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المقاالت

2

تؤمالت فً حجة الوداع (ٖ)

ت مِن ربه فقال:
األحد ،وأحرم بعد الظهر ،وفً تلك اللٌلة أتاه آ ٍ
اركِ َ ،و ُقلُْ :ع ْم َر ٌة فًِ َح َّج ٍة)
الوادِي ال ُم َب َ
صل ِّ فًِ َه َذا َ
( َ
صلَّى هللاُ َع َل ٌْ ِه
البخاري) ،وهو دلٌل صرٌح أن إحرام النبً َ -

(رواه

كتبهٌ /اسر برهامً

سلَّ َم -كان قِرا ًنا منذ بداٌة حجه.
َو َ

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

سلَّ َم -فً ذي الحلٌفة وبقاإه هذه
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وبٌات النبً َ -

قال جابر َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُهَ " :-ف َخ َر ْج َنا َم َع ُه َح َّتى أَ َت ٌْ َنا َذا ا ْل ُحلَ ٌْ َف ِة
سلَتْ إِ َلى
س ُم َح َّم َد بْنَ أَ ِبً َب ْك ٍر؛ َفؤ َ ْر َ
َف َولَدَ تْ أَ ْس َما ُء ِب ْنتُ ُع َم ٌْ ٍ
صلَّى َّ
ص َن ُع؟ َقالَْ :
اؼ َتسِ لًِ،
ول َّ ِ
ؾ أَ ْ
س َّل َمَ :-ك ٌْ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
َر ُ
س ِ

أٌضا لكً ٌلحقه
المدة للصالة فً هذا المكان المبارك ،ولعل ذلك ً
َمن أتى المدٌنة ٌرٌد أن ٌحج معه مِن المسلمٌن؛ فال ٌفو َت َّنك
أخً الحاج والمعتمر أن تصلً فً هذا الوادي المبارك.

اس َت ْثف ِِري بِ َث ْوبٍَ ،وأَ ْح ِرمًِ".
َو ْ

ومِن السنن المهجورة :الصالة بالمسجد فً ذي الحلٌفة ق ْبل

"ذو الحلٌفة" :مٌقات أهل المدٌنة ،وا ٍد داخل حرم المدٌنة ،له

دخول المدٌنة المنورة للقادم مِن مكة أو ؼٌرها؛ روى البخاري
ومسلم عن عبد هللا بن عمر َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه َما -أن رسول هللا -

جاذبٌة خاصة بقلوب المإمنٌن ع ْبر العصور ،وفٌه سكٌنة
ضاعفة؛ كٌؾ ال وقد شهد البدء المبارك لحجة النبً َ -
ُم َ
صلَّى هللا ُ
سلَّ َم -ونحو مِا َبة ألؾٍ  ،بل أكثر مِن أصحابه َ -
َعلَ ٌْ ِه َو َ
صلَّى هللاُ

سلَّ َم -كان إذا خرج مِن مكة المكرمة ٌصلً فً
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
مسجد الشجرة ،وهو مسجد ذي الحلٌفة ،وإذا رجع صلى بذي

سلَّ َم ،-وزاد العدد حٌن كان فً مكة إلى نحو مابة
َع َل ٌْ ِه َو َ
ص َّلى
وأربعٌن أل ًفا؛ جاءوا مِن األقطار المختلفة ،أدركوا النبً َ -

الحلٌفة ببطن الوادي وبات حتى ٌصبح ،وسمً مسجد الشجرة؛
سلَّ َم -كان ٌنزل تحتها عنده.
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ألن النبً َ -

سلَّ َم -فً الطرٌق ،أكبر تجمع بشري شهدته الجزٌرة
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
العربٌة منذ فجر التارٌخ إلى هذا الٌوم.

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
سولَ هللاِ َ -
وحدٌث أنس فً الصحٌح" :أَنَّ َر ُ
ص َر بِذِي ا ْل ُح َل ٌْ َف ِة
ص َّلى ا ْل َع ْ
صلَّى ال ُّظ ْه َر ِبا ْل َمدٌِ َن ِة أَ ْر َب ًعاَ ،و َ
سلَّ َمَ -
َو َ

فكٌؾ نستؽرب السكٌنة العجٌبة والجاذبٌة الخاصة له؟!

َر ْك َع َت ٌْ ِن" (متفق علٌه) ،أوضح دلٌل على عدم جواز القصر وال

إذ إن أعمال الناس تإثر على المكان ،كما أن المكان المبارك

الجمع ،وال الترخص ب ُر َخص السفر -كالفطر فً رمضان -ل َمن

ٌإثر فً قلوبهم ح ًّبا هلل وشو ًقا إلٌه وإلى عبادته ،ثم ق ْبل ذلك

كان على أهبة السفر وهو لم ٌؽادر الحضر؛ خال ًفا للمذهب الشاذ

البركة الذي جعلها هللا فٌه؛ فهو الوادي المبارك ،الذي أرسل هللا

س َّنة الصحٌحة
الذي انتشر عند بعض المتؤخرٌن خال ًفا لل ُ

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم-
َ -ع َّز َو َجلَّ -جبرٌل -علٌه السالم -للنبً َ -

الصرٌحة ،ولعامة أهل العلم ،قال ابن عبد البر -فً الفطر فً

لٌلة إحرامه ،وهً لٌلة األحد السادس والعشرٌن مِن ذي القعدة؛

الحضر ل َمن هو على أهبة السفر" :-الفطر فً الحضر لٌس له

سلَّ َم -مِن المدٌنة بعد أن صلى
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
إذ قد خرج النبً َ -

حظ مِن نظر وال أثر!" (انتهى) .وكذلك الجمع والقصر.

الظهر أرب ًعا فً مسجده مِن ٌوم السبت َ
مس بقٌن مِن ذي
لخ ٍ

وقد اشتبه علٌهم حدٌث أنس -رضً هللا عنه-؛ فعَنْ ُم َح َّم ِد ْب ِن
س َف ًرا،
س ْب ِن َمالِكٍ فًِ َرمَضَانَ َوه َُو ٌُ ِرٌ ُد َ
َك ْعبٍ ،أَ َّن ُه َقالَ :أَ َت ٌْتُ أَ َن َ

القعدة ،وصلى بذي الحلٌفة ركعتٌن.
ومِن أسماء هذا الوادي :وادي العقٌق ،والوادي المبارك ،وهو

الس َف ِرَ ،فدَ َعا ِب َط َع ٍام َفؤ َ َكلَ،
اب َّ
س ثِ ٌَ َ
َو َقدْ ُر ِحلَتْ لَ ُه َرا ِحلَ ُتهَُ ،و َلبِ َ
مسافرا( .-رواه
ِب -أي
ً
س َّن ٌة" ُث َّم َرك َ
س َّن ٌة؟ َقالَُ " :
َفقُ ْلتُ َلهُُ :

أبٌارا للحجٌج ،ولٌس
سلطان إفرٌقً ٌقال له" :علً"َ ،ح َفر بها
ً

الترمذي ،وصححه األلبانً) ،ولٌس فً الحدٌث أن ذلك كان فً

بعلً بن أبً طالب َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه.-

الحضر ،بل أهبة السفر كانت ولم تزل تكون خارج البلد ،و َمن

المشهور عندنا نحن المصرٌٌن بـ"أبٌار علً"؛ نسبة إلى

خرج مِن البلد وؼادر بٌوتها كان له الفطر والقصر والجمع -ولو
سلَّ َم -بها -بذي الحلٌفة -العصر
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
صلَّى النبً َ -
َ

كان ٌرى البٌوت-؛ ألنه شرع فً السفر ،والمطار ٌكون ؼال ًبا

ركعتٌن ،والمؽرب ،والعشاء ركعتٌن ،والصبح ،والظهر مِن ٌوم

خارج البلد ،وكذا المٌناء ،أما داخل البلد فال ٌجوز القصر وال
3

الجمع ،وال الفطر حتى ٌضرب فً األرض كما هو ظاهر الكتاب

وفً الحدٌث :أن النفساء -ومثلها الحابضٌ -صح إحرامها،

سنة.
وال ُّ

وٌستحب أن تؽتسل عند اإلحرام كسابر المحرمٌن ،وإن كان ال
فالسنة
ٌرفع الؽسل حدثها؛ فباألولى ؼٌر الحابض والنفساء؛
ًّ

وفً خروج أسماء بنت عمٌس َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن َها -وهً إذ ذاك
زوجة أبً بكر الصدٌق َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -وهً حامل ٌ ُمتِ ٌّم على

الترجل واالدِّ هان.
للجمٌع أن ٌؽتسلوا ق ْبل اإلحرام مع
ُّ

وشك الوالدة -إذ إنها وضعت محمد بن أبً بكر فً ذي الحلٌفة-

سلَّ َم -واؼتسل ،وكان قد خرج
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وقد تجرد النبً َ -

دلٌل ٌ على ال ِه َّمة العالٌة للصحابة والصحابٌات َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُهم-

تر َّجل وادَّ هَن ولبس إزاره ورداءه؛ وهذا
مِن المدٌنة بعد ما َ

سلَّ َم -ما
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
فً الحرص على مالزمة النبً َ -

أفضل مِن لبسهما فً ذي الحلٌفة ،بل مِن مكان نزوله بالمدٌنة،

أمكنهم ،مع صعوبة الطرق ،وطول المسافة ،وكثرة الزحام،

لكن ال ٌُحرم إال فً ذي الحلٌفة مِن حٌث أحرم النبً َ -
صلَّى هللاُ
س َّل َم.-
َعلَ ٌْ ِه َو َ

وصعوبة الركوب على الدواب بالنسبة إلى وسابلنا المعاصرة،
وعدم تم ُّهد المناسك وقتها كما تم َّهدت فً زماننا.

وفٌه :أن الحابض والنفساء تفعل كل ما ٌفعل الحاج ،وكذا فً
ومع كل هذا خرجت ولم تعبؤ بعدم وجود تجهٌزات الوالدة فً

العمرة ،ؼٌر أنها ال تطوؾ البٌت حتى تطهر ،ولو انتظرت ما

الطرٌق ،ولم ٌكونوا ٌعبؤون بؤمر الطعام والشراب والمبٌت ،بل

وولِ ٌّها و َم ْح َرمها االنتظار حتى تطهر؛
انتظرت ،وٌلزم زوجها َ

ٌنزلون كل لٌلة فً الصحراء وٌنامون فٌها؛ فلٌنظر النساء فً

فال ٌجوز أن ٌتركها أو ٌلزمها بالطواؾ وهً حابض أو نفساء

زماننا -بل والرجال -إلى ِه َّمة أسماء بنت ُع َمٌس العالٌة،
وتوكلها على هللا ،وتوكل زوجها الصدٌق َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -إذ

صا بفتوى ابن تٌمٌة َ -ر ِح َم ُه هللا ُ -ال ُمخالِفة لنص الحدٌث
ترخ ً
ت َح َّتى َت ْط ُه ِري) (متفق علٌه)؛
الصحٌحَ ( :ؼ ٌْ َر أَنْ َال َت ُطوفًِ بِا ْل َب ٌْ ِ

اصطحبها وهً حامل ٌ ُمتِ ٌّم ،ولم ٌقل لها" :استرٌحً هذا العام

فكٌؾ نترك النص الصرٌح الجتها ٍد مخالؾٍ له؟! مع أنه كان

فؤنت معذورة!"؛ لعل ِه َم َمنا أن ترتفع لتلحق بساقة هممهم

ٌُ َج ِّوز ذلك َ -ر ِح َم ُه هللا ُ -فقط ل َمن تضٌع فً الطرٌق ،ولٌس حال
بالد المسلمٌن الٌوم كذلك؛ بل لو تركوها لت َم َّك َنت مِن العودة آمنة

ومإخرها َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُهم.-

سالمة وال خوؾ علٌها مع حصول األمن -والحمد هلل.-

ثم لننظر ألسماء بنت عمٌس َ -رضِ ًَ هللاُ َع ْن َها-؛ كانت زوجة
جعفر بن أبً طالب ،فلما استشهد فً مإتة َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه-

ضا َّ
رخص َ -ر ِح َم ُه هللا ُ -فً ذلك ل َمن تعجز عن العودة؛
ثم هو أٌ ً
أما إذا كانت ٌمكنها العودة -ولو بعد حٌن -فهو ال ٌُ َر ِّخص لها؛

تزوجها أبو بكر الصدٌق َ -رضِ ًَ هللاُ َع ْن ُه ،-فلما مات عنها بعد
خالفته تزوجها علً بن أبً طالب َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه-؛ هذا ٌدلنا

توسعا ؼٌر محمود ،ومخالِ ًفا ألصل
سع الناس فً ذلك
ً
وقد َت َو َّ
ً
سنة؛ بل ال َمحرم والزوج
فتوى ابن تٌمٌة
تساهال فً مخالفة ال ُّ

على سعة األمر وٌسره عندهم ،أن تتزوج المرأة بعد زوجها،
وكانت ُم ِح َّب ًة له؛ ولم ٌتهمها أحد بخٌانته وعدم الوفاء له وعدم

تحبسه زوجته الحابض والنفساء ،كما فً الصحٌحٌن أن النبً -
س َّل َم -لما سمع أن صفٌة بنت حًٌ -رضً هللا
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
س َت َنا) (رواه
اب َ
عنها -قد حاضت قالَ ( :ع ْق َرى َح ْل َقى َما أ ُ َراهَا ،إِ َّال َح ِ

الحب له ،بل أزواجها كلهم مِن أهل الجنة.
أمرا ها ًما مِن أمور التكافل فً المجتمع
ضا ٌب ٌِّن لنا ً
وهذا أٌ ً

البخاري ومسلم ،وابن ماجه واللفظ له) ،ظ ًّنا أنها لم تكن طافت طواؾ

تركون وال ٌُض ٌَّعون ،بل
المسلم؛ فؤهل َمن ٌُقتل أو ٌموت ال ٌُ َ

اإلفاضة ٌوم النحر؛ فعزم على أن ٌُحبس هو و َمن معه م َمن كان

أمرهم ،وأحسن ذلك بالزواج
بسرعة ٌوجد َمن ٌكفلهم وٌكفٌهم َ

ُم َال ِز ًما له حتى تطهر صفٌة ثم تطوؾ بالبٌت ،فقٌل له" :إِ َّن َها َقدْ
هللا ٌ-وم النحرَ -و َطا َفتْ ِبا ْل َب ٌْتِ"َ ،ف َقالَ ال َّن ِب ًُّ -
سول َ َّ ِ
ضتْ ٌَا َر ُ
أَ َفا َ

والتعدد؛ وهذه مِن أعظم فوابد التعدد و ِح َكمه ،وأما مجتمعاتنا
فترى سرعة زواج المرأة نقٌصة فظٌعة ،كما ترى النسا ُء التعد َد

سلَّ َمَ ( :-ف ْل َت ْنف ِْر) (متفق علٌه)؛ ألن طواؾ الوداع
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ

عمو ًما كؤنه نهاٌة العالم بالنسبة للمرأة ،وكؤنه أمر ؼٌر مطاق!

سنة ٌٌُسر لكم
ٌسقط عن الحابض؛ فوطنوا أنفسكم على اتباع ال ُّ

وال حول وال قوة إال باهلل.

أمركم.
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صلَّى َّ
هللا ُ َع َل ٌْ ِه
سول ُ َّ ِ
هللا َ -
صلَّى َر ُ
قال جابر َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُهَ " :-ف َ
اس َت َوتْ ِب ِه َنا َق ُت ُه
ص َوا َء؛ َح َّتى إِ َذا ْ
ِب ا ْل َق ْ
سلَّ َم -فًِ ا ْل َم ْس ِجدُِ ،ث َّم َرك َ
َو َ

أن ٌختلط بالباطل اختال ًطا ال ٌمكن تمٌٌز الحق مِن الباطل فٌه؟!
نعوذ باهلل مِن الضالل.

اش،
ص ِري َبٌْنَ ٌَ َد ٌْ ِه مِنْ َرا ِك ٍ
َعلَى ا ْل َب ٌْ َداءِ َ ،ن َظ ْرتُ إِ َلى مَدِّ َب َ
ب َو َم ٍ
ار ِه ِم ْثلَ َذلِكََ ،ومِنْ َخ ْلفِ ِه ِم ْثل َ َذلِكَ،
َوعَنْ ٌَمٌِنِ ِه ِم ْثل َ َذلِكََ ،و َعنْ ٌَ َ
س ِ
صلَّى َّ
سول ُ َّ ِ
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
َو َر ُ
سلَّ َمَ -بٌْنَ أَ ْظ ُه ِر َنا َو َع َل ٌْ ِه ٌَ ْن ِزل ُ
ؾ َتؤْ ِوٌلَهُ؛ َو َما َع ِملَ ِب ِه مِنْ َ
ش ًْءٍ َع ِم ْل َنا ِبهِ".
ا ْلقُ ْرآنُ َوه َُو ٌَ ْع ِر ُ

سنة،
فالواجب أن نكون كالصحابة فً القبول والتسلٌم للكتاب وال ُّ
والتعلم منهما ،والتحكٌم لهماَ ( ،ف َال َو َر ِّب َك َال ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى
ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما َ
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم َال ٌَ ِجدُوا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما
ض ٌْتَ َو ٌُ َسلِّ ُموا َت ْسلٌِ ًما) (النساء ،)ٙ٘:وهذا واجب فً العقٌدة
َق َ

صلَّى
وهذا أكبر تجمع للصحابة فً التارٌخ ،وكل َمن لقً النبً َ -

والعمل والعبادة والمعاملة والسلوك واألخالق ونظم حٌاة
صلَّى َّ
سول ُ َّ ِ
هللا َ -
"و َر ُ
المجتمع والدولة وفً جمٌع األشٌاءَ ،
هللاُ
ؾ َتؤْ ِوٌلَهُ؛
سلَّ َمَ -بٌْنَ أَ ْظ ُه ِر َناَ ،و َعلَ ٌْ ِه ٌَ ْن ِزل ُ ا ْلقُ ْرآنُ َوه َُو ٌَ ْع ِر ُ
َعلَ ٌْ ِه َو َ

سلَّ َم -مإم ًنا مِن هإالء فهو صحابً ،ولو كان مولودً ا
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
أثناء الرحلة المباركة ،كمحمد بن أبً بكر.

َو َما َع ِملَ ِب ِه مِنْ َ
ش ًْءٍ َع ِم ْل َنا ِبهِ".

