقام المإمنٌن فً  -صلى هللا علٌه وسلم-وانظر كٌف شّبه النبً 

ا إلى األرض  الدنٌا بحال الغرٌب؛ فإنك ال تجد فً الغرٌب ركونًّ

ا بؤهلها، ولكنه مستوحش ِمن مقامه، دابم  التً حلَّ فٌها أو أُنسًّ

، لم ٌشغل نفسه بدنٌا الناس، بل اكتفى منها بالشًء القلق

 الٌسٌر. 

َك َغِرٌٌب أَْو َعابُِر : )-صلى هللا علٌه وسلم-وقول النبً  َكؤَنَّ

(: فً هذه العبارة ترقٍّ بحال المإمن ِمن حال الغرٌب إلى َسبٌِلٍ 

حال عابر السبٌل، فعابر السبٌل: ال ٌؤخذ ِمن الزاد سوى ما 

حلة وٌعٌنه على مواصلة السفر، ال ٌقر له ٌكفٌه مإونة الر

قرار، وال ٌشغله شًء عن مواصلة السفر، حتى ٌصل إلى 

 أرضه ووطنه. 

وهكذا ٌكون المإمن، مقببلًّ على ربه بالطاعات، صارفًّا جهده 

، ال تشغله دنٌاه عن -سبحانه وتعالى-ووقته وفكره فً رضا هللا 

ة إلى فاتخذ  آخرته، قد وطـَّن نفسه على الرحٌل؛ ٌّ الدنٌا مط

رضً هللا -اآلخرة، وأعد العّدة للقاء ربه، عن أنس بن مالك 

َمْن َكاَنِت : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال: قال رسول هللا  -عنه

ا  ٌَ ْن ُ ِغَناهُ فًِ َقْلبِِه َوَجَمَع لَُه َشْملَُه، َوأََتْتُه الدُّ
ُه َجَعلَ هللاَّ اآلِخَرةُ َهمَّ

ًَ َراِغَمةٌ   . الترمذي، وصححه األلبانً( )رواه( َوِه

تلك هً الدنٌا التً غّرت الناس، وألهتهم عن آخرتهم، فاتخذوها 

ا لهم ومحبلًّ إلقامتهم؛ ال تصفو فٌها سعادة، وال تدوم فٌها  وطنًّ

وال ٌزال الناس فً غمرة الدنٌا ٌركضون، وخلف حطامها راحة، 

ٌَّن ٌلهثون، حتى إذا جاء أمر هللا انكشف لهم  حقٌقة زٌفها، وتب

لهم أنهم كانوا ٌركضون وراء وهم ال حقٌقة له، وصدق هللا 

ا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ العظٌم إذ ٌقول: ) ٌَ ْن اُة الدُّ ٌَ )آل ( َوَما اْلَح

 .(8٘ٔعمران:

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 !قصة االنتصار بعد االنكسار

 كتبه/ حسنً المصري 

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

ا كامبلًّ  فلقد عاش المسلمون فً أنحاء األرض مع القرآن شهرًّ

تدوي به مآذنهم، وتشدو به محارٌبهم؛ عاشوا معه قراءة 

ن  ٌْ ا؛ ولعلهم أدركوا الحقٌقة الكامنة ب ا وفهمًّ ا، واستماعًّ وتدبرًّ

ا أو ٌغٌبون هم عنها؛ أال وهً:  دفتٌه، والتً تغٌب عنهم أحٌانًّ

كون والحٌاة لن ٌكون إال بالفهم أن التغٌٌر الحقٌقً للنفس وال

ا للحٌاة. ًٌّّ ا عمل  الثاقب لكتاب هللا، وجعله هو وحده منهجًّ

ٌْن صفحاته وآٌاته حقٌقة  فالقرآن الكرٌم ٌفاجبك بؤنه ٌكشف لك ب

 الكون والوجود واإلنسان، بؤفصح عبارة، وأدق بٌان! 

فإذا ما تؤملَت فً آٌاته تكشفت لك حقابق ال ُتحصى عن كل شًء 

ٌشه فً الحاضر والماضً والمستقبل؛ تكتشف ذاتك وتقٌم تع

 حٌاتك وأخبلقك وصفاتك، وأٌن تقف أنت ِمن هذه اآلٌة أو تلك؟! 

فعند الحدٌث عن الصدق أو األمانة، وعن الكذب أو الخٌانة، 

وعن البخل أو الكرم، وعن الشجاعة والجبن، وعن العدل 

ٌنبغً أن  والظلم؛ تسؤل نفسك: فً أي صفٍّ أنت؟ ومع َمن

لتبدأ رحلة التغٌٌر الحقٌقٌة، واتخاذ القرارات المصٌرٌة  تكون؟!

