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 (7تؤمالت فً حجة الوداع )

 كتبه/ ٌاسر برهامً 

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

ْكِن َفاْسَتلََمُه. ُثمَّ -رضً هللا عنه-قال جابر  : "ُثمَّ َرَجَع إِلَى الرُّ

َفا َقَرأَ: ) ا َدَنا ِمْن الصَّ َفا؛ َفلَمَّ َفا َخَرَج ِمْن اْلَباِب إَِلى الصَّ إِنَّ الصَّ

 ِ ُ بِهِ ، )(8٘ٔ)البقرة:( واْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر هللاَّ
(؛ َفَبَدأَ أَْبَدأُ بَِما َبَدأَ هللاَّ

َت، َفاْسَتْقَبلَ  ٌْ ِه َحتَّى َرأَى اْلَب ٌْ ًَ َعلَ َفا، َفَرقِ َ بِالصَّ
َد هللاَّ اْلقِْبلََة، َفَوحَّ

َرهُ، َوَقالَ: ) ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه َوَكبَّ
اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ

ُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز َوْعَدهُ،  ٍء َقِدٌٌر، اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ًْ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش

َن َذلَِك. َقالَ ِمْثلَ اْْلَْحَزاَب َوْحَدهُ  َوَنَصَر َعْبَدهُ، َوَهَزمَ  ٌْ (. ُثمَّ َدَعا َب

ْت َقَدَماهُ فًِ  اٍت. ُثمَّ َنَزلَ إِلَى اْلَمْرَوِة، َحتَّى إَِذا اْنَصبَّ َهَذا َثاَلَث َمرَّ

َبْطِن اْلَواِدي َسَعى، َحتَّى إَِذا َصِعَدَتا َمَشى َحتَّى أََتى اْلَمْرَوَة، َفَفَعلَ 

َفا" َعلَى الْ   .)رواه مسلم(َمْرَوِة َكَما َفَعلَ َعلَى الصَّ

استالم الحجر بعد ركعتً الطواؾ والشرب ِمن ماء زمزم وقْبل 

ٌة َثابَِتٌه َهَجَرها أكثُر الناس، وَمن َعَجَز عن استالمه  السعً ُسنَّ

 . -كما هو المشروع فً أثناء الطواؾ-أشار إلٌه 

ِه َوَسلَّمَ صَ -استحضار النبً  وِمن فوائد الحدٌث: ٌْ  -لَّى هللاُ َعلَ

ِخُذوا ِمْن اآلٌات المتعلقة لكل ُنُسٍك وتالوته لها؛ فقد قرأ: ) َواتَّ

ًَ ركعتً (ٕ٘ٔ)البقرة:( َمَقاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّّى ٌَُصلِّ ، عندما أراد أن 

ِ الطواؾ، وقرأ: ) َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر هللاَّ  ،(8٘ٔ)البقرة:( إِنَّ الصَّ

ْسَعى.  ٌَ  لما أراد أن 

ٌَّن اْلدب مع هللا فً قوله: ) ُ بِهِ وب
 (. أَْبَدأُ بَِما َبَدأَ هللاَّ

ن الصفا والمروة  ٌْ وهو ركن فً الحج والعمرة على -والسعً ب

ِعَباَدةٌ جلٌلة، ٌتبع فٌها المإمُن أُمَّ  -الصحٌح ِمن أقوال أهل العلم

االفتقار وااللتجاء  ، وحالَها فً كمال-علٌهما السالم-إسماعٌل 

مع اْلخذ باْلسباب المقدورة، ومع كمال التوكل على هللا  إلى هللا،

وُحْسِن تفوٌض اْلمور إلٌه، وكمال حسن الظن باهلل والرضى به 

ا، واالنقٌاد ْلمره، وحسن الظن بؤنبٌائه وُرُسله،  ا ُمِعٌنًّ رًّ ا ُمَدبِّ َرّبًّ

 والٌقٌن بوعد هللا على ألسنة أنبٌائه.

اٍس  َرَوى ًَ هللاَّ َعْنُهَما-الُبَخاِريُّ َعِن اْبِن َعبَّ جاَء ) َقالَ: -َرِض

ِه وَسلَّم-إِْبَراِهٌُم  ٌْ بِؤُمِّ إِْسَماِعٌل َوبابنَِها إِْسَماِعٌلَ  -َصلّى هللاُ َعلَ

ِت، ِعْنَد َدْوَحٍة فْوَق َزْمَزَم  ٌْ َوِهً ُتْرِضُعُه، َحتَّى َوَضَعَها ِعْنَد اْلَب

َس بَِها َماٌء؛ فً أَْعلَى  ٌْ ْإمئٍذ أََحٌد َولَ ٌَ َة  َس بمكَّ ٌْ المْسِجِد، َولَ

ا فٌِه َتمٌر، وِسَقاء ِفٌِه َماٌء.  َفوَضَعَهَما ُهَناَك، َووَضع ِعْنَدُهَما ِجَرابًّ

َن  ٌْ ا إِْبراِهٌُم أَ ٌَ ُثمَّ َقفى إِْبَراِهٌُم ُمْنَطلِقاًّ، فَتبِعْتُه أُمُّ إِْسماِعٌل َفَقالَْت: 

َس فٌِِه أَنٌٌس والَ َشًٌء؟  َتْذَهبُ  ٌْ وَتْتُرُكَنا بَهذا اْلواِدي الَِّذي ل

ُ أَمرَك 
َها، َقالَْت لَه: آهللَّ ٌْ ا، َوَجَعلَ الَ ٌْلَتفُِت إِلَ َفَقالَْت لَُه َذلَك ِمرارًّ

ُعنا، ُثمَّ رجعْت. ٌِّ ٌَُض ا الَ   بِهَذا؟ َقالَ: َنَعْم. َقالَت: إِذًّ

ِه وَسلَّم َصلّى-َفاْنَطلَق إِْبراِهٌُم  ٌْ ِة  -هللاُ َعلَ ٌَّ نِ َحتَّى إِذا َكاَن ِعْنَد الثَّ

عواِت،  َت، ُثمَّ َدَعا بَهُإالِء الدَّ ٌْ ٌَرْوَنُه. اْسَتْقبل بِوْجهِه اْلب ُث الَ  ٌْ ح

ه فَقالَ: ٌْ ِر ِذي ) َفرَفَع ٌَد ٌْ ٌَّتً بِواٍد َؼ َنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ بَّ رَّ

 (.ْشُكُرونَ ٌ) حتَّى بلََػ:( َزْرعٍ 

وجعلَْت أُمُّ إِْسَماِعٌل ُتْرِضُع إِْسماِعٌل، وَتْشرُب ِمْن َذلَِك الَماِء، 

َقاِء َعِطَشْت وَعِطش اْبُنَها، وجعلَْت َتْنُظُر  حتَّى إَِذا َنفَِد َما فًِ السِّ

ى  ِه ٌَتلوَّ ٌْ ِه، ؛ َفاْنَطلََقْت َكراِهٌَة أَْن َتْنُظر إِلٌَْ -أَْو َقالَ: ٌَتلَبَّطُ -إِلَ

ِه، ُثمَّ  ٌْ َفا أَْقَرَب جَبٍل فً اْلْرِض ٌلٌَِها، َفَقامْت علَ َفوجدِت الصَّ

ا. فَهبَطْت ِمَن  ا؟ َفلَْم َتر أَحدًّ اسَتقَبلَِت اْلواِدَي َتْنُظُر َهلْ َترى أَحدًّ

َفا حتَّى إَِذا بلََؽِت اْلواِدَي، رَفعْت َطرَؾ ِدْرِعِها، ُثمَّ َسعْت سْعً  الصَّ

لمْجُهوِد حتَّى جاوَزِت اْلَواِدَي، ُثمَّ أََتِت المْروَة، فقامْت اإلِْنساِن ا

ا، َفَفَعلَْت َذلَِك َسْبع  ا؟ َفلَْم َتر أََحدًّ َها، فَنَظرْت َهلْ َترى أََحدًّ ٌْ علَ

اٍت. َقال اْبُن عبَّاٍس  ًُّ -َرِضً هللاَّ عْنُهَما-مرَّ ب َصلّى هللاُ -: َقال النَّ

ِه وَسلَّم ٌْ َنُهما َفَذلِكَ ) :-َعلَ ٌْ اِس ب ًُ النَّ  (.سْع

ا، َفَقالَْت: "صْه"  ا أَْشرَفْت علَى المْروِة َسِمعْت َصْوتًّ ُتِرٌُد -فلَمَّ

ا؛ َفَقالْت: َقْد أَْسمْعَت إِْن َكاَن  -َنْفَسَها ٌْضًّ َعْت؛ َفسِمعْت أَ ُثمَّ َتَسمَّ

بحَث ِعْندَك َؼواٌث. فؤَِؼث. َفإَِذا ِهً ِبالملَِك ِعْند مْوِضِع زمَزم، فَ 

ُضُه َوَتقُولُ  بِعقِبِِه أَْو َقال ِبجَناِحِه َحتَّى َظَهَر الماُء، َفجعلَْت ُتحوِّ

بٌِِدَها َهَكَذا، وجَعلَْت َتْؽُرُؾ الَماَء فً ِسَقائَِها وُهو ٌفُوُر َبْعَد َما 

اٍس بَِقدِر َما َتْؽِرؾُ وفً رواٌٍة: ) َتْؽرُؾ. ًَ هللاَّ -(. َقال اْبُن عبَّ رِض

ًُّ -اَعْنُهمَ  ب ِه وَسلَّم-: قالَ النَّ ٌْ رِحم هللاَّ أُمَّ إِسماِعٌل : )-َصلّى هللاُ َعلَ

لََكاَنْت َزْمَزُم  -أَْو َقالَ: لْو لَْم َتْؽِرْؾ ِمَن الَماءِ -لَْو َترْكت َزمَزم 

ا" َقال َفَشِربْت، َوأَْرَضَعْت َولَدَها ا َمِعٌنًّ نًّ ٌْ  (.ع
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ْبنٌِِه َهَذا َفَقال َلَها الملَُك: الَ َتَخافُوا  ٌَ  ِ ا هللَّ تًّ ٌْ َعة َفإِنَّ َهُهَنا َب ٌْ الضَّ

ا ِمَن  ُت ُمْرَتفِعًّ ٌْ ُع أَْهلَُه، َوَكاَن اْلب ٌِّ ٌُض اْلُؽالَُم وأَُبوهُ، وإِنَّ هللاَّ الَ 

ٌُولُ، فَتؤُْخُذ عْن ٌِمٌنِِه َوَعْن ِشمالِِه.  ابٌِِة تؤْتٌِِه السُّ اْلَْرِض َكالرَّ

ٍت ِمْن َفَكاَنْت َكَذلَِك حتَّ  ٌْ ْت بِِهْم ُرْفَقٌة ِمْن ُجْرُهْم، أَْو أَْهلُ ب ى مرَّ

ا  ُجْرُهٍم ُمْقبِلٌن ِمْن َطرٌِق َكَداَء، َفَنَزلُوا فً أَْسَفِل َمَكَة، َفَرأَْوا َطائرًّ

ُدوُر َعلى َماٍء؛ لَعْهُدَنا بِهذا الَواِدي  ٌَ ائِر ل ا َفَقالُوا: إِنَّ َهذا الطَّ عائِفًّ

ِن، َفإَِذا ُهْم بِالماِء، َفَرَجُعوا َوَما فٌِِه ماءَ  ٌْ ٌَّ ا أَْو َجِر ًٌّّ ؛ َفؤرَسلُوا ِجر

َفؤَْخَبُروهم َفؤْقبلُوا، َوأُمُّ إِْسماِعٌلَ ِعْنَد الماَء، َفَقالُوا: أََتؤَْذنٌَِن لََنا 

أَْن ننِزلَ ِعْندَك؟ َقالْت: َنَعْم، ولِكْن الَ َحقَّ لَُكم فً الماِء، َقالُوا: 

ًُّ َنَعْم. َقا بِ اٍس: َقالَ النَّ ِه وَسلَّم-ل اْبُن عبَّ ٌْ : "َفؤَلفى -َصلّى هللاُ َعلَ

 ذلَك أُمَّ إِسماِعٌلَ، َوِهً ُتِحبُّ اْلُْنَس".

