مجلة النبع الصافً
العدد ٔ89
الجمعة ٔٗٗٓ-ٕ-ٔ7هـ ٕٓٔ8-ٔٓ-ٕٙ -م

1

المقاالت

2

تؤمالت فً حجة الوداع (ٗٔ)

وعلى كل حال ،فالمسلم حٌن ٌدعو إلى التحاكم للشرع دون
ؼٌره فقد خرج مِن حكم الرضا بحكم الطاؼوت؛ فإذا أُوقِؾ

كتبهٌ /اسر برهامً

مضطرا أمام بعض المحاكم التً تحكم بقوانٌن ُم َخالِفة للشرع؛
ً
فعلٌه أن ٌدعوهم وٌؤمرهم أن ٌحكموا له بحقه الشرعً فقط

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

الذي َعلِ َمه مِن أهل العلم ،وكذلك َمن ترافع أمام هذه المحاكم

فعند الحدٌث عن دَورنا فً مقاومة "حكم الجاهلٌة" فً

لِ َد ْفع الظلم عن مسلم أو َر ْفعِه فعلٌه أن ٌطلب مثل ذلك ،ومن

مجتمعاتنا فهو ٌتضمن محاور عدة ،مِن أهمها:

ٌَطلب هذا الحق لنفسه أو لؽٌره مِن المسلمٌن فال جناح علٌه
مهما كان المطلوب منه؛ فإنه لم ٌَؤمر إال بمعروؾ.

 تعلٌم الناس وجوب التحاكم إلى َمن ٌحكم بٌنهم بشرع هللا،شرعا،
سنة مِن علمابهم ،وأن ذلك واجب علٌهم
ً
بحكم الكتاب وال ُّ

كثٌرا مِن أحكام القوانٌن
ضا :إلى التنبٌه إلى أن
ً
وٌحتاج األمر أٌ ً

وال ٌسعهم أن ِّ
ٌإخروا هذا الفرض إلى حٌن التطبٌق للشرٌعة؛

ال تخالِؾ الشرٌعة فً كثٌر مِن األحوال الشخصٌة ،فً الزواج

أقوام كثٌرٌن لٌس مبن ًٌّا على الضوابط
خصوصا أن التدرج عند
ً
ٍ
الشرعٌة للتدرج -مِن اعتبار القدرة والعجز ،واعتبار المصلحة

كثٌر مِن القوانٌن فً العقود التً
والطالق والمٌراث ،وكذلك فً
ٍ
مدارها على وجوب الوفاء بالعقود ،عدا مسؤلة الربا فإنها مِن

والمفسدة ،واعتبار استٌفاء الشروط وانتفاء الموانع ،والتحقٌق

أخطر ما ٌُلزم به فً القوانٌن الوضعٌة؛ لكن أكثر القوانٌن

العلمً لمسابل النزاع-؛ وإنما التدرج عندهم َم َردّه إلى األهواء

كثٌر مِن
المدنٌة تتفق مع بعض المذاهب اإلسالمٌة -أو كلها -فً ٍ

والتسوٌفات؛ لذلك نقول :ال ٌسع أح ًدا أن ِّ
ٌإخر هذا الفرض إلى

األمور ،ومثل هذا إذا َعلِمه المتحاكِم والقاضً والمُدَ افِع المحامً

حٌن تطبٌق الشرٌعة.

لم ٌكن فً ذلك تحاكم إلى الطاؼوت طالما طلب إقامة الحكم
الشرعً الذي ٌوافق الشرٌعة دون ؼٌره ،ولو كان ضمن

والعلماء المجتهدون وإن لم ٌكن لهم القوة المادٌة إللزام الناس

القوانٌن.

باألحكام ،أو لتطبٌق كل أحكام الشرٌعة ،أو قد ٌترتب مفاسد مِن
تنفٌذ بعض األحكام ربما تفوق مصلحة إقامتها -كالحدود وإقامة

ومِن هذه المحاور :الحفاظ على مرجعٌة الشرٌعة فً دساتٌر

القصاص فً القتل-؛ إال أن قوة إٌمان المسلم تدفعه لقبول حكم

البالد اإلسالمٌة؛ فإنها وإن لم تط َّبق إال إنها تحقق الجانب

الشرع ولو لم ٌكن هناك ما ٌلزمه بالقوة المادٌة ،ومع زٌادة

العقدي العظٌم األهمٌة فً هذا الباب بقبول حكم هللا ،ورفض ما

اإلٌمان ٌزداد -بإذن هللاَ -من ٌط ِّبقون هذا وٌلتزمون به مِن

سواه ،ورفض الجانب العقدي الفاسد مِن الدٌمقراطٌة الؽربٌة
التً تجعل التشرٌع والتحلٌل والتحرٌم ح ًّقا للناس ،حسب

األحكام فً ضوء قاعدة المصلحة والمفسدة المرعٌة شر ًعا ،وما
ؾ َّ
سا إ ِ َّال ُو ْس َع َها)
هللا ُ َن ْف ً
عجزوا عنه فال ٌُ َكلَّفونَ به ( َال ٌُ َكلِّ ُ

أهوابهم وسخافات عقولهم.

جمٌعا أن ٌطبقوا كل ما ٌقدرون علٌه مِن
أنفسهم ،وعلٌهم
ً

ومِن هذه المحاور :توفٌر َمن ٌتمكن مِن الفصل ب ٌْن الناس فً

(البقرة.)ٕ8ٙ:

سنة ،وٌصلح بٌنهم فً مجالس
خصوماتهم بحكم الكتاب وال ُّ

ومِن أهم النقُول فً ذلك قول شٌخ االسالم ابن تٌمٌة -رحمه هللا-

شرعٌة ،مِن طالب العلم وأهله ،والقانون ٌسمح بذلك ،وٌجعله

" :واألصل أن هذه الواجبات ُتقام على أحسن الوجوه؛ فمتى

ملز ًما إذا تعاقد الخصمان على ذلك ،وهذا ٌستلزم بنا ًء علم ًٌّا

أمٌر لم ٌُحتج إلى اثنٌن ،ومتى لم ٌقم إال بعد ٍد
أمكن إقامتها مِن
ٍ
ومِن ؼٌر سلطان أقٌمت إذا لم ٌكن فً إقامتها فساد ٌزٌد على

ً
عمال
متٌ ًنا فً أبواب القضاء وأبواب الفقه المختلفة ،وٌستلزم
مجتمع ًٌّا ودعو ًٌّا واسع المدى ،لتجنٌب مجتمعاتنا "حكم

إضاعتها ،فإنها مِن باب "األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر"؛

الجاهلٌة" ،وللدعوة السلفٌة -بحمد هللا -تجربة فرٌدة فً هذا

فإن كان فً ذلك مِن فساد ُو َالة األمر أو الرعٌة ما ٌزٌد على

الباب فً أماكن مختلفة مِن البالد؛ حتى صار المسلمون -بل

(مجموع الفتاوى،

وؼٌر المسلمٌنٌ -قبلون التحاكم إلى أهل العلم وفق الشرٌعة،

إضاعتها لم ٌُدفع فسا ٌد بؤفسد منه .وهللا أعلم"
ٖٗ.)ٔ7ٙ /
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ومع التوثٌق القانونً لذلك ،لٌحصل الخٌر الكثٌر باإللزام

أما حٌن ٌصبح ً
بدٌال عن اإلسالم وضده و ُم َقدَّ ًما علٌه ،فإن ذلك

س ْب َحا َن ُه َو َت َعالَى.-
وااللتزام بؤحكام شرع هللا ُ -

مِن العصبٌة الجاهلٌة التً َمن َقا َتل لتعزٌزها فقد مات مٌتة
سلَّ َمَ ( :-ومَنْ َقا َتلَ َت ْحتَ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
جاهلٌة ،كما قال النبً َ -
ص َب ًة
ص ُر َع َ
ص َب ٍة أَ ْو ٌَ ْن ُ
ص َب ٍة أَ ْو ٌَدْ ُعو إِلَى َع َ
ب لِ َع َ
ض ُ
َرا ٌَ ٍة ِع ِّم ٌَّ ٍة ٌَ ْؽ َ

"ح ِم ٌَّة
ومِن سمات الجاهلٌة التً َح َّذ َر منها كتاب هللا:
َ
وب ِه ُم
الجاهلٌة" ،قال هللا -تعالى( :-إِ ْذ َج َعلَ الَّذٌِنَ َك َف ُروا فًِ ُقلُ ِ

َفقُتِل َ َفقِ ْتلَ ٌة َجا ِهلِ ٌَّ ٌة) (رواه مسلم).

ا ْل َح ِم ٌَّ َة َح ِم ٌَّ َة ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة) (الفتح ،)ٕٙ:وهً األ َن َفة واالستكبار عن
الر ْح َم ِن
الحق ،وكان مِن ذلك إباإهم أن ٌُكتب" :بِ ْس ِم َّ ِ
هللا َّ
سول
ٌِم" فً صلح الحدٌبٌة ،وإباإهم أن ٌكتبُ " :م َح َّمد َر ُ
َّ
الرح ِ

ضعه الرسول
ومِن أخطر مظاهر الجاهلٌة :ربا الجاهلٌة ،الذي َو َ
سلَّ َم -تحت قدمٌه وأ ْب َطلَه وبَدَ أ بؤ ُ ْس َرتِه وعابلته،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ -

هللاِ".

وأبطل ربا العباس بن عبد المطلب.