فً حٌاتك وسلوكك وأخبلقك، ولٌس هذا وحسب، فالتفاصٌل 

الدقٌقة وما وراء األحداث التً ٌخبرنا هللا بها فً كتابه تمنحنا 

التصور السلٌم للحٌاة الدنٌا، وتارٌخ اإلنسانٌة وأخبار األمم 

أي -ف حقٌقة هذا اإلنسان الذي هداه النجدٌن السابقة؛ لتكتش

 ، وهو باختٌاره ٌفعل هذا أو ذاك.-طرٌق الخٌر وطرٌق الشر

وٌخبرنا القرآن بؤولبك الذٌن اصطفاهم هللا ِمن خلقه فكافحوا ضد 

الشر والباطل، وجاهدوا بكل سبٌل إلعبلء الحق ورفع راٌته، 

ٌن مستبشرٌن مشفقٌن على وكابدوا وصبروا وهم مع ذلك واثق

 أولبك المعاندٌن!

وحٌن تتدبر فٌما أخبرنا هللا به ِمن أحوال األمم السابقة وقصة 

ن الحق والباطل، وانتفاش الباطل  ٌْ الصراع األبدٌة الطوٌلة ب

وغروره، وسطوة الظلم واستبداده، وقوة الحق فً حجته 

لحتمٌة، وبرهانه؛ فتعٌش فً هذه األحداث واثقًّا ِمن نتٌجتها ا

فالمعركة محسومة النتابج فً نهاٌة المطاف، غٌر أنك البد ِمن 

أن تستشعر كم اآلالم والتعب والعقبات التً واجهها دعاة الحق 

 ِمن األنبٌاء وأتباعهم.

ا:  نعم، قد تتؤلم وتبكً وأنت تتدبر اآلٌات... وقد تتساءل أحٌانًّ

لجحود كٌف لهإالء األقوام أن ٌواجهوا أنبٌاءهم بكل هذا ا

واإلنكار، والصلف واالستعبلء، واإلبعاد والتعذٌب؟! ألٌسوا هم 

 َمن شهدوا لهم بالهدى والصبلح، والصدق واألمانة؟! 

 فإذا كنَت أنت تتؤلم لهذا؛ فما بالك بَمن عاٌشه وأحسه وكابده؟! 

لكنك حٌن تعٌش هذه األحداث تنتظر بشغف واستبشار تلك 

باطل وأراجٌفه، وتعلو فٌها اللحظة التً تسقط فٌها أصنام ال

ا فٌرقص لها قلبك  راٌات الحق، تلك اللحظة التً تنتظرها دابمًّ

ا؛ فها هو نوح  ا وفرحًّ ٌنجو وَمن معه ِمن  -علٌه السبلم-طربًّ

ن أمواجه كل َمن كانوا ٌسخرون  ٌْ المإمنٌن، وٌؤكل الطوفان ب

ا   -معلٌه السبل-منه وٌستهزبون ِمن أتباعه، وٌحفظ هللا نبٌه هودًّ

ا، وٌنجو  وأتباعه ِمن الرٌح العقٌم التً تقتلع الجبابرة اقتبلعًّ

والمستضعفون ِمن المإمنٌن معه،  -علٌه السبلم-كذلك صالح 

 وتنخلع قلوب المتغطرسٌن بالصٌحة. 

ا وشعٌب   .-علٌهم صلوات هللا وسبلمه-وإبراهٌم الخلٌل ولوطًّ

 غرور؛كم نجى ِمن الفرعون الم -علٌه السبلم-وموسى الكلٌم 

ا لٌتربى فً قصر الطاغٌة "وِمن ماله"  نجاه هللا فً المهد رضٌعًّ

فً إشارة قوٌة إلى أن فرعون على صلفه لن ٌخرج عن قدرة 

ا،  ا كلٌمًّ ًٌّّ ا لٌؤتً إلٌه نب وتدبٌر العزٌز الحكٌم، وٌنجو منه شابًّ

ا، وٌحتدم الصراع وٌستمر وٌدخل فً الصراع بنو  ورسوالًّ كرٌمًّ

َقالُوا أُوِذٌَنا افون ِمن إٌذاء فرعون المتسلط: )إسرابٌل، لكنهم ٌخ

َنا َوِمْن َبْعِد َما ِجْبَتَنا ٌَ ، وٌخافون أن (9ٕٔ)األعراف:( ِمْن َقْبِل أَْن َتؤْتِ

 ٌدركهم فرعون عند البحر.