سلَّ َم -مِن مكة
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ولنتذكر ٌوم خروج رسول هللا َ -
مهاجرا ٌطاردهما المشركون ،قال -تعالى( :-إ ِ َّال
مع صاح ِِبه
ً
ص َرهُ َّ
هللاُ إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّذٌِنَ َك َف ُروا َثان ًَِ ا ْث َن ٌْ ِن إِ ْذ ُه َما
ص ُروهُ َف َقدْ َن َ
َت ْن ُ

وللحدٌث بقٌة -إن شاء هللا.-
موقع أنا السلفً

هللا َم َع َنا َفؤ َ ْن َزل َ َّ
سكٌِ َن َت ُه
هللا ُ َ
ار إِ ْذ ٌَقُول ُ ل َ
ِصاح ِِب ِه َال َت ْح َزنْ إِنَّ َّ َ
فًِ ا ْل َؽ ِ
س ْفلَى
َعلَ ٌْ ِه َوأَ ٌَّ َدهُ ِب ُج ُنو ٍد لَ ْم َت َر ْوهَا َو َج َعلَ َكلِ َم َة الَّذٌِنَ َك َف ُروا ال ُّ
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هللا ه ًَِ ا ْل ُع ْل ٌَا َو َّ
هللا ُ َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم) (التوبة.)ٗٓ:
َو َكلِ َم ُة َّ ِ
تذكر كٌؾ كان عدد المسلمٌن المستجٌبٌن لرسول هللا َ -
صلَّى هللاُ
ت
ارك هللا فً هذه الدعوة بعد أن كانوا عشرا ٍ
سلَّ َم -ثم َب َ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
ت مِن األنصار؛ كانوا ٌوم بٌعة العقبة
فقط مِن المهاجرٌن وعشرا ٍ
الثانٌة اثنٌن وسبعٌن ،تضاعفوا إلى هذا العدد الهابل -قُدِّر بنحو
أربعٌن أل ًفا-؛ فبالصدق واإلخالص ،والصبر والٌقٌن ٌبارك هللا
فً الدعوة القابمة على الوحً.
"و َعلَ ٌْ ِه ٌَ ْن ِزل ُ ا ْلقُ ْرآنُ َوه َُو
وتؤمل فً قول جابر -رضً هللا عنهَ :-
سنة مِن القرآن؛ فهً ال ُموافِقة
ؾ َتؤْ ِوٌلَهُ"؛ لتعرؾ منزلة ال ُّ
ٌَ ْع ِر ُ
سرة المبٌنة -والتؤوٌل :التفسٌر فً هذا الموضع ،-ثم بعد
له ال ُم َف ِّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ذلك علٌنا االلتزام الصادق بعمل رسول هللا َ -
"و َما َع ِملَ ِب ِه مِنْ َ
ش ًْءٍ َع ِم ْل َنا بِهِ" ،دون سإال
سلَّ َم -كما قالَ :
َو َ
هل هذا مِن الوحً بالقرآن أم علم علَّ َمه هللا إٌاه مِن الحكمة التً
س َّنة ،كما ٌحاول زنادقة زماننا نصب الخالؾ والعداوة ب ٌْن
هً ال ُ
سنة؛ بل الكل واجب التسلٌم والقبول،
النصوص مِن الكتاب وال ُّ
الر ُ
س َّنة تفصٌل القرآن وبٌانه ،قال -تعالىَ ( :-و َما آ َتا ُك ُم َّ
وال ُ
سول ُ
َف ُخ ُذو ُه َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َت ُهوا) (الحشر)7:؛ فقد أحالَ َنا القرآن على
سلَّ َم -وامتثال أمره واجتناب
صلَّى هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َ
طاعة الرسول َ -
مجهول ال ٌمكن الوصول إلٌه ،أو ٌمكن
نهٌه؛ فكٌؾ ٌحٌلنا على
ٍ
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تعد إسرابٌل صنٌعة الؽرب فً المنطقة العربٌة الستنزاؾ قدرات

العدوان اإلسرابٌلً على الدول العربٌة عام

الدول العربٌة وإثارة القالقل التً تعرقل التقدم فٌها والتنمٌة،

(ٔ9ٙ7م(

وقد شاركت أمرٌكا الدول األوروبٌة فً مساعدة إسرابٌل خاصة
فً فترة األربعٌنٌات ،مِن مإتمر (بلتٌمور) ٖٗٔ9م وتؤٌٌد قٌام

(الذكرى الخمسون لهزٌمة ٌونٌو)

دولة إسرابٌل إلى المسارعة فً االعتراؾ بها عند إعالن
قٌامها ،ثم المشاركة فً اإلعالن الثالثً عام ٓ٘ٔ9م الذي

كتبه /عالء بكر

تتعهد فٌه الدول الثالث -أمرٌكا وإنجلترا وفرنسا -بفرض حماٌة
لحدود إسرابٌل التً وصلت إلٌها ع ْبر الهدنة فً رودس

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

ٔ9ٗ9م بعد حرب فلسطٌن عام ٔ9ٗ8م ،رؼم أن هذه الحدود
فرؼم انسحاب إسرابٌل مِن سٌناء بعد العدوان الثالثً على

تتعدى بكثٌر حدود قرار التقسٌم الصادر مِن األمم المتحدة فً

ب قادم ٍة مع العرب،
مصر ،فقد كانت إسرابٌل تعد العدة لحر ٍ

نوفمبر ٔ9ٗ7م.

فإسرابٌل كدول ٍة مزروع ٍة ؼص ًبا فً قلب المنطقة العربٌة تتطلع
داب ًما -خاصة فً ظل الضعؾ والتفكك العربً -إلى توسٌع

ورؼم هزٌمة إنجلترا وفرنسا وإسرابٌل سٌاس ًٌّا فً حرب

حدودها ،وتحقٌق مكاسب تحقق لها حدو ًدا آمنة ،وتؤمٌ ًنا للمالحة

ٔ9٘ٙم ،فقد ضمنت الدول الؽربٌة وأمرٌكا إلسرابٌل حرٌة

فً خلٌج العقبة وقناة السوٌس والبحر األحمر ،وإجبار العرب

المالحة فً خلٌج العقبة عن طرٌق وجود قوات طوارئ دولٌة

كعضو جدٌ ٍد فً المنطقة.
على تقبلها
ٍ

فً شرم الشٌخ بعد حرب ٔ9٘ٙم ،وهً القوات التً مارست
مصر حقها فً إعادة توزٌعها مع تصاعد األحداث قبٌل حرب

لقد بدأت إسرابٌل تعد العدة لحرب ٔ9ٙ7م ق ْبلها بسنواتٍ ،ولكن

ونظرا لتنامً قدرات
ٌونٌؤ9ٙ7م مما عجل بنشوب الحرب،
ً

تحدٌد وقت المعركة جاء بعد إتمام االستعداد ،وتهٌبة الرأي العام

مصر العسكرٌة وتسلحها مِن الكتلة الشرقٌة ،وتزعم مصر

العالمً والرأي العام داخل إسرابٌل للحرب ،ونتابجها بعد تجربة

للعرب ،وسعٌها لتحقٌق وحدة عربٌة "خاصة فً أواخر

حرب ٔ9٘ٙم.

الخمسٌنٌات" ،فكانت ثورة العراق فً ٗٔٔ9٘8-7-م ،وخروج
العراق مِن حلؾ بؽداد ،ووقوع االنقالب العسكري فً الٌمن،

األوضاع إقلٌم ًٌّا ودول ًٌّا ق ْبل حرب ٔ9ٙ7م:

وتدخل مصر عسكر ًٌّا هناك ،وقٌام الثورة فً الٌمن الجنوبً ضد

شهد العالم ظهور القوتٌن الكبٌرتٌن :أمرٌكا واالتحاد السوفٌتً

االستعمار البرٌطانً ،وتحرر الجزابر واستقاللها عن فرنسا،

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،وظهور الصراع بٌنهما على

وتجربة الوحدة ب ٌْن مصر وسورٌا ،وظهور (منظمة فتح)

ب باردةٍ،
السٌطرة على العالم ؼربه وشرقه ،ودخولهما فً حر ٍ

الفلسطٌنٌة ،وبداٌة عملٌاتها العسكرٌة الموجهة ضد إسرابٌل،

كما شهد أفول نجم إنجلترا وفرنسا خاصة بعد العدوان الثالثً

حٌث ساهمت هذه األحداث ودور مصر فٌها فً تنامً توافق

على مصر ،وقد دخلت المنطقة العربٌة دابرة الصراع ب ٌْن

أمرٌكً إسرابٌلً على القضاء على قوة مصر العسكرٌة.

القوتٌن الكبٌرتٌن نتٌجة التقارب العربً "خاصة المصري -

ولم تكن إسرابٌل لتجرإ على توجٌه ضربة ضد مصر والعرب إال

الروسً" مِن جهة ،وازدٌاد درجة تالقً المصالح األمرٌكٌة مع

بعد االطمبنان إلى وجود الدعم العسكري والسٌاسً مِن أمرٌكا،

المصالح اإلسرابٌلٌة مِن جهة أخرى؛ إذ أصبحت إسرابٌل

وإلى تواطإ الؽرب معها؛ خاصة فً عهد الربٌس األمرٌكً

بعدابها للعرب تعمل فً مصلحة أمرٌكا فً مواجهة النفوذ

(لندن جونسون) ،الذي كان متف ًقا فً توجهه مع المراكز

الروسً فً المنطقة.

الصهٌونٌة فً أمرٌكا؛ فإسرابٌل كدول ٍة تقوم -وبدرج ٍة كبٌر ٍة-
على ما تحصل علٌه مِن المساعدات الخارجٌة العسكرٌة

التوافق األمرٌكً اإلسرابٌلً على محاربة مصر:

واالقتصادٌة ،خاصة فً ظل ما كانت تعانٌه مِن
ٍ
تدهور اقتصاديٍ
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أٌضا على التؤٌٌد السٌاسً
فً منتصؾ الستٌنٌات ،وتقوم
ً

مِن انتهاكات على الحدود مع الدول العربٌة ،ورؼم تصاعد

والدبلوماسً مِن أصدقابها الؽربٌٌن "خاصة أمرٌكا".

عملٌات المقاومة الفلسطٌنٌة انطال ًقا مِن األراضً السوري
واألردنٌة.

لقد رأت إسرابٌل ما علٌه حال الدول العربٌة مِن التفكك
والضعؾ ،وتٌقنت مِن التؤٌٌد الؽربً لها ،وتؤكدت مِن أن

واكتفى الحكام العرب بالتصرٌحات التً تهدد بتدمٌر إسرابٌل

واشنطن ستقؾ بجانبها وستحمٌها مهما حدث ،فقررت أن هذا

وإلقابها فً البحر ،والتً تعطً الفرصة لإلعالم اإلسرابٌلً

هو الوقت المناسب للحرب ،وقد نجحت إسرابٌل فً إقناع أمرٌكا

إلظهار إسرابٌل كدول ٍة مهدد ٍة مِن جٌرانها العرب!

بتزوٌدها بالسالح األمرٌكً المتطور ،فتسلمت إسرابٌل فً بداٌة

بوادر وقوع الحرب:

عام ٔ9ٙٙم دبابات أمرٌكٌة ،وعقدت صفقة لطابرات (سكاي
هوك) فً نفس العام.

شهدت الجبهة السورٌة تصاع ًدا فً األوضاع بسماح سورٌا

وقد حرص اإلعالم اإلسرابٌلً على تهٌبة الرأي العام العالمً

لعملٌات المقاومة الفدابٌة الفلسطٌنٌة داخل إسرابٌل مِن

لصالحه بإظهار إسرابٌل أمام الؽرب بالدولة المحبة للعٌش مع

األراضً

(فتح)

جٌرانها العرب فً سالم ،ولكنها معرضة للخطر العربً الذي

الفلسطٌنٌة ،حٌث بلؽت العملٌات الفدابٌة ب ٌْن عامً ٘ٔ9ٙم

ٌهددها مِن كل جانب باإلفناء واالستبصال ،وأنها ال ترٌد إال

ؤ9ٙ7م (ٖٔٔ) عملٌة داخل إسرابٌل .وقد اتخذت إسرابٌل

الدفاع عن نفسها ووجودها ،مستؽلة فً ذلك التصرٌحات النارٌة

ذلك ذرٌعة للتصعٌد على الحدود السورٌة ،وتوالت التهدٌدات،

التً كان ٌطلقها الحكام والزعماء العرب "خاصة عبد الناصر"

بل واالعتداءات اإلسرابٌلٌة على سورٌا.

التً تتوعد إسرابٌل بإلقابها فً البحر!

السورٌة،

وباحتضان

سورٌا

لمنظمة

ت تفٌد
وعندما أبلؽت روسٌا سورٌا فً ماٌو ٔ9ٙ7م بمعلوما ٍ
أنها رصدت حشو ًدا عسكرٌة إسرابٌلٌة على الحدود السورٌة

حال العرب ق ْبل الحرب:

باتفاق للدفاع
أبلؽت سورٌا مصر بذلك؛ إذ ترتبط الدولتان
ٍ
لم ٌتعلم الحكام العرب مِن حربً ٔ9ٗ8 :ؤ9٘ٙم مع

إنذارا إلسرابٌل بسحب هذه الحشود،
المشترك ،فوجهت مصر
ً

إسرابٌل ،ولم ٌؤخذوا الخطر الذي تشكله إسرابٌل علٌهم مؤخذ

بٌنما نفت إسرابٌل حدوث ذلك.

الجد ،وانشؽلت هذه الدول بقضاٌاها الداخلٌة أكثر مِن اهتمامها
قامتْ مصر بإرسال اثنٌن مِن القادة العسكرٌٌن على الجبهة

بمواجهة إسرابٌل ،وعانت مِن التفكك والتمزق ،بل واالختالؾ

السورٌة؛ فلم ٌجدا حشو ًدا إسرابٌلٌة ،وتوجست إسرابٌل فبدأت

فٌما بٌنها ،والذي وصل إلى حد الحرب الباردة ب ٌْن بعض

فً حشد قواتها على الجبهة السورٌة ،وأصبحت الحشود

األنظمة الحاكمة فٌها ،والتً أصابت العمل العربً بالضرر

منظورة ،وجاءت األنباء بحشو ٍد اإلسرابٌلٌة على حدود سورٌا،

البالػ ،وانعكس ذلك على العسكرٌٌن والسٌاسٌٌن العرب ،ففقدت

وأكد السوفٌت ذلك لعبد الناصر.

الجٌوش العربٌة التعاون والتنسٌق الفعلً المطلوب فٌما بٌنها،
وشهدت اختال ًفا فً اإلستراتٌجٌة العسكرٌة بدرج ٍة لم تعد معه

فرأى عبد الناصر التحرك لمساندة سورٌا أمام أي

قادرة على حشد قدراتها ،أو تكوٌن قوٌة قٌادة موحدة ،بل لم

عدوان محتمل مِن إسرابٌل ،فقام:

ٌكن هناك صفاء نٌة حول الهدؾ المشترك.

ٔ -بنقل وحدات مِن الجٌش المصري إلى سٌناء ،بعد

وال نكون بعٌدٌن عن الحقٌقة إذا قلنا :إنه لم تكن هناك دولة

ت عسكرٌ ٍة دعابٌةٍ ،وسحب قواته مِن الٌمن.
استعراضا ٍ

عربٌة واحدة على استعدا ٍد جا ٍد وحقٌقً لمهاجمة إسرابٌل أو
التصدي لها؛ رؼم كل المناوشات واالشتباكات التً كانت تقع

ٕ -سحب قوات الطوارئ الدولٌة مِن شرم الشٌخ ،ووضع قوات

على الحدود مع إسرابٌل ،ورؼم كل ما كانت تقدم علٌه إسرابٌل

مصرٌة ً
بدال منها ،وجاء طلب اإلخالء للقوات الدولٌة؛ لبال
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تتعرض للخطر إذا تدخلت مصر عسكر ًٌّا حال اعتداء إسرابٌل

المشترك ب ٌْن مصر وسورٌا فً ٗ نوفمبر ٔ9ٙٙم لمدة خمس

على سورٌا.

سنوات ٌتم بمقتضاها تكوٌن مجلس مشترك للدفاع قٌادة
مشتركة ،ونصت على أن أي هجوم على أي منهما هو هجوم

ٖ -إؼالق مضٌق (تٌران) فً ٕٕ ماٌو ٔ9ٙ7م فً وجه السفن

على األخرى ،ثم تعاقبت المعارك فً ٌناٌر ٔ9ٙ7م قرب بحٌرة

اإلسرابٌلٌة ،ومنع السفن ؼٌر اإلسرابٌلٌة الحاملة للبترول أو

طبرٌة.

للمواد اإلستراتٌجٌة مِن التوجه إلى مٌناء (إٌالت) فً إسرابٌل،
فكان هذا إؼال ًقا للمالحة اإلسرابٌلٌة فً البحر األحمر وخلٌج

ت إسرابٌلٌة على سورٌا
ثم حدثت واقعة أخرى باعتداءا ٍ

العقبة أشبه بإعالن للحرب ،ولم ٌكن الوضع ٌتحمل أن ٌكون

بالطٌران فً  7أبرٌل ٔ9ٙ7م ،أسقطت فً هذه المعركة ست

مجرد مناورة سٌاسٌة ٌقوم بها عبد الناصر.

طابرات سورٌة ،ثم توالت التهدٌدات اإلسرابٌلٌة لسورٌا فً ٕٔ
ماٌو بؤن إسرابٌل ستشن هجو ًما واسع النطاق ضد سورٌا،

تنبٌه هام:

وذلك على لسان ربٌس وزرابها (لٌفً أشكول) ،وإزاء التصعٌد
اإلسرابٌلً ضد سورٌا أعلنت مصر عن وقوفها بكل اإلمكانات

ٌقول د".جمال علً زهران"ٌ" :إرخ البعض لحرب ٌونٌو

والطاقات لدعم سورٌا ،وأكدت تصرٌحات عبد الناصر هذا

ٔ9ٙ7م بإرجاعها إلى األحداث السرٌعة والمتالحقة قً األسابٌع

المعنى"

الثالثة السابقة على حدوثها ،والتً تبدأ بقرار عبد الناصر بطلب

("توازن القوى ب ٌْن العرب وإسرابٌل بٌن حربً ٔ9ٙ7م -

ٖٔ97م" ،ص ٘ ،ٔ88-ٔ8ط مكتبة مدبولً ٔ989م ،بتصرؾ ٌسٌر).

إعادة توزٌع قوات الطوارئ الدولٌة فً سٌناء فً ٗٔ ماٌو
ت بإؼالق مصر لخلٌج العقبة فً
ٔ9ٙ7م ،وما تال ذلك مِن قرارا ٍ

وقال" :وفً أعقاب القرارات التً اتخذها عبد الناصر -السابق

وجه السفن اإلسرابٌلٌة فً ٖٕ ماٌو ،ومنع السفن األجنبٌة

اإلشارة إلٌها -قام الملك حسٌن -ملك األردن -بزٌارة القاهرة

القادمة إلٌها بسلع إستراتٌجٌة.

لعقد اتفاقٌة دفاع مشترك مع مصر فً ٖٓ ماٌو ٔ9ٙ7م،
وانضمت العراق لهذه االتفاقٌة فً الرابع مِن ٌونٌو".