سلَّ َم-
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
والعصبٌة الجاهلٌة مما حذر منه الرسول َ -
فً مواطن عدٌدة فقال( :إِنَّ َّ
َب َع ْن ُك ْم ُع ِّب ٌَّ َة
هللاَ َ -ع َّز َو َجل ََّ -قدْ أَ ْذه َ
ا ْل َجا ِهلِ ٌَّةَِ ،و َف ْخ َرهَا ِب ْاْلبَاءِ ) (رواه أبو داود والترمذي ،وحسنه األلبانً)،

سلَّ َم -من الربا أشد التحذٌر فً
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
وحذر النبً َ -
أحادٌث متواترة ،مِن ذلك :ما رواه البخاري ومسلم عن أبً
سلَّ َم:-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هرٌرة َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -عن النبً َ -
سولَ َّ
هللاَِ ،و َما هُنَّ ؟ َقالَ:
وب َقا ِ
ت) َقالُواٌَ :ا َر ُ
اج َتنِ ُبوا ال َّ
( ْ
س ْب َع ا ْل ُم ِ
س الَّتًِ َح َّر َم َّ
ش ْر ُك ِب َّ
(ال ِّ
هللا ُ إِ َّال ِبا ْل َحقِّ ،
اهللَِ ،و ِّ
الس ْح ُرَ ،و َق ْتل ُ ال َّن ْف ِ

سلَّ َم( :-مَنْ َت َع َّزى ِب َع َزاءِ ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
وقال َ -
ضو ُه ِبهَنِّ أَ ِبٌهَِ ،وال ُت َك ُّنوا) (رواه أحمد ،وصححه األلبانً).
َفؤ َ ِع ُّ

ٌِمَ ،وال َّت َولًِّ ٌَ ْو َم َّ
ؾ
الز ْح ِ
ؾَ ،و َق ْذ ُ
َوأَ ْكل ُ ِّ
الر َباَ ،وأَ ْكل ُ َم ِ
ال ا ْل ٌَت ِ
ت) (متفق علٌه).
ت ا ْل َؽاف َِال ِ
ت ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ا ْل ُم ْح َ

وال شك بؤن بناء المجتمع المسلم على أ ُ ُخ َّوة اإلسالم دون
سخ روح التفاهم
ص َبات العابلة أو القبٌلة أو القوم مما ٌر ِّ
َع َ
سكِه ،و ٌُ َج ِّنبه
واأل ُ ْل َفة ب ٌْن أفراد المجتمع ،وٌحافظ على َتما ُ

وعن سمرة بن جندب َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -قال :قال النبً َ -
ص َّلى هللاُ
ض
سلَّ َمَ ( :-رأَ ٌْتُ اللَّ ٌْلَ َة َر ُج َل ٌْ ِن أَ َت ٌَانًَِ ،فؤ َ ْخ َر َجانًِ إِ َلى أَ ْر ٍ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
سةٍَ ،فا ْن َط َل ْق َنا َح َّتى أَ َت ٌْ َنا َع َلى َن َه ٍر مِنْ د ٍَم فٌِ ِه َر ُجل ٌ َقابِ ٌمَ ،و َعلَى
ُم َق َّد َ

الطابفٌة ال ُم َد ِّم َرة واالستقطاب ال َه َّدام الذي ٌُشعِل الحروب
والنزاعات و ٌُ َخ ِّرب الدولة و ٌُ َف ِّرق الكلمة.

الر ُجل ُ الَّذِي فًِ ال َّن َه ِر،
ار ٌةَ ،فؤَ ْق َبلَ َّ
سطِ ال َّن َه ِر َر ُجل ٌ َبٌْنَ ٌَ َد ٌْ ِه ح َِج َ
َو َ
الر ُجل ُ ِب َح َج ٍر فًِ فٌِ ِه َف َردَّ هُ َح ٌْ ُ
ث
الر ُجل ُ أَنْ ٌَ ْخ ُر َجَ ،ر َمى َّ
َفإِ َذا أَ َرا َد َّ

وٌتمٌز المجتمع المسلم بعقد الوالء على أوثق عرى اإلٌمان؛
سلَّ َمْ ( :-أو َثقُ
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َ
الحب فً هللا ،كما قال النبً َ -
والحب فًِ هللا
المواال َة فًِ هللا والمعاداة فًِ هللا
ٌمان
ُّ
َ
ُع َرى اإلِ ِ

اء لِ ٌَ ْخ ُر َج َر َمى فًِ فٌِ ِه ِب َح َج ٍرَ ،ف ٌَ ْر ِج ُع َك َما
َكانَ َ ،ف َج َعل َ ُكلَّ َما َج َ
الر َبا) (رواه
َكانَ َ ،فقُ ْلتُ َ :ما َه َذا؟ َف َقالَ :الَّذِي َرأَ ٌْ َت ُه فًِ ال َّن َه ِر ،آ ِكل ُ ِّ

ض فًِ هللا) (رواه الطبرانً ،وصححه األلبانً) ،وهو ٌجعل
وال ُب ْؽ ُ
المسلمٌن أ ُ َّم ًة واحدة فً األرض كلها ،قال -تعالىَ ( :-وإِنَّ َه ِذ ِه

البخاري).
سول ُ َّ
ص َّلى
هللاِ َ -
وعن ابن مسعود َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -قال" :لَعَنَ َر ُ
الر َبا َو ُم ْإ ِك َلهُ" (رواه مسلم) ،وفً رواٌة
سلَّ َم -آ ِكل َ ِّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
"و َكاتِ َب ُه َو َ
شا ِه َد ٌْهِ" ،وعن َع ْو ِن ْب ِن أَبًِ
ضا عن َجابِ ٍرَ :
لِ ُم ْسل ٍِم أٌ ً
سلَّ َم-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ُج َح ٌْ َف َة ،عَنْ أَبٌِهَِ ،قالَ" :لَ َعنَ ال َّنبِ ًُّ َ -
الر َبا َو ُمو ِكلَهَُ ،و َن َهى عَنْ َث َم ِن
ا ْل َواشِ َم َة َوا ْل ُم ْس َت ْوشِ َم َةَ ،وآ ِكل َ ِّ

ون) (المإمنون ،)ٕ٘:وال شك أن
أ ُ َّم ُت ُك ْم أ ُ َّم ًة َوا ِح َد ًة َوأَ َنا َر ُّب ُك ْم َفا َّت ُق ِ
تؤسٌس المجتمع ،على رابطة اإلٌمان والدٌن ٌجعل الروابط
والوشابج األخرى داخل المجتمع ،مثل :اللؽة والوطن الواحد،
والقومٌة الواحدة ،والقبلٌة إذا لم تكن معارضة لهذا األصل،
ضد ًة لبناء المجتمع و ُم َق ِّوٌة له ال هادمة ،بتوفٌق هللا -
تصبح ُم َع ِّ
َع َّز َو َجلَّ -وحمده؛ ولهذا ٌتمٌز الفهم اإلسالمً السلٌم بالحفاظ
على بناء المجتمع ،وتعمٌق روح األخوة ،وعدم ُمصَادَ مة ما َف َطر

ص ِّو ِرٌنَ " (رواه البخاري) ،وعن عبد
ب َو َك ْس ِ
ا ْل َك ْل ِ
ًِ َو َلعَنَ ا ْل ُم َ
ب ا ْل َبؽ ِّ
سلَّ َم-
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا بن مسعود َ -رضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه -عن النبً َ -
الر ُجل ُ أ ُ َّم ُه)
ِح َّ
س ُرهَا ِم ْثل ُ أَنْ ٌَ ْنك َ
س ْبعُونَ َبا ًبا ،أَ ٌْ َ
الر َبا َثال َث ٌة َو َ
قالِّ ( :

وأوطانهم وأقوامهم ،بل ٌكون ذلك مِن الروافد ال ُم َق ِّوٌة لرابطة

صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
(رواه الحاكم ،وصححه األلبانً) ،وقال رسول هللا َ -
الر ُجل ُ َوه َُو ٌَ ْعلَ ُم ،أَ َ
ش ُّد مِنْ سِ َّت ٍة
سلَّ َم -قال( :د ِْر َه ُم ِر ًبا ٌَؤ ُكل ُ ُه َّ
َو َ

س ِرهم وعابالتهم وقبابلهم،
هللا العباد علٌه مِن ارتباطهم بؤ ُ َ
اإلسالم.
4

َو َث َالثٌِنَ َز ْن ٌَ ًة) (رواه أحمد ،وصححه األلبانً) ،وروى أحمد بإسنا ٍد
جٌ ٍد عن كعب األحبار قالَ :
ب
"ألَنْ أَ ْزن ًَِ َث َال ًثا َو َث َالثٌِنَ َز ْن ٌَ ًة أَ َح ُّ
إِلَ ًَّ مِنْ أَنْ آ ُكل َ د ِْر َه َم ر ًباْ ٌَ ،علَ ُم َّ
هللاُ أَ ِّنً أَ َك ْل ُت ُه حٌِنَ أَ َك ْل ُت ُه ِر ًبا"
ِ
صحٌح) ،ولهذه األحادٌث طرق كثٌرة.
(رواه أحمد بسن ٍد
ٍ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى:-
وكل هذا موافق لكتاب هللا َ -ع َّز َو َجلَّ-؛ قال هللا ُ -
الر َبا إِنْ ُك ْن ُت ْم
هللا َو َذ ُروا َما َبق ًَِ مِنَ ِّ
( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم
ُم ْإ ِمنٌِنَ َ .فإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا بِ َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
هللا َو َر ُ
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم َال َت ْظلِمُونَ َو َال ُت ْظ َلمُونَ ) (البقرة.)ٕ79-ٕ78:
َفلَ ُك ْم ُر ُء ُ
وما الخراب الحاصل فً العالم مِن الجهة االقتصادٌة إال بسبب
س َّماه الناس بؽٌر اسمه،
قٌام االقتصاد العالمً على الربا ،وإن َ
وحاول البعض تمرٌره بفتاوى باطلة مخالفة لإلجماع؛ فإنه
فقرا،
سٌظل سب ًبا للدمار والخراب ،وازدٌاد ال َؽن ًِِّ ِؼ َنى والفقٌر ً
حتى ٌُضرب المجتمع بال ِؽ َنى ال ُم ْطؽًِ والفقر ال ُم ْنسِ ً.
َ
الجاهلٌة ُكلَّها.
نعوذ باهلل مِن الفتن ،ونسؤل هللا أن ٌجنبنا
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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حرب العاشر مِن رمضان فً مذكرات "موشى داٌان"

 وفً عام ٕ٘ٔ9م تولى رباسة األركان العامة ،ثم رباسةأركان الجٌش ِمن عام ٖ٘ٔ9م إلى عام ٔ9٘8م.

(ٔ)ٕ-

 -شارك فً العدوان الثالثً على مصر عام ٔ9٘ٙم.

كتبه /عالء بكر

 -دخل الكنٌست اإلسرابٌلً عام  ،ٔ9٘9وتولى وزارة الزراعة

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

لمدة خمس سنوات.
فعند وقوع حرب أكتوبر ٖٔ97م كان (موشى داٌان) ٌشؽل
 -تولى وزارة الدفاع مِن عام  ٔ9ٙٙم إلى عام ٗ ٔ97م،

منصب وزٌر الدفاع فً الحكومة اإلسرابٌلٌة التً ترأسها:

ً
رمزا
كبٌرا فً حرب ٌونٌؤ9ٙ7م ،حتى صار
دورا
وأدى
ً
ً

(جولدا مابٌر) ،أي أنه كان المسإول العسكري األول عن الجٌش

للمإسسة العسكرٌة اإلسرابٌلٌة ،ولكن أسطورته انهارت بعد

اإلسرابٌلً فً هذه الحرب ،وقد كتب عنها فً مذكراته ،وال شك

هزٌمة أكتوبر ٖٔ97م.

أن كتابته عن هذه الحرب لها أهمٌتها ،إذ هً كتابة مِن الطرؾ
اْلخر ،وم َمن عاٌشوها واكتوى بنارها ٌو ًما بٌوم ،فجدٌرة أن

وزٌرا للخارجٌة عام ٔ977م ،وكان له دور كبٌر فً
 عٌنً

تقرأ وٌطلع علٌها.

المفاوضات مع مصر ،والتً انتهتْ بتوقٌع معاهدة (كامب دافٌد)
فً عام ٔ979م.