َفنَزلُوا، َفؤَْرسلُوا إِلى أَْهلٌِِهم فَنَزلُوا معُهم، حتَّى إِذا َكاُنوا بَِها أَْهل 

َة مِ  ٌَّ نُهْم وأَْنَفَسُهم وأَعَجبُهْم ِحٌَن أَبٌاٍت، وشبَّ الُؽالُم وَتعلَّم العرِب

ُجوهُ امرأَةًّ منُهْم، وَماَتْت أُمُّ إِسَماِعٌل. ا أَْدرَك، َزوَّ ، َفلَمَّ  َشبَّ

ٌُطالُِع َتِرَكَتُه َفلم ٌِجْد  َج إسماِعٌلُ  َفَجاَء إبراِهٌُم بْعد ما َتَزوَّ

وفً - َناإِْسماِعٌل، َفسؤَل امرأََتُه عنه، َفَقالْت: َخَرَج ٌْبَتِؽً لَ 

َئتِِهم، َفَقالَْت: َنْحُن ، -ِرواٌٍة: ٌِصٌُد لََنا ٌْ ِشِهْم وَه ٌْ ُثمَّ سؤَلَها عْن ع

ِه، َقال: َفإَذا جاَء َزْوُجِك،  ٌْ ٍة، وَشَكْت إِل ، َنْحُن فًِ ِضٌٍق وِشدَّ َبَشرٍّ

ا جاَء  ْر َعتبَة بابِه. َفلَمَّ ٌِّ ٌَُؽ الم، وقُولً َلُه  ِه السَّ ٌْ اْقرئً َعلَ

ا َفَقال: َهلْ جاَءُكْم مْن أََحٍد؟ َقالَْت: َنَعْم، إْسماع ئًّ ٌْ ُه آَنَس َش ٌلُ َكؤَنَّ

ٌْؾ  ٌخ َكذا وَكذا، َفسؤَلََنا عْنَك، َفؤْخَبْرُتُه، َفسؤلنً َك ٌْ جاَءَنا َش

ِء؟  ًْ ٍة. َقالَ: َفَهلْ أَْوصاِك بَش ا فً َجْهٍد وِشدَّ ُشنا، َفؤْخبْرُتُه أَنَّ ٌْ ع

ْر َعتبة بابَك. َقالَ:  َقالَْت: َنعْم أََمرنً ٌِّ قُولُ: َؼ ٌَ الَم و َك السَّ ٌْ أَْقَرأ علَ

ج  َذاِك أَبً وَقْد أَمرنً أَْن أَُفاِرَقِك، اْلَحقًِ بؤَْهلِِك. َفَطلََّقَها، وَتَزوَّ

 ِمْنُهْم أُْخرى.

 فلَبِث َعْنُهْم إِْبراهٌم َما َشاَء هللاَّ ُثمَّ أََتاُهم َبْعُد، َفلَْم ٌجْدهُ، َفَدَخل

َؾ أَْنُتْم،  ٌْ َعلَى اْمَرأتِِه، َفَسؤَل عْنُه. َقالَْت: َخَرج ٌْبَتِؽً لََنا. َقال: َك

ٍر َوسعٍة وأَْثنْت  ٌْ َئتِِهْم، َفَقالَْت: َنْحُن بَِخ ٌْ ِشِهْم وَه ٌْ وسؤلَها عْن ع

 ِ ، َفَقال: َما َطعاُمُكْم؟ َقالَْت: اللَّْحُم. َقال: َفما -َتعالى-على هللاَّ

َقالَِت: الماُء. َقال: اللَُّهمَّ َباِرْك لُهْم فًِ اللَّْحم والماِء، َقال  َشراُبُكْم؟

 ًُّ ب ِه وَسلَّم-النَّ ٌْ : "َولَْم ٌكْن لُهْم ٌْوَمئٍِذ حبٌّ َولَْو َكاَن -َصلّى هللاُ َعلَ

َة إاِلَّ لَمْ  ِر مكَّ ٌْ ِهما أَحٌد بَؽ ٌْ  لُهْم َدَعا لَُهْم فٌِه" َقال: َفُهما الَ ٌْخلُو علَ

 ٌُوافِقاهُ.

َن إِْسماِعٌلُ؟ َفَقالَِت اْمرأُتُه: َذهَب َوفًِ رواٌٍة: ) ٌْ َفجاَء َفَقالَ: أَ

ِصٌُد، َفَقالَِت اْمرأَُتُه: أاَل َتْنِزلُ، فَتْطَعم وَتْشرَب؟ َقالَ: َوَما طعاُمكْم  ٌَ

ُهمَّ َوَما َشراُبُكْم؟ َقالَْت: َطَعاُمنا اللَّْحُم، وَشراُبَنا الماُء. َقال: اللَّ 

َصلّى هللاُ -(. َقالَ: َفَقالَ أَُبو الَقاِسم َباِرْك لَُهْم فًِ َطعاِمهْم وَشَرابِِهمْ 

ِه وَسلَّم ٌْ ِه وَسلَّم-: "برَكُة دْعوِة إِبراِهٌم -َعلَ ٌْ " َقالَ: -َصلّى هللاُ َعلَ

ْت عَتَبَة بابهِ ) ٌَُثبِّ الَم َوُمرٌِه  ِه السَّ ٌْ . َفإِذا جاَء َزْوُجِك، فاْقرئً عَل

ا جاَء إِْسماِعٌلُ، َقال: َهلْ أََتاُكْم مْن أَحد؟ َقالْت: َنَعْم، أََتاَنا  َفلَمَّ

ِه، َفَسؤَلَنً عْنَك، َفؤَْخبرُتُه، َفسؤَلَنً  ٌْ ٌخ َحَسن الَهٌَئِة َوأَْثَنْت َعَل ٌْ ش

ٍء؟ َقالَْت: َنعَ  ًْ ا بَخٌٍر. َقالَ: فؤَْوَصاِك بَِش ُشَنا َفؤَخَبْرُتُه أَنَّ ٌْ ْم، كٌَؾ َع

َت َعَتَبة بابَك. َقالَ: َذاِك أَبً  الَم، وٌؤُْمُرَك أَْن ُتَثبِّ َك السَّ ٌْ ْقَرأُ َعلَ ٌَ

 وأنِت اْلَعَتبُة أَمرنً أَْن أُْمِسَكِك.

، ُثمَّ َجاَء بْعد ذلَك وإِْسماِعٌلُ ٌْبِري َنْبالًّ  ُثمَّ لَبَِث عْنُهْم َما َشاَء هللاَّ

ِه، َفصنَع َكَما لَُه َتْحَت َدْوحٍة َقرٌباًّ ِمْن زَ  ٌْ ا رآهُ، َقاَم إِلَ ْمَزَم، َفلَمَّ

ا إِْسماِعٌلُ إِنَّ هللاَّ  ٌَ ٌْصَنُع اْلَوالُِد بِاْلوَلِد َوالَوَلُد باْلوالِد، َقاِل: 

أَمرنً بِؤَْمٍر، َقال: َفاْصنِْع َما أَمرَك ربَُّك؟ َقال: وُتِعٌُننً، َقال: 

تاًّ هُهَنا، وأََشار إِلى أََكَمٍة وأُِعٌُنَك، َقالَ: َفإِنَّ هللاَّ أَمرنِ ٌْ ً أَْن أَْبنً ب

ِت، َفَجَعلَ  ٌْ ُمْرَتفِعٍة َعلَى َما َحْولَها َفِعْند َذلَِك َرَفَع اْلَقَواِعَد ِمَن اْلب

ؤتًِ بِالِحجاَرِة، َوإْبراِهٌُم ٌْبنً حتَّى إِذا اْرَتَفَع اْلبَِناُء  ٌَ إِْسماِعٌل 

ِه، َوُهو ٌْبنً وإْسَماِعٌلُ َجاَء بَِهذا الحجِر َفوَضَعُه لَ  ٌْ ُه فقاَم َعلَ

ِمٌُع ) ٌَُناِولُُه الِحَجاَرة َوُهما ٌقُوالَِن: َك أَْنَت السَّ ا إِنَّ لْ ِمنَّ َنا َتَقبَّ ربَّ

 (.اْلَعلٌِمُ 

إِنَّ إْبراِهٌم َخَرج بِإِْسماِعٌل وأُمِّ إْسَماِعٌل، مَعُهم وفً رواٌٍة: )

ٌة فٌَِها ماٌء َفَجعلَْت أُ  ِدرُّ لَبُنَها َشنَّ ٌَ ِة، َف نَّ م إِْسماِعٌلَ َتْشرُب ِمَن الشَّ

َة. َفَوَضعَها َتْحَت َدْوحٍة، ُثمَّ َرَجع إِْبراهٌُم  َها َحتَّى َقِدم مكَّ ٌِّ َعلَى صِب

ا بلُؽوا َكداَء ناَدْته ِمْن  بَعْتُه أُمُّ إِْسَماِعٌلَ َحتَّى لمَّ إِلى أَْهلِِه، فاتَّ

ا إِْبَراهٌمُ  ٌَ ِ. َقالَْت: رِضٌُت  ورائِه:  إِلى مْن َتْتُرُكَنا؟ َقالَ: إِلى هللاَّ

َها  ٌِّ درُّ لََبُنَها َعلى َصِب ٌَ ِة، َو نَّ ِ. َفَرجعْت، َوجعلَْت َتْشَرُب ِمَن الشَّ بِاهللَّ

ا،  ا َفنى الماُء َقالَْت: لَْو َذهْبُت، َفَنَظْرُت لَعلًِّ أِحسُّ أََحدًّ َحتَّى لمَّ

فا. َفَنَظرْت َوَنَظَرْت َهلْ ُتِحسُّ أَحداًّ، َفلَْم َقالَ: َفَذَهَبْت فصعِ  دت الصَّ

ا بلََؽِت اْلوادي، سعْت، وأَتِت المْروَة، وَفعلَْت ذلَك  ا، َفلَمَّ ُتِحسَّ أََحدًّ

، َفَذَهبْت  ًُّ ب ا، ُثمَّ َقالَْت: لَْو ذَهْبُت فَنظْرُت ما َفعلَ الصَّ أَْشواطًّ

َها نْفُسَها. وَنَظَرْت، فإَِذا ُهَو َعلَى َحالِه ك ْنَشُػ للَمْوِت، َفلَْم ُتقِرَّ ٌَ ُه  ؤَنَّ

ا، َفَذَهَبْت فَصِعدِت  َفَقالَت: لَْو َذَهْبُت، َفَنَظْرُت لََعلًِّ أَِحسُّ أَحدًّ

ا، ُثمَّ  ْت َسْبعًّ ا حتَّى أَتمَّ َفا، َفَنَظرْت وَنَظرْت، َفلَْم ُتِحسُّ أََحدًّ الصَّ
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ًَ بِصْوٍت. َفَقالَْت: أَِؼْث َقالَْت: لَْو َذَهْبُت، َفَنَظْرُت مَ  ا َفعل. َفإِذا ِه

ٌر فإِذا ِجْبِرٌلُ  ٌْ ِه وَسلَّم-إِْن َكاَن ِعْنَدَك خ ٌْ ؛ فَقال -َصلّى هللاُ َعلَ

بَِعقِبِه َهَكَذا، وؼمَز بِعقِبه َعلى اْلْرض، َفاْنبَثَق الماُء َفَدِهَشْت أُمُّ 

ُطولِِه. رواه البخاري ( وذَكَر الَحِدٌَث بِ إْسماِعٌلَ َفجعلَْت َتْحفِنُ 

 بهِذِه الرواٌاِت كلها.

