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 (8تؤمالت فً حجة الوداع )

 كتبه/ ٌاسر برهامً 

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

ن حدٌث ابن عباس  فً قصة هاجر  -رضً هللا عنهما-فقد تَضمَّ

ِمن حكم التوحٌد واإلٌمان ما  -السالم علٌهما-وابنها إسماعٌل 

ن الصفا والمروة أن  ٌْ ٌحًٌ القلوب؛ فٌنبؽً للساعً ب

ٌستحضرها لٌنتفع بالسعً؛ كما كان السعً ِمن هاجر سبًبا 

لحٌاتها وحٌاة ابنها، وتحقٌق الؽاٌة ِمن الرحلة الطوٌلة التً 

اَلمُ -سافر بهم إبراهٌم  ِه السَّ ٌْ َناِمن أجلها ) -َعلَ إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن  َربَّ

اَلةَ  ٌُقٌُِموا الصَّ َنا لِ ِم َربَّ تَِك اْلُمَحرَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ تًِ بَِواٍد َؼ ٌَّ ( ُذرِّ

َسة حول -؛ فكان هدؾ الرحلة (3ٖ)إبراهٌم: تعمٌر هذه البقعة الُمَقدَّ

 : إقامة الصالة.-بٌت هللا الحرام قْبل بنابه

ل فً هذه الدعوة ال ٌََّرت وجَه الحٌاة فً العالم كله فتؤمَّ تً َؼ

سة، اِس َتْهِوي ) بارتباطه بهذه البقعة الُمَقدَّ َفاْجَعلْ أَْفِبَدًة ِمَن النَّ

ْشُكُرونَ  ٌَ َمَراِت لََعلَُّهْم  ِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ ٌْ ؛ فالشكر (3ٖ)إبراهٌم:( إِلَ

"وارزقهم : -علٌه السالم-هو الؽاٌة المقصودة، فلم ٌقل إبراهٌم 

ِمن الثمرات لعلهم ٌعٌشون أو ٌطعمون أو ٌشبعون"؛ إنما قال: 

ْشُكُرونَ ) ٌَ (، فؤحوال القلوب هً الؽاٌة ِمن أرزاق الدنٌا لََعلَُّهْم 

 عند أهل اإلٌمان.

ًَ هللاُ َعْنَها-ولنتؤمل فً رضى هاجر  بالرحلة الطوٌلة ِمن  -َرِض

ن ٌْ فً  جباٍل وقِفار، الشام إلى مكة فً ظروٍؾ لم تتهٌؤ، وسفر ب

وقت كان سكان األرض ِمن البشر نسبة ضبٌلة مما هم علٌه 

اآلن، فضاًل عن سكان الجزٌرة العرب الصحراوٌة، سافرت مع 

ة كالموجودة اآلن،  أبً ولدها فً ؼٌر وسابل المواصالت الُمَعدَّ

وال أماكن راحة وطعام وشراب وطرق ممهدة، بل الجبال 

تً َخلََقها هللا، ثم تصل إلى مكاٍن والصحراء على طبٌعتها ال

 موحٍش ال أنٌس فٌه وال أحد.

ل بداٌتها باألنٌس  وقالت  -وهً مصرٌة تحب األُنس-وتؤمَّ

اَلمُ -إلبراهٌم  ِه السَّ ٌْ َن َتْذَهُب َوَتْتُرُكَنا بَِهَذا : )-َعلَ ٌْ ا إِْبَراِهٌُم، أَ ٌَ

ٌء؟! ًْ َس فٌِِه إِْنٌس َوالَ َش ٌْ  .)رواه البخاري(( الَواِدي، الَِّذي َل

ا ال ٌلٌق مثله بالخلٌل  ًٌّ ِه -ولما كان االستفهام استنكار ٌْ َعلَ

اَلمُ  ؛ ألنه ٌتضمن تهمة خفٌة هً بالقطع منتفٌة عن الحلٌم -السَّ

الذي ٌبحث عن نجاة المجرمٌن وٌجادل ربه فً  األواه المنٌب،

ا َذَهبَ محاولة لتؤخٌر العذاب عنهم لعلهم أن ٌتوبوا، ) َعْن  َفلَمَّ

ٌَُجاِدلَُنا فًِ َقْوِم لُوٍط . إِنَّ إِْبَراِهٌَم  ْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى  إِْبَراِهٌَم الرَّ

اهٌ ُمنٌِبٌ  َعزَّ -(، حتى ٌؤتٌه األمر ِمن هللا 3٘-3ٗ( )هود:لََحلٌٌِم أَوَّ

ا إِْبَراِهٌُم أَْعِرْض بؤن هإالء قوم ال ٌصلح معهم ما ٌرٌد ) -َوَجلَّ  ٌَ

ُر َمْرُدودٍ َعْن َهذَ  ٌْ ُهْم آتٌِِهْم َعَذاٌب َؼ َك َوإِنَّ ُه َقْد َجاَء أَْمُر َربِّ ( ا إِنَّ

ا لَمن عصاه: )(3ٙ)هود: ًٌ َربِّ اْجَعلْ ، إذا كان إبراهٌم ٌقول داع

ُهنَّ أَْضلَْلَن  ًَّ أَْن َنْعُبَد اأْلَْصَناَم . َربِّ إِنَّ َهَذا اْلَبلََد آِمًنا َواْجُنْبنًِ َوَبنِ

َك َؼفُوٌر َكثٌِرً  ُه ِمنًِّ َوَمْن َعَصانًِ َفإِنَّ اِس َفَمْن َتبَِعنًِ َفإِنَّ ا ِمَن النَّ

(؛ فكٌؾ تكون رحمته ورأفته وحنانة ٖٙ-ٖ٘( )إبراهٌم:َرِحٌمٌ 

لولده البكر الوحٌد الرضٌع الذي رزقه هللا إٌاه على الكبر، 

استجابة لدعوة قدٌمة ظل ٌنتظر إجابتها عشرات السنٌن ِمن 

َوَقالَ إِنًِّ َذاِهٌب هاجر وهو شاب فتى ِمن بلده إلى هللا؟! )حٌن 

الِِحٌنَ  ْهِدٌِن . َربِّ َهْب لًِ ِمَن الصَّ ٌَ -99)الصافات:( إِلَى َربًِّ َس

 ؛ فتؤخرت اإلجابة إلى الكبر.(ٓٓٔ

إنَّ ِكَبر السن سبٌب بمجرده لمزٌٍد ِمن الحنان والعطؾ، وصؽر 

ٌة المطٌعة  ة،الرضٌع سبب لمزٌد الرأفة والرحم أُمُّ -والُسرِّ

المرتبطة بإبراهٌم أعظم ِمن ارتباطها بؤبٌها وأمها وأهلها  -الولد

ووطنها سبٌب لرحمتها، ثم هً أُمُّ الولد األول والوحٌد وهً فً 

مرحلة الرضاع؛ إن المشاعر اإلنسانٌة العادٌة تقتضً تضاعؾ 

 الرحمة؛ فكٌؾ بالخلٌل الرحٌم األواه الحلٌم؟!

ل هذا كانت االستجابة ألمر هللا، لتعمٌر مكة المكرمة ومع ك

ونشؤة الحٌاة فٌها لتحقٌق العبودٌة، لٌؤتً مالٌٌن المالٌٌن ِمن 

البشر عْبر الزمان ِمن كل مكان، وِمن كل َفجٍّ عمٌق إلٌها؛ 

لٌقٌموا الصالة وٌعبدوا هللا؛ فٌرضى إبراهٌم أن ٌضع َولََده وأُمَّ 

اب تمٍر وقربة ماء؛ وهذه هً األسباب َولَِده وٌتركهم، مع جر

 الممكنة وهً ال تؽنً شًٌبا فً الحقٌقة. 

ل كٌؾ كان ترك إبراهٌم  اَلمُ -وتؤمَّ ِه السَّ ٌْ الجواب عن سإال  -َعلَ

لما كانت الصٌؽة ؼٌر ُمناِسبة، بل لم  -ثالث مرات-أم إسماعٌل 

ٌلتفت إلٌها حتى تعلمْت وانتبهت؛ فهناك تعلٌم بالكالم وهناك 

 تعلٌم وإنكار بالسكوت وااللتفات وتعبٌر الوجه.
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تربٌه عظٌمة أٌقظت السإال الواجب فً قلب هاجر؛ فقالت بعد 

ُ الَِّذي أََمَرَك بَِهَذا؟انتباهها: )
(، فهنا التفت إلٌها إبراهٌم وَردَّ آهللَّ

ُعنا(. فقالت: )َنَعمْ علٌها بـ: ) ٌِّ ٌَُض (، أّي ثقٍة هذه ِمن إبراهٌم إًِذا الَ 

اَلمُ - ِه السَّ ٌْ -؟! وأّي ثقٍة ورضا ِمن َهاَجر -َعزَّ َوَجلَّ -فً ربه  -َعلَ

أنه ال ٌضٌع َمن أطاعه؛  -َعزَّ َوَجلَّ -فً ربها  -وهً لٌست بنبٌة

ونحن نرى  -َعزَّ َوَجلَّ -فهل نحقق ذلك فً قلوبنا حٌن نطٌع هللا 

َمن أضراًرا فٌما ٌبدو للناس ِمن الطاعة؟ هل نوقن بؤنه ال ٌضٌع 

 أطاعه؟ وهل ٌظن مإمن بربه خالؾ ذلك؟!

ثم لنتؤمل فً أخذها باألسباب فً أَْكلِها ِمن التمر وُشْربها ِمن 

الماء حتى نفذ؛ لنعلم أن األخذ باألسباب واجب، لكنها تنقطع 

فال ٌجوز أن نتعلق بها أو نتوكل  وتنتهً فال بد لها ِمن نهاٌة؛

َر الفرُج حتى عطشت و عطش ابُنها وأْشَرَؾ على علٌها، وقد تؤخَّ

الهالك حتى َكِرَهْت أن تنظر إلٌه وهو ٌموت، ثم َشَرعت فً 

أسباب أَُخر فً البحث عن ؼوٍث لها والبنها الذي ٌحتضر 

عطًشا؛ فكان الصعود على الصفا وهً مجهودة، فً ظل شمٍس 

شدٌدة الحر، وطبٌعٍة جبلٌة صخرٌة تحٌط بها ِمن كل مكان، لكن 

 علٌه. هذا هو المقدور

حاِول وأنَت على الصفا أن تستحضر مدى االفتقار إلى هللا الذي 

، مع الثقة فً وعده، والٌقٌن -علٌها السالم-كانت علٌه هاجر 

فً جوده وكرمه، واجتِهد أن ٌكون لك نصٌب ِمن ذلك؛ فإن ِمن 

ن الصفا والمروة، سعى الناس  ٌْ أَْجِل صعودها الصفا، وسعٌها ب

َت أَِو اْعَتَمَر َفاَل شعابر هللا: ) بٌنهما وصار ذلك ِمن ٌْ َفَمْن َحجَّ اْلَب

َ َشاِكٌر َعلٌِمٌ 
ًرا َفإِنَّ هللاَّ ٌْ َع َخ َؾ بِِهَما َوَمْن َتَطوَّ وَّ ٌَطَّ ِه أَْن  ٌْ ( ُجَناَح َعلَ

 ، وأحوال القلوب أعظم ِمن حركات األبدان.(8٘ٔ)البقرة:

انتظار الفرج ثم تنتظر الفرج وهو ٌتؤخر لمزٌٍد ِمن العبودٌة؛ ف

عبادة؛ تستحِضر فً سعٌك كلَّ ما تنتظره ِمن فرج لك وألمتك، 

بانتظاره،  -َعزَّ َوَجلَّ -واعلم أنه قرٌب، لكنه ٌتؤخر لتعبد هللا 

 وتؤخذ باألسباب المتاحة، مع كمال التوكل وحسن الظن باهلل.

ا سرًٌعا إال فً بطن الوادي  ًٌ ن -ولم تستطع هاجر أن تسعى سع ٌْ ب

؛ سعت سعً اإلنسان المجهود، لٌس -ات الخضراء الٌومالعالم

 عندها مزٌد طاقة.

ع آخر عند المروة، وَنَظٌر وبحٌث عن تحقٌق موعود هللا  ثم َتَضرُّ

الذي ال ٌضٌع أولٌاءه، حتى تكتمل سبعة أشواط، آخرها عند 

المروة، فتسمع صوت الملك؛ بداٌة الفرج: حصول الرجاء فً 

 (.إِْن َكاَن ِعْندَك َؼواٌث فؤَِؼثَمن ال تراه: ) رحمة هللا، ثم ُتَكلِّم

َمْن أن جبرٌل َظَهر لها فقال لها: ) وفً رواٌة فً ؼٌر الصحٌح:

؛ لم تذكر )أخبار مكة للفاكهً(( أََنا أُمُّ َوَلِد إِْبَراِهٌمَ ( َقالَْت: )أَْنِت؟

حتى اسمها، ولم تذكر أباها وال وطنها وال أهلها، لم تقل أنا 

ِه -مصرٌة بنت فالن؛ لم تذكر إال ارتباطها بإبراهٌم هاجر ال ٌْ َعلَ

اَلمُ  ِهم -، فنحن وهللا ال قٌمة لنا إال بقدر ارتباطنا باألنبٌاء -السَّ ٌْ َعلَ

اَلمُ  ِه َوَسلَّمَ -، وخاصة خاتمهم محمد -السَّ ٌْ الذي  -َصلَّى هللاُ َعَل

لَّة الواحدة: أحٌا هللا به ِملَّة إبراهٌم وِملَّة جمٌع األنبٌاء، المِ 

اإلسالم، فلننَس أنفَسنا وأهلٌنا وأموالَنا وأقواَمنا وأوطاَننا، 

ِه َوَسلَّمَ -ولنذكر اتباَعنا لمحمٍد  ٌْ َصلَّى هللاُ -وإبراهٌم  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ، فلنحاول أن نقول بقلوبنا كل صباح ومساء كما -َعلَ

هِ -علََّمنا النبً  ٌْ أَْصَبْحَنا َعلَى فِْطَرِة : )-َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ َعلَ

ٍد َوِملَِّة أَبٌَِنا إِْبَراِهٌَم  َنا ُمَحمَّ ٌِّ -اإْلِْساَلِم، َوَكلَِمِة اإْلِْخاَلِص، َوِدٌِن َنبِ

ِهما َوَسلَّمَ  ٌْ ( َحنًٌِفا ُمْسلًِما، َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

 .ً()رواه أحمد، وصححه األلبان

( فقالت: إِلَى َمْن َوَكلَُكْم إِْبَراِهٌُم ِحٌَن َذَهَب؟ثم قال لها جبرٌل: )

. تذكٌر )أخبار مكة للفاكهً(( ( َوَكلَُكَما إِلَى َكاؾٍ (. فقال: )إِلَى هللاِ )

ا تتوكل علٌه ال ٌضٌع َمن أطاعه  لها بَمن رضٌت به رّبً

دٌة واستجاب ألمره، وهكذا تحصل المنازل العالٌة بالعبو

والطاعة مع كمال التوكل واالستعانة باهلل، وتحصل خٌرات الدنٌا 

 واآلخرة.