إذ ٌنشق  لحظات مرعبة "بتعبٌر العصر" قْبل لحظات النصر؛

البحر لٌمر منه المإمنون بما ٌحملونه معهم ِمن أمتعتهم 

مطمبنٌن، ٌنظرون ِمن على الجانب اآلخر كٌف ٌنطبق البحر 

بعدهم على فرعون وجنوده، ٌنظرون إلٌه وأمواج البحر تؤخذه 

ا،  فً باطنها وترفعه، وهو ال ٌملك لنفسه وال لجنده شٌبًّ
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ا تتنفس الصعداء ، وتعٌش هذه فٌتنفسون الصعداء، وأنت أٌضًّ

اللحظات، لحظات االنتصار بعد االنكسار، وما أشبه قصة موسى 

صلى -وَمن معه ِمن المإمنٌن بقصة نبٌنا محمد  -علٌه السبلم-

 والمإمنٌن به عْبر الزمان. -هللا علٌه وسلم

تتشابه األحداث فً انتفاش الباطل وسطوته وغرور الظلم 

تتحقق إرادة هللا، وغطرسته، ثم ٌنتصر الحق وتعلو راٌاته؛ ل

وٌصدق وعده بنصر أهله، فالنتابج محسومة، والنهاٌات 

محتومة؛ غٌر أن أهل الحق قد ٌستعجلون، وأهل الباطل على 

 باطلهم ٌستمرون. 

 موقع أنا السلفً
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ِحٌَن( ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّ  )َفلَْواَل أَنَّ

 كتبه/ عصام حسنٌن

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

ِحٌَن : )-تعالى-فللمفسرٌن فً قوله  ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّ . َفلَْواَل أَنَّ

ٌُْبَعُثونَ  ْوِم  ٌَ ، قوالن: قول (ٗٗٔ-ٖٗٔ)الصافات:( لَلَبَِث فًِ َبْطنِِه إِلَى 

إنه أحدث الصبلة التً أخبر هللا عنه بها فً بطن الحوت. وقول 

 قْبل الببلء. -تعالى-آخر إنه كان ِمن المصلٌن هلل 

هُ  "): -رحمه هللا-قال ابن جرٌر  َكاَن (: ٌعنً ٌونس )َفَلْواَل أَنَّ

( المصلٌن هلل قْبل الببلء الذي ابتلً به ِمن العقوبة بالحبس ِمنَ 

ٌُْبَعُثونَ فً بطن الحوت ) ْوِم  ٌَ ( لبقً فً بطن لََلبَِث فًِ َبْطنِِه إِلَى 

ا، ولكنه  الحوت إلى ٌوم القٌامة، ٌوم ٌبعث هللا فٌه خلقه، محبوسًّ

ل الببلء، فؤنقذه كان ِمن الذاكرٌن هللا قْبل الببلء، فذكره هللا فً حا

. وهذا القول علٌه أكثر )انتهى ِمن تفسٌر الطبري(ونجاه" 

رٌن، وهو مروي عن ابن عباس  ، وهو -رضً هللا عنهما-المفسِّ

 ظاهر اآلٌة.

، والتعبد له فً حال -تعالى-وفً هذا ترغٌب شدٌد فً ذكر هللا 

هُ أَ : )-صلى هللا علٌه وسلم-الرخاء واألمن، كما قال  ْن َمْن َسرَّ

َخاءِ  َعاَء فًِ الرَّ ٌُْكثِِر الدُّ َدابِِد َوالَكْرِب، َفْل ُ لَُه ِعْنَد الشَّ
ْسَتِجٌَب هللاَّ ٌَ )

 ، أي فً حال األمن والعافٌة.)رواه الترمذي وحسنه األلبانً(

َصَنابُِع اْلَمْعُروِف َتقًِ َمَصاِرَع : )-علٌه الصبلة والسبلم-وقال 

ْوءِ  صلى هللا علٌه -، و قال األلبانً( )رواه الحاكم، وصححه( السَّ

ةِ : )-وسلم دَّ ْعِرْفَك فًِ الشِّ ٌَ َخاِء،  ْف إلَى هللاِ فًِ الرَّ )رواه ( َتَعرَّ

 . الحاكم، وصححه األلبانً(

وَحفَِظ حدوَده، "ٌعنً أنَّ العبَد إذا اتَّقى هللا،  قال ابن رجب:

ف بذلك إلى هللا، وصار  وراعى حقوقه فً حال رخابه، فقد تعرَّ

ة، ورعى له  بٌنه وبٌَن ربه معرفٌة خاصة، فعرفه ربَّه فً الشدَّ

اه من الشدابد بهذه المعرفة، وهذه  خاء، فنجَّ َفُه إلٌه فً الرَّ َتَعرُّ

ته معرفة خاصة تقتضً قرَب العبِد من ربِّه، ومحبته له، وإجاب

 .)جامع العلوم والحكم(لدعابه" 

ى  ِمن الشدة التً وقع فٌها،  -علٌه السبلم-ٌونس  -تعالى-كما نجَّ

ى الثبلثة أصحاب الغار الذٌن انطبقت علٌهم الصخرة  وكما نجَّ

ى بنً إسرابٌل ِمن  -تعالى-فدعوا هللا  بصالح أعمالهم، وكما نجَّ

إال اإلٌمان، فرعون وقومه، وكانوا مستضعفٌن؛ لٌس لهم سبلح 

موه ِمن صبلٍة ودعاٍء وتضرع هلل؛ ناصر المستضعفٌن،  وما قدَّ

 ومغٌث المستغٌثٌن، وكاشف كربات أولٌابه المتقٌن.