َمن موشى داٌان؟

متؤثرا
 استقال مِن منصبه عام ٔ979م ،ومات فً تل أبٌبً

موشى داٌان -أو موشٌه داٌان -هو موشى داٌان صموٌل داٌان،

بسرطان القولون فً  ٔٙأكتوبر ٔٔ98م.

ُولد فً ٕٓ ماٌو ٘ٔٔ9م ،فً مستوطنة (دجانٌا) اإلسرابٌلٌة
فً فلسطٌن ،مِن أبوٌن ٌهودٌٌن هاجرا مِن أوكرانٌا ،واستقرا

صباح ٌوم السادس مِن أكتوبر:

فً فلسطٌن.
ٌذكر داٌان أنه قد وصلته معلومات تحلٌلٌة مِن المخابرات ً
لٌال
تلقى تعلٌمه االبتدابً ثم التحق بمدرسة الزراعة ،عمل مع

قرب صباح ٌوم الؽفران (ٌوم كٌبور) ،وهو مِن أهم األعٌاد

القوات البرٌطانٌة فً التصدي للثورة الشعبٌة الفلسطٌنٌة

الدٌنٌة عند الٌهود ،الذي وافق السبت  ٙأكتوبر ٖٔ97م ،عن

الكبرى (مِن عام ٔ9ٖٙم إلى عام ٔ9ٖ9م) ،وتدرب على

إعداد مصر وسورٌا لهجوم ق ْبل ؼروب شمس نفس الٌوم،

العملٌات االنتقامٌة الخاطفة والهجمات اللٌلٌة ،حكمتْ علٌه

صباحا؛
فؤبلؽها لـ(جولدا مابٌر) ،واجتمع بقادة الجٌش فً مكتبه
ً

سلطة االنتداب البرٌطانً فً فلسطٌن بالسجن عام ٔ9ٖ9م؛

ونظرا ألن مثل هذه المعلومات عن هجوم متوقع سبق أن تلقاها
ً

بسبب نشاطه اإلرهابً فً تنظٌم (الهاجاناة) ،وهو تنظٌم

مِن ق ْبل ولم ٌعقبها هجوم ،ولكن فً ضوء تقارٌر المخابرات عن

ً
أعماال إرهابٌة واسعة ضد
صهٌونً ؼٌر رسمً مارس

عملٌة إلجالء األسر السوفٌتٌة مِن سورٌا تعٌن التصرؾ على

الفلسطٌنٌٌن إلجبارهم على ترك أراضٌهم ودٌارهم إلحالل الٌهود

أساس افتراض شن الحرب ،فتم بحث تعببة االحتٌاطً لدعم

مكانهم ،لكن أطلق سراحه عام ٔٗٔ9م للمشاركة فً القتال فً

الجبهات ،واإلعداد لضرب ٍة جوٌ ٍة وقابٌ ٍة رادعة للقواعد الجوٌة

صفوؾ البرٌطانٌٌن أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة ،والتً أصٌب

ظهرا ،وإجالء النساء
فً عمق سورٌا ق ْبل الساعة الثانٌة عشر
ً

خاللها بجروح ،وفقبت عٌنه الٌسرى فٌها.

واألطفال مِن المستوطنات فً هضبة الجوالن ،وإصدار تحذٌر
لمصر وسورٌا عن طرٌق أمرٌكا؛ لضمان وقوؾ أمرٌكا إلى

 -شارك فً حرب ٔ9ٗ8م ب ٌْن الٌهود والعرب.

جانب إسرابٌل حال نشوب حرب لٌستْ إسرابٌل السبب فٌها.

 عٌن عام ٓ٘ٔ9م -بعد قٌام دولة إسرابٌل -قاب ًدا للقطاعالجنوبً إلسرابٌل ،ثم ترأس المخابرات العسكرٌة.
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وذكر داٌان أنه عارض فكرة الضربة الجوٌة الوقابٌة خشٌة أن

كٌبور (عٌد الؽفران) ،والقوات وإن كانت مستعدة ،لكنها ؼٌر

تفسد الضربة العون المؤمول مِن أمرٌكا حال وقوع الحرب ،وبعد

معبؤة وؼٌر موزعة كما ٌجب.

مناقشة مع ربٌسة الوزراء تقرر تعببة االحتٌاطً ،وإجالء

كانت هناك خطة موضوعة مسب ًقا للتعامل مع أي هجوم مصري

النساء واألطفال مِن الجوالن ،وصرؾ النظر عن الضربة

وسوري شاملٌ ،ترتب علٌه عبور القوات المصرٌة للقناة،

الجوٌة ،مع إنذار مصر وسورٌا.

واحتالل سورٌا لمرتفعات الجوالن ،وكان قد تم إعداد هذه الخطة
توجه إلى حجرة العملٌات فً الحادٌة عشر
ثم ٌذكر داٌان أنه
َّ

وعرضها على داٌان وربٌسة الوزراء ،وقدرت تكلفتها بـٔ7

صباحا ،وكان كل شًء هاد ًبا ،وكان المتوقع حال وقوع الهجوم
ً

ملٌون دوالر ،وأرسلت تفاصٌلها إلى قٌادتً الجبهتٌن الشمالٌة

أن ٌحاول المصرٌون عبور القناة مِن مناطق معٌنة فً زوارق

(مع سورٌا) والجنوبٌة (مع مصر) ،وكانت الخطة موضوعة

مطاطٌة ،وتلحق بهم قوات مِن الصاعقة محمولة بالهلٌكوبتر

على أساس أن ٌصل اإلنذار المبكر ق ْبل ٕٗ ساعة على األقل

إلقام رإوس جسور ،ومحاولة االستٌالء على -أو تخرٌب -حقول

حتى تتم تعببة قوات االحتٌاط وإرسالها إلى الجبهات وقت اندالع

البترول فً أبً رودٌس ،واالستٌالء على شرم الشٌخ للتحكم فً

الحرب.

مدخل خلٌج العقبة.

علً أن أضٌؾ هنا أن
وعلَّق داٌان على األمر بقوله" :وٌجب
َّ

وكان وقوع الهجوم ً
لٌال -كما توقعته المعلومات المخابراتٌة-

قوات العدو ٌ-عنً مصر وسورٌا -شنت هجومها بكفاء ٍة أكبر

ٌحول ب ٌْن الطابرات اإلسرابٌلٌة والتصدي للعبور ،بما ٌعنً قٌام

مما وضعناه لها فً حسابنا عند وضع هذه الخطط".

القوات البرٌة بالعمل الحاسم ً
لٌال ضد العبور ،لحٌن عمل القوات

وٌقول" :إن ًّ
كال مِن المخابرات األمرٌكٌة ومخابراتنا توصلتا إلى

الجوٌة فً الصباح التالً.

أن مصر وسورٌا ال تعدان للحرب ،وفسرتا التحركات العسكرٌة
بدأت أعمال التعببة ،ولكنها كانت تحتاج مِن ٕٗ ٗ8-ساعة

الواسعة على الجبهة المصرٌة على أنها مناورات ،ولٌستْ

الستكمالها ،وكان توقع أن تكون الظروؾ الجوٌة لهذه اللٌلة

استعدا ًدا لؽزو ،ومع ذلك فلم نكن مرتاحٌن ،وخاصة فٌما ٌتعلق

قاسٌة ٌعطً األمل بتؤخر الهجوم بما ٌعطً الفرصة لتدعٌم

بالجبهة السورٌة".

المواقع.
وب ٌَّن سبب ذلك فً موضع آخر فقال" :ولو أننا أخذنا بهجوم
كان الشعور بالثقة ساب ًدا ،ولكن كان وجه القلق مناقضة األمر

على الجبهة المصرٌة واضطررنا للتراجع إلى الخط الثانً ،فإن

لطبٌعة الجٌش اإلسرابٌلً فً عدم بدبه بخوض الحرب كما

األمر لم ٌكن لٌش ِّكل لنا كارثة ،فاألمر ال ٌعدو كونه انسحا ًبا إلى

اعتاد ،وبالتالً عدم التعببة لها ق ْبل البدء فٌها ،وفً اجتماع

خط آخر فً صحراء واسعة ،أما بالنسبة للجبهة الشمالٌة

عاجل لمجلس الوزراء فً تل أبٌب وافقت الحكومة على ما اتخذ

فالوضع مختلؾ ،فإن أي انسحاب هناك قد ٌإدي إلى إلحاق

مِن قرارات ،ومنها طلب توضٌحات مِن مصر وسورٌا عن

ضرر بلٌػ بمستعمراتنا ٌ-عنً المستوطنات -فً الجوالن ،وقد

الوضع عن طرٌق أمرٌكا ،وفً الساعة الثانٌة وخمس دقابق

ٌنقل الجبهة ٌ-رٌد جبهة القتال -إلى مناطقنا السكنٌة فً الجلٌل

ظهرا تم استدعاء داٌان إلى ؼرفة العملٌات؛ إذ تعرضت القوات
ً

األعلى والجولة ووادي األردن ،ولم ٌكن فٌها -على العكس مِن

اإلسرابٌلٌة للهجوم ،وبدأت الحرب.

قناة السوٌس فً الجبهة الجنوبٌة -أٌة عوابق طوبوؼرافٌة أو
موانع ،وهذا باإلضافة إلى شبكة الصوارٌخ المضادة للطابرات

الهجوم كان مفاجؤة:

التً بلؽتْ ح ًّدا مِن الكثافة والتعقٌد إلى درجة أنها كانت تؽطً
كل الجانب اإلسرابٌلً فً مرتفعات الجوالن".

أمرا ؼٌر
ٌذكر داٌان أن الهجوم جاء مفاجؤة ،وإن لم ٌكن ً
عاجال أو ً
ً
آجال ،ولكنه جاء ٌوم
متوقعا
متوقع ،كان تجدد الحرب
ً
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ضا" :ولكن لم نكن نستطٌع تعببة قواتنا لفتر ٍة طوٌلةٍ،
وقال أٌ ً

وطب ًقا لهذه الظروؾ تم تؽٌٌر الخطة لمساعدة القٌادة الجنوبٌة

وإال أضر بالدولة ،وذلك فً حد ذاته ٌم ِّثل واح ًدا مِن أوجه

بضرب الجبهة المصرٌة بالطابرات ً
بدال مِن ضرب الجبهة

مشكلتنا الربٌسٌة ،فنحن دولة صؽٌرة ٌقل تعدادها عن الثالثة

السورٌة ،قال داٌان" :وأحسستُ بالقلق ٌمأل قلبً؛ إذ لم أكن

مالٌٌن مِن الٌهود تحٌط بهم عشرات المالٌٌن مِن العرب".