والواقع أن هذا التؤرٌخ ٌشوبه عدم الدقة ،فهو ٌعطً
لإلسرابٌلٌٌن الحق فٌما أعلنوه مِن أن حربهم فً ٌونٌو ٔ9ٙ7م

وفً ضوء ذلك ٌبرز أن الفاعل فً هذه التحرشات والتهدٌدات

لم تكن إال للدفاع الشرعً عن أنفسهم تجاه الجٌوش العربٌة

المتتالٌة هو الطرؾ اإلسرابٌلً ،ولم ٌكن األمر طب ًقا لما أشاعه

المحٌطة بهم ،على حٌن ٌعلن الطرؾ المصري أن هذه القرارات

اإلسرابٌلٌون أنهم مهددون مِن العرب بهدؾ كسب التعاطؾ

التً اتخذت فً األسابٌع الثالثة السابقة على الحرب كانت

العالمً معهم.

قرارات دفاعٌة بقصد الردع إلسرابٌل إزاء الحشود اإلسرابٌلٌة
على الحدود مع سورٌا ،والتهدٌدات المتتالٌة لها بالتدخل

وعلى هذا ٌتضح أن هناك اتجاهٌن ربٌسٌٌن :األولٌ :رد حرب

وإعالن الحرب علٌها ،ولكن الباحث ال تخدعه فً الفترة السابقة

ٌونٌو إلى مجموعة األحداث التً بدأت مِن جانب مصر فً

على حرب ٌونٌه تواتر مثل هذه األحداث؛ ذلك أنه ال تقرر دولة

ابتداء مِن قراراتها بطالب إعادة
األسابٌع الثالثة السابقة علٌها
ً

ما فً خالل أٌام معدودة حر ًبا بهذا االتساع والشمول والتخطٌط!

توزٌع قوات الطوارئ الدولٌة فً سٌناء.

ولذلك فإن تؤصٌل البداٌات مِن األهمٌة حتى ٌمكن فهم ما حدث؛

واالتجاه الثانًٌ :رد الحرب إلى بداٌات التحرشات اإلسرابٌلٌة

وعلى هذا فإنه ٌمكن القول بؤن التخطٌط للحرب كان ٌعد منذ

بالحدود السورٌة ق ْبل الحرب بحوالً تسعة أشهر ،وكذلك أحداث

فترة سابقة علٌها ،وهذا أمر منطقً ،فقد بدأت التحرشات

العنؾ على الحدود األردنٌة وداخل قطاع ؼزة ،بل ٌعود هذا

اإلسرابٌلٌة باألطراؾ العربٌة "خاصة سورٌا" فً أكتوبر

االتجاه بالحرب إلى الفترة التً تلت حرب ٔ9٘ٙم حٌث بدأت

ونوفمبر عام ٔ9ٙٙم ،حٌث وقعت معركة طابرات المٌراج

إسرابٌل تستعد لمثل هذه الحرب" .أي أن إسرابٌل أخذت مِن

اإلسرابٌلٌة فوق سورٌا ،وترتب على ذلك عقد اتفاقٌة للدفاع
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ت كانت تعد نفسها بقو ٍة
هذه القرارات المصرٌة ذرٌعة فً وق ٍ

بالضفة الؽربٌة -إقالع الطابرات اإلسرابٌلٌة بؤعدا ٍد كبٌر ٍة مِن

لمعرك ٍة عسكرٌ ٍة مفاجبةٍ.

المطارات اإلسرابٌلٌة باتجاه البحر األبٌض المتوسط والبحر
األحمر ،وعلى ارتفاعات منخفضة ،لتكون بعٌدة عن رقابة

حالة الجٌش المصري فً سٌناء ق ْبل الحرب:

الرادارات المصرٌة ،فقام بإرسال إشارة بذلك ،لكن اإلشارة -
على خطورتها وأهمٌتها -لم تصل فً الوقت المناسب إلى القٌادة

لم ٌكن الجٌش المصري فعل ًٌّا على استعداد للدخول فً معركة

المصرٌة ،إذ كان التنسٌق ب ٌْن القوات ؼٌر كاؾٍ !

فً سٌناء؛ إذ أن ٓٗ  %مِن قواته المسلحة تحارب فً الٌمن
منذ عام ٕٔ9ٙم ،وتعرضت هناك لخسابر كبٌرة ،ولم تكن

كما طلب الفرٌق عبد المنعم رٌاض مِن وزٌر الحربٌة السوري

مدربة تدرٌ ًبا جٌدً ا كاف ًٌا على األسلحة السوفٌتٌة.

(حافظ األسد وقتها) أن ٌقوم الطٌران السوري باستؽالل الموقؾ
وشن هجمات سرٌعة على المطارات اإلسرابٌلٌة الخالٌة جمٌعها

لقد كانت القوات المصرٌة توا ِجه فً الٌمن حرب عصابات

مِن الطٌران اإلسرابٌلً الذي خرج فً الجو بكثافة ،وبالتالً

ً
وجباال ،وتقاتِل قبابل متنازعة ،وال ٌوجد أمامها سالح جوي فً

تدمٌر هذه المطارات وممراتها ،فال تستطٌع الطابرات

الٌمن تحاربه .أما فً سٌناء :فالحرب ستكون فً صحراء ،وهً

اإلسرابٌلٌة عند عودتها الهبوط علٌها ،مما ٌعرضها لنفاد

تحتاج إلى إعادة للتدرٌب الجٌد علٌها ،وهً حرب مع جٌش

وقودها وللتدمٌر ،ولم تتم االستجابة لهذا الطلب!

متطورا ،وله سالح
تسلٌحا
نظامً مدرب تدرٌ ًبا جٌ ًدا ،ومسلح
ً
ً
ت حدٌث ٍة أمرٌكٌة متقدمة.
طٌران مزود بطابرا ٍ

ضا أن عبد الحكٌم عامر القابد األعلى للقوات المسلحة
وذكر أٌ ً
المصرٌة ومعه قابد القوات الجوٌة وبعض الضٌوؾ قاموا فً

التعهد بعدم البدء بالهجوم:

جوا إلى سٌناء لتفقد القوات
صباح ٌوم الهجوم بالتوجه ًّ
المصرٌة هناك؛ مما ق ٌَّد وسابل الدفاع الجوي عن إصدار األوامر

اتصل الربٌس األمرٌكً (جونسون ) بربٌس الوزراء

خالل فترة الزٌارة؛ مما ساهم فً إٌجاد ظروؾ ؼٌر مواتٌة

(كوسٌجن) ،وأبلؽه أن أمرٌكا لن تسمح للطرفٌن (مصر أو

للدفاع عن سماء مصر! ولما لم ٌستطع عامر و َمن معه مِن

إسرابٌل) بشن هجوم على اآلخر ،وأن على الطرفٌن احترام

الهبوط فً سٌناء ،انصرؾ َمن كان فً انتظاره مِن القادة،

اتفاقٌة الهدنة ب ٌْن الطرفٌن ،فؤبلؽت موسكو القاهرة رسالة

وترتب على هذه األوضاع عدم القدرة على السٌطرة الفعلٌة على

واشنطن ،وحصلت على تؤكٌدات مِن مصر أنها لن تبدأ بمهاجمة

الوحدات العسكرٌة لفتر ٍة مِن بدء الحرب!

إسرابٌل ،وتم نقل هذا التؤكٌد لواشنطن.

الهجوم البري على سٌناء:

الهجوم الجوي اإلسرابٌلً على مصر:

بعد القضاء على ؼالبٌة القوات الجوٌة المصرٌة أكملت إسرابٌل

قامتْ إسرابٌل فً صباح ٌوم االثنٌن ٘ ٌونٌو ٔ9ٙ7م بالهجوم

هجومها بالهجوم على القواعد الجوٌة فً األردن وسورٌا،

احا ،ولمدة ثالث ساعات
الجوي المكثؾ مِن الساعة ٘ٗ و 8صب ً

وبدأت فً الوقت نفسه هجومها البري على سٌناء مِن عدة

متتالٌة على المطارات الحربٌة وقواعد الدفاع الجوي فً سٌناء

محاور مستؽلة حالة الفوضى التً سادت الجٌش المصري

والدلتا والقاهرة ووادي النٌل ووسط الصعٌد ،نجحت خالله فً

وقٌاداته.

تدمٌر المطارات الحربٌة ،وشلت وسابل الدفاع الجوي ،بل وتم
تدمٌر نحوٓ % 8مِن الطابرات المصرٌة ،وهً ما زالت على

ورؼم االنتشار السٌا للقوات المصرٌة خالل المعارك البرٌة فقد

األرض!

صمد الجنود المصرٌون وقاتلوا ً
شرسا فً صحراء سٌناء
قتاال
ً

وقد رصد الفرٌق عبد المنعم رٌاض -الموفد مِن مصر إلى

وبدون ؼطاءٍ جويٍ ،ورؼم استبسال الجنود المصرٌٌن فً
اشتباكاتهم مع القوات اإلسرابٌلٌة ،فما لبث الطٌران اإلسرابٌلً

الضفة الؽربٌة لمراقبة األوضاع اإلسرابٌلٌة مِن (عجلون)
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وقد بلػ عدد القتلى المصرٌٌن نحو ٘ٔ ألؾ قتٌل؛ باإلضافة إلى

أن تدخل لٌنهً المعارك لصالح إسرابٌل ولتالقً القوات البرٌة
المصرٌة هزٌمة قاسٌة ومفجعة ،قُتل فٌها و ُجرح وأُسر ،وتشرد

َمن أسروا أو فقدوا أثناء العودة إلى ؼرب قناة السوٌس خالل

عشرات اآلالؾ مِن الجنود المصرٌٌن فً هزٌمة لم ٌكن لهإالء

االنسحاب العشوابً للقوات المصرٌة بعد تفكك وحداتهم ،وقد

الجنود المصرٌٌن ٌد فٌها ،خاصة مع االنسحاب العشوابً ؼٌر

قامت إسرابٌل بقتل جماعً ألعدا ٍد كبٌر ٍة مِن الجنود المصرٌٌن

المنظم للقوات المصرٌة فً سٌناء المكشوفة للطٌران

األسرى ودفنتهم فً مقابر جماعٌة ،وقد تم كشؾ هذا األمر بعد

اإلسرابٌلً بتعلٌمات مِن قٌادات الجٌش التً فقدت توازنها،

سنوات؛ هذا باإلضافة إلى مقتل نحوٓٔ آالؾ جندي عربً علً

وفقدت القدرة على السٌطرة على القوات وتوجٌهها فً محاور

باقً الجبهات العربٌة ،كما أسفرت الحرب عن إؼالق قناة

سٌناء المختلفة! وإنا هلل وإنا إلٌه راجعون.

السوٌس أمام المالحة العالمٌة لسنواتٍ.

الخسابر العربٌة فً حرب ٔ9ٙ7م:

وقد تسببت هذه الهزٌمة فً فرار حوالً ٕٓٓ ألؾ فلسطٌنً
مِن الضفة الؽربٌة لنهر األردن إلى ضفته الشرقٌة داخل األردن،

تعرضت الدول العربٌة التً هاجمتها إسرابٌل فً ٌونٌو ٔ9ٙ7م

وقد زاد ذلك مِن سوء األوضاع فً األردن؛ إذ أن األردن قد

إلى هزٌم ٍة فادحةٍ ،تظهر واضحة ِمن ثقل الخسابر التً منٌت

أراض زراعٌة؛
فقدت فً هذه الحرب نصؾ ما كانت تملكه مِن
ٍ

بها أمام إسرابٌل؛ فقد استولت إسرابٌل على قطاع ؼزة وشبه

مما ٌجعلها تعجز عن إطعام هذا العدد مِن المهاجرٌن والالجبٌن

جزٌرة سٌناء ،واستولت على مدٌنة القدس والضفة الؽربٌة

والمشردٌن ،كذلك ؼادر عشرات األلوؾ مِن السورٌٌن منطقة

لنهر األردن ،واستولت على الجوالن السورٌة حتى القنٌطرة،

الجوالن السورٌة التً احتلتها إسرابٌل.

ً
مٌال مِن دمشق العاصمة ،ومساحة هذه
على بعد نحوٓٗ
األراضً هً  ٙ8ألؾ وٓ٘ٔ كم مربع ،أي تمكنت إسرابٌل مِن

وقد أ َّثر هذا النزوح لهذه األعداد الكبٌرة على التركٌبة السكانٌة

مضاعفة مساحة األرض التً تشؽلها ثالث مرات فً خالل

لهذه المناطق ،مما أفقد السكان العرب فٌما بعد مٌزة التفوق

أسبوع واحد؛ مما أعطى لها مٌزة إستراتٌجٌة وحرٌة حركة

السكانً فً هذه المناطق المحتلة؛ مما شجع إسرابٌل فٌما بعد

أكبر مما كانت علٌه مِن ق ْبل.

على إعالن ضم ما ضمته مِن هذه المناطق المحتلة لدولة
إسرابٌل.

وطب ًقا لبٌانات المعهد البرٌطانً للدراسات اإلستراتٌجٌة :فقد
خسرت مصر ٖٓٗ طابرة وٓٓ ٙدبابة ،وخسرت األردن ٕٓ

ً
قتٌال،
أما خسابر إسرابٌل فبلػ قتالها فً هذه الحرب ٙ7ٙ

طابرة وٓ٘ٔ دبابة ،وخسرت سورٌا ٓ٘ طابرة وٓ٘ دبابة،

جرٌحا ،بحسب المصادر اإلسرابٌلٌة.
وٕٓٓ٘
ً

وخسرت القوات العراقٌة المشاركة ٕٓ طابرة ،وأعلنت إسرابٌل

وإذا كانت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة أجبرت إسرابٌل عام

أنها استولت على ٓٓٔ دبابة سلٌمة ،وٓٓ٘ قطعة مدفعٌة،

ٔ9٘ٙم على االنسحاب مِن األراضً المصرٌة التً احتلتها

وٓٓٓٓٔ سٌارة ،وؼواصة واحدة ،وقاعدة للصوارٌخ سوفٌتٌة

خالل العدوان الثالثً بؤؼلبٌة ٗ 7صو ًتا ضد صوتٌن فقط،

وجدت متروكة فً سٌناء.

وبضؽطٍ أمرٌكً فقد فشلت الجمعٌة العامة فً تكرار ذلك فً ظل

وقد قدرت تكلفة ما دمرته إسرابٌل مِن معدات بعشرة ملٌارات

التعاطؾ والتؤٌٌد السٌاسً األمرٌكً إلسرابٌل ،وللتعجرؾ

فرنك (بقٌمتها فً ذلك الوقت) ،وقدر ثمن المعدات التً استولت

اإلسرابٌلً بعد انتصارها فً الحرب.

علٌها إسرابٌل سلٌمة بملٌار فرنك ،وقد قامت إسرابٌل بالتصرؾ

وقفة أمام تلك الهزٌمة المروعة:

كثٌر منها إذ كانت أسلحة روسٌة تم شراإها مِن الكتلة
فً
ٍ
الشرقٌة ال تناسب التسلٌح اإلسرابٌلً الؽربً األمرٌكً.

أخطؤت القٌادة المصرٌة عندما ركنت إلى ضؽط أمرٌكا وروسٌا
على العرب وإسرابٌل لمنع وقوع حرب ب ٌْن الطرفٌن ،فظنت
القٌادة المصرٌة أن هذا ٌعطٌها الوقت للمناورة السٌاسٌة خاصة
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فً ظل الدعاٌة اإلعالمٌة الكبٌرة التً قامتْ بها مصر عن

أمرا باالنسحاب العام لجمٌع القوات المصرٌة
الثالثاء ٌ ٙونٌو ً

استعدادها لدخول الحرب ،وقدرتها على االنتصار فٌها.

مِن سٌناء إلى ؼرب القناة ،وقد اتخذ هذا القرار دون أن
ٌستشٌر ربٌس األركان الفرٌق محمد فوزي ،ودون إبالغ القرار

لقد تصورت القٌادة المصرٌة أن إسرابٌل قطعة شطرنج ال ٌمكن

لعبد الناصر.

أن تتحرك مِن تلقاء نفسها ،وفاتها أن إسرابٌل تحركت مِن
نفسها بعد أن أطمؤنت إلى اكتمال الفرصة المتاحة وتمام

وكان عبد الناصر قد اجتمع مع وزٌر خارجٌة الجزابر الذي

استعدادها لها داخل ًٌّا ودول ًٌّا ،واطمؤنت إلى ما ستحصل علٌه -إذا

حضر إلى مصر ،وطلب منه عبد الناصر أن ٌصطحب معه إلى

تحركت -مِن التؤٌٌد األمرٌكً المادي والدبلوماسً ،اللتقاء

الجزابر طٌارٌن حربٌٌن مصرٌٌن لٌعودوا إلى مصر مِن الجزابر

مصالحهما فً المنطقة.

ت جزابرٌة مِن طابرات (مٌج) ٌدخلون بها المعركة
بمقاتال ٍ
لمساندة جنود الجٌش المصري الذي سٌقوم بالدفاع عن

كانت القوات فً سٌناء ؼٌر كافٌة للحرب ،وؼٌر مدربة جٌ ًدا

المضاٌق والممرات اإلستراتٌجٌة فً سٌناء ،فتتوفر له الحماٌة

سالح ،ومعظم أسلحتها
على أرض المعركة أو على ما معها مِن
ٍ
ب هجومٌ ٍة ال ٌجعل قواته
دفاعٌة ،خاصة وأن َمن ٌعد لحر ٍ

الجوٌة ،وٌكون له بذلك ؼطا ًء جو ًٌّا ٌمكنه معه التصدي للهجوم
البري والجوي اإلسرابٌلً ،فكان قرار االنسحاب ؼٌر المدروس

وأسلحته فً أماكن ثابتة ٌمكن رصدها وضربها.

والذي تم تنفٌذه بصورة عشوابٌة إذ لم ٌتم وصوله إلى القوات
المنتشرة فً سٌناء بطرٌقة التسلسل القٌادي ،بل تم إبالؼه

بسالح جويٍ قوي ،ولكن القٌادة أخطؤت فً
كانت مصر تتمتع
ٍ
ً
إهماال فً توزٌع الطابرات وانتشارها،
حقه ،حٌث كان هناك

بطرٌقة ؼٌر منظمة ،فلم تعلم بعض القٌادات بقرار االنسحاب إال
مِن خالل الوحدات المنسحبة!

وافتقارا إلى الدورٌات الجوٌة بالدرجة الكافٌة ،لتالفً أي هجوم
ً
ت كانت احتماالت الحرب أو
جوي مباؼت وإجهاضه ،فً وق ٍ

ولم ٌصحب صدور القرار تطبٌق خطة واضحة ومإمنة

الهجوم اإلسرابٌلً قابمة.