وكذلك هً سنته فً عباده المتقٌن الذٌن تعرفوا له بمحابه فً 

وقت شدتهم  -جلَّ فً عبله-أوقات رخابهم وأمنهم، ٌعرفهم 

ونصره وتؤٌٌده، كشدابد الفتن التً تموج برحمته ومعونته، 

كموج البحر، وٌصم كثٌر ِمن الخابضٌن فٌها آذانهم عن نصح 

الناصحٌن، والتً ال ٌتكلم فٌها بالحق إال القلٌل، ٌنجً هللا فٌها 

نة بفهم سلف األمة، والزم  ا للكتاب والسُّ عبده الذي كان مبلزمًّ

ا ألوراده  مرجعٌة أهل العلم، وتجنب العجب بهواه، وكان مبلزمًّ

 وطاعاته.

وكشدة الموت التً هً أعظم الشدابد التً تمر بالمإمن؛ تلكم 

ا؛ فٌإمنه هللا  ا مستعدًّ  -تعالى-الشدة التً ٌكون المإمن لها ذاكرًّ

عند موته بنزول المبلبكة تطمبنه، قال معاذ عندما نزل به 

 الموت: "ٌا رب إننً كنت أخافك، وأنا الٌوم أرجوك".

حٌن حضرته الوفاة، وقد  -رحمه هللا-بكر بن عٌاش  وقال أبو

"ما ٌبكٌك؟! أترى هللا ٌضٌع ألبٌك أربعٌن سنة ٌختم  بكى ولده:

 فٌها القرآن كل لٌلة؟!".

"إنً ألرجو ربً، وقد صمت له  وقال أبو عبد الرحمن السلمً:

 ثمانٌن رمضان".

ا ألخراه.   فطوبً لعبد اعتبر بذلك، وجعل ِمن دنٌاه زادًّ

  المستعان وعلٌه التكبلن، وهو حسبنا ونعم الوكٌل.وهللا

 موقع أنا السلفً
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 !أزمة أمة

 كتبه/ صبري سلٌم

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

فبٌنما األمة تغرق فً بحر مشاكلها وهً فً أمس الحاجة لَمن 

ٌساندها فً حلِّ هذه المشاكل التً ازدادت واستفحلت، 

عن العمل ولقمة العٌش، والشباب رغم  فالخرٌجون ٌبحثون

محاصرة الشهوات والفتن لهم ال ٌقدر على الزواج وأعبابه، 

واللقطاء كثروا؛ مما ٌدل على زٌادة االنحرافات، ثم معاناة 

 الطرق والمواصبلت والفقر والبٌبة... 

-والمشكلة الواحدة منها كافٌة لتفتٌت الجبال-فبٌنما تجد هذا كله 

ألمة ومفكرٌها وبعض العلماء الذٌن تنعقد علٌهم ؛ تجد مثقفً ا

اآلمال قد أراحوا أنفسهم ِمن هذا كله، وشغلوها بما ٌرونه أهم؛ 

فهم مشغولون بمحاربة حجاب المرأة، وكؤنه أزمة أمة، وأكثر 

ٌَسرح باألمة مع الشاذ ِمن األفكار، وٌشطح بها  ِمن هذا َمن راح 

 رمتها!خارج مٌدان الحٌاة الدنٌا ومشاكلها ب

ا حتى وصل الدار  ففً الوقت الذي تجد فٌه َمن تقدم بِنا كثٌرًّ

اآلخرة؛ فؤنكر الشفاعة مخالفًّا بذلك أصول الدٌن؛ تجد َمن وصل 

بَِنا إلى أول الخلق واكتشف ما لم ٌكتشفه أحد، فقال: "آدم لٌس 

هذه األٌام وجدنا َمن ٌحارب شرع هللا، وَمن أول البشر!"، وفً 

صلى هللا علٌه -ٌحرق المصاحف وَمن ٌستهزئ برسول هللا 

 ! -وسلم

 وهلل المشتكى وحده.