ْوحةُ ) (: َوالَجِريُّ (: الشَّجرةُ اْلَكبٌِرةُ. قولُه: )َقفى(: أَْي ولَّى. )الدَّ

ُسولُ. ) ْنَشػُ ( معناه: وَجد. َقْولُُه: )َوأَلَفىالرَّ ْشهُق.ٌَ ٌَ  (: أَْي 

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
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إعادة بناء القوات الجوٌة )ذروة التحدي بعد هزٌمة 

 م(9ٙ7ٔ

 كتبه/ عالء بكر 

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

فقد تسببت الضربة الجوٌة الشاملة المفاجئة التً قام بها سالح 

م على 9ٙ7ٌٔونٌو  ٘االثنٌن  الطٌران اإلسرائٌلً صبٌحة ٌوم

% ِمن 8ٓالمطارات والقواعد الجوٌة المصرٌة فً إصابة نحو 

ا على اْلرض،  الطائرات المصرٌة، والتً كان كثٌر منها رابضًّ

ومنها ما كان بداخلها طٌارٌها؛ مما أعطى السٌادة الجوٌة 

ن القوات البرٌة اإلسرائٌلٌة ِمن  للطٌران اإلسرائٌلً بعدها، ومكَّ

ت وحدات اح تالل سٌناء فً ظل حالة االرتباك والفوضى التً عمَّ

الجٌش المصري التً وجدت نفسها بدون ؼطاٍء جوي فً 

ا، خاصة بعد  مواجهة القوات البرٌة اإلسرائٌلٌة المدعومة جّوًّ

صدور قرار االنسحاب ِمن سٌناء، والذي تم تنفٌذه بصورٍة ؼٌر 

اد والمعدات التً منظمة، ترتب علٌها خسائر فادحة فً اْلفر

ا للعدو الجوي.   كانت مكشوفة تمامًّ

جاءت نتائج الضربة الجوٌة وأٌام الحرب الستة فً ٌونٌو 

م فظٌعة للؽاٌة؛ إذ كانت الخسائر كبٌرة خاصة فً سالح 9ٙ7ٔ

الطٌران المصري، خسائر فادحة فاقْت ما كان العدو ٌتوقعه أو 

ح بذلك قادة كم-لذا بات ِمن المإكد عند الكثٌرٌن  ٌؤمله؛ ا صرَّ

أن السٌادة  -إسرائٌل العسكرٌون وكبار الخبراء العالمٌون

الجوٌة فً المنطقة باتت للطٌران اإلسرائٌلً، والتً باتت ذراعه 

الطوٌلة تستطٌع الوصول إلى أي هدٍؾ أو ؼرٍض ترٌد الوصول 

إلٌه داخل الدول العربٌة بال مقاومٍة تقدر على منعه، وأن 

طٌران المصري لعافٌته تحتاج لسنواٍت طوٌلٍة ال استعادة سالح ال

تقل عن عشر سنوات، تكون الٌد العلٌا فٌها مطلقة للجٌش 

 اإلسرائٌلً.

وتمادى "موشى دٌان" وقتها فً ؼروره وصلفه، فقال فً أحد 

"إنه ٌجلس بجوار التلٌفون ٌنتظر اتصال تصرٌحاته للصحفٌٌن: 

العرب؛ إلنهاء حالة العرب به لٌملً علٌهم شروط إسرائٌل على 

 الحرب فً المنطقة!". 

كانت استعادة القوات الجوٌة المصرٌة لعافٌتها، وقدرتها على 

التصدي ِمن جدٌٍد للطٌران اإلسرائٌلً، ثم قٌامها بتوجٌه الضربة 

م التً مهدت للنصر 97ٖٔأكتوبر  ٙالجوٌة المفاجئة فً حرب 

لتحدي للعدو، الكبٌر ملحمة عظٌمة، تعد بحق ذروة المقاومة وا

وتعبٌر بلٌػ عن قدرة الشعب المصري على الصمود والتحمل، 

ملحمة سالح مهزوم تحول ِمن حالة هزٌمة قاسٌة بضربة 

م أفقدته معظم قدراته إلى سالٍح منتصٍر 9ٙ7ٔمفاجئة فً 

ا؛ حققه بضربة مفاجئة للعدو فً  ا رائعًّ م أفقدت 97ٖٔانتصارًّ

 العدو تركٌزه. 

 سنوات فقط؟!  ٙكٌؾ تم ذلك فً نحو 

 هذا ما سنحاول أن نشٌر إلٌه فً عجالة. 

 م:9ٙ7ٔنظرة على حرب ٌونٌو 

م لبناء سالح طٌران 9٘ٙٔخططت إسرائٌل خاصة بعد حرب 

قوي، واستفادت ِمن دروس هذه الحرب، إذ نفذت فً ضربتها 

الجوٌة نفس الطرٌقة التً هاجمت بها الطائرات اإلنجلٌزٌة 

م بالدخول ِمن ؼرب مدٌنة 9٘ٙٔوالفرنسٌة مصر عام 

حٌث بحٌرة المنزلة التً تؽطً مساحة -بورسعٌد وشرق دمٌاط 

كبٌرة ِمن شمال الدلتا، وتعد ثؽرة طبٌعٌة فً حزام اْلمن 

لضرب المطارات والقواعد الجوٌة واْلهداؾ الحٌوٌة  -المصري

ٌْن سالح الطٌران المصري  المصرٌة، وكانت المعركة ب

والفرنسٌة معركة ؼٌر متكافئة؛ لذا قررت والطائرات اإلنجلٌزٌة 

م عدم دخول الطٌارٌن 9٘ٙٔالقٌادة المصرٌة فً عام 

المصرٌٌن فً اشتباكات ؼٌر متكافئة مع طائرات العدو ستإدي 

ا إلى فقد مصر لسالح الطٌران بدون نتٌجة تذكر.   حتمًّ

وتم االكتفاء وقتها بتصدي قوات المدفعٌة المصرٌة المضادة 

ا للطائرات لط ائرات العدو، وبالفعل أبلت قوات المدفعٌة بالءًّ حسنًّ

فً حدود قدراتها وخبراتها، فقد كان أفرادها بمعداتهم مَمن 

تصدوا للطائرات اْللمانٌة فً ؼاراتها على مصر خالل الحرب 

ا  ًٌّّ العالمٌة الثانٌة، ورؼم أن معداتهم كانت قلٌلة ومتخلفة نسب

طوٌرهم ْلسالٌب استخدام أمام طٌران العدو، لكن كفاءتهم وت

النٌران عوضت هذا القصور؛ فكان لهذه المدفعٌة دور كبٌر فً 

م فً منع طٌران العدو ِمن إصابة اْلهداؾ 9٘ٙٔحرب 
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العسكرٌة والحٌوٌة واالقتصادٌة فً عمق مصر، خاصة وأن 

 -ؼٌر منخفضة-طائرات العدو كانت تطٌر فً ارتفاعات تقلٌدٌة 

 قدرات كبٌرة على المناورة. -اوقته-ونوعٌاتها لٌس لها 

 م: 9ٙ7ٔأما فً ٌونٌو 

ا قوة سالح الطٌران  فكان سالح الطٌران اإلسرائٌلً ٌماثِل تقرٌبًّ

ا، ولدٌه نوعٌة ِمن  ًٌّ ا عال ا تدرٌبًّ المصري، ولكنه كان مدربًّ

الطائرات التً تملك القدرة على التحكم فً الطٌران المنخفض، 

تها عن رصد طٌرانها والتً تعجز الرادارات المصرٌة وق

المنخفض، وبالتالً عدم سرعة اإلبالغ عنها والتحذٌر منها، 

كما أن فٌها طائرات حدٌثة لها سرعات كبٌرة وقدرة عالٌة على 

 المناورة. 

م، فلم تطور معدات 9٘ٙٔلم تستفد مصر ِمن دروس حرب 

المدفعٌة المضادة للطائرات لتتعامل بقوة مع طٌران العدو 

م، ولم تطور نفسها 9٘ٙٔتطورة عن حرب بطائراته الم

بصوارٌخ دفاع جوي تناِسب ما عند العدو ِمن قدراٍت جوٌة، ولم 

تطور وتنوع وسائل اإلنذار ِمن رادارات ووسائل إنذار مبكر 

جٌدة تناِسب العدو المتاخم لها رؼم قربه منها، ورؼم اتساع 

لى السواحل المصرٌة على البحر اْلبٌض المتوسط ِمن سٌناء إ

شمال الدلتا وسواحلها على طول البحر اْلحمر، فكان التركٌز 

على الجهة الشرقٌة ِمن قناة السوٌس، وتركت ثؽرات كبٌرة 

 وخطٌرة خارجها.

م على قدر 9ٙ7ٔلم تكن القٌادة العسكرٌة المصرٌة فً ٌونٌو 

المسئولٌة الملقاة على عاتقها لمواجهة إسرائٌل، فلم تطور 

م، ولم تتعامل التعامل 9٘ٙٔدروس حرب  نفسها ولم تتعلم ِمن

المطلوب مع التطور الكبٌر الذي شهدته صناعة الطائرات 

ن حربً  ٌْ م، ولم تقدر 9ٙ7ٔم و9٘ٙٔالؽربٌة فً الفترة ب

ا  إمكانٌات العدو وقدراته وهو ٌتربص بها، فلم تعد نفسها جٌدًّ

 لمواجهته، والتؽلب علٌه. 

د فً القٌادات العسكرٌة عدم التجدٌ ولعل ِمن أكبر أسباب ذلك:

المصرٌة، وبقاء القٌادات فً مناصبها لسنواٍت طوٌلة دون 

تجدٌٍد، وبالتالً تجمٌد المناصب وتجمٌد ما تحت ٌدها ِمن قوات، 

مع العمل بمبدأ تقدٌم أهل الثقة ِمن القٌادات على أهل الخبرة 

لم والكفاءة! لٌتولى القٌادة أفراد لٌسوا أهالًّ لتولً مسإولٌتها؛ ف

ٌطوروا أو ٌجاروا االبتكارات الخالقة فً فنون القتال وعلومه، 

وظهرت منهم وقت الحرب أخطاء ال ٌتردى فٌها أي دارس 

 ْلولوٌات العسكرٌة اإلستراتٌجٌة المتطورة. 

ا على قدر المسإولٌة  ولم تكن القٌادة السٌاسٌة المصرٌة أٌضًّ

صري م، وهً تتردد فً وضع الجٌش الم9ٙ7ٔفً حرب ٌونٌو 

ن حالة الهجوم وحالة الدفاع، فِمن استدعاء قوات مصرٌة ِمن  ٌْ ب

الٌمن فً استعراض إعالمً مكشوؾ للعالم بؤسره ومنهم العدو، 

وحشد القوات فً سٌناء بمئات اْللوؾ مدعمة باْلسلحة الثقٌلة 

ا للحرب، وإصدار اْلوامر باإلعداد للهجوم، ثم الترٌث  استعدادًّ

 -أمرٌكا وروسٌا-وضؽط الدولتٌن الكبار  واالنتظار تلبٌة لرؼبة

بالقتال بعد كل هذا  -مصر وإسرائٌل-فً عدم بدء أحد الطرفٌن 

الحشد، وبعد كل التصرٌحات النارٌة بالقدرة على الحرب وعلى 

ن اتخاذ  ٌْ ا ب االنتصار فٌها، لتترك القٌادة السٌاسٌة جٌشها محتارًّ

دفاع المترٌث وضع الهجوم المتحفز للحرب والقتال أو وضع ال

ا عن اآلخر، بل  المنتظر، ولكل وضع منهما متطلبات تختلؾ تمامًّ

ا عدٌدة لمباحثات وتدخالت  تصور المصرٌون أن أمامهم أٌامًّ

سٌاسٌة قْبل الشروع فً حرب، فجاءت فترة ِمن االسترخاء على 

 الجبهة فً انتظار ما ستسفر عنه اْلٌام. 