لالنسحاب ،بالرؼم مِن وجود خططٍ معدة مسب ًقا الحتماالت
االنسحاب واالرتداد لدى هٌبة العملٌات بالجٌش ،ولكن عامر لم

إن السالح الجوي المصري لم ٌُعط الفرصة للدخول فً المعركة

ٌلتفت إلٌها! ونتٌجة للفوضى واالنسحاب العشوابً تكبدت مصر

وإظهار مقدرته فٌها؛ إذ ؼاب عن المعركة مِن أولها ،وفقدت

واستمرارا لحالة التخبط
خسابر كبٌرة فً القوات والمعدات،
ً

قصٌر ج ًّدا ،وضاعت ثمار جهود
ت
مصر سالحها الجوي فً وق ٍ
ٍ
مضنٌة فً إعداده ،وخسرت مصر المالٌٌن التً أنفقتها على

قرارا بؤن ٌكون االنسحاب مِن سٌناء بدون
أٌضا-
ً
أصدر عامر ً -
المعدات الثقٌلة ،بما ٌعنً تركها سلٌمة لإلسرابٌلٌٌن لٌستولوا

سالحها الجوي الذي كان ٌعتبر محط فخرها وزهرة قواتها

علٌها ،بل وٌنتفعوا بها.

كثٌرا مِن الطابرات المصرٌة قد ُد ِّمرت
المسلحة ،وبالرؼم مِن أن
ً
وهً على أرض المطارات المصرٌة ،وبعضها كان طٌاروه على

وطوال أٌام المعركة الست ظلت القوات اإلسرابٌلٌة تتقدم فً

متنها ،وبالرؼم مِن أن المطارات المصرٌة بعد ضربها لم تعد

سٌناء بال مقاومة جادة ،حتى وصلت إلى شاطا قناة السوٌس

صالحة لالستخدام عمل ًٌّا طوال الحرب ،فإن الطابرات المصرٌة
قامت بـٖٖٔ طلعة جوٌةُ ،تعد فً حد ذاتها ً
عمال بطول ًٌّا بالنسبة

الشرقً ،وأسرت فً طرٌقها الكثٌر مِن الجنود المصرٌن ،ومنهم
َمن قُتلوا بعد أسرهم ً
قتال جماع ًٌّا.

لألوضاع التً كانت قابمة.
موقع أنا السلفً
كان عبد الحكٌم عامر وراء سوء قٌادة الجٌش ،وأحد أسباب
www.anasalafy.com

الهزٌمة ،وقد كان هناك صرا ًعا خف ًٌّا ب ٌْن ناصر وعامر للسٌطرة
على الجٌش رؼم ما كان بٌنهما مِن صداق ٍة حمٌمةٍ ،وقد أصدر
عامر بوصفه نابب القابد األعلى للقوات المصرٌة ظهر ٌوم
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َ
حصلت على ال َكؤْس؟!
هل

سكر .وكانت العرب تستطٌبه ،وتمزج به
الماء ،ومر َّبى بال ُّ
شرا َبها ،فؤخبر هللا -تعالى -أن شراب األبرار ٌُمزج َّ
بالزنجبٌل؛

كتبه /جمال فتح هللا عبد الهادي

لتتعادَ ل حرارته مع رطوبة الكافور.

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

ٌِن) (الواقعة.)18:
وقال -تعالىِ ( :-بؤ َ ْك َوا ٍ
س ِّمن َّمع ٍ
ارٌقَ َو َكؤْ ٍ
ب َوأَ َب ِ

ففً هذه األٌام رأٌنا وسمعنا عن انشؽال الكثٌر مِن الشباب

وال َمعٌن :مِن المعاٌنة؛ وهً العٌن الجارٌة المرب ٌَّة بالعٌن،.

والرجال والنساء والفتٌات ،بهذا الحدث العالمً فً روسٌا ،وهو

وقٌل :مِن المعن؛ وهو الكثرةَ ،
فخمر اآلخرة مِن أنهار جارٌة ال

ما ٌس َّمى بـ"كؤس العالم!".

َتنقطع ،بخالؾ خمر الدُّنٌا التً ٌبذل مستخرجها جهدَ ه بعصرها
ومعالجتها.

وكم مِن الشباب ورجال األعمال أصحاب األموال قد سافروا إلى
هناك! والكثٌر مهتم بمشاهدة المبارٌات فً المقاهً والبٌوت

وقال -تعالىَ ٌَ ( :-ت َن َ
سا َّال لَ ْؽ ٌو فٌِ َها َو َال َتؤْثٌِ ٌم)
ازعُونَ فٌِ َها َكؤْ ً

والنوادي ،وهو فً اآلخر لعب فً لعب ،وربما ٌحصل على هذا

(الطور.)23:

الكؤس دولة كافرة ال تدٌن هلل بدٌن ،ونحن عندنا كؤس ثمٌن ج ًّدا

الجنة بؤنهم ( ٌَ َت َن َ
ازعُونَ فٌِ َها َكؤْ ًسا) ،أي:
وصؾ هللا -تعالى -أهلَ َّ

نر َمن ٌنشؽل به إال الفقراء وأصحاب الهمم العالٌة،
ج ًّدا ،لم َ

ٌتعاطونه مع زوجاتهم وخدمهم.

وهم المإمنون باهلل ورسوله.

القوة والشدَّة فً حصول
وقد تض َّمن لفظ "ال َّتنازع" معنى
َّ

وهذا الكؤس الثمٌن موجود عندنا منذ آالؾ السنٌن وهو حق

َّ
واللذة التً ال َتنقطع رؼم استمرار ٌَّة ال ُّ
شرب وتعاطٌه،
المداعبة

لٌس لعب ،و َمن حصل علٌه فقد فاز الفوز الحقٌقً ونجا مِن

وذلك على خالؾ أهل الدُّنٌا الذٌن ٌزداد ألَمهم ووجعهم ولَ ْؽوهم

النار ،وهو أمنٌة كل مسلم مإمن صادق ،وقد ُذكر فً القرآن

كلَّما شربوا ،وتنقطع ل َّذتهم بالدفعة األولى مِن الشرب.

كثٌرا ،وٌقدم مِن
الكرٌم ست مرات ،لم نجد َمن ٌنشؽل به
ً
العبادات والطاعات لٌحصل علٌه وٌفوز به؛ كؤس ،بل كإوس

العٌوب التً َتلحق بخمر
وقد نفى هللا -تعالى -عن َخمر اآلخرة
َ

فً الجنة.

صداع واألوجاع والبول والقًء.
الدنٌا ،وتس ِّبب لشاربها ال ُّ

ار ٌَ ْ
س َكانَ م َِزا ُج َها
قال هللا -تعالى( :-إِنَّ ْاألَ ْب َر َ
ش َربُونَ مِن َكؤْ ٍ
ورا) (اإلنسان.)٘:
َكا ُف ً

شاربً
الفارغ والهذٌان الذي ٌجري ب ٌْن
واللَّؽو :هو الكالم
ِ
ِ
الخمر ،وب ٌْن ( َؼ ْول) و(لؽو) اشتراك فً الحروؾ والمعنى؛
فالحروؾ فً الكلمتٌن متشابهة ،والمعنى كذلك فٌهما موجودٌ،

والكافور :طِ ٌب ٌَمتاز بالبرودة والرابحة الطٌبة والطعم اللذٌذ،

فالعٌب وال َّنقص والهذٌان فً العقل بسبب َ
الؽول موجود فً

ِّ
والطٌب فً مقابلة ما ُوصفوا به
وقد جاء َم ْزج شرابهم بالبرودة

اللِّسان بسبب اللؽو.

مِن حرارة الخوؾ واإلٌثار فً الدنٌا ،ومثله ما جاء مِن جزابهم
بسعة الج َّنة ونعوم ِة الحرٌر فً مقابلة الحبس وضِ ٌق الدُّنٌا

والتؤثٌم :ما ٌس ِّبب لشارب الخمر اإلث َم بعد شربه ،مِن قٌامه
بؤفعال شابنة واقترافه للس ٌِّبات .وقال -تعالىَ ( :-تؤْثٌِ ٌم) ولم ٌقل:

وخشونة العٌش ،وحبس ال َّنفس عن شهواتها.

"إثم"؛ لبٌان أنه لٌس فً الخمر ما ٌَحمل شاربٌها على اإلثم،

نج ِب ًٌال)
سا َكانَ م َِزا ُج َها َز َ
وقال -تعالىَ ( :-و ٌُ ْس َق ْونَ فٌِ َها َكؤْ ً

ضا بشربها ،وال ٌإثمهم هللا بذلك وال
وال ٌإثم بعضهم بع ً

(اإلنسان.)17:

المالبكة ،فال ٌلؽون وال ٌؤثمون.
َّ
الرابحة فٌه لَذعٌ ،شبه الجزرٌَ ،نبت ببالد
الزنجبٌل :نبات ط ٌِّب َّ

سا ِدهَا ًقا) (النبؤ.)34-33:
وقال -تعالىَ ( :-و َك َوا ِع َب أَ ْت َرا ًبا َ .و َكؤْ ً

والسندٌ ،دخل فً األدوٌة وال َّطبخ ،و ٌُستعمل منقو ًعا فً
صٌن
ِّ
ال ِّ
12

الدِّ هاق :االمتالءٌُ .قال :دهقت الحوض إذا مألته ،وأصل الدَّ هق:
ضبط ال َّ
شًء وشدُّه بالٌد ،وكؤ َّنه المتالبه انضؽط ،وقٌل :ال ِّدهاق
هو التتابع ،فشراب األبرار متتابِع ال ٌنقطع.
فكم مِن الشباب المسلم الذي ٌشؽل نفسه بهذا الكؤس الثمٌن
الؽالً الذي َمن حصل علٌه؛ فقد أفلح ونجح ،وفاز بالدرجات
العلى فً الجنة مع النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن؟!
هل مِن مشمر لهذا الكؤس الثمٌن؟!
عمل.
قول أو
ٍ
اللهم إنً أسؤلك الجنة وما قرب الٌها مِن ٍ
والحمد هلل رب العالمٌن.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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اح ُةَ ،ف َد َّب إِ َلى َم َ
سهُ؛ َفلَ ْم
ِصَ ،ف َذ َب َح ِب َها َن ْف َ
شاق َ
ُج ِر َحَ ،فآ َذ ْت ُه ا ْل ِج َر َ
س َّل َم( "-رواه مسلم).
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
صل ِّ َعلَ ٌْ ِه ال َّن ِب ًُّ َ -
ٌُ َ

ْ
انتحرت؟! (ٖ)
لماذا
كتبه /نور الدٌن عٌد

وهللا أسؤل أن ٌقٌنا شرور الفتن ،وأن ٌحسن ختامنا.
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
موقع أنا السلفً
أخٌرا أن نب ٌِّن عظم جرم هذا المنكر الذي ال ٌُبرر بؤي
فٌجدر بنا
ً
www.anasalafy.com

حال؛ أال وهو "االنتحار".
ٍ
عن جندب -رضً هللا عنه -عن النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
حَ ،ف َج ِز َعَ ،فؤ َ َخ َذ سِ ِّكٌ ًنا
قالَ ( :كانَ فٌِمَنْ َكانَ َق ْبلَ ُك ْم َر ُجل ٌ ِب ِه ُج ْر ٌ
َف َح َّز ِب َها ٌَدَ ُهَ ،ف َما َر َقؤ َ الدَّ ُم َح َّتى َماتَ َ ،قال َ َّ
ادَرنًِ
هللا ُ َ -ت َعا َلىَ :-ب َ
الج َّن َة) (متفق علٌه) ،وعن أبً هرٌرة
َع ْبدِي ِب َن ْفسِ هَِ ،ح َّر ْمتُ َعلَ ٌْ ِه َ
رضً هللا عنه -أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال( :الَّذِيار)
ٌَ ْخ ُنقُ َن ْف َ
ارَ ،والَّذِي ٌَ ْط ُع ُن َها ٌَ ْط ُع ُن َها فًِ ال َّن ِ
س ُه ٌَ ْخ ُنقُ َها فًِ ال َّن ِ
(رواه البخاري).
ضا قالَ :
ول
ش ِهدْ َنا َم َع َر ُ
وعن أبً هرٌرة -رضً هللا عنه -أٌ ً
س ِ
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه
سول ُ َّ ِ
َّ ِ
هللا َ -
سلَّ َمَ -خ ٌْ َب َرَ ،ف َقال َ َر ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
ار) َفلَ َّما
َو َ
سلَّ َم -ل َِر ُج ٍل ِممَّنْ َم َع ُه ٌَدَّ ِعً اإلِ ْسالَ َمَ ( :ه َذا مِنْ أَهْ ِل ال َّن ِ
الر ُجل ُ مِنْ أَ َ
ح
الَ ،و َك ُث َرتْ ِب ِه ال ِج َرا ُ
ض َر القِ َتال ُ َقا َتل َ َّ
َح َ
شدِّ القِ َت ِ
س َّل َم،-
ص َحا ِ
ص َّلى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
ب ال َّن ِب ًِّ َ -
اء َر ُجل ٌ مِنْ أَ ْ
َفؤ َ ْث َب َت ْتهَُ ،ف َج َ
سول َ َّ
ار،
هللاِ ،أَ َرأَ ٌْتَ َّ
َف َقالٌََ :ا َر ُ
الر ُجلَ الَّذِي َت َحدَّ ْثتَ أَ َّن ُه مِنْ أَهْ ِل ال َّن ِ
هللا مِنْ أَ َ
ٌل َّ ِ
الَ ،ف َك ُث َرتْ بِ ِه ال ِج َرا ُ
َقدْ َقا َتل َ فًِ َ
شدِّ القِ َت ِ
سبِ ِ
حَ ،ف َقالَ
ض
ار) َف َكا َد َب ْع ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ال َّن ِب ًُّ َ -
سلَّ َم( :-أَ َما إِ َّن ُه مِنْ أَ ِ
هْل ال َّن ِ
َ
اح،
ابَ ،ف َب ٌْ َن َما ه َُو َع َلى َذلِ َك إِ ْذ َو َج َد َّ
ال ُم ْسلِمٌِنَ ٌَ ْر َت ُ
الر ُجل ُ ألَ َم ال ِج َر ِ
س ْه ًما َفا ْن َت َح َر ِب َهاَ ،فا ْ
ش َت َّد
َفؤَهْ َوى ِب ٌَ ِد ِه إِ َلى ِك َنا َن ِت ِه َفا ْن َت َز َع ِم ْن َها َ
سلَّ َم-
ول َّ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
ِر َجال ٌ مِنَ ال ُم ْسلِمٌِنَ إِلَى َر ُ
س ِ
هللاِ صَدَّ قَ َّ
سول َ َّ
َف َقالُواٌَ :ا َر ُ
هللا ُ َحدٌِ َثكََ ،ق ِد ا ْن َت َح َر فُالَنٌ َف َق َتل َ
سلَّ َمٌَ ( :-ا بِالَلُ ،قُ ْم
سول ُ َّ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ -
سهَُ ،ف َقال َ َر ُ
َن ْف َ
الر ُج ِل
هللا لَ ٌُ َإ ٌِّ ُد َه َذا الدٌِّنَ ِب َّ
َفؤ َ ِّذنْ  :الَ ٌَدْ ُخل ُ َ
الج َّن َة إِ َّال ُم ْإمِنٌ َ ،وإِنَّ َّ َ
ال َفا ِج ِر) (رواه البخاري).
وعن أبً هرٌرة أن النبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال( :مَنْ َخ َنقَ
س ُه
ارَ ،ومَنْ َطعَنَ َن ْف َ
س ُه فًِ ال ُّد ْن ٌَا َف َق َتلَ َها َخ َنقَ َن ْف َ
َن ْف َ
س ُه فًِ ال َّن ِ
س ُه ا ْق َت َح َم فًِ ال َّنار) (رواه
ارَ ،و َم ِن ا ْق َت َح َمَ ،ف َق َتل َ َن ْف َ
َط َع َن َها فًِ ال َّن ِ
ابن حبان ،وقال األلبانً :حسن صحٌح) ،وعن جابر بن سمرة -رضً
سلَّ َم-
ص َحا ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ب ال َّنبِ ًِّ َ -
هللا عنه" :-أَنَّ َر ُج ًال مِنْ أَ ْ
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ش ٌّر لَ ُك ْم َو َّ
ش ٌْ ًبا َوه َُو َ
سى أَنْ ُت ِح ُّبوا َ
َ
هللاُ ٌَ ْع َل ُم
ش ٌْ ًبا َوه َُو َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم َو َع َ
َوأَ ْن ُت ْم َال َت ْعلَمُونَ ) (البقرة ،)216:فؤنت قادر أن تكون واث ًقا باهلل

لكل مجتهد نصٌب
كتبه /أحمد حمدي

على التفوق فً المرحلة القادمة.

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

الرسالة الرابعة :لكل طالب الثانوٌة العامة األزهرٌة أن مرحلة

فبداٌة أهنا إخوانً طالب الثانوٌة العامة واألزهرٌة على

الجامعة مرحلة خطٌرة ومهمة فً حٌاة أي شاب ،وكذلك هً

مرورا
تفوقهم ونجاحهم بعد ماراثون سنة طوٌلة شاقة،
ً

مرحلة فارقة فلٌحرص على الصحبة الصالحة فً الكلٌة،

بامتحانات فً شهر رمضان ،شهر الصٌام وحر الصٌؾ،

والمحافظة على الصالة ،وأن ٌكون صاحبه القرآن ،وأن ٌتحلى

فالقاعدة العامةَ " :من جد حصد" ،وخاصة ال أخفً سروري

باألخالق ،وتكون مرحلة الجامعة انطالقة كبري فً طلب العلم

وفرحً ببعض أوابل الثانوٌة العامة األول مكرر مِن إحدى قرى

والدعوة إلى هللا ،ونصرة الدٌن ،فالصحوة اإلسالمٌة بدأت فً

مركز أبو حمص بمحافظة البحٌرة ،وكذلك الثانوٌة األزهرٌة فً

السبعٌنٌات مِن الجامعة.

مركز شبٌن وقرى أشمون بمحافظة المنوفٌة ،بالرؼم مِن أنهم

كذلك مرحلة الجامعة ملٌبة بالفتن والحرٌات المفتوحة مِن

ؾ صحٌة اجتهدوا،
مِن أبناء الرٌؾ والقرى واألقالٌم ،فً ظرو ٍ

شهوات وشبهات مِن اإللحاد والحرٌات الجنسٌة ،والقنوات

وكان لهم طموحات وآمال فً الوصول إلى القمة؛ فهذا مثال

اإلباحٌة ،واالختالط المشٌن ،والتبرج وإثارة الشهوات ،قال
ض َّر َع َلى
النبً -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ما َت َر ْكتُ َب ْعدِي فِ ْت َن ًة أَ َ

للهمم العالٌة ،ومثال للجدٌة وعدم االستسالم للمعوقات ،قال -
هللا لَ َم َع
تعالىَ ( :-والَّذٌِنَ َجا َهدُوا فٌِ َنا لَ َن ْه ِد ٌَ َّن ُه ْم ُ
س ُبلَ َنا َوإِنَّ َّ َ

ال مِنَ ال ِّنسَاءِ ) (متفق علٌه) ،فنفسك إن لم تشؽلها بالحق
ِّ
الر َج ِ

ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ ) (العنكبوت ،)69:وخاصة أن هإالء الشباب مع تفوقهم

شؽلتك بالباطل ،واؼتنم فراؼك ق ْبل شؽلك ،وشبابك ق ْبل هرمك؛

الدراسً فهم حملة كتاب هللا ،ومِن الشباب المتدٌن؛ فهو مثال

فالشباب مرحلة الفتوة ،والقوة والنشاط والحٌوٌة ،والقدرة على

طٌب للجمع ب ٌْن الدٌن والدنٌا ،ونموذج عملً لعدم التعارض

الحفظ والفراغ الذهنً والصحة فاؼتنموها.