اَلمُ -ثم ٌضرب جبرٌلُ  ِه السَّ ٌْ وهللا -األرَض بجناِحه أو بَعقِبِه  -َعلَ

أو بهما؛ فتنبع "زمزم" المباركة، طعام الطعم وشفاء  -أعلم

ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ عَ -السقم، ماإها لما ُشِرب له، كما قال النبً  ٌْ  -لَ

؛ آٌة ِمن آٌات هللا العجٌبة، )رواه أحمد وابن ماجه، وصححه األلبانً(

 العظٌمة حول بٌت هللا الحرام.

 ً ل أثَر الحرص الذي كان ِمن َهاَجر حٌن تقول لها: "زمِّ وتؤمَّ

ً" مع أنه كان مبرًرا؛ ِمن شدة عطشها وخوفها على قطرة  زمِّ

ر هللا بسبب ه أن ال تكون "زمزم" عًٌنا معًٌنا الماء، ولكن قدَّ

ا. ًٌ  ونهًرا جار
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ِه َوَسلَّمَ -( دعوة النبً رِحم هللاَّ أُمَّ إِسماِعٌل) ٌْ لها  -َصلَّى هللاُ َعلَ

بالرحمة َتعرؾ بها سعة قلوب األنبٌاء وعذرهم للخلق، والنظر 

ُسْبَحاَنُه -إلى الجانب اإلٌجابً الذي حصل منهم فً طاعة هللا 

 .-َوَتَعاَلى

الَ ) ثم ٌؤتً التؤكٌد على إنجاِز هللا وعَده فً قول جبرٌل لَهاَجر:

ْبنٌِِه َهَذا اْلُؽالَُم وأَُبوهُ، وإِنَّ هللاَّ  ٌَ  ِ ًتا هللَّ ٌْ َعة، َفإِنَّ َهُهَنا َب ٌْ َتَخاُفوا الضَّ

ُع أَْهلَهُ  ٌِّ ٌُض  (.الَ 

ِه َوَسلَّمَ -ولنتؤمل فً وقوؾ رسول هللا  ٌْ ى الصفا عل -َصلَّى هللاُ َعلَ

إنجاَز هللاِ وعَده وصدَقه عبَده، ٌجهر  -فٌما ٌذكر هللا به-ٌتذكر 

بكلمة التوحٌد والتكبٌر التً نادى بها منذ سنوات ٌدعو قرًٌشا 

ار، إلى هللا ِمن على جبل الصفا، وٌنادٌهم: ) أَْنقُِذوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النَّ

ًبا ٌْ ؛ امتثااًل ألمر هللا: )رواه مسلم( (َفإِنًِّ اَل أَْملُِك لَُكْم ِمَن هللاِ َش

، َوَرْهَطَك ِمْنُهُم (ٕٗٔ)الشعراء:( َوأَْنِذْر َعِشٌَرَتَك األَْقَربٌِنَ )

ا لََك أََما َجَمْعَتَنا إاِلَّ اْلُمْخلَِصٌَن، حتى ٌقول له عمه أبو لهب: ) َتّبً

-، وبعد هذه السنوات الطوٌلة ٌقؾ الرسول )متفق علٌه(( لَِهَذا

ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ  ٌْ حوله أكثر ِمن ِمابٍة وأربعٌَن ألًفا ِمن  - َعلَ

-المسلمٌن ٌرٌدون النجاة ِمن النار باإلٌمان والتوحٌد، واتباعه 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ  .-َصلَّى هللاُ َعلَ

ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى
 "اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ

ُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز َوْعَدهُ، َوَنَصَر َعْبَدهُ، 
ٍء َقِدٌٌر، اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ًْ ُكلِّ َش

ِه َوَسلَّمَ -َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ"؛ تذكر النبً  ٌْ نعمَة  -َصلَّى هللاُ َعلَ

هللا وَحْمَده وقدرَته بعد ذكر وحدانٌتِه وتكبٌِره وعظمته، وَذَكر 

 مة األحزاب.نعمَته بهزٌ

وذكر َهاُهنا خصًٌصا "وحده"؛ ذلك أنه لم تكن أسباٌب ِمن 

ولنتذكر لٌلة األحزاب وهو ٌطلب ِمن الصحابة َمن ٌؤتٌه البشر، 

بخبر القوم وٌكون رفٌقه فً الجنة فال ٌتحرك أحد! ثالث مرات، 

حتى ٌعٌن حذٌفة لٌؤتٌه بخبر القوم الذٌن تفعل بهم الرٌُح ما 

ِهْم ِرًٌحا َوُجُنوًدا جنوُد هللا ما تفعل ) تفعل، وتفعل بهم ٌْ َفؤَْرَسْلَنا َعلَ

ُ بَِما َتْعَملُوَن َبِصًٌرا
 .(9)األحزاب:( لَْم َتَرْوَها َوَكاَن هللاَّ

ٍة وعمٍل ِمن البشر، تناَقص الناس  لم تكن هزٌمة األحزاب بِهمَّ

ِه َوَسلَّمَ -حول النبً  ٌْ لزلزلة، ِمن ِمن شدة الفتن وا -َصلَّى هللاُ َعلَ

شدة الخوؾ وشدة الجوع وشدة البرد وشدة الظلمة؛ حتى كانوا 

فً أول الؽزوة ثالثَة آالٍؾ وفً لٌلة رحٌل األحزاب ثالثِمابة، ولم 

 ٌصنع أحد شًٌبا لهزٌمة األحزاب.

معنى عظٌم ِمن معانً التوحٌد  "َهَزَم هللاُ اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ":

لوال أن هللا هزم األحزاب وحده والشكر؛ نقوله نحن ونشهد أنه 

لما كنا نحن مسلمٌن الٌوم؛ فاللهم لك الحمد كما تقول وخًٌرا مما 

 نقول، ال نحصً ثناًء علٌك؛ أنت كما أثنٌت على نفسك.

ة اإلجابة مع استحضار  ثم الدعاء فً هذا الموطن؛ ألنه مظنَّ

 االفتقار والتضرع والشكر والطاعة والتوحٌد واالتباع، فلٌجتهد

ن الصفا والمروة والواقؾ للدعاء على الصفا  ٌْ الساعً ب

ِه َوَسلَّمَ -والمروة أن ٌفعل كما فعل النبً  ٌْ وأن  -َصلَّى هللاُ َعَل

 ٌستحضر هذه المعانً العظٌمة لعل هللا أن ٌقبل دعاءه.

ة  ٌَّ  .-إن شاء هللا-وللحدٌث َبقِ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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هـ )السادس من 9ٖٖٔحرب العاشر ِمن رمضان   

 م(93ٖٔأكتوبر 

 كتبه/ عالء بكر 

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

فقد دفعت األحداث مصر دفًعا إلى خوض حرٍب ضد العدو 

اإلسرابٌلً الستعادة سٌناء المحتلة، فكانت عظمة هذه الحرب 

كانت بعد سرعة استعادة الجٌش المصري لعافٌته وقدرته  أنها

على التعامل مع العدو المتفوق علٌه فً إمكانٌاته العسكرٌة 

 ٙوالمنتشً بنصره الكاسح، والذي لم ٌمِض علٌه إال نحو 

سنوات، وكانت روعة هذه الحرب أنها جاءت ِمن ضربة شاملة 

ما لدٌه ِمن وسابل مفاجبة لم ٌتوقعها العدو أو ٌتنبؤ بها رؼم كل 

االستطالع واإلنذار، وكل ما ٌتفاخر به ِمن أجهزة المخابرات 

"الموساد، والمخابرات الحربٌة" التً تمتد أذرعها إلى كل 

 مكان. 

 م:9ٙ3ٔالتطورات السٌاسٌة بعد هزٌمة 

م بقرار وقؾ إطالق النار الذي أصدره 9ٙ3ٔانتهت حرب ٌونٌو 

ٌولٌو  3ٔ-ٓٔمصؽر فً  مجلس األمن، وتم عقد مإتمر عربً

م اشترك فٌه الربٌس عبد الناصر والملك حسٌن، 9ٙ3ٔ

ورإساء سورٌا والعراق والجزابر والسودان لدراسة الموقؾ 

 العربً، ولم ٌتخذ فٌه أي قرارات. 

ولتحدٌد الخطوات الواجب اتخاذها حٌال الموقؾ كان عقد مإتمر 

لعاصمة م فً ا9ٙ3ٔالقمة العربً الرابع فً نهاٌة أؼسطس 

السودانٌة الخرطوم، والذي لم ٌسلم ِمن الخالفات العربٌة رؼم 

صعوبة الوضع؛ إذ ؼادره ممثل سورٌا فً الٌوم التالً لالفتتاح، 

 ومال البعض إلى بحث الحل السلمً للقضٌة. 

 وقرر المإتمر فً نهاٌته: 

"ال اعتراؾ بإسرابٌل، وال صلح معها، وال  الالءات الثالث: -

 تفاوض".

دعم السعودٌة والكوٌت ولٌبٌا المادي لدول المواجهة حتى  -

 ٌمكنها إعداد قواتها للقتال ِمن جدٌٍد. 

ن  ٌْ ونظًرا للظروؾ الصعبة التً تمر باألمة العربٌة تم التصالح ب

مصر والسعودٌة حول المسؤلة الٌمنٌة باالتفاق على خروج 

ٌقرر القوات المصرٌة كاملة ِمن الٌمن، وترك الشعب الٌمنً ل

مصٌره بنفسه، وأعلن عبد الناصر أن مصر مهددة بؤزمٍة 

اقتصادٌة فً عقب فقدها عابدات بترول سٌناء وعابدات قناة 

 السوٌس، وحاجتها إلى إعادة بناء قواتها المسلحة.

، ٕٕٗم صدر قرار مجلس األمن رقم 9ٙ3ٔنوفمبر  ٕٕوفً 

ماع، والذي تقدمت به برٌطانٌا ووافق علٌه مجلس األمن باإلج

ٌْن  وحاولت فٌه الدبلوماسٌة البرٌطانٌة وضع صٌؽة تجمع ب

المواقؾ المتناقضة التً سادت األمم المتحدة، وتضمن موافقة 

 الجمٌع علٌها.

 وقد أكد القرار على:

انسحاب القوات اإلسرابٌلٌة ِمن األراضً العربٌة التً  -ٔ

 -تها(وفً النسخة االنجلٌزٌة ِمن القرار: )أراضً احتل-احتلتها 

 م. 9ٙ3ٔفً ٌونٌو

إنهاء حالة الحرب فً المنطقة، واالعتراؾ بسٌادة كل دولة  -ٕ

ووحدة أراضٌها، وحقها فً العٌش فً سالم داخل حدود آمنة 

 معترؾ بها، خالٌة ِمن التهدٌد أو أعمال القوة.

 التؤكٌد على الحاجة إلى:  -ٖ

 لمنطقة.ضمان حرٌة المالحة فً الممرات المابٌة الدولٌة فً ا -

 التوصل إلى تسوٌٍة عادلٍة لمشكلة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن.  -

ضمان عدم انتهاك أراضً كل دول المنطقة واستقاللها  -

السٌاسً، عن طرٌق اتخاذ إجراءات تتضمن إنشاء مناطق 

 منزوعة السالح. 

وكذلك األردن ولبنان، بٌنما أعلنت  ٕٕٗوقد قبلت مصر قرار 

ظمات الفلسطٌنٌة رفضها التام للقرار، العراق والجزابر والمن

ورفضت إسرابٌل القرار لتمسكها باالحتفاظ باألراضً التً 
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تضمن بها أمنها بزعمها؛ لذا قامت األمم المتحدة بتعٌٌن مندوب 

بوصفها -لها فً المنطقة، وهو الدكتور )ٌارنج( سفٌر السوٌد 

ن فً االتحاد السوفٌتً لتقرٌب وجهات النظ -بلًدا محاًٌدا ٌْ ر ب

الطرفٌن: العربً واإلسرابٌلً. ورؼم مساندة أمرٌكا وروسٌا 

لجهوده إال أن اتصاالته لم تصل إلى حلٍّ؛ بسبب التعنت 

 اإلسرابٌلً. 

 حرب االستنزاؾ: 

ومع عناد وؼرور إسرابٌل النابعٌن ِمن فرط الشعور بالنصر 

الكبٌر فً حرب ٌونٌو، بدأت مصر حرب االستنزاؾ على 

أعمال رجال المقاومة الفلسطٌنٌة )الفدابٌٌن( داخل التوازي مع 

 إسرابٌل واألراضً المحتلة.

 وكان هذا إعالًنا وتؤكًٌدا على: 

أن مصر بدأت تمتص آثار الصدمة التً حلت بها فً ٌونٌو  -ٔ

 م.9ٙ3ٔ

أن مصر تسعى إلى تدمٌر االستحكامات التً أقامها وٌقٌمها  -ٕ

اة، وإلحاق أكبر قدٍر ممكن العدو على الضفة الشرقٌة ِمن القن

ِمن الخسابر فً أفراده ومعداته، حتى ٌترك العناد وٌنصاع 

 لقرارات األمم المتحدة. 

أن جٌش مصر ٌهٌا أفراده وٌكسبهم خبرة التعامل مع العدو  -ٖ

 بظروفه الجدٌدة؛ أي بدء االستعداد للحرب القادمة مع العدو. 

صري خاصة أن جٌش مصر ٌحًٌ األمل لدى الشعب الم -ٗ

 "والشعوب العربٌة عامة" فً القدرة على استعادة األرض. 