ونفذت ضربتها الجوٌة وانتهزت إسرائٌل هذه الفرصة الذهبٌة، 

ا؛ فاتبعت خطة  الشاملة المفاجئة، ونجحت فٌها نجاحا كبٌرًّ

-إنجلترا وفرنسا فً دخول عمق مصر ِمن جهة بحٌرة المنزلة 

على ارتفاعاٍت منخفضٍة تعلم أن  -ؼرب بورسعٌد وشرق دمٌاط

الرادارات المصرٌة بالحالة التً هً علٌها لن ترصدها، لتضرب 

رات والقواعد الجوٌة المصرٌة القرٌبة فً فً لحظات كل المطا

القناة والدلتا والقاهرة، ولتضرب فً دقائق المطارات البعٌدة فً 

المنصورة وبنً سوٌؾ، وهً مطارات وقواعد لم تكن بالعدد 

ا للعدو؛ إذ لم تشهد أي  الكبٌر، وكانت معروفة بتفاصٌلها جٌدًّ

م؛ 9٘ٙٔوحرب تطوراٍت كبٌرٍة ِمن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة 

 فلما تبَن مطارات جدٌدة سرٌة، أو تؽٌر معالم القدٌمة منها! 

وأمام كثرة الطٌران اإلسرائٌلً وقلة أعداد المطارات والقواعد 

الجوٌة تم تدمٌر كل الطائرات المصرٌة التً ُتركت مكشوفة على 

اْلرض هدفًّا سهالًّ للعدو بدون اعتراض، وبدون أي صور ِمن 

خداع باستخدام الطائرات الهٌكلٌة التً تضلل صور التموٌه وال
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الطٌار المعادي، وتبعد ضربته عن الطائرات الحقٌقٌة، ولو كانت 

طائرات القواعد الجوٌة والمطارات العسكرٌة داخل دشم حدٌثة 

ا، وهكذا بدأت فصول  محصنة قوٌة البنٌان لتؽٌرت الصورة كثٌرًّ

 المؤساة. 

)بوفر( اإلستراتٌجً طبقت إسرائٌل مبدأ  م:9ٙ7ٔفً حرب 

الشهٌر المعروؾ فً الفكر العسكري باسم مبدأ )السٌادة 

الجوٌة( الذي ٌرى أن العدو الذي ٌنجح فً تدمٌر أجهزة 

ووسائل دفاعات عدوه الثابتة منها والمتحركة ٌضمن لطٌرانه 

الحرٌة الجوٌة الكاملة، وبها ٌستطٌع إخراج طٌران عدوه ِمن 

مزٌق دفاعاته الثابتة التً لن تجد معونة المعركة قْبل أن تبدأ، وت

ِمن الدفاعات الجوٌة المتحركة، واالنطالق بحرٌة بعدها لتدمٌر 

باقً اْلهداؾ اإلستراتٌجٌة للعدو، والقضاء على القوات البرٌة 

 المعادٌة التً تكون معنوٌاتها قد تحطمت. 

 صمود الطٌران المصري: 

أنها  -از القول بذلكإن ج-لعل الخطؤ الذي وقعت فٌه إسرائٌل 

اكتفت بتدمٌر معظم الطائرات المصرٌة وإتالؾ ممرات المطارات 

والقواعد الجوٌة، ولم تضرب تجمعات الطٌارٌن والفنٌٌن 

المصرٌٌن فً اْلماكن التً قاموا بقصفها، فلم ٌكن ذلك ِمن 

أهدافهم، مع أن الشلل الحقٌقً للقوات الجوٌة والبرٌة على 

لى العنصر البشري المدرب فٌها، والذي السواء هو القضاء ع

معه ٌستحٌل النهوض ِمن جدٌٍد إال بعد سنواٍت وسنواٍت ِمن 

 التعلٌم الكافً والتدرٌب الجٌد إذا قُدر له أن ٌقوم ِمن جدٌٍد. 

وقد بدأت مرحلة الصمود التً تشهد للمقاتل المصري بالشجاعة 

فرؼم م، 9ٙ7ٔوالفدائٌة خالل أٌام الحرب الست فً ٌونٌو 

الهزٌمة الفادحة، واالنسحاب المخزي، وتحطم معظم السالح 

الجوي المصري، فإن سجالت ؼرؾ العملٌات فً أٌام المعركة 

تسجل أن الطٌران المصري المجروح بجرحه البالػ لم ٌختِؾ 

عن المعركة، فقام الطٌارون المصرٌون باستخدام ما بقً ِمن 

ا  ِمن الطائرات المصابة الطائرات السلٌمة أو تم إصالحه سرٌعًّ

إصابة جزئٌة بعدٍد ِمن العملٌات الجرٌئة أشبه باالنتحارٌة 

ا لم  للصمود والتصدي لطٌران العدو المكتسح فً معارك قطعًّ

 تكن متكافئة. 

  فِمن أمثلتها:

اندفع رائد طٌار  -ثانً أٌام المعركة-ٌونٌو  ٙفً صباح ٌوم  -

أحد المطارات  بطائرته )السوخوي( فً عمق إسرائٌل لٌقصؾ

ا ِمن  اإلسرائٌلٌة فٌدمر طائرتٌن على أرض المطار وعددًّ

السٌارات والمنشآت، وٌنجح فً اإلفالت ِمن مطاردة طائرات 

العدو، لكنه ٌستشهد بعد وصوله لألجواء المصرٌة لنفاد وقود 

 الطائرة. 

اْلولى لرائد طٌار، ٌونٌو تصدر اْلوامر لطائرتٌن:  7وفً  -

طٌار، العتراض عملٌة إسقاط قوات مظلٌٌن  والثانٌة لنقٌب

إسرائٌلٌٌن فً منطقة الممرات بسٌناء، فٌنجح اْلول فً إسقاط 

طائرة نقل بحمولتها ِمن الرجال المظلٌٌن، وأخرى مٌراج، 

ا. وٌنجح الثانً فً إسقاط ثالث طائرات: اثنتٌن ِمن  وٌعود سالمًّ

ته بسبب حفرة الناقالت، والثالثة مٌراج قْبل أن ٌستشهد بعد عود

 فً ممر مطار )فاٌد(. 

ٌونٌو ٌشتبك رائد طٌار وزمٌله مالزم أول طٌار  8وفً 

مع اثنتً عشرة طائرة إسرائٌلٌة ِمن  9ٔبطائرتٌهما المٌج 

طراز المٌراج قرب مطار )الملٌز( فٌصٌبا أربع طائرات، وٌفر 

الباقً بعد معركة جوٌة شرسة، ومع نفاد الوقود هبطا بالمظلة، 

ا، وأطلق  فجرح أحدهما ونجح فً العودة، ووقع اآلخر أسٌرًّ

 سراحه بعد انتهاء الحرب. 

خالل فترة النقاهة بعد -م 9ٙ7ٌٔولٌو  ٘ٔو ٗٔوفً ٌومً 

كانت هناك عملٌات إسرائٌلٌة فً سٌناء لتشوٌن مإن  -الهزٌمة

ا لعملٌة  وذخائر وجلب عتاد ِمن الخطوط الخلفٌة للمقدمة استعدادًّ

ت، فتقرر ضربها، ومع اندالع نٌران القتال جدٌدة بعد ساعا

شاركت القوات الجوٌة المصرٌة بطلعاٍت هجومٌة، تم فٌها تدمٌر 

 اْلهداؾ المطلوبة بالكامل. 

 إعادة البناء والتحدي: 

م 9ٙ7ٔقامت القوات الجوٌة ِمن بعد الخروج ِمن هزٌمة ٌونٌو 

م بمجهوٍد جبار إلعادة 97ٖٔوحتى الدخول فً حرب أكتوبر 

بناء القوات الجوٌة بالكامل، والقٌام بؤعباء التصدي للعدو 

المتؽطرس، والمشاركة فً عملٌات حرب االستنزاؾ، ثم 
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التحضٌر واالستعداد الجٌد المتقن لمعركة التحرٌر فً هذا الوقت 

 القصٌر. 

 فمما اتخذته فً تلك الفترة: 

م التؽٌٌر الجذري فً أعلى مستوٌات القٌادة العسكرٌة فً ٌو -

ٌولٌو، بعد ثالثة أٌام فقط ِمن قبول قرار وقؾ إطالق النار  ٕٔ

الذي أصدره مجلس اْلمن؛ مما أدى إلى ظهور روٍح جدٌدٍة، 

 وتؽٌر فً الفكر ومناهج التخطٌط وأسالٌب التنفٌذ. 

ا عن المؽاالة والتضخٌم أو  - تحدٌد ودراسة أسباب الهزٌمة بعٌدًّ

، أو االستسالم للشعور التهوٌن والتقلٌل، أو إخفاء لألسباب

 بالذنب أو الٌؤس.

حصر وتحدٌد حجم الخسائر فً المقاتلٌن والمعدات، لتعوٌض  -

ما فقد، والتمهٌد إلعادة البناء العسكري، وتحدٌد الجهد 

المطلوب والخطط الكلٌة والجزئٌة الالزمة والمساحة الزمنٌة 

 للتنفٌذ.

وكوادر الفنٌٌن  توفٌر العدد المطلوب ِمن الطٌارٌن البارعٌن، -

ا على أعمال الصٌانة واإلصالح والتؽلب  ا جٌدًّ المدربٌن تدرٌبًّ

 على أعمال اإلعاقة المعتادة والطارئة. 

ا،  - توفٌر طائرات ِمن نوعٌات متقدمة والتدرب علٌها جٌدًّ

وإدخال التعدٌالت المطلوبة علٌها لتجاري ما علٌه طائرات العدو 

إلٌكترونٌة متقدمة، وقدرات عالٌة الحدٌثة التً تتمتع بإمكانٌاٍت 

 على المناورة. 

الدقة الكاملة فً تنفٌذ الخطط الجزئٌة ومشروعات التدرٌب،  -

والصبر على مشاق هذا التدرٌب، وعلى مصاعب إعادة البناء، 

مع المرونة فً معالجة المشاكل الطارئة أثناء التنفٌذ العملً 

 للخطط والمشارٌع. 

طاء فً حرب ٌونٌو، وابتكار الحلول معالجة ما سبق ِمن أخ -

 لما ٌجد ِمن تطورات، واالستعداد لما قد ٌظهر ِمن مفاجآت. 

متابعة ما علٌه العدو ِمن إمكانٌات، وما ٌتخذه ِمن وسائل  -

 تحدٌث، فً ؼٌر تهوٌن ِمن قدراته أو المبالؽة فٌها. 

لقد استطاعت القوات الجوٌة المصرٌة ِمن خالل العمل الشاق  -

تخطٌط الجٌد والتنفٌذ الدقٌق والتدرٌب المستمر أن تستعٌد وال

قوتها، وأن تجاري طٌران العدو فٌما علٌه ِمن قوة وفاعلٌة، 

ا؛ فؤصبحت قادرة على أداء كل  وتنوع وتقدم علمً، لتكون له نّدًّ

ما ٌجب علٌها ِمن الواجبات اْلساسٌة التً تكلؾ بها القوات 

 الجوٌة وبكفاءة.

 وفً مقدمتها: 

القدرة على الردع الجوي ْلي هجماٍت جوٌة ِمن العدو،  -ٔ

خاصة بعد استكمال بناء حائط الصوارٌخ، وكان الوصول إلى 

هذا المستوى واالستعادة الكاملة للٌاقة القتالٌة فً فترة زمنٌة 

قصٌرة فً ؼاٌة اْلهمٌة إللزام العدو بالعودة إلى الحجم الحقٌقً 

ا عن أوهام السٌاد ة الجوٌة، والذراع الطوٌلة القادرة لقوته بعٌدًّ

 على الوصول ْلي هدٍؾ فً أي وقت. 

استعادة القدرة على االستطالع الجوي لمسرح العملٌات،  -ٕ

لمعرفة مراكز تجمعات واتجاهات تحركات قوات العدو، وهً 

مهمة خطٌرة ٌتحدد على ضوء نتائجها المهام القتالٌة التً 

ة وأن الجٌوش المٌدانٌة بجمٌع ٌتعٌن القٌام بها ضد العدو، خاص

فروعها البرٌة والبحرٌة تعتبر فً حاجة مستمرة إلى هذه 

 المعاونة ِمن القوات الجوٌة. 