 موقع أنا السلفً
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 !عبادة جبر الخواطر

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل 

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

فإن مراعاة أحوال الناس ونفوسهم وجبر خواطرهم، نوٌع ِمن 

ا عند ُحسن الخلق، وحسن الخلق  ِمن أجلِّ العبادات وأعظمها أجرًّ

 .-تعالى-هللا 

علٌه الصبلة -وَمن تؤمل وتدبر بعض مواقف رسول هللا 

-فً حٌاته، ٌرى أن مراعاة الخواطر كان ِمن أولوٌاته  -والسبلم

فإذا تؤملنا حال أم المإمنٌن مع الصحابة،  -صلى هللا علٌه وسلم

ا، ، نرى أن-رضً هللا عنها-سودة بنت زمعة  ها أسلمْت قدٌمًّ

وكانت متزوجة ِمن ابن عمها: السكران بن عمرو، وأسلم هو 

ا، ثم هاجرا إلى أرض الحبشة فً الهجرة الثانٌة، فلما قدما  أٌضًّ

صلى هللا -مكة مات زوجها، وقٌل: مات بالحبشة، وهنا تزوجها 

ل امرأة تزوجها الرسول بعد -علٌه وسلم ، وتعدُّ السٌدة سودة أوَّ

كانت قد بلغت ِمن العمر حٌنبٍذ الخامسة والخمسٌن، خدٌجة، و

فً الخمسٌن ِمن  -صلى هللا علٌه وسلم-بٌنما كان رسول هللا 

عمره، ولما سمع الناس فً مكة بؤمر هذا الزواج عجبوا؛ ألن 

السٌدة سودة لم تكن بذات جماٍل وال حسٍب، وال مطمع فٌها 

الها، وشفقة علٌها، للرجال، وقد أٌقنوا أنه إنما تزوجها رفقًّا بح

ا لخاطرها بعد وفاة زوجها. ا إلسبلمها، وجبرًّ  وحفظًّ

ِة : -رضً هللا عنه-وعن أنس بن مالك  ٌَ -أَنَّ َرُجبلًّ ِمْن أَْهِل اْلَباِد

 ًِّ بِ ٌُهِدي إَِلى النَّ ِه -ٌُقال لَُه: َزاِهُر ْبُن َحَراٍم َكاَن  ٌْ ُ َعلَ
َصلَّى هللاَّ

َة، َفٌُ  -َوَسلَّمَ  ٌَّ ِ اْلَهِد ُزهُ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلَّمَ -َجهِّ ٌْ ُ َعلَ إَِذا أََراَد  -َصلَّى هللاَّ

 ِ ْخُرَج، َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌَ ِه َوَسلَّمَ -أَْن  ٌْ ُ َعلَ
ا : )-َصلَّى هللاَّ إِنَّ زاِهرًّ

نا، َوَنْحُن َحاِضُروهُ  ٌَ ًُّ ( َقالَ: َباِد بِ ِه َوَسلَّمَ -َفؤََتاهُ النَّ ٌْ ُ َعلَ
 -َصلَّى هللاَّ

بٌُِع َمَتاَعُه، َفاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلفِِه  ٌَ ٌُبصره-َوُهَو  ُجلُ اَل  ؛ َفَقالَ: -َوالرَّ

 ًُّ بِ ُه النَّ ا َعَرَف أَنَّ ِه، َفلَمَّ ٌْ ُ -أَْرِسْلنًِ، َمن َهَذا؟! َفاْلَتَفَت إِلَ َصلَّى هللاَّ

ِه َوسَ  ٌْ ِ -لَّمَ َعلَ ٌُْلِزُق َظْهَرُه بَِصْدِرِه، َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ َصلَّى -، َجَعلَ 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ْشَتِري َهَذا اْلَعْبَد؟: )-هللاَّ ٌَ ا َمْن  ٌَ (، َفَقالَ َزاِهٌر: تجُدنً 

ا، َقالَ: ) ِ كاِسدًّ ِ لَْسَت بَِكاِسدٍ َرُسولَ هللاَّ َك ِعْنَد هللاَّ (، وفً لفظ: لَِكنَّ

 .)رواه أحمد وابن حبان، وصححه األلبانً(( َبلْ أَْنَت ِعْنَد هللاِ َغالٍ )

ا؟! لذا  فتؤمل كٌف تعامل رسول هللا مع زاهر، وكان رجبلًّ دمٌمًّ

ا"، ولكن جبر رسول هللا  ِ كاِسدًّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ قال: "تجُدنً 

 خاطره، وأخبره أنه عند هللا له قدر ومنزلة.