 تهجٌر سكان مدن القناة:

وأمام التفوق الجوي لسالح الطٌران اإلسرابٌلً وهجماته 

المتكررة على منشآت وسكان مدن القناة خاصة السوٌس، وعدم 

قدرة سالح الطٌران المصري ودفاعاته الجوٌة على حماٌة 

ن القناة ِمن هذه الهجمات، تم تهجٌر ما ٌقرب المدنٌٌن فً مد

ِمن ملٌون مواطن ِمن سكان مدن القناة وتوزٌعهم فً معظم مدن 

مصر وقراها المختلفة؛ لتخفٌؾ الضؽط النفسً وآثاره المعنوٌة 

 على القوات المسلحة. 

 موقؾ االتحاد السوفٌتً:

وهو المصدر الربٌسً الذي ٌمد مصر –تردد االتحاد السوفٌتً 

فً تعوٌض مصر وتزوٌدها بكل ما  -م9٘8ٔبالسالح منذ عام 

هو جدٌد فً ترسانته الحربٌة ِمن سالٍح؛ إذ رأى أن ذلك ٌدخله 

فً مواجهة عسكرٌة مع أمرٌكا التً تقؾ بقوة خلؾ إسرابٌل، 

كما أن هذا السالح ٌحتاج إلى تدرٌٍب طوٌٍل ٌخشى خالله أن 

ة ٌعتبرها االتحاد تتسرب معلومات تكنولوجٌة عن هذه األسلح

ا حتى عن دول شرق أوروبا والدول الصدٌقة؛  السوفٌتً سّرً

فجعل إمداد مصر محصوًرا فً األسلحة الدفاعٌة، ومنها: أعداد 

( ٖ(، وِمن كتابب صوارٌخ )سام ِٕمن كتابب الصوارٌخ )سام 

تعمل علٌها أطقم روسٌة لحٌن إتمام تدرٌب العناصر المصرٌة 

، إلى جانب تواجد وحدة روسٌة ٕٔراج علٌها، وطابرات المٌ

( للدفاع عن السد العالً، ذلك فً الوقت الذي كانت ٙ)سام 

أمرٌكا تمد إسرابٌل بكل ما تحتاجه ِمن ترسانة أسلحتها الجدٌدة 

 المتقدمة والحدٌثة. 

وقد شهدت هذه الفترة حصول السوفٌت على امتٌازاٍت واسعٍة 

دة أعداد المستشارٌن فً الموانً والمطارات المصرٌة، وزٌا

 الروس فً القوات المسلحة المصرٌة. 

 وقؾ إطالق النار:

بدأ الطٌران المصري ٌستعٌد كثًٌرا ِمن قدراته القتالٌة، كما 

أعادت مصر بناء قواعد صوارٌخ متقدمة على الجبهة فً 

م؛ مما عجل بموافقة إسرابٌل على مبادرة 93ٓٔمنتصؾ 

انٌة بوقؾ مإقت إلطالق النار )روجرز( وزٌر خارجٌة أمرٌكا الث

ا فً لٌلة  ًٌّ أؼسطس  8/ 3بعد موافقة مصر علٌه، والذي بدأ فعل

ن 93ٓٔ ٌْ م، مع إعادة المباحثات التً ٌجرٌها )ٌارنج( ب

الطرفٌن: العربً واإلسرابٌلً ِمن جدٌٍد، والتً ما لبثت الحكومة 

اإلسرابٌلٌة أن انسحبت منها بعد ذلك تحت ضؽوٍط داخلٌٍة، 

لـة بتحرٌك مصر لبطارٌات صوارٌخها فً الجبهة إلى األمام متعل

 أثناء الهدنة.



8 
 

 السادات ٌتولى المسبولٌة:

 8ٕبتولً "السادات" رباسة مصر بعد وفاة عبد الناصر فً 

م تم تجدٌد فترة إٌقاؾ إطالق النار )مبادرة 93ٓٔسبتمبر 

روجرز( المرة تلو المرة، رؼم عدم استجابة إسرابٌل لجهود 

عوث الدولً )ٌارنج(، الذي تقدم بمبادرة للتسوٌة السلمٌة المب

للنزاع، وافقت علٌها مصر؛ رؼبة فً حل القضٌة ورفضتها 

إسرابٌل كالعادة؛ لعدم رؼبتها فً القٌام بؤي انسحاٍب ِمن 

 م. 9ٙ3ٔاألراضً التً احتلتها فً 

م رفضت مصر مد وقؾ إطالق النار، مع 93ٔٔمارس  3وفً 

لقوات المصرٌة فً مواجهة التفوق الكمً الحاجة لتقوٌة ا

م االتحاد السوفٌتً ما  والنوعً العسكري اإلسرابٌلً، ولم ٌقدِّ

ٌتناسب حجمه مع مطالب مصر ِمن السالح، مع قصر ما ٌمد به 

مصر على النواحً الدفاعٌة، وبما هو دون المستوي المطلوب 

ِمن الناحٌة التكنولوجٌة فً مواجهة التقدم التكنولوجً 

 إلسرابٌل. 

م اتفاق القوتٌن الكبٌرتٌن: أمرٌكا 93ٕٔوبدا واضًحا خالل عام 

وروسٌا على بقاء الموقؾ فً الشرق األوسط مجمًدا على ما هو 

علٌه، بما اتفق على تسمٌته بحالة: "الال سلم، والال حرب"، 

ا فً البٌان الختامً لمإتمر القمة األمرٌكً  ًٌّ وهو ما ظهر جل

م، والذي لم ٌشر إلى مشكلة الشرق 93ٕٔالروسً فً ماٌو 

 األوسط إال بشكٍل عابٍر. 

ا  ًٌّ وبات واضًحا أن موقؾ االتحاد السوفٌتً أصبح مبن

 على:

 اإلبقاء على حالة الال سلم والال حرب فً المنطقة.  -ٔ

 االحتفاظ بتوازن القوى فً المنطقة بما ٌحقق ذلك. -ٕ

ن الطرفٌن هو ا -ٖ ٌْ لحل األمثل لمشكلة اعتبار الحل السلمً ب

 الشرق األوسط، والتروٌج لذلك.

التلوٌح لمصر بؤن الحرب مع إسرابٌل أمر صعب للؽاٌة،  -ٗ

 وأن خسابره المنتظرة فً الجانب المصري ستكون مرٌرة. 

م االستؽناء 93ٕٔولم ٌكن ِمن السادات إال أن قرر فً ٌولٌو 

ء عن كل الخبراء السوفٌت الموجودٌن فً مصر، واالستؽنا

كذلك عن القوة العسكرٌة الروسٌة التً كانت تعمل على بعض 

م، بما 93ٓٔمعدات الصوارٌخ المصرٌة أرض/ جو من مارس 

ٌعنً انفراد مصر بقرار الحرب مع إسرابٌل وتحمل تبعاته 

 وحدها. 

 إعصار أكتوبر ٌفاجا إسرابٌل: 

م قامت القوات المصرٌة والسورٌة مًعا 93ٖٔأكتوبر  ٙفً 

المفاجا على إسرابٌل فً سٌناء والجوالن؛ مما بهجومهما 

ترتب علٌه هزٌمة قاسٌة إلسرابٌل، وهً أول هزٌمة حقٌقٌة لها 

منٌت فٌها بخسابر فادحٍة، حٌث بلػ القتلى والجرحى فً حرب 

أكتوبر عشرة آالؾ إسرابٌلً، ولم ٌخلو بٌت ِمن بٌوت إسرابٌل 

ٌر نحو ألؾ دبابة ِمن قتٌٍل أو جرٌح أو مفقود؛ باإلضافة إلى تدم

بالٌٌن دوالر، وأظهرت  3ومابتً طابرة، وخسابر مادٌة بنحو 

الحرب بوضوح عجز الجٌش اإلسرابٌلً عن مواجهة القوات 

 المصرٌة فً سٌناء. 

وكانت الهزٌمة صدمة قوٌة داخل إسرابٌل، ترتب علٌها إنهاء 

لحٌاتها السٌاسٌة،  -ربٌسة وزراء إسرابٌل وقتها-)جولدا مابٌر( 

ا للقٌادات العسكرٌة، وألجهزة  ًٌّ وتوجٌه اللوم الشدٌد رسم

 المخابرات اإلسرابٌلٌة للمسإولٌة عن الهزٌمة. 

 سالح البترول العربً فً المعركة: 

أظهرت حرب أكتوبر مقدرة العرب على استخدام البترول كسالٍح 

فعاٍل، حٌث تم وقؾ ضخ البترول العربً للدول الؽربٌة تضامًنا 

ورٌا فً حربهما؛ مما أثر تؤثًٌرا بالًؽا على الدول مع مصر وس

األوروبٌة، ففً ألمانٌا الؽربٌة تعطل العمل فً عدٍد ِمن أكبر 

مصانعها، وفً الدنمارك ألؽٌت مناورات عسكرٌة كانت مقررة 

م، وفً فرنسا أعلنت 93ٖٔفً النصؾ الثانً ِمن دٌسمبر 

ما أدى إلى شركة )ستروٌن( إؼالق مصانعهما لمدة أسبوعٌن؛ م

ألؾ عامل بال عمل خالل هذه الفترة، وامتد أثر نقص  ٓٗبقاء 

الضخ للبترول العربً على أمرٌكا وأوروبا والٌابان طوال شتاء 

 هذا العام. 
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 بدء الحرب:

استعد الجٌش المصري استعداًدا جًٌدا للحرب ِمن خالل التدرٌبات 

كرٌة التً أعوام، قامت فٌها القٌادات العس ٙالشاقة على مدار 

تولت المسإولٌة فً مصر بجهوٍد عظٌمٍة لإلعداد للمعركة 

الحتمٌة المرتقبة لتحرٌر سٌناء، بدًءا ِمن الفرٌق أول "محمد 

فوزي" وزٌر الحربٌة بعد هزٌمة ٌونٌو، إلى الفرٌق "سعد الدٌن 

 الشاذلً" ربٌس األركان ومهندس حرب أكتوبر. 

وشبكة متكاملة ِمن  أنشؤت إسرابٌل سلسلة قوٌة ِمن الحصون،

المنشآت الدفاعٌة على طول الشاطا الشرقً لقناة السوٌس 

كم ِمن بور فإاد شمااًل إلى رأس مسلة على خلٌج  ٓٙٔبطول 

كم شرًقا، بما ٌؽطً مساحة ِمن  ٖ٘ -ٖٓالسوٌس، وبعمق 

كم مربع، تضم مالجا محصنة،  ٓٓٓ٘الدفاعات مساحتها نحو 

واقع تجمع للقوات المدرعة، وحقول ألؽام مضادة لألفراد، وم

ومواقع للمدفعٌة، وقواعد صوارٌخ مضادة للطابرات، ومدفعٌة 

موقًعا للمدفعٌة بعٌدة ومتوسطة  ٕٓٗمضادة للطابرات، و

كم،  3٘ٓالمدى؛ باإلضافة إلى بناء شبكة طرق كبٌرة بطول 

ومد خطوط أنابٌب للمٌاه، وقد أطلق على هذه التحصٌنات: )خط 

 ى الجنرال بارلٌؾ صاحب الفكرة. بارلٌؾ( نسبة إل

ٌُضاؾ إلى ذلك: وجود ممر قناة السوٌس المالحً الذي ٌعد  و

ا تحتمً خلفه القوات  ًٌّ ا طبٌع ًٌّ بمفرده عابًقا ومانًعا ماب

اإلسرابٌلٌة شرق القناة، وقد قام اإلسرابٌلٌون ببناء ساتٍر ترابً 

م؛  ٕ٘ -ٕٓضخم على طول الضفة الشرقٌة للقناة بارتفاع 

إلخفاء التحركات اإلسرابٌلٌة، وإعاقة أي عبور لألفراد 

أوالمركبات البرمابٌة، حٌث أقٌم بمٌٍل حادٍّ ٌصعب على األفراد 

 تسلقه. 

 خطة العبور للعابق المابً:

تولى الفرٌق "سعد الدٌن الشاذلً" رباسة أركان القوات 

المسلحة بتكلٌٍؾ ِمن "السادات"؛ لما ُعرؾ عنه ِمن حرفٌته 

بٌة العالٌة، فوضع خطة عبور القناة وتحطٌم خط بارلٌؾ، الحر

م فً الذكرى ٕٕٔٓوقد تم تكرٌمه بمنح اسمه قالدة النٌل فً 

 لنصر أكتوبر.  9ٖ

ربٌس هٌبة عملٌات -وقد قام اللواء "عبد الؽنً الجمسً" 

بعمل دراسٍة دقٌقٍة للموقؾ على  -القوات المسلحة وقتها

لتحدٌد أنسب وقٍت لبدء العملٌات الجبهتٌن: المصرٌة والسورٌة؛ 

الحربٌة على الجبهتٌن مًعا، أعدها وقدمها مكتوبة، فٌما عرؾ 

 باسم: )كشكول الجمسً(. 

تم التخطٌط للحرب بضربٍة جوٌٍة مفاجبٍة وشاملة لكل األهداؾ 

الهامة فً عمق سٌناء، مع تمهٌٍد للعبور فً نفس الوقت 

 ٕٓٓ٘م خالله عبور بقصٍؾ مدفعًٍ مكثٍؾ على طول الجبهة، ٌت

ِمن القوارب المطاطٌة، تضم موجاتها األولى قوات مشاة مدعمة 

بؤسلحة خفٌفة مضادة للدبابات، وصوارٌخ الكتؾ المضادة 

للطابرات والدبابات، وتزوٌد الجنود بحبال لتسلق الساتر 

الترابً، وبحباٍل أخرى ؼلٌظة؛ لجر المدافع الثقٌلة التً ٌتعذر 

راد لثقلها، مع تكلٌؾ قواٍت ِمن الصاعقة حملها بواسطة األف

بالتوجه إلى عمق سٌناء وإعداد كمابن، وزرع ألؽام مضادة على 

الطرق المتوقع قدوم دبابات العدو ومدرعاته االحتٌاطٌة منها 

للتدخل فً المعارك التً ستدور أثناء االستٌالء على الحصون 

البحرٌة  والنقط القوٌة فً خط بارلٌؾ، كما ُعهد إلى القوات

بحماٌة الجانب األٌسر للقوات المصرٌة على ساحل البحر 

األبٌض المتوسط، إلى جانب المشاركة فً قصؾ األهداؾ 

الهامة للعدو فً الساحل الشمالً، وحماٌة جنوب القوات 

 المصرٌة على البحر األحمر. 