أشارك ربٌس األركان وقابد القٌادة الجنوبٌة تفاإلهما ،لقد حقق
المصرٌون مكاسب هابلة ،وتعرضنا لضرب ٍة موجعةٍ ،فقد ع َّبر

وٌذكر داٌان أنه فً االجتماع األسبوعً لرباسة األركان ٌوم

جسورا نقلوا علٌها المدرعات
المصرٌون القناة ،وأقاموا
ً

الجمعة ٘ أكتوبر صدر القرار برفع حالة الطوارئ القصوى فً

والمشاة ،ولم نكن قد فشلنا فقط فً منعهم ،بل إننا لم نسبب لهم

الجٌش والطٌران؛ إذ كانت هناك معلومات عن تعزٌزات

إال خسابر طفٌفة فً األفراد والمعدات" ،وقال" :ولم تعد مواقعنا

وإمدادات جدٌدة على الجبهتٌن المصرٌة والسورٌة ،ومؽادرة

ً
فخاخا للموجدٌن بها إن لم نستطع رد المصرٌٌن
الحصٌنة سوى

لعابالت المستشارٌن الروس مِن سورٌا ،بٌنما أكد ربٌس

إلى الضفة الؽربٌة".

المخابرات (إٌلً زاعٌرا) أن الهجوم لٌس واردً ا ،ووافقه فً ذلك
ربٌس األركان (دافٌد الٌعازر) ،وكان التقٌٌم األمرٌكً أن ال

وتم عقد اجتماع للوزارة فً العاشرة مِن مساء أول ٌوم لالطالع

مصر وال سورٌا تفكران فً هجوم قرٌب ،وكان رأي داٌان أن
ًّ
كال مِن مصر وسورٌا فً وضع ٌمكنهما مِن القٌام بهجوم خالل

على مجرٌات األمور ،وق َّدم ربٌس األركان تقرٌرهٌ ،قول داٌان:
"لكنً طلبتُ الحدٌث لكً أطلع الوزراء على الموقؾ بكل

ساعات.

قسوته ،وتقٌٌمً لما قدمه ربٌس األركان .وقلتُ  :إننا نواجه
ثالثة عوامل بالؽة الصعوبة.

وعلَّق داٌان مِن جدٌ ٍد بقوله" :ومع أننا لم نكن ؼافلٌن عن
احتمال نشوب الحرب ،فإن حرب كٌبور اشتعلت فً الٌوم الوحٌد

أولها :حجم قوات العدو المجهزة بؤسلحة تراكمت ع ْبر السنوات

الذي لم نكن نتوقعها فٌه ،وجاءت فً ٌوم الؽفران ،وهو الٌوم

الست الماضٌة ،فالجٌشان المصري والسوري لٌسا الجٌشٌن

الوحٌد الذي ٌقضٌه كل الٌهود فً أنحاء العالم فً الصوم

اللذٌن عرفناهم عام ٔ9ٙ7م ،بل هً قوات جٌدة تم تجهٌزها،

والعبادة ،وفً إسرابٌل كان العمل متوق ًفا والشوارع خالٌة ،ال

وٌملإها التصمٌم واإلصرار.

سٌارة فٌها وال مشاة".
وثانٌهما :هو سالح الصوارٌخ بعد تدعٌمه بالصوارٌخ سام ،ٙ

أحداث الٌوم األول للقتال:

وإن لم تستطع قواتنا الجوٌة قهر هذا السالح فلن ٌمكنها مد ٌد
العون لدباباتنا ،وتدمٌر مدرعات العدو.

ٌذكر داٌان أن الٌوم األول للقتال كان شاقـًّا ،فقدت فٌه إسرابٌل
الكثٌر مِن الرجال واألراضً والمواقع ،ولكن تقرٌر ربٌس

أما العامل الثالث :فهو حاجتنا إلى المحافظة على الجبهات مع

األركان فً العاشرة مسا ًء كان ٌتسم بالتفاإل ،إذ كان مِن

ت قلٌل ٍة فٌها إلى أن ٌتم استدعاء قوات االحتٌاطً
وجود قوا ٍ

المتوقع أن تفوق مصر وسورٌا لن ٌستمر ،فبمجرد وصول

ووصولها إلى الجبهات .وقلتُ  :إن المعركة الحرجة هً فً

قوات االحتٌاط إلى الجبهات ستستعٌد إسرابٌل مٌزان القوى

منطقة القناة ،فسوؾ ٌواجه طٌراننا فً صباح الٌوم التالً

وعنصر المبادرة ،ورؼم كثرة المصرٌٌن الذٌن عبروا إلى

تحدٌات خطٌرة تتمثل فً سالح الطٌران المصري وسالح

الضفة الشرقٌة مِن عدة نقاط ،ورؼم االستٌالء على أحد المواقع

كبٌر مِن الحظ فً هذا الٌوم،
قدر ٍ
الصوارٌخ ،وسوؾ نحتاج إلى ٍ
أما فً الٌومٌن الثالث والرابع ( 8و 9أكتوبر) فستكون

التً نقلوها ،والصوارٌخ السوفٌتٌة التً ٌستخدمها األفراد،

مدرعاتنا قد وصلتْ بالكامل إلى هذه الجبهة ،وسوؾ تكون

والتً تجعل الموقؾ لٌس مرض ًٌا ،خاصة وأن التعزٌزات القوٌة

احتماالت النجاح جٌدة".

الحصٌنة ،ورؼم األعداد الكبٌرة مِن األسلحة المضادة للدروع

لن تصل هناك إال بعد ٌومٌن ،أي فً صباح ٌوم  8أكتوبر ،فإن
الوضع وف ًقا لرأي ربٌس األركان قابل لالحتواء.
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وقال داٌان" :وقلتُ لهم :إن العزاء الوحٌد هو أن المعركة فً

السورٌة بالطابرات دون أن تحاول -حسب المعتاد -إسكات

الجبهة الجنوبٌة تجري فً صحراء سٌناء بعٌدً ا عن أرض

قواعد الصوارٌخ ً
أوال ،حٌث إن هذا هو التصرؾ الوحٌد إلٌقاؾ

إسرابٌل التارٌخٌة ومدنها المؤهولة بالسكان".

السورٌٌن إلى أن تصل إمدادات أخرى مِن المدرعات اإلسرابٌلٌة
بعد ظهر الٌوم ،وبالفعل ظلت الطابرات اإلسرابٌلٌة تهاجم

وقال" :أما فً الجبهة الشمالٌة فقد كانت توقعاتً أننا سنوقؾ

كبٌرا على
تؤثٌرا
المدرعات السورٌة بال توقؾ ،مما أحدث
ً
ً

الهجوم السوري".

الموقؾ ،ودارت معركة عنٌفة إلٌـقاؾ تقدم السورٌٌن إلى
المستوطنات فً الجلٌل الشمالً قُتل فٌها قابد لواء باراك

وٌذكر داٌان أنه كان قل ًقا ومره ًقا ،وٌشعر أن زمالءه فً الوزارة

المدرع اإلسرابٌلً وناببه ،وعند حلول المساء تقهقر السورٌون

لم ٌعجبهم ما ذكره عن نجاح المصرٌٌن ،وٌرٌدون أن ٌرد

وزال خطرهم.

فورا؛ إذ كانت تسٌطر علٌهم روح التفاإل
المصرٌٌن ع ْبر القناة ً
التً أبداها ربٌس األركان ،وفً منتصؾ اللٌل تم إبالغ ممثل

وفً الٌوم الثالث ( 8أكتوبر) ضعفت مقاومة اللواء اإلسرابٌلً

إسرابٌل فً الوالٌات المتحدة بؤنه فً ؼضون أٌام سوؾ ٌتم

ت قوٌة للسورٌٌن طوال
السابع فً القطاع الشمالً بعد هجما ٍ

طرد المصرٌٌن ،وأن الموقؾ برؼم النجاح المرحلً للعدو ٌدعو

ثالثة أٌام أصٌبتْ فٌها معظم دبابات اللواء وقاربت فٌها ذخٌرة

للرضا.

الدبابات البقٌة على النفاد ،ولكن الدبابات السورٌة بدأت فً
االنسحاب.

ٌذكر داٌان أنه توجه فً نفس اللٌلة بعد اجتماع مجلس الوزراء
إلى القٌادة العامة الخاصة بالطوارئ ،فكان هم قادة الجبهات

فً  9أكتوبر تؽٌرت الحالة بعد القتال العنٌؾ والخسابر الفادحة

الدفاع عن خطوطهم ومنع اختراقها إلى أن تصلهم اإلمدادات ،ثم

خاصة ب ٌْن الضباط ،وبدا أن الهجوم السوري قد انكسر ،فتم سد

توجه إلى ؼرفة عملٌات الطٌران ،حٌث أشار بالحاجة إلى منع

االختراق السوري ،وتم دفع السورٌٌن خلؾ الحدود إلى داخل

الطٌران اإلسرابٌلً لتقدم القوات المصرٌة ق ْبل إدخالها لقوات

ً
خطوطا دفاعٌة قوٌة ،وهجمات
سورٌا ،حٌث واجه اإلسرابٌلٌون

مدرعة كبٌرة إلى سٌناء ،إلى جانب إسكات بطارٌات الصوارٌخ

مكثفة مِن الطٌران السوري ،فلم ٌستطٌعوا اختراق الدفاعات

وضرب المعابر.

السورٌة ،وفً نهاٌة األسبوع األول مِن الحرب على الجبهة
الشمالٌة كان السورٌون فً موقؾ الدفاع ،وارتدت الحالة إلى

الوضع على الجبهة السورٌة:

أراضٌهم شرق الخطوط التً اخترقوها منذ ستة أٌام.

ت ضخم ٍة على طول
ٌذكر داٌان أن السورٌٌن هاجموا بقوا ٍ

الوضع على الجبهة المصرٌة:

الجبهة ،مركزٌن على نقطتٌن فً شمال وجنوب القنٌطرة ،وقد
ً
مجهزا جٌ ًدا -أن ٌصد
نجح اللواء السابع فً الشمال -والذي كان

ٌذكر داٌان أن خط بارلٌؾ -وهو خط االستحكام األول -به ٔٙ

الهجوم السوري ،أما لواء باراك فً الجنوب فرؼم صموده فً

مِن االستحكامات القوٌة على قناة السوٌس مباشرة ،وهً عبارة

القتال فقد تم اختراق خطوطه ً
لٌال فً منطقة الحسنٌة جنوب

عن نقاطٍ أمامٌ ٍة صؽٌرةٍ ،لكل نقطة مِن ٕٓ  ٖٓ -جندي ،وتبعد

القنطرة بثمانٌة أمٌال ،وبدأ تقدم السورٌٌن نحو الطرق التً

عن األخرى نحو ٘ أمٌال ،وقد تعرضت كلها لقصؾٍ شدٌ ٍد

تربط مرتفعات الجوالن ببحر الجلٌل ،حتى بلؽتْ منتصؾ الطرٌق

ومر َّكز ثم هجوم شامل ،فكانت كل نقطة تحارب مستقلة وكؤنها

إلى نهر األردن ،وكانت قد صدرت األوامر بإجالء كل السكان

جزٌرة منعزلة ،وقد سقطت كل النقاط ،عدا موقع ٌُدعى

والمدنٌٌن فً المستوطنات فً ٌوم الؽفران.