ِ  -رضً هللا عنه-وعن جابر  نًِ َرُسولُ هللاَّ ٌَ َصلَّى هللاَّ -قال: لَقِ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ اَفَقالَ لًِ: ) -َعلَ ا َجاِبُر َما لًِ أََراَك ُمْنَكِسرًّ ا ٌَ ٌَ ( قُْلُت: 

ا، َقالَ:  نًّ ٌْ االًّ َوَد ٌَ ْوَم أُُحٍد َوَتَرَك ِع ٌَ ِ، اْسُتْشِهَد أَبًِ، قُتِلَ  َرُسولَ هللاَّ

ُ بِِه أََباكَ أََفبَل )
ًَ هللاَّ ُرَك بَِما لَقِ ِ.  أَُبشِّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ( َقالَ قُْلُت َبَلى 

ا أََباَك َفَكلََّمُه َقالَ: ) ٌَ ا َقطُّ إاِلَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َوأَْح ُ أََحدًّ
َما َكلََّم هللاَّ

ا ٌَ ًَّ أُْعِطَك، َقالَ:  ا َعْبِدي َتَمنَّ َعلَ ٌَ ا، َفَقالَ  َربِّ ُتْحٌٌِنًِ َفؤُْقَتلَ  ِكَفاحًّ

بُّ  ، َقالَ الرَّ ةًّ ٌَ َها اَل -َعزَّ َوَجلَّ -فٌَِك َثانِ ٌْ ُهْم إِلَ ُه َقْد َسَبَق ِمنًِّ أَنَّ : إِنَّ

ُة: )ٌُْرَجُعونَ  ٌَ َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذٌَن قُتِلُوا فًِ (، َقالَ: َوأُْنِزلَْت َهِذِه اآْل

ا ِ أَْمَواتًّ ( )رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه 9ٙٔران:)آل عم( َسبٌِِل هللاَّ

 .األلبانً(

فانظر كٌف جبر الرسول خاطره، وأزاح عنه الهم بهذه 

 الكلمات؟!

ا رسوله بعدِم كسِر الخواطِر، فقالَ: ) -تعالى-لذا أوصى هللا  َفؤَمَّ

ابِلَ َفبَل َتْنَهرْ  ا السَّ تٌَِم َفبَل َتْقَهْر . َوأَمَّ ٌَ ؛ فهٌا بنا (ٓٔ-9)الضحى:( اْل

نتعبد إلى هللا بهذه العبادة، فقبول االعتذار ِمن تطٌٌب الخواطر، 

وإهداء الهدٌة ِمن تطٌٌب الخواطر، وتعزٌة أهل المٌت ِمن تطٌب 

الخواطر، ومواساة المظلوم والمكلوم، والمرٌض والفقٌر 

والمسكٌن ِمن تطٌٌب الخواطر، وقد شرع هللا الدٌة ألهل المقتول 

ا.حفظـًّا للنفو ا للخواطر أٌضًّ  س وتطٌٌبًّ

 وهللا المستعان.

 موقع أنا السلفً
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-لموسى  -صلى هللا علٌه وسلم-هل ثبتت رإٌة النبً 

ا؟ -علٌه السبلم  فً السماء السادسة والسابعة معًّ

 السإال:

صلى هللا علٌه -رآه النبً  -علٌه السبلم-هل صح أن موسى 

ا؟ وكٌف ذلك؟ وما فً السماء السادسة  -وسلم والسابعة معًّ

علٌهما -الدلٌل علٌه؟ وهل موسى أفضل ِمن الخلٌل ابراهٌم 

 ؟-السبلم

 الجواب:

 لسبلم على رسول هللا، أما بعد؛الحمد هلل، والصبلة وا

فقد ثبت ذلك فً األحادٌث الصحٌحة فً المعراج كما فً حدٌث 

رأى:  -صلى هللا علٌه وسلم-أن النبً  -رضً هللا عنه-أنس 

( ِ ابَِعِة بَِتْفِضٌِل َكبلَِم هللاَّ ( )رواه البخاري(، وال مانع ُموَسى فًِ السَّ

 أن ٌكون رآه فً السادسة ثم صعد للسابعة بؤمر هللا.

؛ للحدٌث -علٌهما السبلم-والخلٌل إبراهٌم أفضل ِمن موسى 

َر -صلى هللا علٌه وسلم-الصحٌح أن رجبلًّ قال للنبً  ٌْ ا َخ ٌَ  :

ِة. َفَقالَ َرُسولُ هللاِ  ٌَّ ِه َوَسلََّم: )-اْلَبِر ٌْ -َذاَك إِْبَراِهٌُم َصلَّى هللاُ َعلَ

بَلمُ  ِه السَّ ٌْ  ( )رواه مسلم(.-َعلَ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 هل ٌجوز للنفساء قراءة القرآن والرقٌة الشرعٌة؟

 السإال: 

هل ٌجوز للمرأة النفساء أن ترقً نفسها أو أن تقرأ على المٌاه 

 أو الكرٌمات لترقً نفسها أو مولودها؟

 الجواب:

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

فٌجوز للنفساء قراءة القرآن للرقٌة أو لغٌرها، دون مسِّ 

 المصحف.