ً
فاشال
والتناقض الذي ٌدعٌه البعض بؤن االلتزام بالدٌن سٌجعلك

الرسالة الخامسة :نصٌحة لكل الشباب ق ْبل دخول الجامعة بؤن

فً الدنٌا أو ٌدعو إلى الرجعٌة والتخلؾ عن ركب التقدم ،وجدٌ ٌر

ٌستؽل اإلجازة الصٌفٌة فً حفظ القرآن ومراجعته ،أو حضور

ضا :فخر هإالء الطالب بآبابهم وأمهاتهم مع تواضع
بالذكر أٌ ً

الدورات العلمٌة فً العقٌدة ،وفً الفقه ق ْبل بداٌة العام الدراسً

حالهم وبرهم وإحسانهم لهم.

الجدٌد.

وهناك عدة رسابل:
موقع أنا السلفً

الرسالة األولى :إلخوانً فً كل مكان ،وهً مشاركة الطالب فً
أفراحهم والذهاب لتهنبتهم وعابالتهم مِن الجٌران واألصدقاء،

www.anasalafy.com

سواء كانوا فتٌان أو فتٌات ،وكذلك عقد حفالت التكرٌم لهم فً
المحافظات والمراكز.
الرسالة الثانٌة :ل َمن وفقه هللا مِن الطالب إلى نٌل ما ٌتمناه مِن
الكلٌة التً ٌرٌدها أن ال ٌفرح فرح بطر وكبر ،وؼرور وعجب
أن ٌنسب الفضل هلل وحده ،وأن ٌشكر ربه على فضله ،وأن
ٌعرؾ أن هذا بداٌة الطرٌق ولٌس نهاٌته ،وأن ٌستكمل طرٌق
النجاح فً الكلٌة وما بعدها مِن الدراسات العلٌا.
الرسالة الثالثة :ل َمن لم ٌوفق مِن الطالب إلى الوصول إلى ما
ٌتمناه أقول له :ال تحزن ،وأوصٌه أن ٌرضى بقضاء هللا وقدره،
وأن ٌحمد هللا على السراء والضراء ،وأن ٌبدأ صفحة جدٌدة فً
سى أَنْ َت ْك َرهُوا
كلٌته الجدٌدة ،وأن ٌجتهد ،قال -تعالىَ ( :-و َع َ
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كنوز نبوٌة!
كتبه /سامح بسٌونً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
صلَّى َّ
 فعن أبً أمامة -رضً هللا عنه -قالَ :رآنًِ ال َّن ِب ًُّ َ -هللا ُ
سلَّ َمَ -وأَ َنا أ ُ َح ِّر ُك َ
ش َف َت ًََّ ،ف َقالََ ( :ما َتقُول ُ ٌَا أَ َبا أ ُ َما َم َة؟)
َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا
هللاَ ،قالَ( :أَ َفال أَ ُدلُّ َك َعلَى َما ه َُو أَ ْك َث ُر مِنْ ذ ِْك ِر َك َّ َ
قُ ْلتُ  :أَ ْذ ُك ُر َّ َ
هلل ِملْ َء
هلل َعدَدَ َما َخلَقَ َ ،وا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
ار؟ َتقُولُ :ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
اللَّ ٌْل َ َم َع ال َّن َه ِ
ت َو َما فًِ األَ ْرض،
س َم َاوا ِ
َما َخلَقَ َ ،وا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
هلل َعدَ َد َما فًِ ال َّ
س َم َاوا ِ
ت َو َما فًِ األَ ْرضَ ،وا ْل َح ْم ُد ِ َّهللِ
َوا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
هلل ِملْ َء َما فًِ ال َّ
صى ِك َتا ُبهَُ ،وا ْل َح ْم ُد
صى ِك َتا ُبهَُ ،وا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
هلل ِملْ َء َما أَ ْح َ
عَدَدَ َما أَ ْح َ
هلل ِملْ َء ُكل ِّ َ
هلل َعدَدَ ُكلِّ َ
هللا
ش ًْءٍ َ ،وا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ش ًْءٍ َ ،و ُت َ
س ِّب ُح َّ َ
ِم ْثلَهُنَّ )ُ ،ث َّم َقالَُ ( :ت َعلِّ ُمهُنَّ َعقِ َب َك مِنْ َب ْع َد َك)

(رواه ابن حبان

والطبرانً ،وصححه األلبانً).
سنة النبوٌة؛ فهذه الكلمات
هذا الحدٌث الجمٌل كنز مِن كنوز ال ُّ
القلٌلة تضٌؾ إلى مٌزان حسناتك عددً ا ال ٌحصٌه إال هللا -تعالى-
مِن الحسنات.
ّ
الحث على أن ٌعلِّم المسلم هذه الكلمات
أٌضا:
وفً الحدٌث
ً
ألوالده مِن بعده أو ٌعلِّمهن ؼٌره؛ فكل َمن ٌقولهن بعده ،فله
مثل أجورهم ال ٌنقص مِن أجورهم شٌ ًبا.
صلَّى
سول ُ ِ
هللا َ -
س ْب ِن َمالِكٍ َرضِ ًَ هللا ُ َع ْنهَُ ،قالََ :قال َ َر ُ
 وعَنْ أَ َن ِسلَّ َم -لِ ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل( :أَال أ ُ َعلِّ ُم َك ُد َعا ًء َتدْ ُعو بِ ِه لَ ْو َكانَ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َعلَ ٌْ َك ِم ْثل ُ َج َب ٍل َد ٌْ ًنا ألَدَّى هللا ُ َع ْنكَ؟ قُلْ ٌَا ُم َعا ُذ :اللَّ ُه َّم َمالِ ُك ا ْل ُم ْلكِ ،
شا ُءَ ،و ُتع ُِّز مَنْ َت َ
شا ُءَ ،و َت ْن ِز ُع ا ْل ُم ْل َك ِممَّنْ َت َ
ُت ْإتًِ ا ْل ُم ْل َك مَنْ َت َ
شا ُء،
شا ُءِ ،ب ٌَ ِد َك ا ْل َخ ٌْ ِر إِ َّن َك َعلَى ُكلِّ َ
َو ُت ِذل ُّ مَنْ َت َ
ش ًْءٍ َقدٌِ ٌرَ ،ر ْحمَانُ
شا ُءَ ،و َت ْم َن ُع ِم ْن ُه َما مَنْ َت َ
ال ُّد ْن ٌَا َواآلخ َِرةُِ ،ت ْعطِ ٌ ُه َما مَنْ َت َ
شا ُء،
ار َح ْمنًِ َر ْح َم ًة ُت ْؽنٌِنًِ بِ َها َعنْ َر ْح َم ِة مَنْ سِ َواك)
ْ

(قال الهٌثمً فً

مجمع الزوابد (ٓٔ :)ٔ8ٙ/رواه الطبرانً فً الصؽٌر ورجاله ثقات ،وحسنه

الشٌخ األلبانً فً "صحٌح الترؼٌب.)"ٔ8ٕٔ ،
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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خالط الناس وال تعتزلهم

ت وبالءٍ على
هذا الزمان أوجب؛ لما ٌواجه الناس مِن صعوبا ٍ
مرورا بمعاٌشهم ،انتهاء
جمٌع المستوٌات ،بداٌة مِن عقابدهم،
ً

كتبه /خالد آل رحٌم

بحٌاتهم الشخصٌة مع أوالدهم وزوجاتهم ،فهم أحوج ل َمن ٌكون
بجوارهم وٌصبر علٌهم وعلى أذاهم.

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
وخصوصا م َمن ٌنتمً للتٌار اإلسالمً ،وكذلك
فكثٌ ٌر مِن الناس -
ً

اس
ضلِ ٌَّ ُة مَنْ ٌُ َخالِ ُط ال َّن َ
قال الصنعانً فً "سبل السالم"" :فٌِ ِه أَ ْف َ
ُم َخالَ َط ًة ٌَؤْ ُم ُر ُه ْم فٌِ َها بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ؾ َو ٌَ ْن َها ُه ْم عَنْ ا ْل ُم ْن َك ِرَ ،و ٌُ ْحسِ نُ

الفتن التً تتابعت على األمة لٌل نهار كالقطر مِن السماء،

صبِ ُر َع َلى
ضل ُ مِنْ الَّذِي ٌَ ْع َت ِزل ُ ُه ْم َو َال ٌَ ْ
ُم َعا َملَ َت ُه ْمَ ،فإِ َّن ُه أَ ْف َ
اخت َِالؾِ ْاألَ ْ
ِؾ ِب ْ
ان".
ش َخ ِ
ا ْل ُم َخالَ َطةَِ ،و ْاألَ ْح َوال ُ َت ْخ َتل ُ
اص َو ْاألَ ْز َم ِ

صا فً خضم هذه
بعض الدعاةٌ -نظرون العتزال الناس وخصو ً
معتمدٌن على بعض األحادٌث الصحٌحة ،ولكنهم ٌؽفلون كذلك
حدٌ ًثا عظٌ ًما ،قال فٌه النبً -صلى هللا علٌه
ص ِب ُر َعلَى أَ َذا ُه ْم ،أَ ْع َظ ُم
اس َو ٌَ ْ
الَّذِي ٌُ َخالِ ُط ال َّن َ
علَى أَ َذا ُه ْم) (رواه أحمد والترمذي،
ص ِب ُر َ
اسَ ،و َال ٌَ ْ
الَّذِي َال ٌُ َخالِ ُط ال َّن َ

وسلم( :-ا ْل ُم ْإمِنُ
ِن
أَ ْج ًرا مِنْ ا ْل ُم ْإم ِ

وقال الشٌخ ابن عثٌمٌن -رحمه هللا" :-العزلة خٌر إذا كان فً
الخلطة شر ،أما إذا لم ٌكن فً الخلطة شر؛ فاالختالط بالناس
أفضل".

وصححه األلبانً).
قال العلماء" :ومعنى الحدٌث :أن المإمن الذي ٌخالِط الناس
وهذا هو فعله -صلى هللا علٌه وسلم-؛ فقد أوذي فً هللا أذى

وٌدعوهم إلى الخٌر ،وٌدعوهم إلى اإلسالم ،وٌصبر على ما

شدٌ ًدا ،ومع ذلك لم ٌمنعه ذلك مِن مخالطة الناس ،مع أنهم كانوا

ٌناله مِن أذى فً سبٌل دعوتهم وإٌصال الخٌر إلٌهم ،خٌر مِن

على الكفر فكانت النتٌجة أنه أقام دولته فً خالل عقدٌن مِن

المإمن الذي ٌنعزل عن الناس؛ ألن األول صاحب نفع متعدٍ،

الزمان ،فكٌؾ ب َمن ٌعٌش فً مجتمع مسلم ثم ٌدعو إلى

والثانً صاحب نفع خاص".

االعتزال مع أن الناس فً هذا الزمان هم فً أشد االحتٌاج
وهللا مِن وراء القصد.

لمخالطتهم والتواجد بٌنهم ،وتعلٌمهم العقٌدة واآلداب واألخالق
وتعرٌفهم بسنة رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-؟!

موقع أنا السلفً

والمخالطة هنا المقصود بها لٌس مخالطتهم فً كل شًء ،وإنما
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مخالطتهم مِن باب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،وإسداء
النصح لهم؛ ال لمجرد المجالسة والمإانسة ،ف َمن خالط الناس
ودعاهم إلى هللا ووعظهم ونصحهم وذكرهم ،وصبر على أذاهم
فً سبٌل ذلك؛ فهو خٌر م َمن ال ٌخالطهم وال ٌدعوهم ،وال ٌصبر
على أذى ٌلقاه منهم ،والنبً -صلى هللا علٌه وسلم -لم ٌخالطهم
فحسب ،بل كان ٌحزن علٌهم لكفرهم ومعاصٌهم حتى كاد أن
ٌُهلك نفسه فعاتبه ربه -تبارك وتعالىً -
قابال لهَ ( :فلَ َعلَّ َك َبا ِخ ٌع
س ًفا) (الكهؾ.)ٙ:
ار ِه ْم إِنْ لَ ْم ٌُ ْإ ِم ُنوا ِب َه َذا ا ْل َحدٌِ ِ
ث أَ َ
َن ْف َ
س َك َعلَى آ َث ِ
وكذلك كان فعل الصحابة -رضوان هللا علٌهم ،-فقد قال هللا -
تعالى -متحد ًثا عنهم( :إِ َّن َما ُن ْط ِع ُم ُك ْم ل َِو ْج ِه َّ
هللاِ َال ُن ِرٌ ُد ِم ْن ُك ْم َج َزا ًء
َو َال ُ
ورا) (اإلنسان ،)9:وهذا نوع مِن المخالطة حٌث ٌبحثون
ش ُك ً
عن احتٌاج الناس للطعام وتوفٌره لهم دون انتظار الجزاء م َمن
ٌطعمونهم ،فإن كانت العزلة واجبة فً الفتن فمخالطة الناس فً
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أَ ْ
سا َع ِة أَنْ ٌَ ْظ َه َر ا ْل َق ْولَُ ،و ٌُ ْخ َزنَ ا ْل َع َمل ُ)
ش َراطِ ال َّ

المنزلق الخطٌر!

(رواه الطبرانً،

وصححه األلبانً ،وقال :وهو فً حكم المرفوع؛ ألنه َال ٌقال بمجرد الرأي).
كتبه /عصام زهران
وعن أبً أمٌة الجمحً -رضً هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم( :إِنَّ مِنْ أَ ْ
س ا ْل ِع ْل ُم
ش َراطِ
اع ِة أَنْ ٌُ ْل َت َم َ
الس َ
َّ
اؼِر) (رواه الطبرانً ،وصححه األلبانً).
عِ ْن َد ْاألَ َ
ص ِ

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فإن أول ُخطبة َخطبها ُعثمان بن ع ّفان -رضً هللا عنه -أُر ُتج
صعب ،وإن أَعِش
علٌه ،فقال" :أ ٌّها ال ّناس ،إنّ ّأول كل َّ َم ْرك ٍ
ب َ

وعن أبً هرٌرة -رضً هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا
اع ُة حتى
الس َ
س محم ٍد بٌ ِدهِ! ال َتقُو ُم َّ
علٌه وسلم( :-والذي َن ْف ُ
ش وال ُب ْخلُ ،و ٌُ َخ َّونَ األَمٌِنُ  ،و ٌُ ْإ َتمَنَ َ
الخابِنُ  ،و ٌَ ْهلِ َك
ٌَ ْظ َه َر الفُ ْح ُ

ٌسرا -إن شاء
َتؤتِ ُكم ال ُخ ْطب على َو ْج ِهها ،وسٌجعل ُ هللا بعد
عسر ً
ٍ
هللا."-

الو ُعول ُ وما
الو ُعولُ ،و َت ْظ َه َر ال َّت ُحوتُ  .قالواٌ :ا رسولَ هللاِ! وما ُ
ُ
الناس وأَ ْ
ش َرافُ ُه ْم ،وال َّت ُحوتُ :
الو ُعولُ :و ُجوهُ
ال َّت ُحوتُ ؟ قالُ :
ِ
الناس ال ٌُ ْع َل ُم ِبه ْم) (رواه ابن حبان ،وقال
الذٌنَ َكا ُنوا َت ْحتَ أَ ْقدَ ِام
ِ

 وقال الجاحظ" :صعد عثمان بن عفان -رضى هللا عنه -المنبرفارتج علٌه ،فقال" :إن أبا بكر وعمر كانا ٌعدان لهذا المقام
ً
إمام خطٌبٍ".
مقاال ،وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى ٍ

األلبانً :صحٌح لؽٌره).

 -ولما قدم ٌزٌد بن أبً سفٌان الشام وال ًٌا علٌها ألبً بكر،

مرفوضا ،والمعطوب مطلو ًبا ،والمؤمون
لقد ؼدا المفروض
ً

خطب الناس فارتج علٌه ،فعاد إلى الحمد هلل ثم ارتج علٌه ،فعاد

مرهو ًبا ،والمبؽوض محبو ًبا ،والرخٌص ثمٌ ًنا ،وظهرت

إلى الحمد هلل ثم ارتج علٌه ،فقالٌ" :ا أهل الشام عسى هللا أن

السنوات الخداعات.

إمام
ٌسرا ،ومِن بعد عً بٌا ًنا ،وأنتم إلى
عسر
ٌجعل مِن بعد
ً
ٍ
ٍ
فاعل أحوج منكم إلى إمام قابل ،ثم نزل فبلػ ذلك عمرو بن

الدعاة الجدد ٌشار إلٌهم بالبنان ،والعلماء ال ٌعرفهم العوام!

العاص فاستحسنه".
وإنك لترى صورة أخرى مِن تؽٌر الذوق العلمً والطرب
طرب
السماعً لدي الكثٌر ،فال ّنشاذ الصوتً واللحن الخفً ٌَ ُ
و ٌَستل ُذ له َمن ال علم له بقواعد اللؽة ،والنسق التجوٌدي.

 وخطب معاوٌة بن أبً سفٌان لما ولً فحصر فقال" :أٌهاالناس ،إنً كنت أعددت ً
مقاال أقوم به فٌكم فحجبت عنه ،فإن هللا
( ٌَ ُحول ُ َبٌْنَ ا ْل َم ْرءِ َو َق ْل ِب ِه) (األنفال ،)24:كما قال فً كتابه ،وأنتم

فالؽناء والتطرٌب والعبث بالمدود والزٌادة فً الحركات ،أو

إلى إمام عدل أحوج منكم إلى إمام خطٌب ،وإنً آمركم بما أمر

سبل اإلمام أحمد -رحمه
التؤوهات ،ال شك أنه أم ٌر مذموم ،ولما ُ

هللا به ورسوله ،وأنهاكم عما نهاكم هللا عنه ورسوله ،وأستؽفر

هللا -عن القراءة باأللحان؟ قال" :هً بدعة".

هللا لً ولكم".