وقد نجحت القوات المصرٌة فً تنفٌذ هذه الخطة فً وقٍت 

م المصرٌة على الشاطا الشرقً للقناة، وقد وجٌٍز، ورفع األعال

أعلن فً البٌان السابع ِمن القٌادة العامة للقوات المسلحة فً 

مساء نفس الٌوم عن عبور مانع قناة السوٌس إلى الشاطا 

الشرقً للقناة على طول خط المواجهة، واقتحام خط بارلٌؾ 

والدخول فً اشتباكاٍت مع العدو داخل سٌناء لتحرٌر باقً 

 األرض. 

 اقتحام القناة وخط بارلٌؾ:

َعَبر الجنود المصرٌون القناة بقواربهم المطاطٌة فً موجاٍت 

متتابعٍة بعد أن ساروا بقواربهم مسافة طوٌلة ِمن أماكن تمركز 

وحداتهم على بعد كٌلومترات ِمن حافة القناة، واعتلوا الساتر 

لمركز الترابً لخط بارلٌؾ تحت ؼطاٍء ِمن القصؾ المدفعً ا
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دانة مدفعٌة  ٓٓ٘ٓٔمدفع أطلقت أكثر ِمن  ٕٓٓٓألكثر ِمن 

كم، فً واحدة ِمن  ٓٙٔعلى مواقع وتحصٌنات ودشم وبطول 

أكبر عملٌات التمهٌد النٌرانً فً التارٌخ، أجبرت قوات العدو 

على االحتماء بالمالجا داخل المواقع والحصون؛ مما ساهم فً 

 ط بارلٌؾ. تسهٌل عملٌة العبور، وحصار حصون خ

ظهًرا، وبعمٍق  ٕوٕٓانتهت القصفة األولى للمدفعٌة الساعة 

كم خلؾ الساتر الترابً، فً الوقت التً قصفت  ٔو٘وصل إلى 

طابرة مصرٌة مركز قٌادة العدو وبعض مناطق  ٕٕٓفٌه 

الشبون اإلدارٌة، وقواعده الجوٌة ومطاراته الحربٌة فً عمق 

نه، وقصفت مواقع الصوارٌخ سٌناء؛ إلرباك قٌادات العدو وطٌرا

المضادة للطابرات والمدفعٌات بعٌدة المدى، فنجحت بكفاءٍة فً 

 تدمٌر مركز القٌادة الربٌسً لقوات العدو وشل قدراته.

مقاتل،  8ٓٓٓوقد بلػ عدد الذٌن عبروا فً الدقابق األولى 

مقاتل بعد ساعة ونصؾ ساعة، وازدادوا  ٓٓٓٗٔازدادوا إلى 

وقد قام سالح  بعد خمس ساعات، مقاتل ٖٖٓٓٓإلى 

المهندسٌن العسكرٌٌن بتشؽٌل طلمبات جذبت المٌاه ِمن القناة، 

وأحدثت عشرات الثؽرات فً الساتر الترابً لخط بارلٌؾ، 

وقامت وحدات الكباري بتركٌب الكباري ِمن الصفة الؽربٌة إلى 

الضفة الشرقٌة للقناة أمام الثؽرات التً تم فتحها، حٌث اندفعت 

لدبابات والعربات المجنزرة والمعدات الثقٌلة على الكباري ا

للعبور إلى الشاطا الشرقً للقناة، كما قامت مجموعة ِمن 

القوات الخاصة بتعطٌل األجهزة المخصصة إلشعال مٌاه القناة 

بالنابالم الحارق عند عبور المصرٌٌن للقناة، وقد حاولت قوات 

تداد القناة، ولكن قوات العدو ضرب الكباري والمعدٌات على ام

الدفاع الجوي المصرٌة تصدت لها بقوٍة ومنعتها ِمن تحقٌق 

 هدفها. 

كما قامت القوات البحرٌة بقصؾ أهداٍؾ هامة فً شمال سٌناء 

كما  ِمن البحر األبٌض، وِمن جنوب سٌناء ِمن البحر األحمر،

قامت باعتراض السفن اإلسرابٌلٌة، ووقؾ إمدادات البترول 

ل، وقامت قوات خاصة ِمن الصاعقة والمظالت بالتقدم إلسرابٌ

خلؾ خطوط العدو فً عمق سٌناء؛ لتعطٌل أي تقدم أو هجوم 

مضادٍّ ِمن احتٌاطات العدو ٌعرقل عبور وتقدم القوات المصرٌة 

التً ما زالت تعبر القناة، وقد قامت تلك القوات بمهامها على 

 رعات العدو.خٌر وجٍه، حٌث دمرت الكثٌر ِمن دبابات ومد

بعد أن زالت عنه -أكتوبر بدأ الطٌران اإلسرابٌلً  3وفً صباح 

فً مهاجمة قواعد الصوارٌخ المصرٌة ومناطق  -الصدمة

الكباري والمعابر على القناة، وفشلت هجماته بعد تكبد خسابر 

أكتوبر كرر هجماته على رإوس الكباري  8فادحة، وفً صباح 

ٌة، وفشلت الهجمات مع تكبده فً شرق القناة شمال اإلسماعٌل

لخسابر فادحة، وفً هذا الٌوم أنهت القوات المصرٌة تدمٌر 

وتصفٌة جمٌع النقاط القوٌة للعدو، وثبتت أقدامها على الضفة 

الشرقٌة للقناة، وبدأت تتقدم فً عمق سٌناء، واستكملت تحرٌر 

مدٌنة القنطرة شرق، ورفع األعالم المصرٌة على أبنٌتها بعد 

 ها ِمن قوات العدو. تطهٌر

ومع الفشل فً اختراق الدفاعات المصرٌة وسقوط خط بارلٌؾ 

والمواقع الحصٌنة فً شرق القناة وبدء الدخول فً عمق سٌناء 

اضطرت )جولدا مابٌر( إلى طلب النجدة السرٌعة ِمن أمرٌكا 

إلنقاذ إسرابٌل، وبالفعل قامت أمرٌكا بإنشاء أكبر جسر جوي فً 

ض إسرابٌل عن كل ما فقدته ِمن دبابات ومعدات، التارٌخ؛ لتعوٌ

 وتزوٌدها بؤحدث ما فً الترسانة األمرٌكٌة ِمن سالٍح.

 صد الهجوم اإلسرابٌلً المضاد: 

أكتوبر  8و 3استمر تفوق القوات المصرٌة والسورٌة ٌومً 

أكتوبر بدأ الهجوم اإلسرابٌلً  8واكتسابهما لألرض، وفً 

ي جاء متؤخًرا عما كانت توقعته المضاد فً داخل سٌناء، والذ

دبابة  ٕٓ٘القٌادة المصرٌة؛ لذا تم صده، بل وتدمٌر نحو 

أكتوبر، فتم للمرة  9إسرابٌلٌة، وكرر العدو هجومه المضاد ٌوم 

الثانٌة تدمٌر عدد كبٌر ِمن دباباته، ولم ٌكن فً قدرة إسرابٌل 

ً مواصلة القتال على الجبهتٌن: المصرٌة والسورٌة بكفاءٍة ف

وقٍت واحٍد، فجاء فشل الهجوم المضاد على القوات المصرٌة، ثم 

الهدوء النسبً على الجبهة المصرٌة حٌث أرادت إسرابٌل تركٌز 

هجومها المضاد على القوات السورٌة الستعادة ما فقدته فً 

 الجوالن. 

 تطوٌر الهجوم المصري شرق القناة: 

لجذب -ر أكتوب ٗٔطورت مصر هجومها شرق القناة فً ٌوم 

مزٌٍد ِمن القوات اإلسرابٌلٌة للجبهة المصرٌة وبالتالً تخفٌؾ 
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فشنت هجماٍت جوٌٍة ضد أهداؾ  -الضؽط على الجبهة السورٌة

 العدو فً عمق سٌناء، وقصفت مواقعه بالمدفعٌة. 

أكتوبر واحدة ِمن أكبر وأشرس وأطول  ٗٔوقد شهد ٌوم 

عشرات ِمن المعارك الجوٌة تصدى فٌها الطٌران المصري لل

الطابرات اإلسرابٌلٌة التً حاولت مهاجمة المطارات المصرٌة 

فً شمال الدلتا، وأسقط للعدو عدًدا كبًٌرا ِمن طابراته 

ٌُعد هذا الٌوم ِمن أمجد أٌام القوات الجوٌة؛ لما  )الفانتوم(، و

 قدمته فً هذه المعركة ِمن بطولٍة فابقٍة. 

  صد الهجوم اإلسرابٌلً المضاد الثانً:

حٌث هاجمت القوات اإلسرابٌلٌة القوات المصرٌة بمختلؾ 

أكتوبر، فتصدت لها القوات  3ٔإلى  ٘ٔأسلحتها فً الفترة ِمن 

 المصرٌة، وكبدتها خسابر فادحة. 

 ثؽرة الدفرسوار: 

ركزت القوات اإلسرابٌلٌة جهودها على اختراق دفاعات القوات 

تطاعت بمساعدة المصرٌة ودفع قواتها باتجاه ؼرب القناة، واس

ن  ٌْ أجهزة التجسس األمرٌكٌة ِمن اكتشاؾ مسافة خالٌة ب

الجٌشٌن الثانً المٌدانً والثالث جنوب اإلسماعٌلٌة عند منطقة 

)الدفرسوار( نشؤت نتٌجة تحركات تطوٌر الهجوم المصري، 

فؤحدثت فٌها ثؽرة هاجمت ما فٌها ِمن مواقع للدفاع الجوي 

ك بحرٌة، وتم دفع قوات إسرابٌلٌة فدمرتها؛ مما أتاح لها التحر

صؽٌرة ؼرب القناة فً منطقٍة خالٌٍة ِمن القوات التً كانت قد 

 تحركت شرًقا للمشاركة فً عملٌة تطوٌر الهجوم. 

ومع قرب صدور قرار ِمن مجلس األمن لوقؾ إطالق النار 

سارعت إسرابٌل بالدفع بؤعداٍد كبٌرٍة ِمن قواتها فً الثؽرة ؼرب 

تحقٌق نجاٍح ٌفسد على مصر انتصارها تحركت شمااًل؛ ول القناة،

لالستٌالء على مدٌنة اإلسماعٌلٌة فتم التصدي لها، فاضطرت 

إلى وقؾ الهجوم وأصبحت قواتها محاصرة، فاتجهت جنوًبا فً 

أكتوبر، ولكنها  ٕٗمحاولة لالستٌالء على مدٌنة السوٌس فً 

ثم عاودت فشلت فً مواجهة المقاومة الشعبٌة فً المدٌنة، 

الهجوم وسرعان ما أجبرت على االنسحاب ِمن بعض المناطق 

 التً دخلتها فً المدٌنة.

ورؼم صدور قرار وقؾ إطالق النار، وتظاهر إسرابٌل بقبوله؛ 

أكتوبر ففشلت ِمن  8ٕفإنها عاودت الهجوم على السوٌس فً 

جدٌٍد، وأصبحت القوات اإلسرابٌلٌة فً الثؽرة تحت حصار 

رٌة مع توقؾ إطالق النار، لتبدأ مفاوضات ما بعد القوات المص

ن الطرفٌن. ٌْ  الحرب، ومباحثات فض االشتباك ب
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 (ِ٘عبر ِمن قصص األنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة

 عد؛ الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما ب

 :-علٌه السالم-هود  -أ

إلى عبادة هللا  -أهل عاد-لٌدعو قومه  -علٌه السالم-أُرسل هود 

، وبقٌة -آدم ونوح-وطاعته، كنهج األنبٌاء ِمن قبله  -عز وجل-

َ َما األنبٌاء ِمن بعده، )
اَقْوِم اْعُبُدوا هللاَّ ٌَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َقالَ 

قُونَ لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼٌْ  ، وكانت عاد قد (٘ٙ)األعراؾ:( ُرهُ أََفاَل َتتَّ

َواْذُكُروا إِْذ َجَعلَُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح ظهرت بعد قوم نوح )

 .(9ٙ)األعراؾ:( َوَزاَدُكْم فًِ اْلَخْلِق َبْسَطةً 

إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد . ) وقد تمٌز قوم عاد بقّوتهم المادٌة الضخمة

ٌُْخلَْق ِمْثلَُها فًِ اْلباَِلدِ الَّتِ ، ولكن هذه القوة (8-3)الفجر:( ً لَْم 

المادٌة دعتهم للطؽٌان والظلم بداًل ِمن االستقامة وإقامة العدل 

ا ) ِر اْلَحقِّ َوَقالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّ ٌْ ا َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا فًِ اأْلَْرِض بَِؽ َفؤَمَّ

ةً  أََتْبُنوَن بُِكلِّ سراؾ والترؾ والعبث )، ودعتهم لإل(٘ٔ)فصلت:( قُوَّ

ِخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُّكْم َتْخلُُدوَن . َوإَِذا َبَطْشُتْم  ًة َتْعَبُثوَن . َوَتتَّ ٌَ ِرٌٍع آ

اِرٌنَ   .(ٖٓٔ-8ٕٔ)الشعراء:( َبَطْشُتْم َجبَّ

كما دعتهم هذه القوة المادٌة الضخمة للتمادي فً الباطل، 

، ورّد دعوته -علٌه السالم-ب نبٌهم هود فجمعوا معها أًٌضا تكذٌ

َ َوْحَدهُ َوَنَذَر َما ) :-عز وجل-لهم لتوحٌد هللا 
َقالُوا أَِجْبَتَنا لَِنْعُبَد هللاَّ

ْعُبُد آَباُإَنا ٌَ فً التارٌخ  -عز وجل-، وسّنة هللا (3ٓ)األعراؾ: (َكاَن 

أن الكفر والمعصٌة نتٌجتهما الخسران والذل، وأن اإلٌمان 

عة ثمرتهما النصر والعزة فً الدنٌا واآلخرة؛ ولذلك خاطب والطا

ُكْم ُثمَّ قومه بقوله: ) -علٌه السالم-هوٌد  ا َقْوِم اْسَتْؽفُِروا َربَّ ٌَ َو

ِزْدُكْم قُوَّ  ٌَ ُكْم ِمْدَراًرا َو ٌْ َماَء َعلَ ٌُْرِسِل السَّ ِه  ٌْ تُِكْم ُتوُبوا إِلَ ًة إِلَى قُوَّ

، لكنهم استكبروا فسلب هللا (ٕ٘)هود:( َواَل َتَتَولَّْوا ُمْجِرِمٌنَ 

 قوتهم، ودّمرهم. 

وطاعته هو سبٌل الفالح والقوة  -عز وجل-فااللتزام بتوحٌد هللا 

 والنصر. 