مقاومة استطالعات العدو لمواقعنا، وقد نجحت قواتنا الجوٌة  -ٖ

بالتعاون مع قواعد الصوارٌخ المضادة للطائرات فً ذلك لدرجٍة 

ِمن طائرات استطالع بالؽة كبٌرٍة، رؼم ما تملكه إسرائٌل 

التطور، وتتمتع بمستوٌات عالٌة ِمن اإلمكانٌات الفنٌة 

 والسرعات الهائلة والقدرة على المناورة.

توفٌر الحماٌة الجوٌة للقوات المسلحة واْلهداؾ الحٌوٌة  -ٗ

للدولة ضد هجمات الطٌران المعادي بالتعاون مع وسائل الدفاع 

 الجوي.

جوٌة على مواقعنا واالشتباك معها، صد هجمات العدو ال -٘

 ومنعها ِمن تنفٌذ ضرباتها. 

تقدٌم الؽطاء الجوي واْلمن الالزم للقوات البرٌة فً  -ٙ

عملٌاتها، والسٌطرة الجوٌة فوق مسرح العملٌات ولو لفتراٍت 
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ا تكون قْبل بدء العملٌات، بتوجٌه ضرباٍت مركزة  محدودٍة، وؼالبًّ

وسائل دفاعه الجوي، ومواقع ضد العدو ومراكز قٌاداته، و

 التوجٌه واإلعاقة والشوشرة. 

إسكات مدفعٌة العدو التً تهدد القوات المشتبكة فً القتال،  -7

وتصب علٌها نٌرانها الضارٌة وتمنع تقدمها، فٌدك سالح 

الطٌران بطارٌاتها، وٌدمر مراكز السٌطرة والتوجٌه التً تتحكم 

 فً عملٌاتها. 

لتً ٌتم فٌها بطائرات النقل المخصصة نقل عملٌات اإلبرار ا -8

الجنود والمعدات، أو بطائرات الهلٌكوبتر التً تتولى نقل قوات 

المظالت والصاعقة، وجماعات االستطالع الجوي وإسقاطهم 

خلؾ خطوط العدو، والتً تم تنفٌذ العدٌد منها بنجاٍح خالل 

 عملٌات حرب االستنزاؾ داخل سٌناء. 

عادي بتؤمٌن الخطوط الخلفٌة وحماٌة اْلهداؾ منع اإلبرار الم -9

الحٌوٌة ِمن أي إبرار للعدو بري أو بحري، والقضاء على أي 

قوات ٌوجهها العدو للقٌام باإلبرار سواء كانت وهً فً الجو أو 

 فً البحر، أو بعد نزولها على اْلرض. 

عملٌات اإلمداد أو اإلخالء، بإمداد القوات أثناء العملٌات  -ٓٔ

ا فً اْلماكن أو اْلحوال التً ال تسمح بّرًّ  ا، خصوصًّ ا أو بحرًّ

باإلمداد بالطرق العادٌة، أو إخالء خسائر العملٌات فً اْلفراد أو 

المعدات، كنقل الجرحى إلى المستشفٌات، والمعدات المعطلة إلى 

 ورش اإلصالح. 

ضرب اْلهداؾ اإلستراتٌجٌة للعدو والمواقع التعبوٌة  -ٔٔ

سٌة المإثرة فً المجهود الحربً للعدو التً واْلهداؾ الرئٌ

توجد فً العمق، وكذلك تجمعات سفن العدو فً عرض البحر 

 بمختلؾ أنواعها بالتعاون مع القوات البحرٌة.

لقد كان نجاح القوات الجوٌة فً استعادة دورها وفاعلٌتها ِمن 

جدٌٍد إلى جانب إعادة بناء قواعد الصوارٌخ المتقدمة على 

ما ٌمكن معه توفٌر الحماٌة الجوٌة ْلي قوات مصرٌة ب-الجبهة 

هً البداٌة الحقٌقٌة لتعدٌل  -تعبر لعدة كٌلو مترات شرق القناة

-( لتتحول إلى خطة هجومٌة ٕٓٓوتطوٌر الخطة الدفاعٌة )

ا ًٌّّ ا ال نظر ًٌّّ ا التفكٌر فً عبور قواتنا  -عمل ًٌّّ إذ كان ٌستحٌل عمل

ى توفٌر الحماٌة الجوٌة لها، ومنع للقناة قْبل التؤكد ِمن القدرة عل

السٌادة الجوٌة للعدو فوقها؛ لئال تتكرر مؤساة هزٌمة قواتنا 

 م. 9ٙ7ٔالبرٌة فً حرب ٌونٌو 

ومما ٌدل على درجة كفاءة قواتنا الجوٌة العالٌة وقدرتها الكبٌرة 

أنه تقرر إلؽاء الضربة  على تحقٌق ما تكلؾ به ِمن مهاٍم:

م بعد النجاح الكبٌر 97ٖٔأكتوبر  ٙم الجوٌة الثانٌة عصر ٌو

قْبل عبور -الذي تحقق بتدمٌر معظم اْلهداؾ المطلوب تدمٌرها 

ا؛  -القوات البرٌة ِمن خالل الضربة الجوٌة اْلولى التً تمت ظهرًّ

إذ كان ِمن المخطط له القٌام بالضربة الجوٌة الشاملة اْلولى فً 

لٍة ثانٌة فً الساعة الساعة الثانٌة، ثم القٌام بضربٍة جوٌٍة شام

ا ِمن -الرابعة والنصؾ  أي بعد ساعتٌن ونصؾ ساعة تقرٌبًّ

بعد مراجعة نتائج الضربة اْلولى، لتدمٌر ما لم  -الضربة اْلولى

ا،  ٌتم تدمٌره فً الضربة اْلولى؛ لضمان شل قدرة العدو تمامًّ

ومنع تعرضه لقواتنا البرٌة خالل عبورها للقناة، فجاءت 

ضربة اْلولى مإكدة على تدمٌر معظم اْلهداؾ مراجعة نتائج ال

المطلوب تدمٌرها، بما ال ٌحتاج اْلمر معه إلى تنفٌذ ضربة جوٌة 

 شاملة ثانٌة. 

ن القوات الجوٌة والمدفعٌة  ٌْ وٌدل على براعة التنسٌق ب

أكتوبر  ٙالمصرٌة خالل الضربة الجوٌة الشاملة ظهر ٌوم 

العدو داخل  طائرة مصرٌة بضرب قوات ٕٕٓقٌام  م،97ٖٔ

عمق سٌناء والعودة سالمة أثناء القصؾ المدفعً العنٌؾ 

لخطوط العدو على طول الجبهة فً نفس الوقت، ِمن خالل اتخاذ 

الطائرات المؽٌرة فً الذهاب والعودة مسارات متفق علٌها ال 

تتعارض مع القصؾ المدفعً القوي والمركز على طول الجبهة 

 فً نفس الوقت. 

)"كلمة السر: مذكرات محمد حسنً مبارك  ع:لالستزادة راج

م"، سجلها وكتبها محمد 97ٖٔأكتوبر  -م 9ٙ7ٌٔونٌو 

 م(. ٖٕٔٓالشناوي ط. دار نهضة مصر. ط. أولى، أكتوبر 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


11 
 

 (ٔالتوازن فً البالغ والبناء )

 ٌن عٌدكتبه/ نور الد

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

فعلى أهل العلم والدعاة القدر اْلكبر فً البناء، كما أن لهم اْلجر 

اْلعظم ٌوم الحصاد، فداللتهم مالط الحمال، وأعمدة الجدران، 

وحصٌرة البنٌان، فؤمانتهم أوثق، وحملهم أثقل، وإلٌك البٌان: 

ا َعَرْضَنا ) َن أَْن إِنَّ ٌْ َماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِل َفؤََب اْْلََماَنَة َعلَى السَّ

ا َجُهوالًّ  ُه َكاَن َظلُومًّ ْحِمْلَنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِْنَساُن إِنَّ ٌَ )

َ ، واذكر ذلك: )(7ٕ)اْلحزاب:
َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتُخوُنوا هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ُسو ، فعملكم (7ٕ)اْلنفال:( لَ َوَتُخوُنوا أََماَناتُِكْم َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َوالرَّ

ا عمل ِمن شرؾ قبلكم ) رًّ ا َوُمَبشِّ ا أَْرَسْلَناَك َشاِهدًّ ًُّ إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ا ا ُمنٌِرًّ ِ بِإِْذنِِه َوِسَراجًّ
ا إِلَى هللاَّ ًٌّ ا . َوَداِع  .(ٙٗ-٘ٗ)اْلحزاب:( َوَنِذٌرًّ

 لتوازن فً البالغ: أوالًّ: ا

 فمما تجدر اإلشارة إلٌه أوالًّ هو التوازن الداخلً عند الداعٌة:

له سمات ودالئل،  -صلى هللا علٌه وسلم-فختم الرسالة بمحمٍد 

َوأَْنَزْلَنا : )-تعالى-منها كمال شرعته وتتمٌمها لما سبقها، قال 

ِه  ٌْ ا َعلَ ِمنًّ ٌْ ِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَه ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ قًّا لَِما َب َك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ ٌْ إِلَ

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ  ِبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ُ َواَل َتتَّ
َنُهْم بَِما أَْنَزلَ هللاَّ ٌْ َفاْحُكْم َب

ةًّ َواِحَدةًّ لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةًّ  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ
ا َولَْو َشاَء هللاَّ َوِمْنَهاجًّ

ِ َمْرِجُعُكْم  َراِت إِلَى هللاَّ ٌْ ْبلَُوُكْم فًِ َما آَتاُكْم َفاْسَتبِقُوا اْلَخ ٌَ َولَِكْن لِ

َنُهْم بَِما أَ  ٌْ ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم فٌِِه َتْخَتلِفُوَن . َوأَِن اْحُكْم َب َنبِّ ٌُ ا َف ْنَزلَ َجِمٌعًّ

 ُ ْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما أَْنَزلَ هللاَّ ٌَ بِْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن  ُ َواَل َتتَّ هللاَّ

ٌُِصٌَبُهْم بَِبْعِض ُذُنوِبِهْم  ُ أَْن 
ٌُِرٌُد هللاَّ َما  َك َفإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَْم أَنَّ ٌْ إِلَ

اِس لََفاِسقُونَ  ا ِمَن النَّ  . (9ٗ-8ٗلمائدة:)ا( َوإِنَّ َكثٌِرًّ

اِء ِمْن َقْبلًِ، وعن أبً هرٌرة أن النبً قال: ) ٌَ َمَثلًِ َوَمَثلَ اْلَْنبِ

ٍة،  ٌَ ا َفؤَْحَسَنُه َوأَْجَملَُه، إاِلَّ َمْوِضَع لَبَِنٍة ِمْن َزاِو تًّ ٌْ َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى َب

قُولُوَن  ٌَ ْعَجُبوَن لَُه، َو ٌَ ُطوفُوَن بِِه، َو ٌَ اُس  َهالَّ ُوِضَعْت َفَجَعلَ النَّ

ٌنَ  ٌِّ بِ  .)متفق علٌه(( َهِذِه اللَّبَِنُة؟ َقالَ: َفؤََنا اللَّبَِنُة َوأََنا َخاتُِم النَّ

"اعلم أن بدء الشرائع كان على التخفٌؾ، فال قال ابن الجوزي: 

ٌعرؾ فً شرع نوح وهود وصالح وإبراهٌم تثقٌل، ثم جاء 

ن ذلك، وجاءت موسى بالتشدٌد واإلثقال، وجاء عٌسى بنحٍو مِ 

تنسخ تشدٌد أهل الكتاب، وال  -صلى هللا علٌه وسلم-شرٌعة نبٌنا 

تطلق فً تسهٌل َمن كان قبلهم، فهً على ؼاٌٍة ِمن االعتدال مع 

ما تحوي ِمن محاسن اآلداب، وتلقٌح العقول وتعلٌم الفطنة، 

وتدل على استنباط خفً المعانً، إلى ؼٌر ذلك مما لم ٌكن فٌما 

 . مشكل الصحٌحٌن( )كشؾتقدم" 