وقد روي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم :أنه ذكر فً أشراط

لقد بلؽت مقولة" :تكلم حتى أراك" إلى منتهى التطرؾ لدى

الساعةَ ( :ن ْ
أحدَ ُه ُم لِ ٌُ َؽ ِّن ٌَ ُه ْم
ٌِر ٌُ َقدِّ مُونَ َ
شواً ٌَ َّت ِخ ُذونَ القُ ْرآنَ َم َزام َ
وإنْ كانَ أ َق َّل ُه ْم ِف ْقها ً) (رواه أحمد والطبرانً ،وصححه األلبانً) ،فٌجب

العالم! وأصبح
البعض؛ فالواعظ أصبح أرقى وأفضل مِن
ِ
المتحدث الرسمً فً أي مإسسة بمثابة الربٌس ،وصارت

أن نفرق ب ٌْن تحسٌن القراءة وتجمٌل الصوت ،وبٌن تقلٌد أهل

األفضلٌة منحصرة فً الفصحاء الذٌن ٌنتقون أفضل وأجمل

األؼانً.

العبارات التً تلهب مشاعر الجماهٌر ،وؼض الطرؾ عن ذوي
االلباب والحكمة "العلماء"!

وقال الشعبً -رحمه هللا" :-ال تقوم الساعة حتى ٌصٌر العلم
ً
جهال ،والجهل عل ًما".

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضً هللا عنهما -قال( :أَ َال إِنَّ
اع ِة أَنْ ُت ْر َف َع ْاألَ ْ
مِنْ أَ ْ
وض َع ْاألَ ْخ ٌَا ُر ،أَ َال إِنَّ مِنْ
ش َرا ُرَ ،و ُت َ
الس َ
ش َراطِ َّ
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لٌـس الخـالبـقُ كـلـُهـم أكـفـــــــا ُء ال ٌستوي الج ّهال
والعـــلـمــــــا ُء
تـرقرق مـا ُبــــــ ُه ٌروي األنا َم وصخـرة
ال ٌستـوي نبـ ٌع
ٍ
صـمــــــّا ُء
دومـًا ٌموت الجاهلـون بجهـلهــم والعالـمـون بعلمـهـم
أحـٌـــــــــا ُء
فـالعالـمون العامـلـون بعـلمـهـــم بـاقـون مـا بقٌت هنـاك
سـمـــــا ُء
لـلـه طـوعـًا أوقـفـوا أبدانـهــــــم ولِــنـشـر دٌـن هللا هـم
أُمـنـــــــا ُء
ف ُه ُم المصابٌح التً نـُبـصـر بهـا إن داهـمـتــنـا لـٌلـة
ظـلـمــــــــا ُء
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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ِع َب ٌر من التارٌخ (عزم على تحرٌر القدس ثم

فتؤمل كٌؾ كان عزم هذا الملك على فتح بٌت المقدس؟! وانظر
إلى حسن ظنه وتفاإله بالنصر ،وعدم ٌؤسه أو قنوطه.

مات فٌرجى له أجر ما نوى!)

وتن َّبه إلى أنه مع ذلك كله لم ٌعش لٌدرك لحظة االنتصار ،لكنه

كتبه /رجب صابر

م َّهد الطرٌق ل َمن بعده؛ فالمهم أن ٌإدي كل واحد منا ما علٌه،
ولٌس علٌه حصول النتابج.

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

واستشعر فضل هللا على عباده بؤن ٌكتب لهم أجر ما نووه مِن

فقد نقلت لنا كتب التارٌخ بذل المجاهدٌن وصدق الصادقٌن فً

الخٌر وما عزموا علٌه ،وإن لم ٌفعلوه أو ٌدركوه؛ فإنا نرجو له

نصرة هذا الدٌن.

أن ٌكون قد َكتب هللا له أجر تحرٌر بٌت المقدس.

وم َمن له ذكر حسن فٌما ٌتعلق بشؤن "القدس" ،الملك "نور

وكم نحن بحاجة فً هذه األٌام إلى بذل العمل بما نستطٌع ،مع
حسن ظن وصدق عزم ،وصدق هللا فً قولهَ ( :فؤ َ ْولَى لَ ُه ْم .
هللا لَ َكانَ َخ ٌْ ًرا
اع ٌة َو َق ْول ٌ َم ْع ُر ٌ
َط َ
وؾ َفإِ َذا َع َز َم ْاألَ ْم ُر َفلَ ْو صَدَ قُوا َّ َ

الدٌن محمود زنكً"؛ فقد "عزم على فتح بٌت المقدس فوافته
المنٌة" (المنتظم البن الجوزي .)209 /18

لَ ُه ْم) (محمد.)21-20:

وقد ذكر ابن األثٌر الجزري" :أن نور الدٌِّن قد شرع بتجهٌز
فتورا
المسٌر إلى مصر ألخذها مِن صالح الدٌن ،فإنه رأى منه
ً

وكم فً التارٌخ مِن عِ َب ٍر؛ فاعتبروا ٌا أولً األبصار.

فً ؼزو الفرنج مِن ناحٌته ،فؤرسل إلى الموصل ،ودٌار
الجزٌرة ،ودٌار بكرٌ ،طلب العساكر لٌتركها فً الشام تمنعه مِن

موقع أنا السلفً

الفرنج لٌسٌر هو بعساكره إلى مصر ،وكان نور الدٌن ال ٌرى إال
الجد فً ؼزوهم بجهده وطاقته ،فلما رأى إخالل صالح الدٌن
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بالؽزو ،وعلم ؼرضه؛ تجهز للمسٌر إلٌه ،فؤتاه أمر هللا الذي ال
ٌُرد" (التارٌخ الباهر ،ص .)161
وذكره نحوه سبط ابن الجوزي" :وما كان ٌرى نور الدٌن إال
خالص القُدْ س منهم ،واستبصالهم مِن السواحل ،فمضى إلى
دمشق ،وأقام ٌتج َّهز؛ فؤدركه أجله وهو على هذه النٌة"

(مرآة

الزمان.)218 /21،
وقال أبو شامة" :ولو علم نور الدٌن ماذا ذخر هللا -تعالى-
لإلسالم مِن الفتوح الجلٌلة على ٌدي صالح الدٌن مِن بعده؛
سسه نور الدٌن مِن جهاد
لقرتْ َعٌنه ،فإنه َب َنى على ما أ َّ
َّ
المشركٌن ،وقام بذلك على أكمل الوجوه وأتمها -رحمهما هللا
تعالى" (كتاب الروضتٌن .)311-310 /2
ومما ٌدل على صدق عزم نور الدٌن -رحمه هللا" :-أمره بإعداد
منبر ٌكون فً المسجد األقصى ،وقد أُحضر هذا المنبر مِن حلب
بعد فتح القدس فً عهد صالح الدٌن ،وتحقق مراد نور الدٌن"
(انظر مختصر سنا البرق الشامً ،للبنداري ،ص .)315-314
21

ٔ -مرحلة الصمود :والتً تم فٌها إعادة بناء الجٌش المصري،

حرب االستنزاؾ (حرب األلؾ ٌوم!)

ووضع هٌكله الدفاعً ،وتوفٌق األوضاع الدفاعٌة عن الضفة
الؽربٌة لقناة السوٌس ،واستمرت هذه المرحلة مِن ٌونٌو

كتبه /عالء بكر

ٔ9ٙ7م إلى أؼسطس ٔ9ٙ8م ،وشهدت هذه المرحلة العدٌد
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

مِن المعارك التً أثبت فٌها المقاتل المصري قوته وكفاءته ،بعد
أن شكك الكثٌرون فٌها بعد الهزٌمة المرٌرة فً ٌونٌو ٔ9ٙ7م.

فحرب االستنزاؾ هً حرب (األلؾ ٌوم) التً تلت هزٌمة ٌونٌو

ومنها :معركة (رأس العش) فً أول ٌولٌو ٔ9ٙ7م ،وإؼراق

ٔ9ٙ7م ،وقد عملت مصر فً الفترة مِن ٔ9ٙ7م إلى عام

المدمرة اإلسرابٌلٌة (إٌالت) فً ٕٔ أكتوبر ٔ9ٙ7م.

ٖٔ97م فً اتجاهٌن متكاملٌن:

ٕ -مرحلة المواجهة (أو الدفاع النشط) :والتً تم فٌها تنشٌط

األول :تكثٌؾ الجهود الدبلوماسٌة على الصعٌد الدولً

الجبهة باالشتباكات المدفعٌة مع القوات اإلسرابٌلٌة فً الخطوط

والعربً بهدؾ:

األمامٌة على الضفة الشرقٌة للقناة؛ لتقٌٌد تحركات القوات
اإلسرابٌلٌة على الضفة الشرقٌة ،واستمرت هذه المرحلة مِن

ٔ -إٌجاد الرأي العام الدولً المإٌد أو المتعاطؾ مع حق العرب

سبتمبر ٔ9ٙ8م إلى فبراٌر ٔ9ٙ9م.

فً تحرٌر أراضٌهم المؽتصبة.

كثٌرا
ٖ -مرحلة التحدي (مرحلة االستنزاؾ) :والتً تكرر فٌها
ً

ٕ -التؤكٌد على إٌجاد حل عادل للمشكلة الفلسطٌنٌة ،والمحافظة

عبور أفراد أو مجموعات مِن القوات المصرٌة للقناة وإؼارتهم

على الحقوق المشروعة لشعب فلسطٌن ،وحقه فً تقرٌر

على القوات اإلسرابٌلٌة فً عمق سٌناء؛ لتكبٌد إسرابٌل خسابر

مصٌره.

فً األفراد والمعدات تدرك معها إسرابٌل أن احتاللها لسٌناء

ٖ -تنقٌة األجواء العربٌة مِن عدم الثقة ،وتصفٌة الخالفات

وبقابها فٌها سٌكلفها خسابر وتضحٌات البد وأن تدفعها

وتوحٌد الصؾ.

وتتحملها ،إلى جانب رفع الروح المعنوٌة للجٌش المصري
وإعداده معنو ًٌّا لمعركة التحرٌر.

الثانً :إعداد الدولة للحرب من خالل:
وقد تصاعد عبور القوات المصرٌة واإلؼارة على أهداؾ
ٔ -دعم القوات المسلحة بكل ما تحتاجه مِن أسلحة حدٌثة وقوى

إسرابٌلٌة محددة داخل سٌناء المحتلة وتطورت ،وتدرجت هذه

بشرٌة وأموال إلعادة الثقة فً الجٌش المصري ،والتصدي ألي

العملٌات حتى بلؽت عبور كتٌبة إلى الضفة الشرقٌة فً أحدى

محاوالت إسرابٌلٌة للعربدة فً المنطقة.

هذه العملٌات ،وقد استمرت هذه المرحلة مِن مارس ٔ9ٙ9م
إلى أؼسطس ٓٔ97م.

ٕ -إصالح الجبهة الداخلٌة بالقضاء على مراكز القوى ،وإقرار
دستور دابم للبالد فً عام ٔٔ97م.

تنبٌهٌ( :قصر البعض حرب االستنزاؾ على المرحلتٌن الثانٌة
والثالثة فقط).

ٖ -التنسٌق المشترك عسكر ًٌّا مع سورٌا.

وقد جاء توقؾ حرب االستنزاؾ بعد موافقة جمال عبد الناصر

مصر مِن الصمود إلى التحدي:

على (مبادرة روجرز) األمرٌكٌة للسالم وتهدبة األوضاع على
جبهات القتال ،وهً الفترة التً أتمت فٌها القوات المسلحة

بعد انتهاء حرب ٌونٌو وبعد اعتقال المشٌر عبد الحكٌم عامر ثم

المصرٌة بناء حابط صوارٌخ الدفاع الجوي لتمنع الطابرات

انتحاره -طب ًقا لما أذٌع رسم ًٌّا وقتها -تقلد الفرٌق (محمد فوزي)

اإلسرابٌلٌة مِن مهاجمة الضفة الؽربٌة للقناة أو القٌام بضرب

القٌادة ،لتبدأ فترة حرب االستنزاؾ ،والتً مرت بثالث مراحل:
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تباعا
عمق األراضً المصرٌة ،ومع تساقط الطابرات اإلسرابٌلٌة ً

وبسرعة عالٌة ثم عادا تجاه الشرق ،فلم ٌؤبه رجال القوة

توقفت بالفعل هجماتها على منطقة القناة بعدها.

المصرٌة بذلك ،وتمسكوا بموقعهم ،رافضٌن الهرب أو
االستسالم ،رؼم نداءات اإلسرابٌلٌٌن لهم باللؽة العربٌة ع ْبر

وٌإكد الخبراء العسكرٌون على أن حرب االستنزاؾ هً التً

مٌكروفون باالستسالم ،وق ْبل ؼروب الشمس ودخول اللٌل تعجل

مهدت الطرٌق لنصر أكتوبر بما شهدته مِن عمل متواصل وجهد

اإلسرابٌلٌون الهجوم ،و بدأت االشتباكات ،ومع اقتراب أول

أسس علمٌةٍ ،وبناء
مثمر فً إعادة بناء القوات المسلحة على
ٍ

دبابة إسرابٌلٌة لمرمى النٌران المإثر تم تدمٌرها بصاروخ (آر.

حابط الصوارٌخ ،وقد شهدت هذه الفترة العدٌد مِن المعارك

فرحا ،لٌحتدم القتال
بً  .جً) ،وتعالى تكبٌر رجال الصاعقة
ً

واالشتباكات الشهٌرة ،ومنها:

ب ٌْن الطرفٌن حتى حلول الظالم فً لٌلة فً الصحراء بال قمر.

معركة (رأس العش):

وبدأ هروب الجنود اإلسرابٌلٌٌن جنو ًبا فً اتجاه مدٌنة القنطرة،
فتقدم بعض رجال القوة المصرٌة وألقوا بقنابل ٌدوٌة على

فً ٓٔ ٌونٌو ٔ9ٙ7م -أي بعد الهزٌمة مباشرة -تم تكلٌؾ قوة

المدرعات اإلسرابٌلٌة ،وقد قامت المدفعٌة الساحلٌة فً

مِن الصاعقة بإٌقاؾ أي تقدم للعدو قً اتجاه "بور فإاد" ،ومنع

بورسعٌد بمعاونة القوة المصرٌة بضرب القوات اإلسرابٌلٌة فً

وصول القوات اإلسرابٌلٌة إلٌها أو احتاللها ،وذلك بالتصدي لهم

ضا بمدافعها مدمرة مصرٌة كانت
المنطقة ،وساندت القوة أٌ ً

بالقوة فً منطقة رأس العش ،على بعد  ٔٙكم جنوب بور فإاد؛

متمركزة فً مٌناء بورسعٌد.

إذ إن االستٌالء على "بور فإاد" ٌعنً استٌالء إسرابٌل الكامل
على كل الشاطا الشرقً للقناة بعد أن وصلت القوات

ولجؤ اإلسرابٌلٌون ً
لٌال إلى استخدام القنابل الفسفورٌة إلضاءة

اإلسرابٌلٌة إلى شرق مدٌنة السوٌس فً جنوب القناة؛ مما

موقع القوة المصرٌة وكشفه ،فقامت القوة بردم وتقلٌب كل ما

ٌمكنها بعد ذلك مِن عبور القناة واالستٌالء على مدٌنة

أصابه الفسفور فً الرمال بما فٌها مالبسهم المصابة بالفسفور،

"بورسعٌد" ،وبالفعل تحركت القوات اإلسرابٌلٌة فً اتجاه بور

وفشلت المحاولة اإلسرابٌلٌة.

فإاد ،ووصلت إلى رأس العش فً آخر ساعات نهار ٌوم ٖٓ
ٌونٌو ،فوجدت قوة مصرٌة اتخذت مواقعها الدفاعٌة فً

وبعد ست ساعات مِن القتال المتصل -فً حوالً الساعة الثانٌة

انتظارهم.

بعد منتصؾ اللٌل -توقفت النٌران اإلسرابٌلٌة ،فكانت هذه
المعركة بحق -كما وصفها موشى دٌان وزٌر الدفاع اإلسرابٌلً

كانت القوة المصرٌة مكونة مِن مالزم حدٌث التخرج مِن الكلٌة

وقتها فً مإتمر صحفً بعدها -هً بداٌة الحرب الفعلٌة.

الحربٌةٌ ،عاونه مالزم آخر ٌقود مجموعتً مدفعٌن مضادٌن
للدبابات؛ كل مجموعة مكونة مِن ٓٔ جنود ،ومعهما رقٌب ٌقود

وقد استشهد مِن المصرٌٌن فً هذه المعركة الخالدة ٕٔ شهٌ ًدا،

ً
ت شخصٌ ٍة
مقاتال مِن رجال الصاعقة مسلحٌن برشاشا ٍ
ٕٓ

فً مقدمتهم :قابد مجموعتً المدفعٌن المضادٌن للدبابات مالزم

خفٌفةٍ ،وعد ٍد مِن صوارٌخ (آر .بً  .جً) ،تسلموها ق ْبل

أول -بعد ترقٌته بعد االستشهاد -محمد الجزار ،واعترفت

المعركة بٌومٌن فقط ،ولم ٌجربوها إال مرة واحدة! وهً

إسرابٌل بمقتل خمسة مِن جنودها وجرح ٖٓ آخرٌن ،وبقت أمام

الصوارٌخ المضادة للدبابات التً كانت أهم مفاجآت المعارك فً

الموقع ثالث دبابات وثالث عربات نصؾ مجنزرة محترقة ،وقد

سٌناء بعد ذلك خاصة فً حرب أكتوبر ٖٔ97م.

تلقى قابد المجموعة المصرٌة رسالة ع ْبر الالسلكً مِن قابد
كتٌبته وهو ما زال فً قلب الموقع عقب انتهاء المعركة بؤن

اتخذت القوات اإلسرابٌلٌة تشكٌل قتال على بعد ٓٓٔ متر فً

الربٌس جمال عبد الناصر أمر بترقٌة كل المقاتلٌن الذٌن شاركوا

مواجهة الموقع المصري ،وبعد فتر ٍة مِن الصمت جاءت مروحٌة

تقدٌرا لصمودهم طوال وقت المعركة.
فً معركة رأس العش
ً

إسرابٌلٌة الستطالع الموقع المصري ،أعقبها قدوم طابرتً

إؼراق المدمرة اإلسرابٌلٌة (إٌالت):

مٌراج إسرابٌلٌتٌن مِن الشرق تجاه الموقع فً علو منخفض
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المدمرة (إٌالت) إحدى مدمرتٌن برٌطانٌتٌن تم إنشاإهما عام

المصرٌة جاء األمر النهابً إلى قاعدة بورسعٌد البحرٌة مِن

ٗٗٔ9م فً نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ،وقد قامت برٌطانٌا

ظهرا
القٌادات العلٌا فً الساعة الواحدة إال خمس دقابق
ً

ببٌعهما إلسرابٌل بعد عام ٔ9ٗ8م ،فؤطلق على المدمرة األولى

بالتعامل بلنشً الصوارٌخ مع الهدؾ المعادي فً حالة دخوله

اسم (إٌالت) ،وهو اسم مٌناء إسرابٌل على خلٌج العقبة ،وأطلق

المٌاه اإلقلٌمٌة ،على أن ٌكون االشتباك معه باللنش األول فقط،

على المدمرة الثانٌة اسم (ٌافو).

ً
جاهزا عند الطلب ،مع إعطاء التعلٌمات
وٌكون اللنش الثانً
للمدفعٌة الساحلٌة باالستعداد لالشتباك.