وفً واقعنا الٌوم فإن ما تتعرض له الحركات والمجتمعات 

 ث ِمن أهم أسباب وقوعها:والدول المسلمة ِمن مصابب وكوار

بمداهنة باطل  -عز وجل-تقصٌرها فً تحقٌق توحٌد هللا 

المشركٌن والمبتدعة: كالشٌعة، وؼالة الصوفٌة، وؼالة 

العلمانٌة، والقوى الدولٌة تحت شعارات: التدرج، والتعاٌش 

 وقبول اآلخر، واالنفتاح، واالجتهاد، ومراعاة المقاصد! 

ٌة وهذا السلوك المتكبر هً ما وهذه األوصاؾ وهذه العنجه

نعٌشه الٌوم فً ظل طؽٌان الفكر المادي، فهذه السٌاسات 

األمرٌكٌة بزعامة "ترامب" تنشر الخراب والحروب فً كل 

مكان، وهذه روسٌا بزعامة "بوتٌن" تقتل األبرٌاء فً سورٌا 

والشٌشان وؼٌرها بؤبشع الصور واألشكال، وكذلك فعل حلفاإه 

نة والهرسك قْبل سنوات ؼٌر بعٌدٍة، ولعل الصرب فً البوس

اِرٌنَ : )-تعالى-قوله  ، هو (ٖٓٔ)الشعراء:( َوإَِذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّ

 أفضل وصؾ لجرابمهم. 

قصم جبروت قوم عاد وأذلّ قوتهم ِمن  -عز وجل-ولكن هللا 

خالل المطر والرٌح! والتً كانوا ٌظنون أنها ستكون ذات منفعٍة 

تِِهْم َقالُوا َهَذا َعاِرٌض َفلَ ) لهم: ٌَ ا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْسَتْقبِلَ أَْوِد مَّ

( ُمْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم بِِه ِرٌٌح فٌَِها َعَذاٌب أَلٌِمٌ 

 . (ٕٗ)األحقاؾ:

ولعل هذا ما سٌكون حال الطؽٌان المعاصر؛ فها هً األمراض 

  ا المتعة والسرور!الجنسٌة تفتك بهم وهم ٌظنون أنهم ملكو

وهذه األزمات االقتصادٌة تالحقهم وهم ٌظنون أنهم بالربا 

ٌستؽنون، وتتزاٌد بٌنهم حاالت االنتحار واإلدمان والتفكك 

 األسري وهم ٌظنون أنهم فً الفردٌة والحرٌة ٌنعمون. 

ها هً القنبلة الدٌمؽرافٌة تكاد تفتك بهم  وفً فلسطٌن المحتلة:

ٌنٌٌن بٌنما هم ٌحتفلون بإعالن ٌهودٌة بازدٌاد عدد الفلسط

َك إاِلَّ ُهوَ الدولة ونقل سفارة أمرٌكا للقدس، ) ْعلَُم ُجُنوَد َربِّ ٌَ ( َوَما 

 . (ٖٔ)المدثر:

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


13 
 

 نعمة انشراح الصدر

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

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

 فإن ِمن أعظم نعم هللا على عبده؛ نعمة انشراح الصدر.

أن ٌشعر العبد بالسكٌنة والطمؤنٌنة،  وانشراح الصدر معناه:

والراحة والرضا والسعة، وعكس ذلك ٌكون الضٌق والقلق 

ٌه صلى هللا عل-ممتًنا على رسوله  -تعالى-واالضطراب، وقد قال 

، أي: جعل فٌه نوًرا، (ٔ)الشرح:( أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَركَ : )-وسلم

أن  -تعالى-وجعله فسًٌحا رحًٌبا واسًعا، وقد طلب موسى ِمن ربه 

ْر لًِ أَْمِريٌشرح له صدره فقال: ) ٌَسِّ  (َربِّ اْشَرْح لًِ َصْدِري . َو

 . (ٕٙ-ٕ٘)طه:

لإلسالم واإلٌمان،  وِمن أعظم نعم هللا على عبده أن ٌشرح صدره

ْساَلِم َوَمْن ) :-تعالى-قال  ْشَرْح َصْدَرهُ لإِْلِ ٌَ ُه  ٌَ ْهِد ٌَ ُ أَْن 
ٌُِرِد هللاَّ َفَمْن 

َماءِ  ُد فًِ السَّ عَّ ٌَصَّ َما  ًقا َحَرًجا َكؤَنَّ ٌِّ ْجَعلْ َصْدَرهُ َض ٌَ ٌُِضلَُّه  ( ٌُِرْد أَْن 

ُ : )-تعالى-، وقال (ٕ٘ٔ)األنعام:
ْساَلِم َفُهَو أََفَمْن َشَرَح هللاَّ  َصْدَرهُ لإِْلِ

ِ أُولَبَِك فًِ  ِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذْكِر هللاَّ ٌَ لٌ لِْلَقاِس ٌْ ِه َفَو َعلَى ُنوٍر ِمْن َربِّ

، فؤهل الهدى واإلٌمان لهم َشْرُح الصدر (ٕٕ)الزمر:( َضاَلٍل ُمبٌِنٍ 

 واتساعه وانفساحه، وأهل الضالل لهم ضٌق الصدر والحرج.

فصاًل فً كتاب "زاد المعاد"  -رحمه هللا-القٌم  وقد عقد ابن

تحدث فٌه عن أسباب شرح الصدور، وِمن هذه األسباب التً 

اَدتِِه  ذكرها: "التوحٌد"، فقال: ٌَ تِِه َوِز "َوَعلَى َحَسِب َكَمالِِه َوقُوَّ

ُكوُن اْنِشَراُح َصْدِر َصاِحبِِه، والشرك والضالل ِمن أعظم أسباب  ٌَ

اجه، وِمن أسباب انشراح الصدر: )النور( ضٌق الصدر وانحر

الذي ٌقذفه هللا فً قلب العبد، وهو نور اإلٌمان، فإنه ٌشرح 

الصدر وٌوسعه وٌفرح القلب، وِمن أعظم أسباب ضٌق الصدر: 

، وتعلق القلب بؽٌره، والؽفلة عن -تعالى-اإلعراض عن هللا 

  ذكره، ومحبة سواه؛ فإن َمن أحب شًٌبا ؼٌر هللا ُعذب به.

دوام ذكر هللا على كل حال، وفً  وِمن أسباب شرح الصدر أًٌضا:

كل موطن؛ فللذكر تؤثٌر عجٌب فً انشراح الصدر ونعٌم القلب، 

، (8ٕ)الرعد:( أال بِِذْكِر هللّاِ تْطمبِّن اْلقلوب: )-تعالى-كما قال هللا 

 . -والعٌاذ باهلل-وللؽفلة تؤثٌر عجٌب فً ضٌقه وحبسه وعذابه 

أَلَْن أَْمِشً حسان إلى الخلق ونفعهم، ففً الحدٌث: )اإلومنها: 

ًَّ ِمْن أَْن أَْعَتِكَؾ فًِ َهَذا اْلَمْسِجِد  -َمَع أٍَخ لًِ فًِ َحاَجٍة، أََحبُّ إِلَ

 . )رواه الطبرانً، وحسنه األلبانً(( َشْهًرا -َمْسِجِد اْلَمِدٌَنةِ 

، ترك فضول النظر، والكالم واالستماع، والمخالطةومنها: 

وكثرة األكل والنوم، واالنؽماس فً أنواع اللهو، والتوسع فً 

 .)انتهى ِمن زاد المعاد بتصرؾ(المباحات، ونحو ذلك" 

 فاللهم اشرح صدورنا، ونّور قلوبنا، وأصلح أحوالنا.
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 ث الهجرةِمن معالم النصر فً حد

 كتبه/ حسنً المصري 

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

وٌتؤمل فً  -صلى هللا علٌه وسلم-فعندما ٌقرأ المرء سٌرة النبً 

حدث الهجرة، وٌقرأ تلك التفاصٌل التً ربما تؽٌب عَمن ٌقرأ 

قراءة عابرة، ٌدرك حٌنها المتؤمل ترابط األحداث منذ لحظة 

ة النبوٌة فً ؼار حراء، وأن هذه الرسالة سوؾ تصل البعث

، وأن هذا الدٌن سٌعم أرجاء -عز وجل-للؽاٌة التً أرادها هللا 

الكون، وراٌته ستعلو فوق كل هامات األرض، فالقوة التً ال 

تقؾ أمامها قوة هً قوة هللا الملك والمالك لكل َمن ملك، القاهر 

 انتشابه أنه ؼلب. فوق عباده، الؽالب لَمن ٌظن فً لحظة

وتتابع األحداث منذ البعثة وحتى حدث الهجرة ٌإكد للعالمٌن هذه 

الحقابق، وإن أنكرها َمن أنكرها أو أراد تعوٌقها بمحاوالٍت 

مستمرة ودإوبة، وبذٍل للجهد والوقت والمال، وتشوٌه وتزٌٌؾ 

واستهزاء، وتضٌٌق وإٌذاء وحصار، وحتى قتل وسجن وتعذٌب 

 للمستضعفٌن.

الرسالة تشق طرٌقها فتنٌر قلوب المإمنٌن حتى تهون علٌهم و

أنفسهم وحٌاتهم، وال ٌحٌدون، وكٌؾ ٌنكص على عقبٌه َمن 

أبصر النور بعد الظلمة، وتنسم الحرٌة بعد العبودٌة، وأدرك 

 الحق بعد الباطل؟!

ا فسلطانهم أوشك على الزوال، وزٌفهم  ولم ٌجد المشركون بّدً

ق؛ فقرروا أسوأ قرار فً التارٌخ؛ أن سٌنكشؾ، وباطلهم سٌزه

 ٌتخلصوا ِمن صاحب الدعوة، فتموت الرسالة! 

فاجتمعوا وٌا لشإم اجتماعهم! وؼدروا وٌا لفحش ؼدرهم! 

منتشٌن  -صلى هللا علٌه وسلم-وذهبوا إلى بٌت رسول هللا 

بفرحة النصر اآلتٌة بعد لحظاٍت... هكذا أوعدهم الشٌطان! كانت 

 ا أمرهم، وجمعوا رجالهم، وسلوا سٌوفهم.خطتهم محكمة، دبرو

وفً الوقت الذي ظنوا فٌه أنهم أحكموا قبضتهم وانتصروا فً 

قضٌتهم وعاد لهم سلطانهم؛ خاب سعٌهم، وانتهى أمرهم، 

 ونكست أعالمهم وراٌاتهم إلى األبد، وتلك كانت البداٌة لذلك.

فقد ؼاب عنهم أن فً مقابلة خطتهم، خطة أخرى ٌدبرها هللا 

، فهزموا ساعة -صلى هللا علٌه وسلم-لقوي العزٌز لرسوله ا

 -صلى هللا علٌه وسلم-تصوروا أنهم انتصروا، وخرج رسول هللا 

ن الصنادٌد المؽاوٌر لم ٌمسه ؼبار، خرج فً طرٌق  ٌْ ِمن ب

الهجرة لتكون تلك الخطوات هً أولى خطوات العودة إلى مكة 

االنتصار ال انتصار  "البلد الحرام"، لكنها عودة مزهوة براٌات

أمة على أمة فً معارك الحٌاة األرضٌة، لكنه انتصار التوحٌد 

على الشرك، واإلٌمان على الكفر، والحق الظاهر على الباطل 

 المخذول.

إذن لم تكن الهجرة فراًرا بقدر ما كانت انتصاًرا، ولم تكن 

ا هروًبا، ولكنها كانت استعداًدا، ولم تكن نهاٌة لمرحلٍة بقدر م

كانت بداٌة لمرحلة أعظم فً بناء أمة تحمل الحق لتنشره فُتسعد 

أمة لدٌها ِمن نور الرسالة وهداٌة الدعوة ما لو أخذت  به الخلق؛

ن الناس لسعدت به  ٌْ به؛ لكانت أسعد األمم، وما لو قامت به ب

 البشرٌة أمًنا وسلًما، وأماًنا واطمبناًنا، وسعادة ورضا.

 .والحمد هلل رب العالمٌن
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 نفحات أخرى ِمن مواسم الخٌر

 كتبه/ أحمد حمدي

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

ا  ًٌّ فٌستقبل المسلمون بعد أٌاٍم هالل شهر هللا المحرم، وعاًما هجر

أن ٌهله علٌنا باألمن واإلٌمان، والسالمة جدًٌدا، نسؤل هللا 

 واإلسالم، والتوفٌق لما ٌحبه وٌرضاه. 

ن نعمة وأخرى، وطاعة وأختها، قال  ٌْ وهكذا المسلم ٌتقلب ب

: "إذا رأٌت الرجل ٌعمل بطاعة -رضً هللا عنه-شداد بن أوس 

هللا، فاعلم أن لها عنده أخوات"، وهذا ِمن خصابص أمة الحبٌب 

اِم الذي قال: ) -ٌه وسلمصلى هللا عل- ٌَّ ُكْم َعزَّ َوَجلَّ فًِ أَ إِنَّ لَِربِّ

ُضوا لََها، لََعلَّ أََحَدُكْم أَْن ُتِصٌَبُه ِمْنَها َنْفَحٌة اَل  َدْهِرُكْم َنَفَحاٍت، َفَتَعرَّ

ْشَقى َبْعَدَها أََبًدا  . )رواه الطبرانً، وحسنه األلبانً(( ٌَ

رم أم عن شهر هللا المحرم فال أدري أتكلم عن فضل األشهر الح

ذاته وعن فضل الصٌام فٌه؛ فهو شهر هللا؟! أم عن دروٍس ِمن 

ِمن البذل والتضحٌة  -صلى هللا علٌه وسلم-هجرة النبً 

رضً هللا -والتخطٌط، واألخذ باألسباب، والصحبة، واتخاذ عمر 

أمٌر المإمنٌن ِمن الهجرة بداٌة للتارٌخ اإلسالمً؛ لعظم  -عنه

 ث؟!هذا الحد

أم عن تعظٌم العشر األول ِمن المحرم؟ فقد كان السلؾ ٌعظمون 

ثالثة أعشار: العشر األواخر ِمن رمضان، والعشر األول ِمن ذي 

الحجة، والعشر األول ِمن المحرم، وهو أحد أقوال السلؾ فً 

 تفسٌر اللٌالً التً أقسم هللا بها فً سورة الفجر. 