فهذه سمة الرسالة الخاتمة، فال ٌنبؽً للداعٌة أن ٌحمل الناس 

على الشطط أو التساهل، بل أمانة البالغ إما أن ٌنجو بها أو 

فال الضؽوط تسوغ له تحرٌؾ  ٌصٌر أهلك الخلق بتحرٌفه لها،

المنهج المستؤمن علٌه، وال رفض الناس له سبب لترخٌص 

بحرص علٌهم، وٌذكر توقٌعه عن شرعه،  التسٌب لهم، بل ٌبلػ

، ولٌذكر توصٌفه -صلى هللا علٌه وسلم-وبالؼه عن ربه ونبٌه 

وموقعه، فال هو الرب وال المشرع، وإن تعدى أخذ بعظٌم 

ا: ) َنا َبْعَض اْْلََقاِوٌِل . جرٌرته، قال هللا متوعدًّ ٌْ لَ َعلَ َوَلْو َتَقوَّ

ِمٌِن . ُثمَّ  ٌَ لََقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتٌَِن . َفَما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد  َْلََخْذَنا ِمْنُه بِاْل

َها ، وقال هللا رب العالمٌن: )(ٙٗ-ٗٗ)الحاقة:( َعْنُه َحاِجِزٌنَ  ٌُّ ا أَ ٌَ

َك َوإِْن لَْم َتْفَعلْ َفَما َبلَّْؽَت ِرَسالََتُه  َك ِمْن َربِّ ٌْ ُسولُ َبلِّْػ َما أُْنِزلَ إِلَ الرَّ

ْعِصُمكَ  ٌَ  ُ
ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرٌنَ  َوهللاَّ ٌَ َ اَل 

اِس إِنَّ هللاَّ ( ِمَن النَّ

 . (7ٙ)المائدة:

 (.َفَما َبلَّْؽَت ِرَسالََتهُ هل سمعت ما قٌل؟! )

فإٌاك أن تظن أن أذى الناس مسوغ لعدم البالغ الحق بال تحرٌٍؾ 

ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ أو كتماٍن ) ٌَ  ُ
ن بالغ الدَوهللاَّ ٌْ ٌن (، فوازن ب

 وعدم التفات قلبك لرضا الناس أو سخطهم.

 وهللا أسؤل أن ٌرفعنا ببالغ الدٌن واالستعمال فً طاعته.

  والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 حل مشاكلنا فً العودة إلى شرع ربنا

 كتبه/ أحمد حمدي 

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

فِمن المشاكل واْلزمات التً شؽلت الرأي العام والبرامج 

الحوارٌة، ظاهرة كثرة حاالت الطالق بنسٍب مفجعٍة ومفزعٍة 

حالة طالق  ٕٓ٘دقائق، أي بمعدل  ٗلدرجة حالة طالق كل 

ا؛ مما أدى لوجود حوالً  ًٌّّ  ملٌون مطلقة فً مصر. ٌٗوم

بد ِمن طرح بعض الحلول الجذرٌة والشرعٌة لهذه المشكلة فال

الضخمة التً تهدد السلم االجتماعً وتإدي إلى التفكك اْلسري 

وتشرٌد اْلطفال، لذلك كانت هذه النصائح والتوجٌهات بشؤن هذه 

 القضٌة:

قْبل أن ٌشرع الزوج والزوجة فً الكالم عن تكالٌؾ الزواج  -ٔ

ٌت وتشطٌب الشقة، ومكان الفرح وفستان الفرح، وأثاث الب

وكٌفٌته وتفاصٌله، البد أن ٌتعلم ابتداءًّ حسن اختٌار شرٌكة 

حٌاته أو شرٌك حٌاتها وفقًّا للدٌن واْلخالق والتربٌة، والقٌم 

والكفاءة بٌنهما، ولٌس البحث عن المال والعائالت والشهادات 

ر الظف -صلى هللا علٌه وسلم-والجمال، فقد كانت وصٌة النبً 

 بذات الدٌن. 

أن نتعلم الحقوق الزوجٌة وحسن المعاشرة والمعاملة،  -ٕ

فالقوامة لٌست بعلو الصوت أو الضرب أو اإلهانة، ولكن 

بالحكمة والحزم وقوة الدٌن والعلم والفهم، وللنظر كٌؾ كان 

زوجاته؛ فالبد ِمن التؽافل  -صلى هللا علٌه وسلم-ٌعامل النبً 

 عن الزالت.

صلى هللا -لحٌاة الزوجٌة على كتاب هللا وسنة نبٌه أن تبدأ ا -ٖ

فً بٌٍت ِمن بٌوت هللا بعٌد عن المنكرات واالختالط،  -علٌه وسلم

ا  ًٌّ وكشؾ العورات ومزمار الشٌطان، فتبدأ الحٌاة بطاعة هللا داع

 بالتوفٌق ورجاء السعادة والحٌاة الطٌبة الهنٌئة. -عز وجل-هللا 

التً علٌه تجاه اآلخر قْبل أن  أن ٌإدي كل طرؾ الواجبات -ٗ

ٌسؤل عن حقه، واإلحسان أن ٌحسن لَمن أساء إلٌه، وأن ٌعفو 

 وٌصفح، وٌتعامل بالرفق واللٌن. 

عدم توسٌع دائرة المشكلة بكثرة اْلطراؾ الخارجٌة حتى ال  -٘

: -تعالى-تكبر، والسعً إلى االلتزام بخطوات القرآن العظٌم، قال 

ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فًِ اْلَمَضاِجِع  َوالالَّتًِ َتَخافُونَ )

: -صلى هللا علٌه وسلم-، قال (ٖٗ)النساء:( َواْضِرُبوُهنَّ 

حٍ ) ا ؼٌر ُمَبرِّ ا، وال )رواه مسلم(( َفاْضِرُبوُهنَّ َضْربًّ ، ال ٌكسر عظمًّ

ا، وٌكون آخر العالج الكً وبرحمٍة وشفقٍة وتؤدٌٍب،  ٌترك أثرًّ

ا.ولٌس انتق  امًّ

ن العباد، قال  -ٙ ٌْ ٌْن هللا ٌصلح هللا بٌنك وب -أصلح ما بٌنك وب

َنُهَما إاِلَّ : )-صلى هللا علٌه وسلم ٌْ َق َب ٌَُفرَّ َما َتَوادَّ اْثَناِن فًِ هللا َف

ٌُْحِدُثُه أََحُدُهَما )رواه البخاري فً اْلدب المفرد، وصححه ( بَِذْنٍب 

د أثر معصٌتً فً خلق . وقال أحد السلؾ: "إنً ْلجاْللبانً(

 دابتً وزوجتً!".

ن  ٌْ فالبد ِمن المبادرة بالتوبة ِمن الذنوب حتى ٌصلح هللا ب

الزوجٌن، وإذا أردت زوجة مثل عائشة، فكن لها مثل محمٍد، 

 وإذا أردت زوجة مثل فاطمة، فكن لها مثل علً.

ا على رقبة زوجتك.  -7  ال تجعل لفظ الطالق سٌفًّا مسلطًّ

الرجل؛ ْلنه أكثر رجاحة للعقل، وال تتحكم فٌه الطالق بٌد  -8

العاطفة وٌنظر لعواقب اْلمور ومآالتها، وخطورة هدم اْلسرة، 

 وال ٌتسرع وال ٌندفع، وال ٌتهور وٌسٌر وراء ؼضبه!

صلى هللا علٌه -ال ٌجوز الحلؾ بالطالق وبؽٌر هللا، قال  -9

ِر هللا َفَقْد أَْشَركَ : )-وسلم ٌْ )رواه أحمد والترمذي، ( َمْن َحلََؾ بَِؽ

 .وصححه اْللبانً(

نة أال تطلق زوجتك فً طهر جامعتها فٌه، أو  -ٓٔ ِمن السُّ

تطلقها وهً حائض؛ فهذا طالق بدعً، وِمن النادر أن تجد هذه 

-الحالة فتضطر إلى انتظار انتهاء فترة الطهر والحٌض فٌكون 

 زال داعً الؽضب. -بإذن هللا

ِمن الشٌطان الرجٌم، وتوضؤ  إذا ؼضبت فاستعذ باهلل -ٔٔ

)رواه ( الَ َتْؽَضبْ : )-صلى هللا علٌه وسلم-واجلس واضطجع، قال 

 .البخاري(
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نة: اإلشهاد على الطالق، فإذا أشهدت رجلٌن  -ٕٔ ِمن السُّ

ا عن قرار الطالق وهدم بٌتك، فما ِمن بٌٍت  فإنهما ٌرجعانك ؼالبًّ

 إال وفٌه مشكلة.

ْخُرْجَن إاِلَّ أَْن ال ُتْخرِ : )-تعالى-قال  -ٖٔ ٌَ ٌُوتِِهنَّ َوال  ُجوُهنَّ ِمْن ُب

َنةٍ  ٌِّ ؤْتٌَِن بَِفاِحَشٍة ُمَب ا ال تترك البٌت (ٔ)الطالق:( ٌَ ًٌّّ ، فالمطلقة رجع

إلى بٌت أبٌها، وال ٌجوز طردها؛ ْلن خروجها ٌزٌد المشكلة 

وٌإدي إلى دخول أطراؾ خارجٌة، ولكن عدم الخروج ِمن البٌت 

ما ترى منها ما ٌدعوك إلى نكاحها، فٌرق قلبك فترة العدة رب

 وتراجعها.

صلى هللا علٌه -فالمهم أنه لو التزم الناس بشرع هللا وسنة النبً 

فً الزواج أو حتى فً الطالق؛ لقلت حاالت الطالق أو  -وسلم

 تكاد أن تنعدم. 

 فاللهم أصلح بٌوت المسلمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (ِٗعبر ِمن قصص اْلنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة

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

 :-علٌه السالم-نوح  -ب

بكونها تجربة دعوٌة  -علٌه السالم-تمٌزت سٌرة نبً هللا نوح 

اَفَلبَِث فٌِِهْم أَْلَؾ َسَنٍة إاِلَّ خَ طوٌلة ) ، (ٗٔ)العنكبوت:( ْمِسٌَن َعامًّ

َربِّ إِنًِّ بدعوِة قومه بكل طرٌقة ووسٌلة ) -علٌه السالم-قضاها 

ا . َوإِنًِّ  ِزْدُهْم ُدَعائًِ إاِلَّ فَِرارًّ ٌَ ا . َفلَْم  الًّ َوَنَهارًّ ٌْ َدَعْوُت َقْوِمً لَ

انِِهْم َواْسَتْؽَشْوا ُكلََّما َدَعْوُتُهْم لَِتْؽِفَر لَُهْم َجَعلُوا أََصابَِعُهْم فًِ آذَ 

ا . ُثمَّ  ا . ُثمَّ إِنًِّ َدَعْوُتُهْم ِجَهارًّ وا َواْسَتْكَبُروا اْستِْكَبارًّ اَبُهْم َوأََصرُّ ٌَ ثِ

ا  .(9-٘)نوح:( إِنًِّ أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَرارًّ

وفً هذه المرحلة الدقٌقة ِمن حٌاة أمة اإلسالم كم نحتاج إلى 

وهداٌة الناس  -عز وجل-ادة الدعوة إلى عبادة هللا تفعٌل عب

، والسعادة فً ظل شرٌعة الرحمن، -عز وجل-لرحمة هللا 

والخروج ِمن ظلمات الجاهلٌة المعاصرة وقٌود الحداثة 

 العلمانٌة. 