حمولة المدمرة (إٌالت) حوالً ٕٓٓ٘ طن ،طولها ٕ ٖٙقد ًما،
مدفعا بؤعٌرة مختلفة ،منها
وعرضها ٖ٘ قد ًما ،علٌها ٓ٘
ً

وجاء استخدام لنش الصوارٌخ مفاجؤة ؼٌر متوقعة لم تعرؾ مِن

أنابٌب طوربٌد ،ومدافع قذابؾ أعماق .سرعتها ٖٔ عقدة،

قبل فً مثل هذه االشتباكات؛ فزورق الصوارٌخ المصري

وبحارا.
وعلٌها  9قوارب نجاةٌ .تكون طاقمها مِن ٕٓ٘ ضاب ًطا
ً
وقد كانت المدمرة تحمل عند ؼرقها باإلضافة إلى طاقمها طلبة

(اللنش) من نوع روسً ٌسمى (كومار) أنتج عام ٔ9٘8م،
مترا ،ووزنه ٓ 8ط ًّنا،
وبٌع لمصر عام ٕٔ9ٙم ،طوله ٕ٘ ً

السنة النهابٌة للكلٌة البحرٌة اإلسرابٌلٌة ،والذٌن كانوا فً رحلة

مصنوع مِن الخشب ،وله درع واق عبارة عن ؼرفة مِن الصلب

تدرٌب بحري كانت األولى لهم واألخٌرة.

ٌحتمً به طاقم الزورق ،وعلى الزورق صاروخان ،طول كل
منهما ٕٓ قد ًما ،ووزنه طنان ،منهما ٓٓ٘ كجم عبوة متفجرة،

قامت المدمرة إٌالت ومعها أربعة لنشات حراسة فً مساء لٌلة

ومداه المإثر ٕ٘ ً
مٌال بحر ًٌّا ،وسرعته ٕٖٔم  /الثانٌة ،أي

ٕٓ ٕٔ -أكتوبر بعمل مسارات دابرٌة على بعد ٘ٔ ً
مٌال بحر ًٌّا

ٌقطع مسافة ٔٔ ً
مٌال بحر ًٌّا فً دقٌقة واحدة تقرٌ ًبا ،وارتفاع

شمال شرق مدٌنة (بورسعٌد) ،وكانت تتوؼل خالل هذه

طٌرانه فوق سطح الماء من ٓٓٔ ٖٓٓ -م ،وٌطلق مِن سطح

المسارات لمسافة ٔٔ ً
مٌال بحر ًٌّا مِن بورسعٌد بما ٌعنً دخولها

اللنش لٌصٌب أي هدؾ على سطح الماء ،فهو صاروخ (سطح -

المٌاه اإلقلٌمٌة لمصر؛ إذ أن مسافة المٌاه اإلقلٌمٌة ألي دولة

سطح).

ٕٔ ً
مٌال بحر ًٌّا ،ثم تعود للمٌاه الدولٌة مِن جدٌد فً حركات
استفزازٌة؛ إذ تعلم أن رادارات القاعدة البحرٌة فً بورسعٌد

وكان على كل لنش مِن اللنشٌن مجموعة مِن الرعٌل األول مِن

ورادارات السواحل ترصدها ،وربما كانت تجس النبض تمهٌ ًدا

ضباط لنشات الصوارٌخ مِن ضباط البحرٌة المصرٌة مع عد ٍد

بعمل ما ضد بورسعٌد ،وعلى الفور تم استنفار القوات
للقٌام
ٍ

مِن ضباط الصؾ والجنود كبحارة ومسبولً رادار وتجهٌز

المصرٌة ورفع درجة استعدادها العسكري.

الصاروخ ،وتخصصات أخرى ،وكان قابد كل لنش منهما قد
درسا فً (لٌنٌنجراد) بروسٌا لمدة عام (ٗٔ9ٙ٘ -ٔ9ٙم) فرقة

وقد أطالت القٌادة العسكرٌة المصرٌة صبرها على استفزازات

قادة تكتٌك ،وتم اختٌارهما لقٌادة اللنشٌن بعد العودة ،وبٌنما

المدمرة إٌالت خشٌة الدخول فً اشتباكات بحرٌة كبٌرة؛ إذ

كانت اإلشارات الالسلكٌة المفتوحة القابلة لاللتقاط مِن العدو

كانت هناك أنباء عن نقل معدات عسكرٌة إسرابٌلٌة فً أقصى

تؤتً مِن قٌادة القوات البحرٌة فً اإلسكندرٌة إلى قٌادة القاعدة

شمال ؼرب سٌناء (فً شرق بور فإاد) ،ومصر كانت ما زالت

البحرٌة فً بورسعٌد بعدم االشتباك مع الهدؾ البحري مع

تعٌد ترتٌب أوضاعها على الجبهة فً القناة بعد هزٌمة ٌونٌو،

استمرار المراقبة واالستعداد ،كانت التعلٌمات واضحة ع ْبر

ثم جاءت األوامر فً السادسة مِن صباح ٕٔ أكتوبر برفع درجة

تحوٌلة تلٌفونٌة سرٌة خاصة بالتعامل الفوري مع الهدؾ إذا

االستعداد لسرب الصوارٌخ المتمركز فً قاعدة بورسعٌد

دخل المٌاه اإلقلٌمٌة وإؼراقه بعد التؤكد مِن جنسٌته ،بعد مجًء

البحرٌة ،والمكون مِن اللنشٌن :اللنش رقم (ٗٓ٘) -وهو اللنش

عصرا بوجود هدؾ
إشارة فً الساعة الرابعة وخمسٌن دقٌقة
ً

القابد -واللنش رقم (ٔٓ٘).

العدو فً المٌاه اإلقلٌمٌة.

ومع توالً البالؼات التً تحدد الهدؾ البحري على مسافة ٔٔ

بدأت وقابع المعركة فً الساعة الخامسة وخمس دقابق،

ً
مٌال بحر ًٌّا فقط مِن فنار بورسعٌد ،أي داخل المٌاه اإلقلٌمٌة

والشمس ما زالت فً األفق؛ ولبال ٌكشؾ العدو اللنشٌن
23

فٌتعرضا للقصؾ بمدفعٌة مدمرة العدو أو طٌرانه ،خرج اللنشان

ً
وبحارا إسرابٌل ًٌّا ،وقامت
ضابطا
وقد قتل فً المدمرة ٖٔ9
ً

مِن ممر المٌناء الربٌسً للمالحة بسرعة بطٌبة وبفاصل صؽٌر

الزوارق والطابرات اإلسرابٌلٌة بعد ذلك بانتشال القتلى والؽرقى

ً
جدّ ا بٌنهما -فً مناورة بحرٌة -كً ٌظهر اللنشٌن على رادار

والمصابٌن بعد أن طلبت مِن مصر ع ْبر قوات الطوارئ الدولٌة

العدو كـ(بلنصٌن) خرجا للصٌد ،وتم إٌقاؾ رادار القاعدة

عدم التعرض لها أثناء عملٌة االنتشال واإلنقاذ.

البحرٌة فً بورسعٌد حتى ال ٌإثر على رادارات اللنشٌن ،على
أال ٌستخدم السلكً اللنشٌن إال لالستماع فقط.

قصؾ بالوظة ورمانة فً شمال سٌناء:

وفً الساعة الخامسة وخمس وعشرٌن دقٌقة -أي ق ْبل أذان

وهً العملٌة التً تمت فً مساء ٌوم السبت  8نوفمبر

المؽرب بدقٌقتٌن -وصل اللنشان إلى منطقة اإلطالق ،واتخذا

ٔ9ٙ9م ،حٌث قصفت المدمرة المصرٌة (دمٌاط) منطقة تشوٌن

شكل وخط سٌر اإلطالق بعد رفع سرعة اللنشٌن لترتفع المقدمة

أسلحة وذخٌرة للعدو فً منطقة (رمانة) فً شمال ؼرب سٌناء

لتؤخذ زاوٌة اإلطالق ،وتم تجهٌز الصوارٌخ ودخول األطقم ؼرفة

وبعمق ٓٗ كم تقرٌ ًبا ،وقصفت المدمرة المصرٌة ( الناصر)

الدرع الواقٌة تفاد ًٌا للحرارة الشدٌدة واألبخرة الضارة التً

بطارٌة صوارٌخ (هوك) للعدو فً منطقة (بالوظة) فً شمال

تؽطً سطح اللنش عند إطالق الصاروخ.

ؼرب سٌناء وبعمق ٓ٘ كم.

وفً الخامسة وثالثٌن دقٌقة أطلق الصاروخ األول مِن لنش

وقد حققت المدمرتان أهدافهما مِن العملٌة ،وعادتا سلٌمتان،

القٌادة (ٗٓ٘) ،وبعده بدقٌقتٌن أطلق الصاروخ الثانً ،فؤصابا

رؼم مطاردة الطابرات اإلسرابٌلٌة لهما فً رحلة العودة ،بل

الهدؾ ،حٌث أصاب الصاروخ األول هوابٌات الالسلكً وأجهزة

استطاعت المدمرة (الناصر) خالل اشتباكها مع طابرات العدو

االتصال وحطمها ،ودمر الصاروخ الثانً ؼرفة ماكٌنات

إسقاط طابرة ،وإصابة أخرى.

المدمرة ،فاشتعلت على سطحها النٌران ،فؤصبحت ؼٌر قادرة

عملٌة من عملٌات عبور للقناة:

على الحركة ،ومالت على الماء ،ولكنها ظلت طافٌة ،وتقرر
عودة اللنشٌن للمٌناء بعد إبالغ القاعدة بما حدث ،ودون حاجة

هذه العملٌة قامت بها قوة من قوات الصاعقة المتمركزة بٌن

إلطالق صوارٌخ مِن اللنش الثانً.

منطقتً (التٌنة) و(الكاب) فً شمال قناة السوٌس أمام مدٌنة
بورسعٌد ،بعد أن قررت القٌادات العلٌا البدء فً القٌام بعملٌات

وعند تشؽٌل رادار القاعدة بعد ساعة مِن عودة اللنشٌن تم رصد

نشطة على الجبهة؛ بدأ االستعداد للعملٌة باالستطالع المكثؾ

هدؾ بنفس المنطقة لم ترصده رادارات اللنشٌن بسبب حاجز

والمراقبة لمنطقة العدو فً المواجهة لمدة شهر ونصؾ شهر

األمواج فً مٌناء بورسعٌد الذي حجب الرإٌة؛ فتقرر وبدون

للتعرؾ على كل صؽٌرة وكبٌرة عن تحركات العدو ودورٌاته،

انتظار خروج اللنش الثانً (ٔٓ٘) بمفرده لمهاجمة الهدؾ مِن

وتم التخطٌط لتدمٌر كمٌن إسرابٌلً فً عمق ٘ كم فً شرق

جدٌدٍ؛ فاتبع اللنش نفس المسار السابق متخف ًٌا بحاجز أمواج

القناة ،وفً اللٌل عبرت مجموعة مِن ٖٓ جندي صاعقة ٌقودهم

المٌناء حتى خرج للبحر ،وأطلق صاروخٌن :األول فً الساعة

ٖ ضباط ،حٌث هاجموا عند فجر ٌوم ٕٕ نوفمبرٔ9ٙ9م قوة

السابعة وتسع وعشرٌن دقٌقة ،والثانً بعده بثالث دقابق،

فجرا؛ فدمروا
كمٌن اإلسرابٌلً عند قدومها المعتاد للمنطقة
ً

فانفجر األول فً منتصؾ المدمرة فانفجر مخزن الذخٌرة

عربتٌن نصؾ مجنزرتٌن إسرابٌلٌتٌن ودبابة ،وأفلتت دبابتان،

الربٌسً ،فانشطرت المدمرة إلى نصفٌن وبدأت فً الؽرق فً

وسرعان ما حاصر اإلسرابٌلٌون القوة المصرٌة فً طرٌق

الماء ،وأصاب الثانً جانب المدمرة إصابة مباشرة وهً

العودة للشاطا الؽربً.

تؽوص ،وانفجر وهو وسط طاقمها ،فؤحدث خسابر كبٌرة ،وفً
الساعة الثامنة إال عشر دقابق اختفت المدمرة تما ًما تحت الماء.

ورؼم أوامر االنسحاب الفوري ،فقد قرر ثالثة مِن الضباط
ومعهم رقٌب مِن قوة المجموعة البقاء لالشتباك مع القوات
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اإلسرابٌلٌة؛ إلتاحة فرصة االنسحاب اآلمن لباقً المجموعة،

وعطب الثانٌة ،وإعاقة المالحة فً المٌناء لمدة ستة أشهر ،تم

فعادت القوة بسالم بعد استشهاد ضابطٌن مِن الثالثة ،واستشهاد

فٌها تقطٌع السفٌنة الؽارقة ورفعها مِن المجرى المالحً.

الرقٌب الذي كان معهم ،وعاد الضابط الرابع سال ًما ،وقد ساهمت

وفً ٌوم ٘ٔ ماٌو ٓٔ97م قامتْ مجموعة مِن الضفادع

المدفعٌة المصرٌة فً حماٌة القوة بعد تنفٌذها للعملٌة بإطالق

البشرٌة بزرع لؽمٌن موقتٌن أسفل رصٌؾ مٌناء إٌالت ،فتسبب

ستارة كثٌفة مِن النٌران على منطقة العدو لتحمٌهم ،ولتمنع

انفجار األول فً عطب بجسم سفٌنة ،وتسبب انفجار الثانً بعده

اشتباك العدو معهم.

اقتحام موقع نقطة "لسان بور توفٌق":

كبٌر مِن الضفادع البشرٌة اإلسرابٌلٌة
بساعتٌن فً مقتل عد ٍد
ٍ
التً تواجدت فً المنطقة بعد االنفجار األول.

وهً العملٌة التً قامت فٌها فً ٌ 9ولٌو ٔ9ٙ9م أول كتٌبة

وقد شهدت فترة حرب االستنزاؾ عشرات العملٌات العسكرٌة

كاملة مِن الصاعقة المصرٌة بعبور قناة السوٌس فً ضوء

وبحرا ،وعبور متكرر لسٌناء ،ومهاجمة لمواقع العدو
وجوا
برا
ً
ًّ
ًّ

النهار ،ق ْبل أذان المؽرب بربع ساعة ،وهاجمت النقطة الحصٌنة

وتحصٌناته فٌها ،ورفع العلم المصري على بعضها وحماٌته

للعدو فً لسان بور توفٌق ،والتً كانت تتخذ نقطة للمراقبة،

بالمدفعٌة ،ومهاجمة عمق العدو فً مواقعه العسكرٌة البعٌدة

وتصحٌح نٌران مدفعٌة العدو ،ونقطة مالحظة لقواته الجوٌة،

فً سٌناء ،ومهاجمة مطارات العدو وموانٌه ،وفوق ذلك أسر

حٌث عجز العدو أمام المفاجؤة عن المقاومة ،وسقط منهم ٓٗ
ً
قتٌال ،وأُسر اثنان بعد اقتحام دشمتً الموقع ،وتم تدمٌر ثالث

العدٌد مِن الضباط والجنود اإلسرابٌلٌٌن والعودة بهم إلى ؼرب
ت عسكرٌةٍ،
القناة أحٌاء؛ لالستفادة مما معهم مِن معلوما ٍ

دبابات كانت متمركزة فً الموقع ،وثالث دبابات أخرى حاولت

ومواجهات جوٌة شرسة رفعت مِن كفاءة الطٌارٌن المصرٌٌن،

تدعٌم الموقع مِن خارجه ،وتم رفع علم مصر على قمة الموقع

فكانت تدرٌ ًبا عمل ًٌّا للقوات المصرٌة مع العدو فوق التدرٌبات

وحراسته بعد ذلك بالقناصة مِن شاطا بور توفٌق فً الؽرب،

التقلٌدٌة األخرى.

حتى اضطر العدو إلى القٌام بعملٌة خاصة بالمدفعٌة والطٌران

هذا إلى جانب إنشاء (منظمة سٌناء العربٌة) ،وتجنٌد العدٌد مِن

إلزالة العلم مِن الموقع.

العناصر الوطنٌة مِن البدو وأهالً سٌناء فٌها؛ الذٌن ساهموا
بطرق مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً العدٌد مِن العملٌات ضد
ٍ

ثالث عملٌات فً مٌناء إٌالت:

القوات اإلسرابٌلٌة فً عمق سٌناء ،وخلؾ خطوط العدو
نجحت مجموعات الضفادع البشرٌة المصرٌة فً تنفٌذ ثالث

األمامٌة؛ مما مهد فً آخر المطاؾ النتصار حرب أكتوبر

عملٌات تفجٌر مِن خالل خمسة اقتحامات لٌلٌة لمٌناء إٌالت

ٖٔ97م ،وكبدت العدو اإلسرابٌلً خسابر فادحة ،وأوقعت الفزع

اإلسرابٌلً على خلٌج العقبة فً الفترة مِن نوفمبر ٔ9ٙ9م إلى

الدابم فً قلوب الجنود اإلسرابٌلٌٌن فً سٌناء ،وأقلقت مضاجع

ماٌو ٓٔ97م (حوالً ستة أشهر) .حٌث كانت هناك عملٌة

المسبولٌن وسكان إسرابٌل ،حتى إن اإلسرابٌلٌٌن داخل إسرابٌل

استطالع للمٌناء فً لٌلة  9 - 8نوفمبر ٔ9ٙ9م ،ثم عملٌة

فرحا بقبول مصر لمبادرة روجرز األمرٌكٌة لوقؾ
رقصوا
ً

تفجٌر فً لٌلة السبت ٘ٔ ٔٙ -نوفمبر ٔ9ٙ9م تم فٌها زرع

إطالق النار ،ووقؾ حرب االستنزاؾ ،وهو ما قبله عبد الناصر

ألؽام موقوتة فً جسمً السفٌنتٌن( :هاٌدروما) و(دالٌا) ،والتً

لٌتمكن الجٌش المصري مِن بناء حابط الصوارٌخ على جبهة

انفجرت بعد ساعتٌن مِن زرعها.

القناة.