بودابست ،وبعض المواقع اقتحمه المصرٌون وبعضها تم
إخالإه؛ لم ٌحدث هذا فً الحال ،فرؼم عبور المصرٌٌن للقناة

صباحا ٌوم السابع
ولخطورة الوضع توجه داٌان ق ْبل السادسة
ً

فلم تسقط أي نقطة خالل األربع والعشرٌن ساعة األولى ،حتى

مِن أكتوبر إلى الجبهة السورٌة ،حٌث إن عمق الجوالن ال ٌبعد

التً نجح المصرٌون فً التسلل إلٌها عند بدء المعركة ،كما لم

عن تل أبٌب بؤكثر مِن ٘ٔ ً
مٌال ،حٌث قرر ضرب الدبابات
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تنجح أي نقطة فً إٌقاؾ تقدم المصرٌٌن فً قطاعها ،وقد

ولم تلقَ إمدادات وتعزٌزات تم ِّكنها مِن الحفاظ على أصعب

نجحتْ بعض النقاط فً إؼراق زوارق للمصرٌٌن أثناء العبور،

خطوط الجٌش المتقدمة وهو خط القناة.

ووجه بعضها المدفعٌة والطٌران للضرب الفعال لبعض الجسور
وكالم داٌان ٌدٌنه وٌدٌن كل قٌاداته العسكرٌة ،أن ٌكون هذا حال

وتجمعات القوات المصرٌة ،وتسبب ذلك فً خسابر ،لكن لم

بوضوح عنصر
قواته على أهم جبهة قتالٌة عنده ،وٌب ٌِّن كالمه
ٍ
المباؼتة والمفاجؤة التً وضعته فٌه القٌادة المصرٌة.

تإثر فً حركة المشاة والمدرعات المصرٌة ،وعندما كان ٌخفق
المصرٌون فً احتالل نقطة فإنهم كانوا ٌمرون علٌها
وٌواصلون

تقدمهم،

عدا

نقطت

بودابست،

لظروفها

ٌقول داٌان" :ؼٌر أن الضؽط الربٌسً عسكر ًٌّا ونفس ًٌّا جاء

الطوبوؼرافٌة الخاصة ردت المصرٌٌن رؼم هجومهم العنٌؾ،

عندما تدفق آالؾ الجنود ومعهم الدبابات ،واقتحموا

وأجبرتهم على العودة إلى بورسعٌد.

االستحكامات ،واخترقوا حقول األلؽام والبوابات ،وتصدى
المدافعون للمهاجمٌن ،وعندما كانت مواقع إطالق النار تسقط أو

أسباب سقوط نقاط خط بارلٌؾ:

تخلى كان رجالنا ٌنتقلون إلى مواقع أخرى ،وهم مستمرون فً

ٌرى داٌان أن سقوط هذه النقاط كان نتٌجة لعزلها عن باقً

واضحا للجنود أن
قتال األعداء ،وبمرور الساعات أصبح
ً

القوات اإلسرابٌلٌة ،وأنها لم تكن مستعدة لمواجهة مثل هذا

موقفهم ٌزداد صعوبة ،وأن احتمال وصول إمدادات لهم أصبح

الهجوم الضخم المكثؾ ،ورؼم قتالها بشجاعةٍ ،لكن قتل الكثٌر

سرا ًبا ،فقد سدت الطرق أمام وصول الدبابات إلٌهم ،واحترقت

مِن ضباطها ،ورفضت األوامر باالستسالم أو الجالء،

الدبابات التً حاولت ذلك ،وبدأ الرجال ٌطالبون بإخراجهم مما

فحوصرت ،حتى انقطعت اتصاالتها بكل القوات فلم ٌعد لها

هم فٌه" ،وٌقول" :وقد صمد موقع واحد حتى النهاٌة ،بٌنما

القدرة على التمسك بالنقاط ،وكان أقوى ما فً هذه االستحكامات

استسلمت المواقع األخرى بعد أن ٌبست مِن وصول التعزٌزات،

هو الجزء الذي ٌقع تحت األرض ،وٌضم حجرة العملٌات

ونفذت ذخٌرتها ،وقتل رجالها".

ومضاجع الجنود ،أما مراكز إطالق النار وخنادق المواصالت،

وٌقول داٌان" :وعلى أٌة حال ،فإن المصرٌٌن لم ٌتقدموا خالل

فكان مِن الضروري أن تكون على سطح األرض ،فسقطت هذه

الٌومٌن األولٌن أكثر مِن بضعة أمٌال ،وكان هذا الوقت كاف ًٌا

المواقع المكشوفة عندما تعرضت للقصؾ ،ثم نٌران الحصار،

لكً نعبا كل االحتٌاطً ،وتصل اإلمدادات إلى مٌدان القتال".

وقتل رجالها أو أجبروا على المؽادرة ،وكانت آخر نقطة تسقط
وٌإخذ رجالها أسرى هً نقطة (ماسرٌك) التً تحكم المدخل

فماذا فعلتْ هذه اإلمدادات مِن االحتٌاطً فً مٌدان القتال بعد أن
أُتٌح لها الوقت الكافً لوصولها إلى مٌدان القتال وهً فً كامل

الجنوبً لقناة السوٌس.

قوتها؟!

وٌذكر داٌان أن الدبابات التً كانت معدة للربط ب ٌْن النقاط
الحصٌنة وتقدٌم العون لها كانت على بعد  ٙأمٌال للخلؾ،

هذا ما ٌجٌب علٌه (داٌان) وٌوضحه فً الجزء الباقً مِن

وعندما حاولت التقدم لألمام وجدت المصرٌٌن قد سبقوها إلى

مذكراته.

لنٌران عنٌفة ،وتم تدمٌر معظمها وشل
هناك ،وتعرضت
ٍ
موقع أنا السلفً

فاعلٌتها.

www.anasalafy.com

وٌرى داٌان أن رجال التحصٌنات لم ٌتم اختٌارهم جٌ ًدا ،فكان
مر علٌهم عامان دون تدرٌباتٍ،
معظمهم مِن قدامى االحتٌاطَّ ،
وحالتهم النفسٌة لم تكن مهٌؤة للحرب ،كما أن األسلحة وأجهزة
اإلشارة كانت فً مستوى أقل مِن المقبول نتٌجة لحالة السلم،
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معالم فً السلفٌة (ٖ)

(ٕ) الصحابة هم هذه الفبة المباركة الوحٌدة التً زكاها هللا عز
وجل وزكى إٌمانها وفهمها وأمر بإتباع طرٌقتها لتحقٌق الهداٌة

كتبه /سامح بسٌونً

والفالح ..

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد ...

 -قال تعالى:

فالسلفٌة كما أوضحنا:

{ والذٌن أمنوا وهاجروا وجاهدوا فً سبٌل هللا والذٌن آووا
ونصروا أولبك هم المإمنون حقا لهم مؽفرة ورزق كرٌم }

تقوم على التمسك بالكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضً هللا

األنفال ٗ7

عنهم ومن أخذ عنهم من التابعٌن وتابعً التابعٌن ومن تابعهم
بإحسان.

 و قال تعالى مخاطبا الصحابة رضوان هللا علٌهمَ { :فإِنْ آ َم ُنواِب ِم ْث ِل َما آ َم ْن ُت ْم ِب ِه َف َق ِد اهْ َتد َْوا } البقرةٖٔ7:

والسلفً:

(ٖ) الصحابة هم من زكاهم النبً صلى هللا علٌه وسلم و أمرنا

هو من ٌقدم فهم الصحابة على كل فهم أخر للكتاب والسنة -

بإتباع طرٌقتهم عند االختالؾ فً فهم األمور:

خاصة فً أبواب االعتقاد  -وٌلتزم بما أجمعوا علٌه وال ٌخرج
عن أقوالهم فٌما اختلفوا فٌه  -وٌلتزم بهذا الفهم اعتقادا وعمال

 -قال صلى هللا علٌه وسلم:

ودعو ًة إلٌه فً أي زمان أو مكان .
َ
اس َق ْرنًِ) [رواه الشٌخان]
(خ ٌْ ُر ال َّن ِ
وهنا ٌؤتً دابما السإال المكرر من المناوبٌن:
 وقال صلى هللا علٌه وسلم أٌضاً:*ألٌس الصحابة رجال لهم عقول كعقولنا ،بل قد جاء الكثٌر من
س َّن ِة
س َّنتًِ َو ُ
(فإنه من ٌعش منكم فسٌرى اختالفا كثٌراَ ،ف َعلَ ٌْ ُك ْم بِ ُ
ضوا َعلَ ٌْ َها ِبال َّن َوا ِج ِذ وإٌاكم
ا ْل ُخلَ َفاءِ
الراشِ دٌِنَ المهدٌٌنَ ،ع ُّ
َّ

بعدهم ٌصفون بالذكاء ورجاحة العقل فً التارٌخ اإلسالمً،
فلماذا التمسك بفهم الصحابة رضوان هللا علٌهم دون ؼٌرهم ؟؟*

ومحدثات األمور ) [حدٌث حسن صحٌح]
واإلجابة على ذلك هامة وٌسٌرة بإذن هللا على من تؤمل وصدق
فهذا توجٌه صرٌح من النبً صلى هللا علٌه وسلم لألمة جمعاء

فً بحثه عن الحق وهى من عدة وجوه:

أن تلتزم بفهم أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم عند وقوع
(ٔ ) الصحابة رضوان هللا علٌهم هم أعلم األمة بكتاب هللا تعالى

االختالؾ ،بل جاء األمر بالتمسك الشدٌد بذلك مشب ًها األمر فً

ؼضا طر ًٌا ٌوضح
ومراد هللا تعالى فً كتابه فعلٌهم نزل القرآن
ً

شدة التمسك به بالعض على النواجذ

لهم الصواب من أفعالهم فً أثناء وقوعها وٌعالج مشاكلهم
الواقعة فً حٌاتهم  ،وهم من استمعوا إلى بٌان النبً صلى هللا

(ٗ) أن هإالء الصحب الكرام هم صمام أمان هذه األمة فكان

علٌه وسلم لما أشكل علٌهم فهمه من مراد هللا تعالى فً كتابه،

انقضاء جٌلهم بداٌة لظهور البدع والفتن ،كما أن ترك طرٌقة

كما أنهم هم أعلم األمة بسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم فهم

فهمهم للكتاب والسنة سبب فً وقوع الفتن والمحن.

حفظة أقواله و مشاهدو التطبٌق العملً للنبً صلى هللا علٌه

والدلٌل على ذلك هو قول النبً صلى هللا علٌه وسلم  [:النجوم

وسلم فً أعماله وتوجٌهاته التً أمر بها صلى هللا علٌه وسلم .

أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد  ،وأنا أمنة
ألصحابً فإذا ذهبتُ أتى أصحابً ما ٌوعدون  ،و أصحابً أمنة
ألمتً فإذا ذهب أصحابً أتى أمتً ما ٌوعدون ] .رواه مسلم
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(٘) أنهم رضوان هللا علٌهم أشد الناس تمس ًكا بما أخذوه عن

فعلى ما ذكر أعاله ٌظهر لكل صادق منصؾ لماذا نتمسك بفهم

النبً صلى هللا علٌه وسلم من كتاب وسنه ومتابعة له ال ٌفرقون

الصحابة رضوان هللا علٌهم ونتشبث بذلك فً وصؾ المنهج

فً العمل بٌن صؽٌر وكبٌر أو بٌن واجب ومستحب .

السلفً الحقٌقً بالرؼم من هذا الهجوم المتواصل لهدم هذا
المفهوم ،حتى وصل األمر ببعضهم حٌنما قلت حٌلته فً رد هذه

( )ٙأنهم رضوان هللا علٌهم كانوا أهل اجتهاد ونظر ٌملكون

األسباب الواضحة المذكورة أعاله إلى الكالم بالمتناقضات...

أدوات االجتهاد [ العلم التفصٌلً بالكتاب والسنة – لٌس مجرد
معرفة أسباب النزول بل معاٌشتها بؤنفسهم – رجاحة العقل –

حٌث ٌقر بؤن الصحابة هم من قام بإرساء قواعد الدٌن وحماٌته

الفراسة والفطنة – العلم باللؽة – القدرة على االستنباط ]،

لكنه فً ذات الوقت ٌدعى أن هذا كان ٌتطلب منهم استمرارٌة

فتوفرت عندهم واكتملت لدٌهم بما ال ٌكون عند ؼٌرهم

الجهاد فً سبٌل هللا والذي شؽلهم عن تعلم مسابل أصول
اإلٌمان ودراستها.

( )7أنهم أعلم الناس باللؽة الفصٌحة ٌ ،علمون مشهورها
وؼرٌبها وأسالٌبها البالؼٌة ولم ٌعرفوا لحن اللسان ولم تلحقهم

والرد على مثل هإالء ال ٌحتاج إلى كثٌر إٌضاح فهذا خطؤ جسٌم

شوابب العجم فهم أفهم الناس بالمعنى المراد من اللفظ.

وتفسٌر مقلوب ألنه ال ٌمكن تفسٌر االنتصارات المذهلة
للصحابة فً جهادهم إال فً ضوء فهمهم المنضبط لعقٌدة

( )8إجماع األمة جٌالً بعد جٌل على جاللتهم وإمامتهم والشهادة

اإلسالم الصحٌحة واستجابتهم لتطبٌقها عملٌا  ،كما قال تعالى :

لهم بالعدالة والصالح  ،فهم أهل صالح وتقوى ،وزهد وورع،

( وعد هللا الذٌن آمنوا منكم وعملوا الصالحات لٌستخلفنهم فً

حرٌصون على اْلخرة ،معرضون عن الدنٌا ،فسهل علٌهم

األرض كما استخلؾ الذٌن من قبلهم و لٌمكنن لهم دٌنهم الذي

االنقٌاد للحق ،وانفتحت لهم أبواب الهدى والعلم ،ولهم فً ذلك

ارتضى لهم ولٌبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ٌعبدوننً ال ٌشركون

باع ونصٌب ال ٌلحقهم فٌه من بعدهم..

بً شٌبا ً ) [النور،]٘٘ :

 -قال هللا تعالى { :واتقوا هللا وٌعلمكم هللا } [ البقرة]ٕ8ٕ :

بل إن الصحابة رضوان هللا علٌهم هم الذٌن اجتذبوا ؼٌرهم من
الشعوب ذات الحضارات العرٌقة فً ذلك الوقت إلى الدخول فً

قال ابن مسعود ( :إن هللا نظر فً قلوب العباد فوجد قلب محمد

اإلسالم بفهمهم الصحٌح ألصول اإلٌمان وتطبٌقاته العملٌة.

خٌر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه برسالته  ،ثم نظر فً قلوب
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خٌر قلوب العباد

كما أن هذا االدعاء مخالؾ لما علٌه أهل الحق من أن النبً -

فجعلهم وزراء نبٌه ٌ ،قاتلون على دٌنه  ،فما رآه المسلمون

صلى هللا علٌه وسلم  -وضح ألصحابه حقابق الدٌن ولم ٌترك

حسنا فهو حسن وما رأوه سٌبا فهو عند هللا سًء )

شٌبا ً إال وبٌنه لهم سواء من األمور الماضٌة كبدء الخلق أو
األمور الؽٌبٌة كالمالبكة وأحوال اْلخرة  ،و أن الدٌن قد كمل

 -و عن ابن عمر رضً هللا عنهما:

قبل وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم و أخذه الصحابة منه تاما

( كان أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خٌر هذه األمة

وطبقوه كامال وبلؽوه لمن بعدهم وافٌا ،كما قال تعالى { :الٌوم

قلو ًبا ،وأعمقهم عل ًما ،وأقلهم تكل ًفا ،اختارهم هللا عز -وجل

أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسالم

لصحبة نبٌه ونقل دٌنه ) .

دٌنا}،

(  )9أنهم رضوان هللا علٌهم أعظم من بذل الؽالً والنفٌس بل

وإال فإن هذا االدعاء مإداه أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم بلػ

وضحوا اختٌارا بؤرواحهم وأموالهم فً سبٌل نشر هذا الدٌن
ّ

قرآنا ال ٌفهم معناه وتكلم بؤحادٌث ال ٌفهم معناها وأن الصحابة

وإٌصاله للعالمٌن ،فهم أحرص الناس على إبالؼه للخلق طب ًقا

والتابعٌن كذلك *وهذا ضالل عظٌم* فالنبً صلى هللا علٌه وسلم

لمراد هللا على ما فهموه من رسول هللا بال تؽٌٌر وال تبدٌل.

بٌن ألصحابه معانً القرآن كما بٌن لهم ألفاظه فقد قال هللا تعالى
12

{ :لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم } [النحل ، ]ٗٗ :وهذا البٌان
ٌتناول اللفظ والمعنى.
ٌتبع بإذن هللا
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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وسابل التواصل ب ٌْن الستر والفضٌحة

باأللفاظ ،وإطالق العبارات المشٌنة ،والنكات الجنسٌة الموحٌة،
والكلمات الخلٌعة ،وطرٌقة السوقة والدهماء!

كتبه /حسنً المصري
وؼاب عن هإالء جمٌ ًعا المعانً االخالقٌة الراقٌة التً أرشدنا
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

سرا
إلٌها دٌننا ،وأمرنا بها ربنا؛ فلٌس مِن المروءة إن عرفت ًّ
ب أن تجاهر به وتعلنه ،بل هذا
أن تفشٌه أو إن وقعت فً ذن ٍ

فطفرة هابلة فً التكنولوجٌا الحدٌثة ووسابل التواصل

منا ٍ
س َت َر ُم ْسلِ ًما َ
ؾ تما ًما لتعالٌم اإلسالم الحنٌؾ ،فـ(مَنْ َ
س َت َرهُ هللاُ
ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة) (متفق علٌه)ُ ( ،كل ُّ أ ُ َّمتًِ ُم َعا ًفى إِ َّال ال ُم َجاه ِِرٌنَ َ ،وإِنَّ

االجتماعً ٌبدو أنها لن تقؾ عند حدو ٍد معٌنةٍ ،وأنها سوؾ
تتطور بصور ٍة مذهلةٍ ،ومرعبة كذلك.

س َت َرهُ
ص ِب َح َو َقدْ َ
الر ُجل ُ ِباللَّ ٌْ ِل َع َم ًالُ ،ث َّم ٌُ ْ
مِنَ ال ُم َجاه ََر ِة أَنْ ٌَ ْع َمل َ َّ
َّ
ار َح َة َك َذا َو َك َذا) (متفق علٌه).
هللا ُ َعلَ ٌْهَِ ،ف ٌَقُولٌََ :ا فُالَنُ َ ،ع ِم ْلتُ ال َب ِ

ثم تؤتً طرٌقة استخدام البشرٌة لها ،وهل تستخدمها بصور ٍة
مثالٌ ٍة ومفٌدة أم ال؟

وخفً عن هإالء وأولبك أن األصل فً مجتمع المسلمٌن أنه

وبالطبع عندما نتحدث عن ذلك ٌقفز إلى أرض الواقع طرٌقة

مجتمع الطهر والعفاؾ ،والنقاء والتقى؛ ولذلك جعل هللا عقوبة

مر ٌعلن
ب إسالمٌ ٍة وعربٌة ،لنتفاجؤ
استخدامنا نحن كشعو ٍ
بواقع ٍّ
ٍ

المبلػ عن واقعة الزنا ثمانٌن جلدة ،وإن رآها ثالثة نفر أقل مِن
أربعة ،كالحبل فً الببر ،فعقوبة الثالثة حٌنب ٍذ الجلد ،والحكمة

وضوح أننا نسٌر مع هذه الوسابل فً الطرٌق الخاطا ،بل
بكل
ٍ
المد ِّمر لشعوبنا فكر ًٌّا وثقاف ًٌّا وتربو ًٌّا ،بل وجسد ًٌّا!

فً ذلك تضٌٌق دابرة االعالن عن الفاحشة فٌضٌق شٌوعها ب ٌْن
الناس ،فٌقل ارتكابها وٌزداد عندهم شناعتها فٌستمر المجتمع

ت -عافانا هللا -بنماذج مِن األجٌال،
ولعلنا ال نتفاجؤ بعد سنوا ٍ

نموذجا ٌُحتذى ،قال -تعالى:-
المسلم فً طرٌق الطهر والنقاء
ً
ت ُث َّم َل ْم ٌَؤْ ُتوا ِبؤ َ ْر َب َع ِة ُ
اجلِدُو ُه ْم
ص َنا ِ
اء َف ْ
شهَدَ َ
( َوالَّذٌِنَ ٌَ ْرمُونَ ا ْل ُم ْح َ
َث َمانٌِنَ َج ْل َد ًة َو َال َت ْق َبلُوا لَ ُه ْم َ
شهَادَ ًة أَ َب ًدا َوأُولَبِ َك ُه ُم ا ْل َفاسِ قُونَ )

المستقبل إن لم ٌتم تدارك هذا الواقع.

(النور ،)ٗ:وأضاؾ الى عقوبة البدن بالجلد ،عقوبة رد الشهادة

ً
وعقال
مسخ لصور ٍة مشوه ٍة إلنسان الؽرب المرٌض قل ًبا
وسلو ًكا ،ثم نرى مِن هإالء َمن ٌمسكون بزمام القٌادة لألمة فً

والحكم بالفسق حتى ٌتوب مِن هذا السلوك؛ سلوك التشنٌع ولو

مفتوحا على مصراعٌه ،ومِن جمٌع الجهات
ولقد أصبح العالم
ً

بالصدق!