ة ماضٌة، وما فٌه ِمن أم عن فضل عاشوراء؟ وتكفٌر ذنوب سن

معانً المواالة هلل ورسوله، فنحن أولى بموسى منهم أو معانً 

لَبِْن َبقٌُِت إِلَى َقابٍِل أَلَُصوَمنَّ الحرص على مخالفة أهل الكتاب: )

اِسعَ   .)رواه مسلم(( التَّ

 أم عن بدع الشٌعة والمواقؾ الشنٌعة فً هذا الٌوم؟! 

ن الحق والباطل أم عن تذكر قصة ِمن قصص الصراع ب ٌْ

وانتصار االٌمان وأولٌاء هللا على طاؼٌة متجبر "فرعون"؟! 

 .-علٌه السالم-فهذا ٌوم نجى هللا فٌه موسى 

أم الكالم عن محاسبة ووقفة صادقة مع النفس فً نهاٌة عام 

وبداٌة عام جدٌد، وصفحة بٌضاء وتوبة صادقة؟! ففً بعض 

المشاعر، وتكثر األحٌان تكثر المعانً والدروس، وتختلط 

 البركات والنفحات والخٌرات.

فاللهم ال تحرمنا ِمن فضل هذه األٌام والعمل الصالح فٌها، 

 واؼتنامها واالستفادة ِمن دروسها وِعَبرها.

 اللهم آمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


16 
 

 رحمة للعالمٌن

 اهٌنكتبه/ إٌهاب ش

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

فلك أن تتخٌل بشًرا ٌحمل ِمن الصفات والقلب الذي ٌكون ذلك 

سبًبا فً رحمة اإلنس والجن والمالبكة والحٌوانات والجمادات، 

وِمن اإلنس الكبٌر منهم والصؽٌر، والطفل الرضٌع والنساء 

: -تعالى-وهو رحمة له؟! قال  والولدان؛ كٌؾ ال ٌحبه الكون كله

-، إنه محمد (3ٓٔ)األنبٌاء:( َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِمٌنَ )

، وكلما علم اإلنسان كٌؾ كانت رحمته -علٌه الصالة والسالم

بالعالمٌن، ذاب القلب شوًقا إلى محبته واتباعه، فالتعرؾ على 

ِمن  -صالة والسالمعلٌه ال-هذا الجانب ِمن سٌرته العطرة 

األهمٌة بمكاٍن فً زرع محبته بقلوب العالمٌن، وفً هذه األسطر 

التً  القلٌلة سنحاول تسلٌط الضوء على بعض هذ الجوانب

 تجلب محبته. 

 صلى هللا علٌه وسلم باإلنس لها جوانب عدة،-رحمة النبً 

صلى هللا -له  -عز وجل-هداٌة البٌان واإلرشاد التً أثبتها هللا 

َك لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقٌِمٍ : )-تعالى-كما قال  -لٌه وسلمع ( َوإِنَّ

به القلوب، وأخرج هللا به  -عز وجل-، فهدى هللا (ٕ٘)الشورى:

 الناس ِمن الظلمات إلى النور.

وقد أٌده هللا بالمعجزة الخالدة التً هً رحمة للعالمٌن "القرآن 

َك اْلِكَتاَب  أََولَمْ ): -تعالى-الكرٌم" كما قال  ٌْ ا أَْنَزْلَنا َعلَ ْكفِِهْم أَنَّ ٌَ

ٌُْإِمُنونَ  ِهْم إِنَّ فًِ َذلَِك لََرْحَمًة َوِذْكَرى لَِقْوٍم  ٌْ ( ٌُْتلَى َعلَ

على  -صلى هللا علٌه وسلم-، وهذه الرحمة منه (ٔ٘)العنكبوت:

 -صلى هللا علٌه وسلم-الخلق فاضت حتى كاد ٌهلك نفسه 

 َفلََعلَّكَ : )-تعالى-، قال -تعالى-ق هللا النصراؾ الخلق عن طرٌ

( أََسًفا اْلَحِدٌثِ  بَِهَذا ٌُْإِمُنوا لَمْ  إِنْ  آَثاِرِهمْ  َعلَى َنْفَسكَ  َباِخعٌ 

 ِمن الناس إنجاء على الحرص ، وإنما كان ٌحرص أشد(ٙ)الكهؾ:

 علٌه هللا صلى- رؼًما عنه كما قال هلك َمن ٌهلك وإنما النار،

ا أََضاَءْت َما َحْولََها َمَثلًِ : )-وسلم َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َناًرا، َفلَمَّ

َقْعَن فٌَِها، َوَجَعلَ  ٌَ اِر  َوابُّ الَِّتً فًِ النَّ َجَعلَ اْلَفَراُش َوَهِذِه الدَّ

ْمَن فٌَِها، َقالَ َفَذلُِكْم َمَثلًِ َوَمَثلُُكْم، أََنا آخِ  َتَقحَّ ٌَ ْؽلِْبَنُه َف ٌَ ْحُجُزُهنَّ َو ٌذ ٌَ

اِر َفَتْؽلُِبونًِ  اِر، َهلُمَّ َعِن النَّ اِر، َهلُمَّ َعِن النَّ بُِحَجِزُكْم َعِن النَّ

ُموَن فٌَِها   .)متفق علٌه(( َتَقحَّ

األمة بؤن تتحلى بهذا  -صلى هللا علٌه وسلم-ولذلك حثَّ النبً 

قال:  -صلى هللا علٌه وسلم-فعن أنس أن النبً الخلق العظٌم، 

ٌََضُع هللاُ َرْحَمَتُه إاِلَّ َعلَى َرِحٌمٍ َوالَِّذي َنفْ ) ِدِه اَل  ٌَ ا ِسً بِ ٌَ (، َقالُوا: 

ْرَحُم. َقالَ: ) ٌَ َس بَِرْحَمِة أََحِدُكْم َصاِحَبُه، َولَِكْن َرُسولَ هللاِ ُكلَُّنا  ٌْ لَ

اَس َكافَّةً  ْرَحُم النَّ َمْن اَل ، وقال: ))رواه أبو ٌعلى، وحسنه األلبانً(( ٌَ

ْرَحْم اَل  ٌَُتْب ٌَ ُتْب، اَل  ٌَ ٌُْؽَفْر لَُه، َوَمْن اَل  ْؽفِْر اَل  ٌَ ٌُْرَحْم، َوَمْن اَل   

هِ  ٌْ اْرَحْم َمْن فًِ ، وقال: ))رواه الطبرانً، وصححه األلبانً(( َعلَ

ماءِ  ْرَحْمَك َمْن فًِ السَّ ٌَ ، )رواه الطبرانً، وصححه األلبانً(( األَْرِض 

ُ مِ وقال: ) ْرَحُم هللاَّ ٌَ َما  َحَماءَ إِنَّ  .)متفق علٌه(( ْن ِعَباِدِه الرُّ

بنا أن دلنا على ما  -صلى هللا علٌه وسلم-وِمن معانً رحمته 

ِن َلْن كما قال: )ٌعصمنا ِمن الضالل،  ٌْ َب ٌْ إِنًِّ َقْد َتَرْكُت فٌُِكْم َش

ِرَدا ٌَ ى  َقا َحتَّ َتَفرَّ ٌَ ِتً، َولَْن  ِ َوُسنَّ ًَّ  َتِضلُّوا َبْعَدُهَما: ِكَتاَب هللاَّ َعلَ

 .)رواه الحاكم، وصححه األلبانً(( اْلَحْوضَ 

ض نفسه لتلك الرحمة العظٌمة؛ فعلٌه أن  لذلك َمن أراد أن ٌعرِّ

علًما وفهًما  -صلى هللا علٌه وسلم-ٌتمسك بكتاب هللا وسنة النبً 

 وتطبًٌقا. 

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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ن الصبر والٌقٌن ٌْ  ب

 كتبه/ شرٌؾ طه

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

فتخٌل معً... ماذا لو نجح الذٌن اؼتالوا السادات فً الوصول 

 إلى حكم مصر؟! 

 وماذا لو نجحت جبهة اإلنقاذ فً الوصول إلى حكم الجزابر؟! 

 لجهٌمان" فً عقد البٌعة للمهدي المزعوم؟! وماذا لو نجح "ا

كٌؾ سٌكون حال هذه البالد وؼٌرها لو وصل إلى سدة الحكم 

ا وخبرة وعلًما(، ال ٌحملون مشروًعا بدٌاًل عن  فٌها أحداث )سّنً

الدولة الحدٌثة التً ٌسعون لهدمها، سوى عدٍد ِمن الشعارات 

ا لبرامج عملٌة العامة التً ال ٌعرفون، وال ٌملكون آلٌة تحوٌله

  واقعٌة؟!

م الصحابة  لهدم اإلمبراطورٌتٌن  -رضً هللا عنهم-حٌنما تقدَّ

ا لقٌادة  ًٌّ الكبرتٌن فً العالم حٌنبٍذ، كانوا ٌحملون مشروًعا حقٌق

العالم بعد انهٌار هاتٌن القوتٌن؛ لم ٌحدث فراغ أو فوضى، بل 

جنت البشرٌة كلها ثمار إمساك المسلمٌن زمام القٌادة 

 حضارٌة.ال

أتعجب ِمن الحركات المتطرفة التً تعلن الحرب على أمرٌكا، 

وتدؼدغ عاطفة أتباعها بشعارات ؼزو أمرٌكا، ولندن، وعواصم 

ا إلدارة مدٌنة صؽٌرة  ًٌّ أوروبا، وهم ال ٌملكون مشروًعا حقٌق

 !فضاًل عن دولة، فضاًل عن قٌادة العالم

تكون األقدام  جمٌل أن تكون اآلمال تعانق السحاب، شرٌطة أن

مالمسة ألرض الواقع، نتطلع للمثال ونعٌش الواقع، عٌوننا على 

الوعد نوقن به وأقدامنا فً الواقع نصبر علٌه، فهذا هو الطرٌق 

اتَِنا ) ٌَ ا َصَبُروا َوَكاُنوا بِآ ْهُدوَن بِؤَْمِرَنا لَمَّ ٌَ ًة  َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم أَبِمَّ

  .(ٕٗ)السجدة:( ٌُوقُِنونَ 

 ا السلفًموقع أن
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 )ٕالتوازن فً البالغ )

 كتبه/ نور الدٌن عٌد 

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

فقد أشرنا إلى قضٌة التوازن فً البالغ إلى ركٍن أول: وهو 

ه وموقعه ووظٌفته، وإال التوازن الداخلً للداعٌة، فٌعلم حقٌقت

صار متسلًطا على الدٌن، محرًفا له تحت أوهام الضؽوط، 

 وتبرٌرات التنازالت.

ا: التوازن فً الطرح: ًٌ ونعنً به التحٌن للحال، فال ٌكثر ِمن  ثان

وعٍظ تمل به القلوب، وال ٌقلل منه حتى ال ٌعظ الناس وهو 

ا جُ  لُوًسا ِعْنَد َباِب ٌراهم ٌقتحمون المهالك، فعن شقٌق قال: "ُكنَّ

، َفقُْلَنا: أَْعلِْمُه  ًُّ َخِع َة النَّ ٌَ ِزٌُد ْبُن ُمَعاِو ٌَ َعْبِد هللاِ َنْنَتِظُرهُ، َفَمرَّ بَِنا 

َنا َعْبُد هللاِ، َفَقالَ: إِنًِّ  ٌْ ْلَبْث أَْن َخَرَج َعَل ٌَ ِه َفلَْم  ٌْ بَِمَكانَِنا، َفَدَخلَ َعلَ

مْ  ٌَ ُة أَْن أُِملَُّكْم، أُْخَبُر بَِمَكانُِكْم، َفَما  ٌَ ُكْم إاِلَّ َكَراِه ٌْ َنُعنًِ أَْن أَْخُرَج إِلَ

ِه َوَسلَّمَ -إِنَّ َرُسولَ هللاِ  ٌْ لَُنا بِاْلَمْوِعَظِة فًِ  -َصلَّى هللاُ َعَل َتَخوَّ ٌَ َكاَن 

َنا"  ٌْ آَمِة َعلَ اِم، َمَخاَفَة السَّ ٌَّ  .)متفق علٌه(اأْلَ

لى دعوة الخلق للحق، فهذا مع تمام دعوتهم وشدة حرصهم ع

ٌوازن فً نفس المادة المعروضة، وهذا التحٌن أثقل للقلب 

َوَقالَ الَِّذٌَن َكَفُروا لَْواَل : )-تعالى-تؤمل داللة قول هللا  وأوعى له؛

ْلَناهُ  َت بِِه فَُإاَدَك َوَرتَّ ِه اْلقُْرآُن ُجْملًَة َواِحَدًة َكَذلَِك لُِنَثبِّ ٌْ لَ َعلَ ُنزِّ

 . (ٕٖ)الفرقان:( َتْرتٌِاًل 

"لنصحح به عزٌمة قلبك وٌقٌن نفسك، ونشجعك  قال ابن ُجَرٌج:

 به". 

وروي معناه عن ابن عباس فً وجٍه ِمن وجهً تفسٌر اآلٌة، 

ن النشاط والكسل، واإلقبال واإلدبار،  ٌْ فؤحوال الناس تختلؾ ب

ولكل حال ما ٌناسبه ِمن العرض أو اإلحجام، فخشٌة السآمة لَمن 

ى التذكٌر سآمة، وال  استقام، أما عند موارد الهالك فال ٌسمَّ

 اإللحاح ضجًرا. 