موقع أنا السلفً

وفً لٌلة ٘ ٙ -فبراٌر ٓ ٔ97قامت مجموعة مِن الضفادع
البشرٌة المصرٌة بزرع ألؽام موقوتة فً جسمً السفٌنتٌن:

www.anasalafy.com

بٌت ٌام (سفٌنة البحر) وبٌت شٌفع (بٌت األسد) بمٌناء إٌالت؛
فتسبب انفجار هذه األلؽام بعد ساعتٌن فً ؼرق السفٌنة األولى
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(إِ َّنا إِلَى َّ
هللاِ َراؼِ ُبونَ )

صلَ ْح َنا لَ ُه َز ْو َج ُه إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َو َه ْب َنا َل ُه ٌَ ْح ٌَى َوأَ ْ
َف ْ
ت َوٌَدْ ُعو َن َنا َر َؼ ًبا َو َر َه ًبا َو َكا ُنوا َل َنا
ارعُونَ فًِ ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
ٌُ َ
س ِ
َخاشِ عٌِنَ ) (األنبٌاء.)89-90:

كتبه /محمود عبد الحفٌظ البرتاوي
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

وكان نبٌنا محمد -صلى هللا علٌه وسلم -أكثر وأعظم الخلق
رؼبة إلى هللا وفٌما عنده -سبحانه ،فعن أبً سعٌد الخدري -
س
سلَّ َمَ -ج َل َ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول َ هللاِ َ -
رضً هللا عنه" :-أَنَّ َر ُ
َعلَى ا ْل ِم ْن َب ِر َف َقالََ ( :ع ْب ٌد َخ ٌَّ َرهُ هللاُ َبٌْنَ أَنْ ٌُ ْإتِ ٌَ ُه َزهْ َر َة ال ُّد ْن ٌَا َو َبٌْنَ

فإن الرؼبة إلى هللا -عز وجل -وإرادة وجهه مِن أعمال القلوب
العظٌمة التً لها المكانة الجلٌلة فً دٌن هللا -تعالى ،-وهً أصل
سعادة العبد ،وفالحه فً الدنٌا واآلخرة ،وبذلك أرسلت الرسل

َما عِ ْندَ هَُ ،ف ْ
ار َما ِع ْندَ هُ) َف َب َكى أَ ُبو َب ْك ٍر َو َب َكى! َف َقالََ :فدَ ٌْ َنا َك
اخ َت َ
س َّل َم -ه َُو
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
ِبآ َبابِ َنا َوأ ُ َّم َهاتِ َناَ ،قالَ َف َكانَ َر ُ

وأنزلت الكتب.

ا ْل ُم َخ ٌَّ ُرَ ،و َكانَ أَ ُبو َب ْك ٍر أَ ْعلَ َم َنا ِبهِ( " ...متفق علٌه).

وال تقر عٌنُ عب ٍد حتى ٌكون هللا -تعالى -وحده مطلوبه
ومرؼوبه ،كما قال -تعالى -لنبٌه -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-فإِ َذا

وكان مِن دعابه -صلى ّ
هللا علٌه وسلم( :-ال َّل ُه َّم ِب ِع ْل ِم َك ا ْل َؽ ٌْ َب
َوقُدْ َرتِ َك َع َلى ا ْل َخ ْل ِق ،أَ ْح ٌِنًِ َما َعلِ ْمتَ ا ْل َح ٌَا َة َخ ٌْ ًرا لًَِ ،و َت َو َّفنًِ
إِ َذا َعل ِْمتَ ا ْل َو َفا َة َخ ٌْ ًرا لًَِ ..وأَ ْسؤَل ُ َك َنعٌِ ًما َال ٌَ ْن َفدَُ ،وأَ ْسؤَلُ َك قُ َّر َة

ار َؼ ْب) (الشرح.)7-8:
ص ْب َ .وإِلَى َر ِّب َك َف ْ
َف َر ْؼتَ َفا ْن َ
والرؼبة إلى هللا :هً أن ٌجعل العبد نٌته وتوجهه ورؼبته
وحاجته إلى هللا وحده دون َمن سواه مِن خلقه.

َع ٌْ ٍن َال َت ْن َقطِ ُعَ ..وأَ ْسؤَل ُ َك لَ َّذ َة ال َّن َظ ِر إِ َلى َو ْج ِهكََ ،وال َّ
ش ْوقَ إِ َلى
لِ َقا ِبكَ( ) ..رواه النسابً ،وصححه األلبانً).

وقد نعى هللا -سبحانه -على المنافقٌن الذٌن ال رؼبة لهم إلى هللا
ضوا َما آ َتا ُه ُم َّ
تعالى -وفٌما عنده ،فقالَ ( :ولَ ْو أَ َّن ُه ْم َر ُهللا ُ
س ٌُ ْإتٌِ َنا َّ
سول ُ ُه َو َقالُوا َح ْس ُب َنا َّ
سول ُ ُه إِ َّنا إِلَى
ضلِ ِه َو َر ُ
هللا ُ مِنْ َف ْ
هللا ُ َ
َو َر ُ

وكان ٌقول إذا أخذ مضجعه( :الل ُه َّم أَ ْس َل ْمتُ َن ْفسِ ً إِلَ ٌْكََ ،و َو َّج ْهتُ
ضتُ أَ ْم ِري إِلَ ٌْكََ ،ر ْؼ َب ًة
َو ْج ِهً إِلَ ٌْكََ ،وأَ ْل َجؤْتُ َظ ْه ِري إِ َل ٌْكََ ،و َف َّو ْ
َو َرهْ َب ًة إِلَ ٌْكَ( ) ...متفق علٌه).

هللا َراؼِ بُونَ ) (التوبة.)59:
َّ ِ
ضوا َما آ َتا ُه ُم َّ
سولُهُ...
هللا ُ َو َر ُ
وجواب (لَ ْو) فً قولهَ ( :ولَ ْو أَ َّن ُه ْم َر ُ

فقد أفلح َمن كانت رؼبته إلى هللا وحده ،وخاب وخسر َمن تعلق

خٌرا لهم أن ٌرضوا بإٌتاء هللا وإٌتاء
) محذوؾ ،تقدٌره" :لكان ً

قلبه بؽٌر هللا ،ورؼب فٌما سواه!

الرسول ،وٌرؼبوا إلى هللا -تعالى."-

موقع أنا السلفً

وقد مدح هللا -تعالى -صفوة خلقه مِن أنبٌابه ورسله،
والصالحٌن
( َو َز َك ِر ٌَّا إِ ْذ
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مِن عباده بؤنهم ٌرؼبون إلٌه ،فقال -سبحانه:-
َنادَى َر َّب ُه َر ِّب َال َت َذ ْرنًِ َف ْر ًدا َوأَ ْنتَ َخ ٌْ ُر ا ْل َو ِارثٌِنَ .
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بطاقات دعوٌة
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التفرٌؽات
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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حكم تفسٌر الكون والحٌاة وفق النظرٌات

حكم أخذ عمولة على بٌع التورق

العلمٌة
السإال:
السإال:
سر نشؤة الكون والحٌاة
ماذا تعرؾ عن النظرٌات العلمٌة التً تف ِّ

ما حكم أخذ عمولة على بٌع التورق؟ حٌث أعمل مندو ًبا لشركة

وتطورها؟ وهل الدٌن هو الطرٌقة األفضل لتفسٌر العالم أم العلم

فنقوم بشراء سلع بالتقسٌط لها ثم تبٌع الشركة السلعة بعد ذلك

هو األفضل؟

كاش بؤقل مِن قٌمتها كنشاطٍ مِن أحد انشطتها ،وآخذ عمولة على
ذلك ،فما الحكم؟

الجواب:
الجواب:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فالدٌن ال ٌمكن أن ٌخالفه العلم ،ولكن المشكلة اختالط النظرٌات
بالحقابق عند أنصاؾ المتعلمٌن ،فٌظنون االفتراضات االحتمالٌة

فؤرى أن التورق معاملة محرمة رؼم الخالؾ الذي فٌها؛ لما

تعارض بها النصوص القطعٌة! وهذا هو
فً العلم حقابق
َ

قرض ربوي ،فال تصح العمولة علٌها.
فٌها مِن الحٌلة على
ٍ

الضالل الب ٌِّن؛ فالدٌن مِن عند هللا ،والحقابق العلمٌة مِن خلقه؛
موقع أنا السلفً

فكٌؾ ٌمكن أن ٌتعارضا؟!
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هذا مستحٌل.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حكم االتجار فً طٌور الزٌنة

حول قوله -تعالى( :-إِنَّ فًِ َذلِ َك لَ ِذ ْك َرى لِ َمنْ َكانَ
س ْم َع َوه َُو َ
ش ِهٌ ٌد)
ب أَ ْو أَ ْل َقى ال َّ
لَ ُه َق ْل ٌ

السإال:
ما حكم االتجار فً طٌور الزٌنة؟

السإال:

الجواب:

ب
لم أفهم معنى قوله -تعالى( :-إِنَّ فًِ َذلِ َك َلذ ِْك َرى لِمَنْ َكانَ لَ ُه َق ْل ٌ
الس ْم َع َوه َُو َ
ش ِهٌدٌ) (ق ،)37:رؼم أنً سمعتُ شرح كتاب
أَ ْو أَ ْل َقى َّ

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

"الفوابد" البن القٌم -رحمه هللا -لحضرتك ،وراجعت تفسٌر
ضا فً هذه اآلٌات ،ولم ٌتضح لً المعنى
سورة (ق) لحضرتك أٌ ً
المقصود! وسإالً :ما الذي أفاده (أَ ْو) فً هذه اآلٌة الكرٌمة:

فٌجوز االتجار فً طٌور الزٌنة؛ لعدم المانع.
موقع أنا السلفً

خٌرا.
هل أفاد التقسٌم أم ماذا؟ وجزاكم هللا ً

www.anasalafy.com
الجواب:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
ب) أي قلب حً
نعم ،المقصود بـ(:أَ ْو) التقسٌم ،ف َمن ( َكانَ لَ ُه َق ْل ٌ
باإلٌمان والنور.
والنوع الثانً مِن الناس الذي ٌنتفع بالتذكرة -وهو أقل منزلة
مِن األولَ -من ٌُلقً سمعه فٌتدبر وٌتفهم ،كؤنه حاضر شاهد
ألمور الؽٌب التً ذكرها هللا عن الٌوم اآلخر ،والجنة والنار،
وكذا ما مضى مِن أخبار األنبٌاء مِن أممهم.

موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حول تفسٌر الطبري وتفسٌر ابن كثٌر
السإال:
ٔ -لماذا ٌوصً الشٌخ ٌاسر -حفظه هللا -بمذاكرة تفسٌر الطبري
وتفسٌر ابن كثٌر م ًعا؟ وهل ٌمكن القول بؤن تفسٌر الطبري قد
استوعب جمٌع أقوال العلماء المذكورة فً تفسٌر اآلٌة ،بمعنى
أن َمن أتقن تفسٌر الطبري سٌعلم كل األقوال الواردة فً اآلٌات
القرآنٌة؟
ٕ -ما منهج الشٌخ ٌاسر فً تفسٌر الطبري؟ ومِن أي سورة بدأ
الشٌخ ٌاسر حتى نتابع الدروس على اإلنترنت؟ وهل ٌنوي
الشٌخ ٌاسر إكمال تفسٌر السور التً لم ٌشرحها مِن تفسٌر
الطبري أم ٌنوي االكتفاء بما تم شرحه مِن تفسٌر ابن كثٌر؟
الجواب:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
ٔ -فتفسٌر الطبري أبو التفاسٌر؛ فهو شٌخ المفسرٌن ،وكل َمن
أتى بعده فهم عٌال علٌه ،وهو تفسٌر مسند مِن كالم السلؾ،
ولخصه ابن كثٌر بحذؾ األسانٌد والتكرار ،وزاد علٌه ذكر
اآلٌات واألحادٌث المذكورة فً اآلٌة أو ما تضمنته فصار أفضل
تفسٌر سلفً ،إضافة إلى أن الطبري له ترجٌح فً معظم اآلٌات
وال ٌخرج إطال ًقا عن كالم السلؾ؛ فهذه فابدة له على ابن كثٌر.
معا مِن آخر عشرة أجزاء مِن القرآن
ٕ -الطبري وابن كثٌر ً
مسجلة؛ إال بعض السور فمِن تفسٌر ابن كثٌر فقط ،وننوي
إكمالهما -إن شاء هللا ،-ونحن نتدارس ذلك فً موضعٌن:
موضع مِن أول المصحؾ إلى سورة إبراهٌم ،وموضع مِن
سورة الناس إلى سورة القصص مِن آخر المصحؾ.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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هللا
(و ْ
شبهات حول قوله -تعالىَ :-
اعلَ ُموا أَنَّ َّ َ

كما كان الكبر فً قلب إبلٌس فعاقبه هللا علٌه بصرفه عن التوبة
التً ألهمها آدم -علٌه السالم ،-وهذا كله مِن عدله -تعالى ،-أما
سؤ َ ْك ُت ُب َها لِ َّلذٌِنَ
الرحمة والفضل فهً كما قال هللا -سبحانهَ ( :-ف َ

ٌَ ُحول ُ َب ٌْنَ ا ْل َم ْر ِء َو َق ْل ِبهِ) ،وجوابها

ٌَ َّتقُونَ ) (األعراؾ.)156:

السإال:

ٕ -تحول العاصً لإلٌمان والطاعة منة وفضل محض مِن هللا -

اعلَ ُموا أَنَّ َّ
هللاَ ٌَ ُحول ُ َبٌْنَ ا ْل َم ْرءِ
(و ْ
ٔ -كٌؾ نفهم قوله -تعالىَ :-
َو َق ْل ِبهِ) (األنفال)24:؟ وهل ٌجوز أن ٌكون العبد مرٌ ًدا للخٌر

سبحانه ،-وهو ٌضعه فً موضعه ،وهللا أعلم بالشاكرٌن ،وهللا
أعلم بالظالمٌن.

ٌحول قلبه وٌجعله مرٌ ًدا للشر وٌضله؟
ساع ًٌا له ثم هللا -تعالىِّ -
وما الجمع ب ٌْن هذا وب ٌْن رحمة هللا التً وسعت كل شًء؟

ٖ -أما أن اآلٌة للتخوٌؾ حتى ال ٌتكاسل المإمنون عن أمر هللا،
فهً كذلك ،لكن لماذا ذكرت كلمة فقط ،وكؤنك جعلت هذا األمر

ٌحول هللا
ٕ -وكذا العاصً الذي ال ٌسعى للهداٌة :هل ٌجوز أن ِّ

مناف ًٌا لما سبق ذكره ،فاحذؾ كلمة فقط فٌستقٌم الكالم كله.

قلبه لإلٌمان وهو ال ٌطلبه؟

ٗ -لما أعرضوا أول ما ظهر لهم الحق وتب ٌَّن كان ً
عدال مِن هللا

هللا ٌَ ُحول ُ َبٌْنَ ا ْل َم ْرءِ
(و ْ
ٖ -أم أن قوله -تعالىَ :-
اعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
َو َق ْلبِهِ) هو فقط مِن باب التهدٌد للمإمنٌن أال ٌتكاسلوا عن أمر

أن ٌعاقبهم بتقلٌب قلوبهم حتى ال ٌرٌدوا الحق واإلٌمان ،ولٌس
هذا مناف ًٌا لرحمة هللا ،بل هو لم ٌعاقبهم إال على ما فعلوا ،وهو

هللا وإال حول هللا قلوبهم؟

ٌعامِل َمن ٌشاء بفضله ورحمته ،وٌعامل َمن ٌشاء بعدله
ار ُه ْم َك َما لَ ْم ٌُ ْإ ِم ُنوا
ص َ
ب أَ ْفبِ َد َت ُه ْم َوأَ ْب َ
(و ُن َقلِّ ُ
ٗ -فً قوله -تعالىَ :-
بِ ِه أَ َّول َ َم َّر ٍة َو َن َذ ُر ُه ْم فًِ ُط ْؽ ٌَانِ ِه ْم ٌَ ْع َمهُونَ ) (األنعام ،)110:فلماذا

وحكمته ،وهو العلٌم الحكٌم ،وهو ال ٌظلم الناس شٌ ًبا ،ولكن
الناس أنفسهم ٌظلمون.

مِن أول مرة؟ أال ٌتعارض هذا مع رحمة هللا؟
٘ -الواقع ال ٌخالِؾ ما ذكرنا ،فإن هذا فً بعض الناس ال فً
٘ -ثم ألٌس الواقع ٌخالؾ ذلك؛ ألنه ال ٌُضل اإلنسان مِن أول

ضا
جمٌعهم ،وما تراه مِن توبة بعضهم بعد كفره ومعصٌته هو أٌ ً

مرة ،بل ٌفعل ذنو ًبا كثٌرة ثم قد ٌتوب ،فما الجمع ب ٌْن ذلك وب ٌْن

بعلم مِن هللا وحكمة ،وهو ٌضع
فً بعض الناس ،وكل ذلك
ٍ
األشٌاء فً مواضعها.

اآلٌة الكرٌمة؟

موقع أنا السلفً

الجواب:
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الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
ٔ -فربما ٌكون فً القلب مرض بسبب اإلعراض عن أمر هللا
سبق مِن العبد ،ف ٌُعاقب علٌه بؤن ٌُصرؾ قلبه عن إرادة الخٌر،
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الوسابط المتعددة
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عقٌدة

حدٌث

 -157الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطالحا (شفاء العلٌل).

 -122من (فضائل نساء قرٌش) إلى (فضل الصحابة رضً هللا

دٌ /اسر برهامً

تعالى عنهم ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم) (فضائل الصحابة-
مختصر صحٌح مسلم) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -114ما روي فً ذلك عن الصحابة ومذهبهم فً القدر
رحمهم هللا (أبوبكر الصدٌق رضً هللا عنه) (كتاب القدر-

تزكٌة وتربٌة ورقابق

اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

اللهم إنً أعوذ بك من المسكنة .دٌ /اسر برهامً
األعمى والبصٌر .دٌ /اسر برهامً

القرآن الكرٌم وعلومه

 -137لألخالق ح ٌد متى جاوزته صارت عدوانا (كتاب

 -113سورة آل عمران (ختمة مرتلة) .دٌ /اسر برهامً

الفوائد) .دٌ /اسر برهامً

 -138اآلٌتان (( )84-83تفسٌر سورة القصص) .دٌ /اسر

التشوٌق إلى البٌت العتٌق .الشٌخ /عصام حسنٌن

برهامً

قصة نذر الجن .الشٌخ /عصام حسنٌن

 -139اآلٌة (( )85تفسٌر سورة القصص) .دٌ /اسر برهامً
 -141اآلٌات (( )88 -85تفسٌر سورة القصص) .دٌ /اسر
برهامً

سٌرة وتراجم

من اآلٌة  45إلى اآلٌة ( 56سورة الزخرف -تفسٌر ابن كثٌر).

 -118من أشد المواقف على رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-

الشٌخ /عصام حسنٌن

(من روائع القصص فً السٌرة النبوٌة) .الشٌخ /إٌهاب

من اآلٌة  57إلى اآلٌة ( 65سورة الزخرف -تفسٌر ابن كثٌر).

الشرٌف

الشٌخ /عصام حسنٌن

 -119أبو أٌوب -رضً هللا عنه -وصدق حبه لرسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم( -من روائع القصص فً السٌرة النبوٌة).

 -175تابع اآلٌات (( )121 -117سورة النساء -تفسٌر

الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

السعدي) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -111تفسٌر سورة الحجرات .د /باسم عبد رب الرسول

الواقع المعاصر

 -112تفسٌر سورة الحجرات .د /باسم عبد رب الرسول
واقعنا بٌن الٌأس واألمل .الشٌخ /سعٌد محمود
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