دون حدو ٍد وال قٌود ،والجمٌع ٌرى الجمٌع وٌتابع الجمٌع،
وٌستطٌع أن ٌعرؾ ما ٌقوم به ،ومجتمعاتنا اإلسالمٌة والعربٌة

فتؤمل ذلك ،وتؤمل معه حال المسلمٌن فً وسابل التواصل التً

تسارع باستخدام هذه الوسابل بالصورة السلبٌة المدمرة؛

أصبحتْ وسٌلة للتقاطع بنشر الفضابح والفظابع عن النفس

فالرجال والنساء ،والكبار والصؽار ،والشباب والفتٌات ،كلهم

واألهل ،واألصحاب واألؼراب دون أدنى مباالة ،بل -أحٌا ًنا-

ٌصلون إلى بعضهم البعض حتى ٌدخلون م ًعا ؼرؾ النوم

بمباهاةٍ ،وكؤن العقول انتكست ،واألخالق ارتكست.

لبعض
والمعٌشة ،وٌتابعون لبعض كل كبٌرة وصؽٌرة ،وٌعلنون
ٍ
فنسؤل هللا أن ٌتوب علٌنا وعلى المسلمٌن ،وأن ٌسترنا

ما ٌقومون به وٌفكرون به ،وٌؤكلونه وٌلبسونه!

والمسلمٌن ،وأن ٌنزل على مجتمعاتنا رحمة مِن عنده ٌؽنٌنا بها
ثم هذا ٌسب ذاك وهذه تدعو على تلك وأخرى تفضح فالنة،

عن رحمة َمن سواه.

وذاك ٌنقل محادثته السرٌة للعامة ،وأخرى ترد على ذاك بإرسال
صوره ،ومعارك تثار ،وشجارات تقع ،وضؽابن الصدور

موقع أنا السلفً

وأحقادها تتؤجج ،وجرابم قتل وخطؾ وتروٌع وابتزاز بسبب ذلك

www.anasalafy.com

كله ،وكؤن المجتمعات أصٌبت بهوس االفتضاح والتعدي
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الصالة ...الصالة

نسؤل هللا العفو والمؽفرة والستر ،لتقصٌرنا وضعؾ هممنا ،وقلة
طاعتنا.

كتبه /حنفً مصطفى
اللهم أصلحنا وأصلح عبادك المإمنٌن ،وأعنا على ذكرك
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

وشكرك وحسن عبادتك.

فإن الصالة أعظم األعمال أهمٌة فً حٌاة المسلم ،فهً وصٌة

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

النبً -صلى هللا علٌه وسلم -عند موته ألمته ،وهو ٌقول:
ص َال َةَ ،و َما َملَ َكتْ أَ ٌْ َما ُن ُك ْم) (رواه أحمد وابن ماجه ،وصححه
(ال َّ

موقع أنا السلفً

األلبانً).

www.anasalafy.com

فتب ٌَّن أن بها صالح العبد واألمة ،وهً مٌزان االسالم فً قلب
العبد ومٌزان محبة الرحمن ،وهً الطرٌق الموصل إلى الجنان،
والنجاة مِن النٌران وهً عصمة للعبد مِن الفواحش والمنكرات
أن أحسنها وكملها ،وجملها بالخشوع واالطمبنان ،والمحافظة
علٌها فً وقتها كما أمر هللا وأحب وهً أعظم أسباب الفالح
والنجاح ،والتوفٌق والتسدٌد ،وإعانة الرب للعبد ،وهً سبب
القرب مِن الرحمن ،وطرد الشٌطان والنجاة مِن وساوسه
وخطراته ،ومكره وكٌده.
وهً مِن أسباب دخول جنة الفردوس ووراثتها ،وسكناها وعلو
الدرجات والقرب مِن مكانة النبً -صلى هللا علٌه وسلم -فً
الجنان ،ومجاورة الرحمن ،ومصاحبة النبٌٌن ،والصدٌقٌن،
والشهداء والصالحٌن.
وكان السلؾ الصالح -رضً هللا عنهم -لهم مع الصالة ما ٌثٌر
وٌحٌر العقول مِن المحافظة على أوقاتها وإدراك تكبٌرة اإلحرام
والخشوع فٌها ما ٌجعل َمن جاء بعدهم مثلنا ٌستصؽر نفسه أمام
هإالء األكارم الكاملٌن أصحاب الهمم والقمم فً إدراك معالً
ً
عمال
األمور مِن الكماالت فً الطاعات والمداومة والسبق إلٌها
ب ا ْل َع َم ِل إِلَى هللاِ أَدْ َو ُم ُه
بقول النبً -صلى هللا علٌه وسلم( :-أَ َح ُّ
َوإِنْ َقل َّ) (رواه مسلم).
وكما قالت عابشة -رضً هللا عنها -عن النبً -صلى هللا علٌه
وسلمَ " :-كانَ َع َمل ُ ُه دٌِ َم ًة" (متفق علٌه) ،وإنا لنستحًٌ مِن هللا
ومِن أنفسنا إذا نظرنا إلى حال سلفنا وحال أنفسنا مِن التفاوت
الكبٌر والفارق العظٌم.
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عِ َبر مِن قصص األنبٌاء (ٔٔ)

اإلمام محمد القرضً على أن الذبٌح هو إسماعٌل بتناقض
البشارة بوالدة إسحاق وأنه سٌولد له ٌعقوب مع كونه هو
ض ِح َكتْ َف َب َّ
ش ْر َناهَا
ام َرأَ ُت ُه َقابِ َم ٌة َف َ
الذبٌح كما فً قوله -تعالىَ ( :-و ْ

كتبه /أسامة شحادة

وب) (هود.)7ٔ:
بِإِ ْس َحاقَ َومِنْ َو َراءِ إِ ْس َحاقَ ٌَ ْع ُق َ

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

وللٌوم ،وبرؼم ما تعرض له اإلنجٌل والتوراة مِن التحرٌؾ

أ -إسماعٌل -علٌه السالم:-

كثٌر مِن مواضعه-؛ إال أن
والتبدٌل والضٌاع -تسببتْ فً تناقض ٍ
فٌه إشارات تطابق رإٌة القرآن الكرٌم ،فبعض نصوص التوراة

إن مِن أهم ال ِع َبر والفوابد فً القصص القرآنً :تصحٌح

تصرح بؤن
تصرح أن الذبٌح هو االبن الوحٌد ،ونصوص أخرى
ِّ
ِّ

المفاهٌم ،وبٌان الحق والصحٌح مِن أخبار السابقٌن مِن األمم

إسماعٌل هو االبن األول إلبراهٌم -علٌه السالم ،-مما ٌتوافق مع

واألنبٌاء وما جرى لهم ،وتخلٌص البشرٌة مِن األوهام

القرآن الكرٌم.

والشابعات ،وتحقٌق القدوة الصالحة بخٌرة البشر ،وهم األنبٌاء
-علٌهم الصالة والسالم-؛ مما ٌؤخذ بؤٌدهم للرقً والفالح،

وإنكار الٌهود أن إسماعٌل هو الذبٌح سببه الحقد والحسد؛ ألن

صصِ ِه ْم عِ ْب َر ٌة
وعمارة األرض بالحق والخٌر (لَ َقدْ َكانَ فًِ َق َ
صدٌِقَ الَّذِي َبٌْنَ ٌَدَ ٌْ ِه
ِألُولًِ ا ْألَ ْل َبا ِ
ب َما َكانَ َحدٌِ ًثا ٌُ ْف َت َرى َولَكِنْ َت ْ
َو َت ْفصِ ٌل َ ُكلِّ َ
ش ًْءٍ َوهُدًى َو َر ْح َم ًة لِ َق ْو ٍم ٌُ ْإ ِم ُنونَ ) (ٌوسؾ.)ٔٔٔ:

الٌهود مِن ذرٌة إسحاق ،بٌنما العرب والنبً -صلى هللا علٌه
وسلم -مِن ذرٌة إسماعٌل ،وال ٌزال حسد الٌهود وحقدهم على
العرب والمسلمٌن قاب ًما للٌوم ،وهو سبب مكابدهم للمسلمٌن
سواء فً زمن الدولة العثمانٌة على ٌد ٌهود الدونمة ،أو ع ْبر

ومِن قضاٌا التارٌخ التً تعرضتْ للتحرٌؾ :تعٌٌن شخصٌة

دولتهم اللقٌطة التً تسعى دو ًما لقتل أهل فلسطٌن وتهجٌرهم،

الذبٌح مِن أبناء إبراهٌم -علٌه السالم ،-فبٌنما ٌُشٌع الٌهود

ً
فضال
ونشر اإللحاد والكفر بٌنهم ،وتروٌج اإلدمان ب ٌْن شبابهم،

والنصارى أن الذبٌح هو إسحاق -علٌه السالم ،-وهو االبن

عن سعٌها الدابم بحٌاكة الدسابس ب ٌْن الدول المسلمة ،وإرسال

الثانً إلبراهٌم -علٌه السالم ،-وقلّدهم فً ذلك بعض المسلمٌن!

الخالٌا التجسسٌة ،وتصدٌر األفكار الهدامة لهم ،والمنتجات

بوضوح إلى أن الذبٌح هو االبن األول
فإن القرآن الكرٌم ٌشٌر
ٍ
إلبراهٌم ،وهو إسماعٌل -علٌه السالم ،-كما فً قوله -تعالى:-

ب لألراضً الزراعٌة ع ْبر
المضرة بهم ،كما حصل مِن تخرٌ ٍ
البذور الزراعٌة المهجنة والمعدلة وراث ًٌّا ،وؼٌرها كثٌر.