صلى هللا علٌه -: قال النبً -رضً هللا عنه-قال أبو هرٌرة 

تًِ َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َناًرا، ٌقول: ) -وسلم َما َمَثلًِ َوَمَثلُ أُمَّ إِنَّ

َقْعَن فٌِهِ  ٌَ َوابُّ َواْلَفَراُش  ، َفؤََنا آِخٌذ بُِحَجِزُكْم َوأَْنُتْم َفَجَعلَِت الدَّ

ُموَن فٌِهِ  ، وعن ابن عباٍس قال: سِمعت رسول )متفق علٌه(( َتَقحَّ

اُكْم ٌقول: ) -صلى هللا علٌه وسلم-هللا  ٌَّ أََنا آِخٌذ بُِحَجِزُكْم، أَقُولُ: إِ

اُكْم وَ  ٌَّ َم، إِ اُكْم َوَجَهنَّ ٌَّ اُكْم َواْلُحُدوَد، إِ ٌَّ َم، إِ اُكْم َوَجَهنَّ ٌَّ اْلُحُدوَد، إِ

اٍت، َفإَِذا أََنا ِمتُّ َتَرْكُتُكْم َوأََنا  اُكْم َواْلُحُدوَد، َثالَث َمرَّ ٌَّ َم، إِ َوَجَهنَّ

)رواه البزار، وحسنه األلبانً ( َفَرٌط لَُكْم َعلَى اْلَحْوِض، َفَمْن َوَرَد أَْفلَحَ 

 . لؽٌره(

مع انتشار  فهذا إلحاح وتكرار عند مورد الهالك، فال ٌجوز

الفحش واستمراء الباطل أن ٌكؾ الدعاة عن النصح، وبٌان سبل 

وأقله أثًرا: اإلعذار لنفسه؛ مواجهته، والتحذٌر ِمن عواقبه، 

فضاًل عن كونه لبنة تؽٌٌر وإصالح، فكم ِمن ؼارق ٌنتظر 

واعظه، وكم ِمن جاٍن متعد ردعته آٌة ووعٌد، حتى أصلحت 

عد عصٌانه، وهذا مثل ال ٌحصى شؤنه بعد فساده، واستعملته ب

عدده، فً إسالم فبام ِمن خٌار الخلق، بسبب هذا العرض 

والبالغ، كما فً قصة إسالم سعد بن معاذ وأسٌد بن حضٌر، 

 وكما فً توبة الفضٌل بن عٌاض.

فال تتكاسل عن البالغ بدعوى الملل والسآمة، فً وسط المنابر 

دم بطرٌق السلب، وتوٍل فهذا نوع ه اإللحادٌة والمذاهب الهدامة؛

ٌُستبدل صاحبه، وأن ٌستعمل ؼٌره،  فً ٌوم زحؾ، حري أن 

ا  -َعزَّ َوَجلَّ -إِنَّ هللاَ كما فً الحدٌث: ) ٌَّ ٌَى ْبَن َزَكِر ْح ٌَ ِهَما -أََمَر  ٌْ َعلَ

اَلمُ  ؤُْمَر َبنًِ إِْسَرابٌِلَ أَْن  -السَّ ٌَ ، َوأَْن  ْعَملَ بِِهنَّ ٌَ بَِخْمِس َكلَِماٍت، أَْن 

َك َقْد أُِمْرَت  ٌُْبِطَا، َفَقالَ لَُه ِعٌَسى: إِنَّ ، َوَكاَد أَْن  ْعَملُوا بِِهنَّ ٌَ

 ، ْعَملُوا بِِهنَّ ٌَ ، َوَتؤُْمَر َبنًِ إِْسَرابٌِلَ أَْن  بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن َتْعَملَ بِِهنَّ

ا  ٌَ . َفَقالَ:  ا أَْن أَُبلَِّؽُهنَّ ، َوإِمَّ ا أَْن ُتَبلَِّؽُهنَّ أَِخً، إِنًِّ أَْخَشى إِْن َفإِمَّ

ٌَى َبنًِ إِْسَرابٌِلَ ِفً  ْح ٌَ ٌُْخَسَؾ بًِ، َفَجَمَع  َب أَْو  َسَبْقَتنًِ أَْن أَُعذَّ

ِت اْلَمْقِدِس، َحتَّى اْمَتأَلَ اْلَمْسِجُد، َفقُِعَد َعَلى الشَُّرِؾ، َفَحِمَد هللَا،  ٌْ َب

ِه، ُثمَّ َقالَ...  ٌْ ، ترمذي، وصححه األلبانً()رواه أحمد وال( َوأَْثَنى َعلَ

فالبالغ وظٌفة النبوة، وَمن ورث العلم بعدهم، فقم على وظٌفتهم 

ن تركتهم. ٌْ ٌُحال بٌنك وب  قْبل أن 

 والحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 كٌؾ أعرؾ عٌوبً؟
 كتبه/ إٌهاب الشرٌؾ

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

فال شك أن كل إنسان فٌه ممٌزات، وفٌه كذلك مجموعة ِمن 

العٌوب، وكما أنه ٌسعى لتعزٌز هذه الممٌزات وترسٌخها؛ 

فٌنبؽً علٌه أًٌضا أن ٌحرص على إصالح عٌوبه وتهذٌب نفسه، 

 ة.وهذا ما ٌعرؾ عند العلماء بعملٌتً التحلٌة والتخلٌ

لكن اكتشاؾ العٌوب والسعً فً عالجها قد ٌكون عسًٌرا على 

الكثٌرٌن؛ ولذا طرحت هذا السإال ألنقل إلخوانً هذه الفابدة 

 -رحمه هللا-الجمٌلة التً وقفت علٌها لإلمام ابن قدامة المقدسً 

 فً جوابه على هذا السإال المهم.

عبٍد خًٌرا إذا أراد ب -تعالى-"اعلم أن هللا : -رحمه هللا-ٌقول 

ره بعٌوب نفسه، فَمن كانت له بصٌرة لم تخَؾ علٌه عٌوبه،  بصَّ

وإذا عرؾ العٌوب أمكنه العالج، ولكن أكثر الناس جاهلون 

بعٌوبهم، ٌرى أحدهم القذى فً عٌن أخٌه وال ٌرى الجذع فً 

 عٌنه!

فَمن أراد الوقوؾ على عٌب نفسه، فله فً ذلك أربعة 

 طرق: 

ن ٌدى شٌخ بصٌر بعٌوب النفس، أن ٌ الطرٌقة األولى: ٌْ جلس ب

ٌعرفه عٌوب نفسه وطرق عالجها، وهذا قد عز فً هذا الزمان 

وجوده، فَمن وقع به، فقد وقع بالطبٌب الحاذق فال ٌنبؽً أن 

 ٌفارقه.

أن ٌطلب صدًٌقا صدوًقا بصًٌرا متدًٌنا، وٌنصبه الطرٌقة الثانٌة: 

القه وأفعاله، وقد رقًٌبا على نفسه لٌنبهه على المكروه ِمن أخ

كان أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ٌقول: "رحم هللا امرأً أهدى 

 إلٌنا عٌوبنا".

فً -وقد كان السلؾ ٌحبون َمن ٌنبههم إلى عٌوبهم، ونحن اآلن 

أبؽض الناس إلٌنا َمن ٌعرفنا بعٌوبنا! وهذا دلٌل على  -الؽالب

منبًها  ضعؾ اإلٌمان، فإن األخالق السٌبة كالعقارب، ولو أن

نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقرًبا، لتقلدنا له منًة واشتؽلنا 

بقتلها، واألخالق الردٌبة أعظم ضرًرا ِمن العقرب على ما ال 

 ٌخفى. 

أن ٌستفٌد معرفة عٌوب نفسه ِمن ألسنة الطرٌقة الثالثة: 

أعدابه، فإن عٌن السخط تبدي المساوئ، وانتفاع اإلنسان بعدو 

به أكثر ِمن انتفاعه بصدٌق مداهن ٌخفً مشاجر ٌذكر عٌو

 عٌوبه.

أن ٌخالط الناس، فكل ما ٌراه مذموما فٌما  الطرٌقة الرابعة:

 . )مختصر منهاج القاصدٌن(بٌنهم ٌجتنبه" 

أن قضٌة التهذٌب والتربٌة قضٌة خطٌرة،  والبد أن نعلم أخًٌرا:

 إنما وتحتاج لكثٌٍر ِمن الجهد والصبر، لكن البداٌة بعد توفٌق هللا

َقْد أَْفلََح َمْن : )-تعالى-تكون فً األخذ بؤسباب ذلك، كما قال 

ى ، ومع االستمرار ٌجنً العبد أشهى الثمار (ٗٔ)األعلى:( َتَزكَّ

 وأطٌبها.

  فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خٌر َمن زكاها.

 موقع أنا السلفً
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انًِ َصِؽًٌرا( ٌَ  )َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

 كتبه/ خالد آل رحٌم 

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

َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ فً حق الوالدٌن: ) -تعالى-فقد قال هللا  َوَقَضى َربُّ

ِن إِْحَساًنا  ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ ْبلَُؽنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما إِ ٌَ ا  إِمَّ

َفاَل َتقُلْ لَُهَما أُؾٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوقُلْ لَُهَما َقْواًل َكِرًٌما . َواْخِفْض 

انًِ  ٌَ ْحَمِة َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ لَُهَما َجَناَح الذُّ

، وإن دلَّ ذلك فإنما ٌدل على عظمة (ٕٗ-ٖٕسراء:)اإل( َصِؽًٌرا

 حقهما، وعظمة إثم َمن عقهما أحدهما أو كالهما. 

(: قال العلماء: نهى عن األذى لهما فً حال الكبر َواَل َتْنَهْرُهَما)

ا فً كل حال؛ ألن حال الكبر ٌظهر فٌها منهما ما  ًٌّ وإن كان منه

 ٌضجر وٌإذي وتكثر خدمتهما.

(: أي لًٌنا لطًٌفا أحسن ما تجد. قال سعٌد َما َقْواًل َكِرًٌماَوقُلْ َلهُ )

 بن المسٌب: "قول العبد المتذلل للسٌد الفظ".

ْحَمةِ ) لِّ ِمَن الرَّ رحمه -(: قال ابن الجوزي َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

: "وخفض الجناح عبارة عن السكون وترك التعصب -هللا

 واإلٌذاء".

فً الجهاد،  -صلى هللا علٌه وسلم-ذن النبً وقد جاء رجل ٌستؤ

ًٌّ َوالَِداَك؟) فقال له: )متفق ( َففٌِِهَما َفَجاِهدْ ( َقالَ: َنَعْم، َقالَ: )أََح

ْجِزي َولٌَد َوالًِدا إاِلَّ أَْن : )-صلى هللا علٌه وسلم-، وقال علٌه( ٌَ اَل 

ٌُْعتَِقهُ  ُه َف ٌَ ْشَتِر ٌَ ِجَدهُ َمْملُوًكا َف  .م()رواه مسل( ٌَ

 "هل له ِمن توبة؟وجاء رجل قتل امرأة إلى ابن عباس ٌسؤله: 

، وتقرب -عز وجل-فقال له: أمك حٌة؟ قال: ال. قال: تب إلى هللا 

 إلٌه ما استطعت.

فسبل ابن عباس: لَم سؤلته عن حٌاة أمه؟ فقال: إنً ال أعلم 

 ِمن بر الوالدة". -عز وجل-عماًل أقرب إلى هللا 

"كان رجالن ِمن أصحاب : - عنهارضً هللا-وقالت عابشة 

رسول هللا أبر َمن كان فً هذه األمة بؤمهما: عثمان بن عفان، 

وحارثة بن النعمان؛ أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتؤمل وجه 

أمً منذ أسلمت. وأما حارثة فكان ٌطعمها بٌده ولم ٌستفهمها 

ذا قالت كالًما قط تؤمره به حتى ٌسؤل َمن عندها بعد أن ٌخرج: ما

 أمً؟!".

وكان حجر بن عدي ٌلتمس فراش أمه بٌده فٌتهم ؼلظ ٌده 

 فٌنقلب علٌه على ظهره، فإذا أمن أن ٌكون علٌه شًء أضجعها. 

وكان ظبٌان بن علً ِمن أبر الناس بؤمه فباتت لٌلة وفً صدرها 

شًء علٌه، فقام على رجلٌه قابًما ٌكره أن ٌوقظها، وٌكره أن 

جاء ؼالمان ِمن ؼلمانه فما زال معتمًدا ٌقعد حتى إذا ضعؾ، 

 علٌهما حتى استٌقظت ِمن قَِبل نفسها!

 وكان محمد بن سٌرٌن ال ٌكلِّم أمه بلسانه كلمة تخشًعا لها.

وكان محمد بن المنكدر ٌضع خده على األرض ثم ٌقول ألمه: 

 "ضعً قدمك علٌه".

"الولد ٌقرب ِمن أمه بحٌث ٌسمع أمه أفضل  قال بشر الحافً:

ِمن الذي ٌضرب بسٌفه فً سبٌل هللا، والنظر إلٌها أفضل ِمن كل 

 شًء". 

ن ٌدي أبٌه فقد عقه إال أن  وقال محمد بن محٌرٌز: ٌْ "َمن مشى ب

ٌمشً فٌمٌط األذى عن طرٌقه، وَمن دعا أباه باسمه أو بكنٌته 

 فقد عقه إال أن ٌقول ٌا أبِت".

والخزي كل  "الوٌل كل الوٌل لعاق والدٌه، قال ابن الجوزي:

الخزي لَمن ماتا ؼضبانٌن علٌه، أٍؾ له، هل جزاء المحسن إال 

 اإلحسان إلٌه، أتبع اآلن تفرٌطك فً حقهما أنًٌنا وزفًٌرا". 

انًِ َصِؽًٌرا) ٌَ (: كم لٌلة سهرا معك إلى َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

دمًعا الفجر ٌدارٌانك مدارة العاشق فً الهجر، فإن مرضت أجرٌا 

 لم ٌجِر، تاهلل لم ٌرضٌا لتربٌتك ؼٌر الكؾ والحجر سرًٌرا. 

اِنً َصِؽًٌرا) ٌَ (: أتحسن اإلساءة فً َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

مقابلة اإلحسان؟! أما تؤنؾ اإلنسانٌة لإلنسان؟! كٌؾ تعارض 

 حسن فضلهما بقبح العصٌان ثم ترفع علٌهما صوًتا جهًٌرا؟!
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انًِ َصِؽًٌراَوقُلْ رَ ) ٌَ (: ُتحب أوالدك طبًعا؛ بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

فؤحبب والدٌك شرًعا، وارع أصاًل أثمر لك فرًعا، واذكر لطفهما 

 بك، وطٌب المرعى أوالً وأخًٌرا. 

انًِ َصِؽًٌرا) ٌَ (: تصدق عنهما إن كانا َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

هما الدٌن، واستؽفر لهما، واستدم مٌتٌن، وصلِّ لهما واقض عن

َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما هاتٌن الكلمتٌن، وما تكلؾ إال أمًرا ٌسًٌرا )

انًِ َصِؽًٌرا ٌَ   (.َربَّ

 موقع أنا السلفً
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 !ثؽرة فً حٌاة الداعٌة

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة

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

بارك هللا فٌهم، وفً دعوتهم وفً -فكثٌر ِمن اإلخوة الدعاة 

ٌهتم كثًٌرا بالدعوة العامة، واللقاءات  -سعٌهم لإلصالح

والدروس المتكررة فً المساجد والمنتدٌات، وفً المناسبات، 

نجد عنده ثؽرة وربما ٌكون مإثًرا محبوًبا فٌَمن حوله، ولكن 

خطٌرة فً حٌاته ال ٌستطٌع أحد أن ٌسدها، وهذه الثؽرة نقصد 

بها أنه كما علم وتٌقن وسلَّم أن الدعوة العامة تحتاج إلى 

مجهوٍد، وتحتاج إلى بذٍل؛ فالبد وأن ٌعلم وٌتٌقن وٌسلِّم أن بٌته 

 ٌحتاج إلى دعوته وٌحتاج إلى علمه. 