وفً ظل محاصرة المنابر الدعوٌة اإلعالمٌة والعبث بمناهج 

بوٌة، فإن التعلٌم، ومحاصرة دور المساجد والمحاضن التر

واجب الدعوة الفردٌة لألهل واْلصدقاء والزمالء، وعْبر 

الوسائل الحدٌثة ٌتعاظم وٌتضاعؾ، وهذا أصالًّ ِمن أعظم 

َوَمْن أَْحَسُن َقْوالًّ ونعٌمه ) -عز وجل-اْلبواب الموصلة لرضا هللا 

 ِ ْن َدَعا إِلَى هللاَّ  .(ٖٖ)فصلت:( ِممَّ

ا على تعاهد أسرنا الضٌق ة والواسعة، ودائرة فلنحرص جمٌعًّ

الزمالء واْلصدقاء بالرسائل والمقاطع الدعوٌة والعلمٌة 

واستؽالل مواسم الخٌر والطاعات المناسبة ْلعمارهم وأحوالهم، 

بتذكٌرهم بها وحّثهم على استثمارها وتبصٌرهم بخطر المعاصً 

والمنكرات بعامة، والتركٌز على تفصٌل ما ٌشٌع بٌنهم وحولهم 

أسوة لنا بطول النفس والصبر  -علٌه السالم-وح منها، ولٌكن ن

على دعوتهم، وتنوٌع اْلسالٌب واْلدوات فً دعوتهم، حتى 

 نحّصن أمتنا ومجتمعنا ِمن طوفان الشهوات والشبهات الزاحفة.

أن تشكٌكات المنكرٌن  -علٌه السالم-وِمن ِعبر قصة نوح 

الزمن والجاحدٌن ْلنوار النبوة والوحً الٌوم هً هً منذ ذلك 

القدٌم! فقد رفض زعماء وكفار قومه رسالته ونبّوته؛ ْلنه بشر 

ا ِمْثلََنا )مثلهم!  َفَقالَ اْلَمأَلُ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك إاِلَّ َبَشرًّ

ْأيِ َوَما َنَرى لَُكمْ  َبَعَك إاِلَّ الَِّذٌَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي الرَّ  َوَما َنَراَك اتَّ

ُكْم َكاِذِبٌنَ  َنا ِمْن َفْضٍل َبلْ َنُظنُّ ٌْ  .(7ٕ)هود:( َعلَ

علٌه -وللٌوم، فإن فً المالحدة والكفار المنكرٌن لنبّوة محمد 

ا  -الصالة والسالم صلى هللا علٌه -َمن ٌبررون كفرهم بؤن محمدًّ

بشر مثلنا، فلِم نطٌعه ونصدقه؟! وبعضهم ِمن دعاة  -وسلم

فره وإلحاده بالزعم بؤن الملتزمٌن العقلنة والفهلوة ٌبرر ك

نٌن هم ِمن السّذج والُبْله! ٌّ  والمتد

فهل  والطعن فً بشرٌة اْلنبٌاء مناقض للعقالنٌة الحقة؛

سنرفض كل ما جاء به البشر ِمن العلوم والمعارؾ ْلنهم بشر؟! 

ا للحضارات والمدنٌة التً عرفتها البشرٌة فً  ألٌس هذا هدمًّ

ا لٌس فٌه مطعن عند العقالء.مسٌرتها؟! فكون اْلنبٌا  ء بشرًّ

والسبب فً تشابه تبرٌرات الكفار لكفرهم عْبر التارٌخ أن 

ِهْم إِْبلٌُِس ) معلمهم واحد، وهو إبلٌس وأعوانه: ٌْ َق َعلَ َولََقْد َصدَّ

َبُعوهُ إاِلَّ َفِرٌقًّا ِمَن اْلُمْإِمنٌِنَ  ُه َفاتَّ ، فعلى أهل اإلٌمان (ٕٓ)سبؤ:( َظنَّ

 -عز وجل-فساد تشكٌكات الكفار تجاه اإلٌمان باهلل التنبه إلى 

ورسله وأنبٌائه، وأنها افتراءات فاشلة ومتكررة عْبر التارٌخ، 

وهً ِمن وحً الشٌطان مهما زخرفوها بالعبارات العصرٌة 

 والمصطلحات البراقة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 !نا الملكأ

 كتبه/ جمال فتح هللا عبد الهادي

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

أاَل َوإِنَّ فًِ اْلَجَسِد ُمْضَؽةًّ : )-صلى هللا علٌه وسلم-فقد قال النبً 

إَِذا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، أاَل 

ًَ اْلَقْلبُ وَ   . )متفق علٌه(( ِه

وقال أبو هرٌرة: "القلب ملك واْلعضاء جنوده، فإذا طاب الملك 

 طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده".

الملك المستعمل لجمٌع آالت البدن، والمستخدم لها؛  والقلب:

أشرؾ اْلعضاء على اإلطالق، وجمٌع أعضاء البدن وأجزائه 

ا بما فٌه وأبعاضه جنود تابعة  لهذا القلب، فإذا كان القلب صالحًّ

ا لزم ضرورة صالح الجسد بالقول  ًٌّّ ا وعمالًّ قلب ِمن اإلٌمان علمًّ

الظاهر والعمل باإلٌمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحدٌث: قول 

وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع 

 ، وإذا فسد فسد. للباطن الزم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر

"هً اْلصل المراد المقصود،  قال ابن القٌم عن أعمال القلوب:

وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، والنٌة بمنزلة الروح، 

والعمل بمنزلة الجسد لألعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات، 

وكذلك العمل إذا لم تصحبه النٌة فحركة عابث. فمعرفة أحكام 

معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هً أصلها، وأحكام القلوب أهم ِمن 

 الجوارح متفرعة علٌها".

"ثم القلب هو اْلصل، فإذا كان فٌه معرفة  وقال شٌخ اإلسالم:

وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ال ٌمكن أن ٌتخلؾ البدن 

عما ٌرٌده القلب؛ واإلٌمان أصله فً القلب، وهو اإلٌمان باهلل 

له، فإذا كان اإلٌمان فً القلب، فقد صلح ومالئكته وكتبه ورس

القلب، فٌجب أن ٌصلح سائر الجسد، فلذلك هو ثمرة ما فً 

 القلب؛ فلهذا قال بعضهم: اْلعمال ثمرة اإلٌمان.

وإذا أفرد اإلٌمان أدخل فٌه اْلعمال الظاهرة؛ ْلنها لوازم ما فً 

 القلب؛ ْلنه متى ثبت اإلٌمان فً القلب والتصدٌق بما أخبر به

الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة، فإنه ما أسر أحد 

سرٌرة إال أبداها هللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا 

ثبت التصدٌق فً القلب لم ٌتخلؾ العمل بمقتضاه ألبتة، فال 

تستقر معرفة تامة ومحبة صحٌحة، وال ٌكون لها أثر فً 

ه لوازمه، فإن الظاهر؛ ولهذا ٌنفً هللا اإلٌمان عَمن انتفت عن

َولَْو َكاُنوا : )-تعالى-انتفاء الالزم ٌقتضً انتفاء الملزوم، كقوله 

اء ٌَ َخُذوُهْم أَْولِ ِه َما اتَّ ٌْ ًِّ َوَما أُنِزلَ إِلَ بِ ( ٌُْإِمُنوَن بِاهلل والنَّ

، فالظاهر والباطن متالزمان، ال ٌكون الظاهر (8ٔ)المائدة:

ا إال مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فالبد أن  مستقٌمًّ

 ٌستقٌم الظاهر".

"القوم إذا صلحت قلوبهم فلم ٌبَق فٌها وقال الحافظ ابن رجب: 

، -عز وجل-إرادة لؽٌر هللا صلحت جوارحهم، فلم تتحرك إال هلل 

 وبما فٌه رضاه".

ا: "وٌلزم ِمن صالح حركات القلب صالح حركات  وقال أٌضًّ

 الجوارح".

ٌْن صالح وبعض َمن نقص علمه قد ٌظ ن أن هناك انفصاالًّ ب

صلى هللا -القلب وصالح العمل الظاهر، وقد ٌستدل بقول النبً 

ْقَوى َهاُهَنا: )-علٌه وسلم اٍت. التَّ ٌُِشٌُر إِلَى َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ ( َو

، وهذا فهم خاطئ للشرٌعة، وإنما ٌدعو إلٌه أحد )رواه مسلم(

 أمرٌن: إما الجهل، وإما الهوى.

أن اإلٌمان قول وعمل ونٌة، وأن صالح  علٌنا أن نعلم: والواجب

الباطن ٌإثِّر فً صالح الظاهر، وكلما ازداد صالح الباطن كان 

 ذلك زٌادة فً صالح الظاهر.

ا: حدٌث أبً هرٌرة رضً أن  ومما ٌدل على هذا الترابط أٌضًّ

ْنُظُر إِلَى ُصوَ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-النبً  ٌَ ِرُكْم إِنَّ هللاَ اَل 

ْنُظُر إِلَى ُقلُوبُِكْم َوأَْعَمالُِكمْ  ٌَ  . )رواه مسلم(( َوأَْمَوالُِكْم، َولَِكْن 

ا، وٌتجنب  فٌجب على المسلم أن ٌهتم بصالح قلبه، فٌتفقده دائمًّ

ما قد ٌعرض له ِمن المفسدات؛ سواء أكانت ِمن الشبهات أم ِمن 

اء البدن، الشهوات؛ وذلك ْلنه إذا صلح القلب تبعته جمٌع أعض

كما ٌنبؽً على الدعاة والمعلمٌن أن ٌهتموا بإصالح قلوب 

العباد، فإنها إذا صلحت استجاب الناس لشرٌعة هللا، ورؼبوا 

 فٌما عنده.
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، واللجوء -تعالى-التضرع إلى هللا  ومما ٌعٌن على صالح القلب:

ا عن دعاء عباده  -تعالى-إلٌه، وكثرة الدعاء؛ قال  مخبرًّ

َتَنا َوَهْب لََنا علم: )الراسخٌن فً ال ٌْ َنا اَل ُتِزْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَد َربَّ

ابُ  َك أَْنَت اْلَوهَّ  . (8)آل عمران:( ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةًّ إِنَّ

َؾ : )-صلى هللا علٌه وسلم-وكان ِمن دعاء النبً  اللُهمَّ ُمَصرِّ

ْؾ قُلُوَبَنا َعلَى َطاَعِتكَ  صلى هللا -، وكان سلم()رواه م( اْلقُلُوِب َصرِّ

أن ٌدعوا بهذا  -رضً هللا عنهم-ٌعلِّم أصحابه  -علٌه وسلم

ا َصاِدقًّاالدعاء: ) ا، َولَِسانًّ ا َسلٌِمًّ )رواه أحمد والنسائً، ( َوأَْسؤَلَُك َقْلبًّ

 .وصححه اْللبانً(

  فنسؤل هللا أن ٌصلح قلوبنا.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 )ٔهوان المسلمٌن )

 كتبه/ صبري سلٌم

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

فقد هان المسلمون على الدنٌا حتى أصبحوا ِمن الهوان بما لم 

قد ألبسهم  -تعالى-ٌعد ٌؤبه بهم أحد؛ سقطت هٌبتهم التً كان هللا 

واالعتصام بحبله المتٌن، وأصبحت  إٌاها لما أحسنوا توحٌد هللا

ا "ؼثاء كؽثاء السٌل"، نزع هللا الهٌبة  كثرتهم ال تؽنً عنهم شٌئًّ

ِمن قلوب أعدائهم لهم، وسلط علٌهم حب الدنٌا وكراهٌة الموت، 

عجزوا عن جهاد أنفسهم فكانوا عن جهاد عدوهم أعجز، وهانوا 

ا لذلك على حكامهم وعلى الناس؛ فؤصبح هإالء الح كام لهم تبعًّ

ا ٌؤكلون أرزاقهم  جالدٌن وظلمة ومستعبدٌن، ولصوصًّ

 وٌضربون أبشارهم، وٌقٌدون حرٌتهم.