 موقع أنا السلفً
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 حكم صبلة َمن صلى منحرفًّا عن القبلة

 السإال: 

ما حكم َمن صلْت ركعة ِمن الصبلة لغٌر القبلة، أو كانت منحرفة 

عن القبلة ثم نبهتها فً الركعة الثانٌة بعض األخوات فاستقبلت 

 القبلة، فهل علٌها اإلعادة؟

 الجواب:

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

ا، كزاوٌة  ؛ فعلٌها اإلعادة. 90فلو كان االنحراف شدٌدًّ  مثبلًّ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

أتم الصبلة خلف مسافر صلى حكم صبلة المسافر إذا 

ا  قصرًّ

 السإال:

ما حكم المسافر الذي صلى خلف مسافر، وبعد ما سلَّم اإلمام المسافر 

ِمن ركعتٌن، أتم المسافر اآلخر الصبلة ولم ٌقصر مثل إمامه، بل 

 شًء؟ صبلها أربع ركعات، فهل علٌه 

 الجواب:

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

نة، وصبلته صحٌحة.  فقد أساء وخالف السُّ

 موقع أنا السلفً
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السجود على األرض إذا حذره الطبٌب ِمن  هل ٌترك

 ثنً رجلٌه فً الصبلة؟

 السإال:

حذرنً الطبٌب ِمن أن أثنً رجلً عند الصبلة فً السجود  -ٔ

على األرض، وأمرنً أن أصلً على الكرسً حتى ال أضطر 

وجدُت وضعٌة ٌمكن أن أسجد فٌها على لعمل عملٌة، وقد 

األرض دون ثنً القدم، وهً أن أمد إحدى رجلً بطولها وأنا 

ا بكبلم الطبٌب،  ساجد، لكنً مع ذلك أجلس على الكرسً التزامًّ

وخشٌة ِمن حصول مضاعفات واالضطرار لعمل عملٌة، فما حكم 

 ذلك؟

ا  -ٕ هل تبطل صبلة الشخص السلٌم الذي ٌصلً الفرٌضة متبعًّ

لئلمام فً كل شًء حتى فً السجود؛ إال أنه عند الجلوس بٌن 

السجدتٌن وعند التشهد ٌجلس على كرسً بدالًّ ِمن الجلوس 

 األرض؟ وهل الجلوس على األرض مقصود لذاته؟

هل المصلً الذي ٌقف مع اإلمام وٌركع معه ِمن قٌام ثم  -ٖ

ٌجلس على الكرسً عند سجود اإلمام: هل ٌلزمه أن ٌوما 

ا على ذلك أم األصح أن  للسجود ِمن قٌام وهو واقف ما دام قادرًّ

 ٌجلس وٌوما بالسجود ِمن جلوس وهو على الكرسً؟

 الجواب:

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

-ك السجود مع عدم ثنً الرجل لزمك ذلك؛ لقول هللا فإذا أمكن -ٔ

َ َما اْسَتَطْعُتمْ : )-تعالى
قُوا هللاَّ ، وأظن أن الطبٌب (ٙٔ)التغابن:( َفاتَّ

 لو رأى هذه الكٌفٌة دون ثنً الرجل لن ٌعترض.

كرسً للمعذور كالجلوس على األرض؛ ألن الجلوس على ال -ٕ

 الواجب تمكٌن المقعدة ِمن األرض، والكرسً بمنزلة األرض.

ما كان أقرب إلى الوضع األصلً كان هو المشروع،  -ٖ

ا  فالجلوس على الكرسً واإلٌماء بالسجود ِمن الوضع جالسًّ

ن السجدتٌن. ٌْ  أقرب، ثم هو ٌمكنه ِمن الجلوس ب

 موقع أنا السلفً

 هل اإلحسان منه ما هو واجب وما هو مستحب؟

 السإال:

سمعُت حضرتك تقول فً أحد الدروس: "اإلحسان منه ما هو 

ا ِمن حضرتك لذلك، ما  واجب"، لكنً لم أفهم ذلك؟ وأرٌد شرحًّ

معنى أن اإلحسان منه ما هو واجب؟ ألٌس اإلحسان ما كان 

ا على الواجبات؟  زابدًّ

 الجواب:

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

فاإلخبلص والمراقبة والخوف ِمن هللا، وسابر أعمال القلوب ِمن 

 اإلحسان الواجب. 

 موقع أنا السلفً
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ولم ٌدفع فواتٌر الغاز حكم المستؤجر إذا غادر الشقة 

 المتؤخرة

 السإال:

 7ٔحوالً -رجل سكن فً شقة إٌجار قدٌم ِمن سنواٍت طوٌلٍة 

ا للمالك، ثم هو عرض على -سنة ا صغٌرًّ ًٌّّ ا رمز ، وٌدفع إٌجارًّ

الك: "لٌس معً ما أعطٌك المالك الخروج ِمن الشقة، فقال له الم

 إٌاه". 