ً البٌت عالًما أو طالب وٌحتاج أهل البٌت أن ٌستشعروا أن ف

علم ممٌز؛ لما ٌقدمه لهم ِمن علٍم وعظٍة مإثرٍة، تجعلهم دابًما 

ٌستشعرون أنهم أبناء الداعٌة، أو زوجته تشعر أنها زوجة 

الداعٌة؛ وإال كٌؾ ٌستشعر الزوجة واألوالد بعلم األب وبدعوته 

 إن لم ٌكن لهم منه نصٌب؟! 

وأهل بٌتك، وال تعِط فالبد وأن ٌكون لك ٌوم مخصص لزوجتك 

ٌُقدم وال  فٌه مواعٌد خارجٌة مهما كانت الضؽوط؛ فهذا موعد 

ٌقدم علٌه شًء، تجلس فٌه مع زوجتك وأوالدك تعلمهم القرآن 

نة والجماعة، وكٌؾ ٌإدون  وتجوٌده، وتعلمهم عقٌدة أهل السُّ

صلى هللا علٌه -عباداتهم بطرٌقٍه صحٌحٍة، متبعٌن فٌها النبً 

 . -وسلم

مهم جملة ِمن األخالق والصفات الحمٌدة، وتقص لهم سٌرة تعل

، وسٌر السلؾ الصالحٌن؛ لكً -صلى هللا علٌه وسلم-المصطفى 

فإذا فعلَت ذلك  ٌحبوهم وٌتؤسوا بهم، وٌسٌروا على نهجهم،

أمنت علٌهم ِمن االنحراؾ، وِمن ظلمات الجهالة، وؼرست فٌهم 

ج، وبالتالً حب الدٌن وحب المنهج، وحب حملة هذا المنه

ٌكونون لك خٌر معٌن فً الدنٌا، وٌدعون لك بعد وفاتك، 

وٌلبسونك تاج الكرامة ٌوم القٌامة، وسددت ثؽرة ٌدخل منها كل 

 شر، ال ٌستطٌع سدها إال أنت!

نسؤل هللا أن ٌبصرنا بمواطن الزلل، وأن ٌقر أعٌننا بالذرٌة 

 ٌن.الصالحة التً تعمل لمصلحة هذا الوطن، ولرفعة هذا الد

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 (ٙعبر ِمن قصص األنبٌاء )

 كتبه/ أسامة شحادة

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

 :-علٌه السالم-هود  -ب

عتبر بعض الباحثٌن  فً التارٌخ قوَم عاد أصل الحضارات ٌَ

القدٌمة؛ وذلك بسبب قوتهم المادٌة التً أثبتها القرآن الكرٌم، 

ولِما فً الحضارات القدٌمة ِمن تشابٍه برؼم تباعد مناطقهم؛ مما 

ٌشٌر ألصٍل واحٍد انبثقوا منه، ولكون قوم عاد هم خلفاء قوم 

 .-علٌه السالم-نوح 

ا مصدًرا لتؤصٌل الكفر وتبرٌراته وٌبدو أن قوم عاد كانوا أٌضً 

فحٌن جاءهم  !-وللٌوم-وشبهاته فً العالم والحضارات الالحقة 

إِْذ َقالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاََل بدعوة التوحٌد ) -علٌه السالم-هود 

َ َوأَِطٌُعونِ 
قُوا هللاَّ قُوَن . إِنًِّ لَُكْم َرُسولٌ أَِمٌٌن . َفاتَّ ( َتتَّ

، كان موقفهم الرفض والعناد، واتهامه (ٕٙٔ-ٕٗٔ)الشعراء:

ا بالكذب والسفاهة والجنون، ) َقالَ اْلَمأَلُ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه إِنَّ

َك ِمَن اْلَكاِذبٌِنَ  ا لََنُظنُّ َقالُوا ، و)(ٙٙ)األعراؾ:( لََنَراَك فًِ َسَفاَهٍة َوإِنَّ

إِْن َنقُولُ إاِلَّ اْعَتَراَك ، )(ٕٕحقاؾ:)األ( أَِجْبَتَنا لَِتؤْفَِكَنا َعْن آلَِهتَِنا

 .(ٗ٘)هود:( َبْعُض آلَِهتَِنا بُِسوءٍ 

ٌتهمون  -وللٌوم-وال ٌزال الكفار والملحدون منذ زمن قوم عاٍد 

فلما  األنبٌاء والعلماء والمصلحٌن بالكذب والسفاهة والجنون!

 -تعالى-قال هللا  -علٌه الصالة والسالم-كذبت قرٌش نبٌنا محمًدا 

َكَذلَِك َما أََتى الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ عن موقفهم الباطل: )

( َقالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنوٌن . أََتَواَصْوا بِِه َبلْ ُهْم َقْوٌم َطاُؼونَ 

 .(ٖ٘-ٕ٘)الذارٌات: 

وفً هذه المرحلة ِمن تارٌخ المسلمٌن تكاثرت )تؽرٌدات( 

لمقاالت والكتب والرواٌات وؼٌرها، ِمن و)بوستات(؛ فضاًل عن ا

صلى هللا علٌه -المجرمٌن والحاقدٌن على الدٌن واإلسالم والنبً 

ِمن كثٌٍر ِمن الدول المسلمة، والتً تطعن فً اإلسالم  ،-وسلم

باتهامه بالخداع  -صلى هللا علٌه وسلم-والقرآن الكرٌم والنبً 

الطاعنة  والكذب والجهل! ولٌس آخرها تصرٌحات "السبسً"

 فً آٌات الموارٌث بدعوى إنصاؾ المرأة، ورفع الظلم عنها!

فإن الكفر واإلعراض عن دعوة  -وللٌوم-ومنذ زمن قوم عاد 

التوحٌد ورسالة األنبٌاء ورفض اإلٌمان تفتقد للدلٌل والبرهان، 

: -علٌه السالم-كما قال هود  وتقوم على الجهل والهوى،

ُ بَِها أَُتَجاِدلُوَننًِ فًِ أَْسمَ )
لَ هللاَّ ُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُإُكْم َما َنزَّ ٌْ اٍء َسمَّ

؛ ولذلك كلما خسر الكفار معركة نصرة (3ٔ)األعراؾ:( ِمْن ُسْلَطانٍ 

الكفر بالمنطق والعلم لجؤوا للبطش والظلم والعدوان، فها هو 

 َقالَ إِنًِّ أُْشِهُد هللاََّ ٌفضح عدوانهم وكٌدهم: ) -علٌه السالم-هود 

ا ُتْشِرُكوَن . ِمْن ُدونِِه َفِكٌُدونًِ َجِمًٌعا ُثمَّ  َواْشَهُدوا أَنًِّ َبِريٌء ِممَّ

ٍة إاِلَّ ُهَو  ُكْم َما ِمْن َدابَّ ِ َربًِّ َوَربِّ ْلُت َعلَى هللاَّ اَل ُتْنِظُروِن . إِنًِّ َتَوكَّ

ِتَها ٌَ  .(ٙ٘-ٗ٘)هود: ( آِخٌذ بَِناِص

ً هذه القوى العاتٌة الظالمة، ماضٌة ف -عز وجل-ولكن سنة هللا 

، وهً العقوبة والعذاب حتى -عز وجل-والمعاندة لتوحٌد هللا 

َقالَ : )-علٌه السالم-كما قال هود  ٌبزغ فجر أمة مإمنة جدٌدة،

ٌُْصبُِحنَّ َناِدِمٌنَ  ا َقلٌٍِل لَ ُبوِن . َقالَ َعمَّ ( َربِّ اْنُصْرنًِ بَِما َكذَّ

َحُة بِاْلَحقِّ وقتهم ) ، ولما انتهى(ٓٗ-9ٖ)المإمنون: ٌْ َفؤََخَذْتُهُم الصَّ

الِِمٌنَ  ، فللعقوبة (ٔٗ)المإمنون:( َفَجَعْلَناُهْم ُؼَثاًء َفُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّ

والعذاب مهلة زمنٌة فال ٌستٌبس المإمنون، ولٌثبتوا على 

  اإلٌمان والحق وٌصبروا قلٌاًل.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
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حكم استعمال تطبٌق تسجٌل المكالمات على الهواتؾ حكم استعمال تطبٌق تسجٌل المكالمات على الهواتؾ 

  المحمولةالمحمولة

 السإال:السإال:

أنا أضع على هاتفً تطبٌق تسجٌل المكالمات؛ ألننً أستفٌد منه أنا أضع على هاتفً تطبٌق تسجٌل المكالمات؛ ألننً أستفٌد منه 

وأحتاج إلٌه فً عملً حٌث تؤتٌنً طلبات وأوردرات أنساها، وال وأحتاج إلٌه فً عملً حٌث تؤتٌنً طلبات وأوردرات أنساها، وال 

تها كلها، وفً أحٌاٍن كثٌرٍة تكون المكالمات ؼٌر تها كلها، وفً أحٌاٍن كثٌرٍة تكون المكالمات ؼٌر أستطٌع كتابأستطٌع كتاب

واضحة وتحتاج لمراجعة؛ فلذلك أضع هذا البرنامج ألراجع فقط واضحة وتحتاج لمراجعة؛ فلذلك أضع هذا البرنامج ألراجع فقط 

ما أحتاج وال ٌمكننً أن أستؤذن كل شخص أو زبون وأخبره ما أحتاج وال ٌمكننً أن أستؤذن كل شخص أو زبون وأخبره 

أننً أسجل مكالمته، فما حكم ذلك؟ مع العلم أننً ال أضر أحًدا أننً أسجل مكالمته، فما حكم ذلك؟ مع العلم أننً ال أضر أحًدا 

، فهً مكالمات ، فهً مكالمات وال أنشر المكالمات، وال فابدة ِمن ذلك أصاًل وال أنشر المكالمات، وال فابدة ِمن ذلك أصاًل 

 عادٌة لٌس فٌها شًء، فهل فً هذا تحرٌم؟ وجزاكم هللا خًٌرا.عادٌة لٌس فٌها شًء، فهل فً هذا تحرٌم؟ وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:الجواب:

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

فما ال ٌمتنع صاحبه ِمن ذلك فال حرج، وأما ما ال ٌؤذن فٌه فما ال ٌمتنع صاحبه ِمن ذلك فال حرج، وأما ما ال ٌؤذن فٌه 

  المتكلم؛ فٌلزم مسحه فوًرا، وعدم االحتفاظ به ألي وقٍت.المتكلم؛ فٌلزم مسحه فوًرا، وعدم االحتفاظ به ألي وقٍت.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  فً بٌع المرأة وشرابها ساعة الجمعة؟فً بٌع المرأة وشرابها ساعة الجمعة؟ما الحكم ما الحكم 

 السإال:السإال:

ما حكم ذهاب المرأة للسوق ساعة صالة الجمعة حٌث إننً أقوم ما حكم ذهاب المرأة للسوق ساعة صالة الجمعة حٌث إننً أقوم 

بشراء حاجات األسبوع كلها كل جمعة قْبل صالة الجمعة حٌث بشراء حاجات األسبوع كلها كل جمعة قْبل صالة الجمعة حٌث 

أخرج ِمن البٌت قْبل أذان الجمعة ثم أذهب إلى السوق لشراء أخرج ِمن البٌت قْبل أذان الجمعة ثم أذهب إلى السوق لشراء 

عة بحوالً عة بحوالً الخضار والفاكهة لألسبوع كله وأعود بعد صالة الجمالخضار والفاكهة لألسبوع كله وأعود بعد صالة الجم

نصؾ ساعة، فقالت لً بعض األخوات بؤن هذا محرم أن أشتري نصؾ ساعة، فقالت لً بعض األخوات بؤن هذا محرم أن أشتري 

ِمن البابعٌن فً السوق فً وقت الصالة، فهل هذا صحٌح؟ مع ِمن البابعٌن فً السوق فً وقت الصالة، فهل هذا صحٌح؟ مع 

أن هذا هو الوقت المناسب لً حسب ظروفً، والبابعون هم أن هذا هو الوقت المناسب لً حسب ظروفً، والبابعون هم 

 الذي ٌبٌعون ألي أحد على أي حال. الذي ٌبٌعون ألي أحد على أي حال. 

 الجواب:الجواب:

        عد؛عد؛الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بالحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما ب

فال ٌجوز الشراء ِمن باعٍة رجال أثناء صالة الجمعة؛ ألنهم فال ٌجوز الشراء ِمن باعٍة رجال أثناء صالة الجمعة؛ ألنهم 

مخاطبون بالجمعة، فإذا اشترٌت منهم بعد األذان كنِت معٌنة لهم مخاطبون بالجمعة، فإذا اشترٌت منهم بعد األذان كنِت معٌنة لهم 

  على اإلثم والعدوان، وأما النساء فٌجوز لِك الشراء منهم.على اإلثم والعدوان، وأما النساء فٌجوز لِك الشراء منهم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 من منافع الحج. الشٌخ/ سعٌد محمود 

 المٌثاق الغلٌظ. الشٌخ/ عصام حسنٌن 

 دروس وعبر. الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف -البٌت اإلبراهٌمً 

 -رحمه هللا -الخالفة اإلسالمٌة. الشٌخ/ هٌثم توفٌق 

 رحمه هللا -السلفٌة ومناهج التغٌٌر. الشٌخ/ هٌثم توفٌق

 الرسول واجبنا تجاه قضٌة الحاكمٌة. د/ باسم عبد رب 

 

 

 فكر ومنهج

فى طعن الرافضً على عمر تغٌٌر حكم  -فصل -171

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

 تابع منهج تربوي خاص بالنساء. الشٌخ/ عصام حسنٌن -116 

 
 رحمه هللا -الوالء والبراء. الشٌخ/ هٌثم توفٌق

 رحمه هللا -تارٌخ الدعوة. الشٌخ/ هٌثم توفٌق

 -رحمه هللا-قضٌة العمل الجماعً. الشٌخ/ هٌثم توفٌق 
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