فتركهم ْلعدائهم وسلط علٌهم  -عز وجل-وهانوا على هللا 

حكامهم، ونزع البركة ِمن بالدهم وأرضهم وسلط علٌهم هذه 

وحرائق وحوادث، إلخ،  النماذج ِمن سٌول وأنفلونزا طٌور،

 ٌرٌدون أن ٌنزعوا ما هم علٌه ِمن شر ولم ٌتفطنوا والنَّاس ال

-أن هللا مالك الملك ومالك الملوك، وأن العباد إذا أقبلوا على هللا 

أصلح لهم حكامهم وولى علٌهم حلماءهم، وأن العباد  -عز وجل

إذا فروا ِمن هللا وأؼضبوه، وهجروا تعالٌمه واستخفوا بدٌنه؛ 

ا ال ٌخافون هللا وال  سلط علٌهم أعداءهم، وسلط علٌهم حكامًّ

-ٌرقبون فً المسلمٌن إاّلًّ وال ذمة، وجهلوا أن البركة ِمن هللا 

 .-تعالى

ِمن معاٍص معٌنة  -علٌه الصالة والسالم-وكم حذرهم الرسول 

توعدهم إن هم ارتكبوها أن تنزع البركة ِمن أعمالهم وِمن 

رج وهوان المسلمٌن على هللا وعلى الناس فً الخا أرزاقهم،

والداخل قد ابتلوا بمثله سلفًّا، فكم مرت بالمسلمٌن ِمن أزمات 

وأعاصٌر، وكم اجتاح بالدهم ِمن طوفان مرات ِمن الصلٌبٌة 

ا، وإن زعمت أنها على دٌن  ا وال دٌنًّ الحاقدة التً ما تعرؾ رّبًّ

نبً كرٌم، وسلط علٌهم مرات أخرى مجموعات ِمن البشر 

ر؛ استباحوا بٌضتهم، واحتلوا الهمج الذٌن كانوا ٌعرفون بالتتا

ا.   مركز الخالفة ِمن بالدهم، وعثوا فً أرضهم فسادًّ

ا أخرى،  واجتاز المسلمون تلك المحن واجتازوا ِمن قبلها محنًّ

، -عز وجل-ْلن هذا وعد هللا وسوؾ تجتاز هذه الِمحنة والبد؛ 

لكنها طالت هذه المرة؛ ْلن المسلمٌن فً الحقٌقة تؽٌروا عما 

ٌه فٌما سلؾ، لقد احتلت بالدهم وسلط هللا علٌهم أراذل كانوا عل

خلقه فساموهم سوء العذاب، واستخفوا بالناس واستحلوا 

الدماء، ونهبوا اْلموال، من الهوان والمذلة أن تتحكم فٌنا دوٌلة 

ال تذكر مثل أثٌوبٌا فً موارد مٌاهنا، لكن المسلمون كانوا فً 

إلسالم رؼم أنهم كانوا هذه المحن القاسٌة ٌستمسكون بعزة ا

محتلٌن، وأن المحتل لهم فعل بهم اْلفاعٌل، لكنهم كانوا على 

عقٌدة ال ٌختلفون علٌها، وكانوا على منهج ٌعلمون أنه الحق، 

كانوا لٌس عندهم أدنى شك أن االسالم هو الدٌن الحق، وكانوا 

اد  ما ٌتشككون أن هإالء الهمج الؽالبٌن سواء كانوا ِمن ُعبَّ

اد أهوائهم لٌس معهم ِمن الحق شًء؛ الصلٌ ب أو كانوا من ُعبَّ

إنما هم ظلمة بؽاة، وأن الحق كله فً جانب المسلمٌن، لم ٌكن 

اإلسالم فً نفوسهم فً ذلك الوقت مجاالًّ لالختبار وال للتجربة، 

إنما كانوا ٌعلمون أن اإلسالم هو الدٌن الحق وأنهم رؼم ذلتهم 

أعداءهم رؼم كثرتهم وعلوهم فهم فهم على الدٌن الحقٌقً، وأن 

 كفرة لٌس معهم ِمن الحق شًء. 

أصبح المسلمون ال أقول فقط ٌنظرون إلى دٌنهم برٌبة، إنما 

ا،  فالدٌن ال ٌعرفه الجالسون أصبح الدٌن منحى فً حٌاتهم تمامًّ

على مقاعد الحكم وما تعرفه مإسسات الدول، فكلًّ فً جانٍب 

فً نفوس الناس؛ ذلك ْلن  والدٌن فً جانٍب، واهتزت القٌم

ا  ًٌّّ ا ثقاف المستعمرٌن لبالدهم أفسدوا عقٌدتهم، وؼزوهم ؼزوًّ

ا، وسلطوا علٌهم ناس ِمن بنً جلدتهم ٌنتسبون إلى  ًٌّّ وفكر

اإلسالم باالسم فقط، وما منهم إال ٌؽٌروا أسماءهم إلى أسماء 

الكفرة وقد أصبحوا منهم؛ إال أنهم ٌرٌدون الكٌد لهذا الدٌن وإلى 

هله، وجعلوهم أصحاب الفكر وأصحاب التوجٌه فً بالد أ

 المسلمٌن. 

فما تكاد ترى فً مراكز اإلعالم والتعلٌم والمإسسات التً لها 

دور كبٌر فً تنشئة اْلمة وتربٌة اْلجٌال إال رأٌت على رأسها 

لٌس  ِمن هإالء َمن بقٌت أسماإهم إسالمٌة والدٌن منهم برآء،

ذي أكلوا خٌره وأنكروا فضله، عندهم حتى والء لوطنهم ال

ا، واهتزت القٌم  هإالء أفسدوا على المسلمٌن دنٌاهم تمامًّ

ا، واستمرأ المسلمون الذلة والهوان ِمن كثرة ما  ا شدٌدًّ اهتزازًّ
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عاشوا فٌه كبنً إسرائٌل ِمن قبل، الذٌن استزلتهم الفراعنة 

 ٌقتلون أبناءهم وٌستحٌون نساءهم وٌفسدون علٌهم حٌاتهم.

 الشدٌد أصبح المسلمون فً موقؾ ال ٌحسدون علٌه؛ لألسؾ

لٌس فقط ْلنهم هانوا على أعدائهم فً بالد الكفر فقتلوهم 

وشردوهم، ولٌس كذلك فقط ْلنهم سلطوا علٌهم حكام ظلمة ال 

ا وال ُخلُقًّا، وال وطنٌة؛ فهذه أمور كلها ٌمكن أن  ٌعرفون دٌنًّ

الهوان، أسلموا ُتستدرك، ولكن اْلمر خطٌر مردوا على الذلة و

ٌُقاوم، ورضوا بالذلة والمهانة،  أنفسهم لؽٌرهم كؤنهم قدر ال 

 وتنازلوا عن عزة اإلسالم! 

وهذه أخطر محنة تمر بالمسلمٌن، وقد سبق للمسلمٌن أن 

اقتطعت ِمن بالدهم جنة أرضهم وهً اْلندلس، وسبق للمسلمٌن 

إن سلبت منهم قطعة ِمن أراضٌهم، ومقدس من  -وما ٌزال-

قدساتهم "وهو بٌت المقدس"، وسبق لهم أمور أخرى كثٌرة، م

هذا كله سبق للمسلمٌن، لكن قد بقً للمسلمٌن شًء هو الذي 

جعل المحن ال تثقل وطؤتها وال تطول مدتها؛ أال هً عزة المسلم 

عز -بدٌنه واعتزازه بعقٌدته ودٌنه هو الحق هو الذي شرعه هللا 

 وهو ناصره.  -وجل

 م والمسلمٌن.اللهم أعز االسال

 .-إن شاء هللا تعالى-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 !رسالة إلى مسإول

 كتبه/ سامح بسٌونً 

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

ا ما أخً ٌا َمن ُحملت اْلمانة، ُووضعت فً حٌز الم ًٌّّ سئولٌة أ

 كان موقعك. 

أهدي لك تلك المسلَّمات الواضحات ِمن باب التذكٌر، والذكرى 

 تنفع المإمنٌن.

االعتناء والتخطٌط إلدارة الواقع الذي ٌقع  المسإولٌة تعنً: -

 تحت نطاق مسئولٌتك والوصول به نحو اْلفضل.

إدراكك للمشكالت الموجودة فً نطاق  المسإولٌة تعنً: -

 ٌتك والعمل على حلها أوالًّ بؤول.مسإول

تحدٌد نقاط قوتك وضعفك بوضوح لتتحرك  المسإولٌة تعنً: -

 بؤلٌات مناسبة إلمكانٌاتك.

طول نفس وصبر متتابع، ومواجهة للواقع  المسإولٌة تعنً: -

ا لراحة النفس أو عدم  بتفاصٌله المإلمة ال الهروب منه إٌثارًّ

 ضٌق الصدر.

ابعة الدقٌقة ْللٌات التنفٌذ فً كل المت المسإولٌة تعنً: -

المساحات التً تحت مسإولٌتك مع الحركة الدءوبة للتقوٌم 

 السرٌع الدائم للوصول إلى نتائج مرضٌة.

أن مناقشة جمٌع اآلراء المطروحة لتطوٌر  المسإولٌة تعنً: -

المإسسة واالستماع الجٌد لجمٌع اآلراء المخالفة لرأي القٌادة 

ا، ووضع هذا كله على طاولة اتخاذ القرارات قْبل الموافقة له

 التطوٌرٌة. 

أن تتٌح الفرص للكفاءات فً فرٌقك لتحمل  المسإولٌة تعنً: -

المسإولٌة أمامك وتعمل على تقوٌتهم وتقوٌمهم، ال أن تحبطهم 

 وتبعدهم خوفًّا على موقعك. 

أن ٌكون تقدٌمك وتؤخٌرك لألفراد داخل  المسإولٌة تعنً: -

ء علً ُمقومات الكفاءة والقوة واْلمانة، ال على مإسستك بنا

 درجات المطاوعة واالنصٌاع والراحة النفسٌة لك.

أن تحرص على صناعة الكوادر الجدٌدة  المسإولٌة تعنً: -

المتخصصة داخل مإسستك، وأن تعمل على تطوٌرهم وترقٌتهم 

 الستمرار العمل ِمن بعدك. 

ٌما تم ائتمانك علٌه ولو أن تتحرك لألمام ف المسإولٌة تعنً: -

ا  ببطٍء؛ ال أن تظل محلك سر لسنواٍت وسنوات، ثم تظل متمسكًّ

 بموقعك.

أن تكون قدوة صالحة عملٌة لمرإوسٌك قْبل  المسإولٌة تعنً: -

ا إللقاء اْلوامر علٌهم فقط.  أن تكون مصدرًّ

أن تترك موقعك وأنَت مطمئن على صحة  المسإولٌة تعنً: -

  ودوام المسٌر بعدك.

 المسإولٌة:  -

 تكلٌؾ ال تشرٌؾ.

 أمانة ال وجاهة.

ا فٌها بالؽرم.  الؽنم دائمًّ

 فانتبه.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (. الشٌخ إٌهاب الشرٌفوسٌلة لتربٌة األبناء 31)
 

 

 سٌرة وتراجم

انتقال النبً إلى حضانة عمه )دروس من السٌرة( الشٌخ/  -113

 رحمه هللا-هٌثم توفٌق 
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 فكر ومنهج

شبهات الخوارج المعاصرٌن )إعالن النفٌر على غالة  -117

 التكفٌر(. د/ أحمد فرٌد

أسباب ظهور خوارج العصر )إعالن النفٌر على غالة  -118

 التكفٌر(. د/ أحمد فرٌد

الخوارج واإلمامة )إعالن النفٌر على غالة التكفٌر(. د/  -119

 أحمد فرٌد

الذي كان النبً أراد كتابته  فصل فً الكالم على الكتاب -168 

فً مرض موته )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر 

 برهامً

فصل فً إفك الرافضً على عمر بظلم فاطمة وتعطٌل  -169

 برهامً الحدود )مختصر منهاج السنة النبوٌة(. د/ ٌاسر

آداب العمل الجماعً فً القرآن الكرٌم. الشٌخ/ هٌثم  -111 

 توفٌق رحمه هللا

مل الجماعً فً القرآن الكرٌم. الشٌخ/ آداب الع -تابع 112

 رحمه هللا -هٌثم توفٌق

آداب العمل الجماعً فً القرآن الكرٌم. الشٌخ/  -تابع -113

 رحمه هللا -هٌثم توفٌق

آداب العمل الجماعً فً القرآن الكرٌم. الشٌخ/  -تابع 114

 هٌثم توفٌق رحمه هللا
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