 ٕ٘ثم حصل االتفاق بٌنهما على أن ٌؤخذ المستؤجر ِمن المالك 

ألف جنٌه فقط، وبالفعل أخذ المستؤجر هذا المبلغ ثم خرج ِمن 

ن أي حقوق؛ الشقة وتركها، ثم هو أراد أن ٌخلص ضمٌره مِ 

ألنه كان ٌسكن فً الشقة وال ٌدفع أجرة الغاز على أساس أنه 

ساقط كمبٌوتر كما قالوا له ذلك عندما سؤل. ولما قال لهم: وما 

الحل؟ قالوا له: علٌك غرامات كثٌرة، وفوابد ربوٌة كثٌرة 

 متراكمة؛ ألنك لم تكن تدفع طوال هذه المدة الطوٌلة. 

 والسإال اآلن: 

هذا الرجل لو لم ٌدفع لن ٌحصل له شًء؛ ألنه ال أوراق  -ٔ

ضده، وال وصوالت، وال شًء، لكنه ٌخشى أن ٌدفع وحده هذه 

ا أم المبالغ كلها، فهل ه ذه المبالغ تكون على المالك أٌضًّ

 المستؤجر وحده؟

وهل ٌلزمه أن ٌدفع حتى الفوابد المتؤخرة؛ ألنه ال بدٌل عن  -ٕ

 ذلك؟

وهل إن لم ٌدفع ٌكون قد ظلم المالك أو المستؤجر الجدٌد  -ٖ

الذي سٌسكن الشقة ِمن بعده، وربما تورط فً كل هذه الفواتٌر 

ا.  القدٌمة؟ وجزاكم هللا خٌرًّ

 الجواب:

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

فهذه المبالغ دون فوابدها الربوٌة على المستؤجر، ولٌسْت على 

ا للمالك أو للمستؤجر الجدٌد إن لم ٌد فع، المالك، وٌكون ظالمًّ

والفوابد ظلم علٌه أو على غٌره؛ ألن الخطؤ منه؛ فلٌنظر كٌف 

 ٌتخلص منها بؤي وسٌلة. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 وعلومه الكرٌم القرآن

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 55 -52اآلٌات ) -121

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 57 -56اآلٌتان ) -121

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

ن تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة ( م58 -56اآلٌات ) -122

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 61 -58اآلٌات ) -123

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب )دقٌقة قرآنٌة(.  -114 

 الشٌخ/ سعٌد محمود

 

 

 وأصوله فقه

فقه السنة(. د/ ٌاسر  -اختٌار الزوج )باب الزواج -115

 برهامً

 الشٌخ/ سعٌد محمود ما ٌجب له الوضوء )دقٌقة فقهٌة(. -115 

 

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 نصٌحة من البحر الرائق )مقطع(. د/ أحمد فرٌد

 قسوة القلب )مقطع(. د/ أحمد فرٌد

 
 اللهم إنً أعوذ بك من العٌلة. د/ ٌاسر برهامً

 نكأوا الجرح )الداعٌة فً كل مكان(. د/ ٌاسر برهامً -118 

مسئولٌة خاصة ومٌثاق من هللا )الداعٌة فً كل مكان(.  -119

 د/ ٌاسر برهامً

)الداعٌة فً كل مكان(. د/  -علٌه السالم-توكل ٌوسف  -121

 ٌاسر برهامً

الٌنتفع بنعمة هللا باإلٌمان والعلم إال من عرف نفسه  -135 

 كتاب الفوائد(. د/ ٌاسر برهامًووقف بها عند قدرها )

 سعادة األبد فً التحلً باألدب. الشٌخ/ سعٌد صابر 

تفسٌر ابن كثٌر(.  -)سورة الزخرف 44إلى اآلٌة  36من اآلٌة  

 الشٌخ/ عصام حسنٌن

 بطل السحاب. د/ أحمد خلٌل خٌر هللا 
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 سٌرة وتراجم

 عبد هللا بن الزبٌر )من أعالم الصحابة(. د/ أحمد فرٌد -143

حلم قاده لإلسالم! إسالم زٌد بن سعٌة )من روائع  -111 

 القصص فً السٌرة النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

قصة إسالم ثمامة بن أثال )من روائع القصص فً  -112

 الشرٌفالسٌرة النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب 

تمرة لكل جندي! )من روائع القصص فً السٌرة  -113

 النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

لماذا ضربوه؟ )من روائع القصص فً السٌرة النبوٌة(.  -114

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

إسالم ابن سالم )من روائع القصص فً السٌرة  -115

 النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

كم طعنة فً جسدك؟! )من روائع القصص فً السٌرة  -116

 النبوٌة(. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف
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