صالِحٌِنَ .
َب لًِ مِنَ ال َّ
ٌِن َ .ر ِّب ه ْ
ِب إِلَى َر ِّبً َ
( َو َقالَ إِ ِّنً َذاه ٌ
س ٌَ ْهد ِ
َف َب َّ
س ْع ًَ َقال َ ٌَا ُب َن ًَّ إِ ِّنً أَ َرى
ٌِم َ .فلَ َّما َبلَ َػ َم َع ُه ال َّ
ش ْر َناهُ بِ ُؽ َال ٍم َحل ٍ
ت ا ْف َعلْ َما ُت ْإ َم ُر
فًِ ا ْل َم َن ِام أَ ِّنً أَ ْذ َب ُح َك َفا ْن ُظ ْر َم َاذا َت َرى َقالَ ٌَا أَ َب ِ
شا َء َّ
س َت ِج ُدنًِ إِنْ َ
ٌن .
هللا ُ مِنَ
َّ
َ
اب ِرٌنَ َ .فلَ َّما أَ ْسلَ َما َو َتلَّ ُه لِ ْل َج ِب ِ
الص ِ
الر ْإ ٌَا إِ َّنا َك َذلِ َك َن ْج ِزي
ص َّد ْقتَ ُّ
َو َنا َد ٌْ َنا ُه أَنْ ٌَا إِ ْب َراهٌِ ُم َ .قدْ َ

موقع أنا السلفً
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ٌم .
ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ  .إِنَّ َه َذا لَ ُه َو ا ْل َب َال ُء ا ْل ُمبٌِنُ َ .و َف َد ٌْ َناهُ بِ ِذ ْب ٍح َعظِ ٍ
س َال ٌم َعلَى إِ ْب َراهٌِ َم َ .ك َذلِ َك َن ْج ِزي
َو َت َر ْك َنا َعلَ ٌْ ِه فًِ ْاْلخ ِِرٌنَ َ .
ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ  .إِ َّن ُه مِنْ عِ َبا ِد َنا ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َ .و َب َّ
ش ْر َنا ُه ِبإِ ْس َحاقَ َن ِب ًٌّا مِنَ
ار ْك َنا َعلَ ٌْ ِه َو َع َلى إِ ْس َحاقَ َومِنْ ُذ ِّر ٌَّتِ ِه َما ُم ْحسِ نٌ
الصالِحٌِنَ َ .و َب َ
َّ
َو َظالِ ٌم لِ َن ْفسِ ِه ُم ِبٌنٌ ) (الصافات.)ٖٔٔ-99:
فهذه اْلٌات تقرر وجود ابنٌن إلبراهٌم -علٌه السالم -أولهما:
إسماعٌل ،تعرض لالبتالء واالختبار بالذبح ،وبعد تجاوز
االمتحان ،جاءت البشارة باالبن الثانً ،وهو :إسحاق ،واستدل
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(متفق علٌه) ،وقالَ ( :م َثل ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ فًِ َت َوادِّ ِه ْمَ ،و َت َرا ُح ِم ِه ْم،
س ِد إِ َذا ا ْ
سا ِب ُر
اعى َل ُه َ
ض ٌو َتدَ َ
ش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ
َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َثل ُ ا ْل َج َ
س َه ِر َوا ْل ُح َّمى) (متفق علٌه).
س ِد بِال َّ
ا ْل َج َ

َاج َر إِلَ ٌْ ِه ْم(
) ٌُ ِح ُّبونَ َمنْ ه َ
كتبه /محمد القاضً
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

التقاطع والتشاحن مِن مفسدات األخوة اإلٌمانٌة ،ومِن قواطع
المحبة ،وإذا نظرت إلى األسباب المإدٌة للقطٌعة؛ تجد المنافسة

ت عدٌدة ،ومدحهم
فقد وصؾ المولى -جل َّ وعال -الصحابة بصفا ٍ

على المسإولٌات والمناصب منافسة ؼٌر حمٌدة ٌإدي إلى

بخالل تخلقوا بها ،هذه الصفات كانت السبب الربٌسً لكً
ٍ

التحاسد والتباؼض ،وهذه األمراض الخبٌثة تودي باألخوة

ت قلٌلةٍ ،ومِن هذه الصفات :تلك المحبة
ٌسودوا العالم فً سنوا ٍ

اإلٌمانٌة وروح المحبة ب ٌْن اإلخوة ،فٌجب أن ننتبه لهذه الثؽرة

التً كانت سابدة بٌنهم مِن لحظة وطبت أقدام المهاجرٌن

التً ٌلج منها الشٌطان الرجٌم ،وٌبث مِن خاللها سمومه،

المدٌنة ،تلك المحبة التً أخبر بها هللا -جل َّ وعال -فً القرآن إذ

وكذلك -بل أشد! -سوء الخلق وبذاءة اللسان ،والحدة فً الطبع،

ار َو ْاإلٌِمَانَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم
ٌقول المولى -سبحانهَ ( :-والَّذٌِنَ َت َب َّو ُءوا ال َّد َ
اج ًة ِم َّما أُو ُتوا
ُور ِه ْم َح َ
َاج َر إِلَ ٌْ ِه ْم َو َال ٌَ ِجدُونَ فًِ ُ
ٌُ ِحبُّونَ مَنْ ه َ
صد ِ
ص ٌة َومَنْ ٌُوقَ ُ
ش َّح
صا َ
َو ٌُ ْإثِرُونَ َع َلى أَ ْنفُسِ ِه ْم َولَ ْو َكانَ ِب ِه ْم َخ َ

وعدم مراعاة مشاعر اْلخرٌن حٌن توجٌه الخطاب إلٌهم ولو
نصحا ،فإن مراعاة مشاعر المتلقً هدي نبوي وسلوك
كان
ً
مصطفوي.

َن ْفسِ ِه َفؤُولَبِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِحُونَ ) (الحشر.)9:

كل هذا -وؼٌره كثٌر -مِن األخالق الواجبة ،الواجب تعلمها

ٌصؾ لك المولى ما فً صدور األنصار تجاه المهاجرٌن ،وال

والتخلق بها ،واألخالق الرذٌلة الواجب تجنبها وال ُبعد عنها مِن

ٌنببك مثل خبٌر ،فالمحبة هنا محبة حقٌقٌة ،ولٌستْ محبة

أجل الحفاظ على المحبة اإلٌمانٌة ب ٌْن المإمنٌن.

مصطنعة ،فهً قابمة على اإلٌمان باهلل ورسوله ،والمشاركة فً
الطاعات والقربات ،وتحمل مسبولٌة الدٌانة.

موقع أنا السلفً
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فعله عندما آخى ب ٌْن المهاجرٌن واألنصار ،وكان مِن أول
األعمال التً قام بها -صلى هللا علٌه وسلم-؛ ألنه ٌعرؾ ما
أثر فً الدعوة إلى هللا ،فالدعوة إلى هلل
للمحبة واألخوة مِن ٍ
تحتاج إلى المحبة حاجة الدم الى العروق التً ٌتدفق فٌها،
مكان فً الدنٌا مع اتباعهم
فوجود قلوب متحابة متؤلفة فً أي
ٍ
للشرع وتعظٌمهم لألوامرٌ ،عنً نجاح الدعوة وانتشارها
وتؽلؽلها فً قلوب الناس ،فالمحبة فً هللا هً الحضن الدافا
التً تتهٌؤ فٌه البذور لإلنبات ،وللزرع أن ٌإتً أكله ،وفوات
المحبة ب ٌْن اإلخوان وتآكلها خطر كبٌر ٌهدد الدعوة فً أي
مكان.
ل َك أن تتخٌل تسرب أسباب الشقاق وما أكثرها فً هذه األٌام إلى
صفوؾ أبناء الدعوة الواحدة ،مِن التقاطع والتدابر والتشاحن
ب واهٌةٍ ،مردها فً نهاٌة األمر إلى الدنٌا وحظ النفس،
ألسبا ٍ
وقد حذر مِن ذلك المصطفى -صلى هللا علٌه وسلم -وقالَ ( :ال
ضوا َو َال َت َق َ
اط ُعواَ ،و ُكو ُنوا عِ بَادَ هللاِ إِ ْخ َوا ًنا)
سدُوا َو َال َت َبا َؼ ُ
َت َحا َ
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أدب الحوار (ٕ)

أو ٌكون ذلك سب ًبا فً ظهور صاحب الباطل علٌه؛ لضعؾ
حجته ،ف ٌُلبس صاحب الباطل بذلك على الناس فً تروٌج باطله؛

كتبه /سامح بسٌونً

علم إجمالً وتفصٌلً
لذلك فالواجب على المحاور أن ٌكون على ٍ

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

بما ٌحاور فٌه؛ ال سٌما إن كان مِن شرع هللا المطهر كتا ًبا
ً
وسنة ،وكذلك العلم بالواقع الذي ٌتعلق بموضوع الحوار

فـنستكمل حدٌثنا فً هذا الجزء مع األدب الثانً مِن آداب

ً
ً
ومقنعا
وتفصٌال حتى ٌكون على هدى مِن أمره،
إجماال
والنقاش
ً

الحوار.

لؽٌره بما لدٌه مِن حق.
موقع أنا السلفً
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ٕ -اإللمام بال َم ّ
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علم
ق ْبل الدخول فً الحوار ٌجب أن ٌكون المتحاور على
ٍ
بالمسؤلة التً سٌكون الحوار عنها؛ ألنه إن لم ٌكن اإلنسان ذا
علم بما ٌحاور مِن أجله؛ فهو بذلك مذموم عند هللا ،وال ٌجوز له
ٍ
ً
أصال حتى ال ٌفسد مِن حٌث أراد اإلصالح،
أن ٌدخل فً الحوار
ٌر ٍة أَ َنا
س ِبٌلًِ أَدْ ُعو إِلَى َّ ِ
هللا َعلَى َبصِ َ
فقد قال -تعالى( :-قُلْ َه ِذ ِه َ
َو َم ِن ا َّت َب َعنًِ) (ٌوسؾ ،)ٔٓ8:فجعل البصٌرة شر ًطا فً الدعوة إلى
هللا -تعالى ،-والحوار مِن أعظم أسالٌب الدعوة ،وهو مِن سبل
األنبٌاء وأتباعهم فً تبلٌػ الحق الذي معهم.
وذم -سبحانه وتعالى -أقوا ًما ٌجادلون بؽٌر علم ،وجعل ذلك فً
اس مَنْ ٌُ َجا ِدل ُ
حقٌقته اتباعا للشٌطان ،فقال -تعالىَ ( :-ومِنَ ال َّن ِ
هللا بِ َؽ ٌْ ِر ِع ْل ٍم َو ٌَ َّتبِ ُع ُكل َّ َ
ان َم ِرٌ ٍد) (الحج.)ٖ:
فًِ َّ ِ
ش ٌْ َط ٍ
 وذم كذلك أهل الكتاب فً محاجتهم فٌما لٌس لهم به علم ،فقالاج ْج ُت ْم فٌِ َما لَ ُك ْم بِ ِه ِع ْل ٌم َفلِ َم
سبحانه وتعالى( :-هَا أَ ْن ُت ْم هَإُ الءِ َح َس لَ ُك ْم بِ ِه عِ ْل ٌم َو َّ
هللاُ ٌَ ْعلَ ُم َوأَ ْن ُت ْم ال َت ْعلَمُونَ )
اجونَ فٌِ َما لَ ٌْ َ
ُت َح ُّ

(آل

عمران.)ٙٙ:
علم أو إعدا ٍد -وإن
فحٌن ٌدخل بعض الناس فً حوارا ٍ
ت دون ٍ
كان معه الحق ،-فإنه ٌفسد أكثر مما ٌصلح؛ ألنه :إما أن ٌنزلق
علم ،فٌكون بذلك م َمن ٌدعو إلى هواه
لإلفتاء أو الكالم بؽٌر ٍ
ورأٌه وشٌطانه ،وتلك مصٌبة كبرى فٌكون حاله كحال مِن قال
ضلَّ ُه َّ
هللا ُ َعلَى ِع ْل ٍم
هللا فً حقهم( :أَ َف َرأَ ٌْتَ َم ِن ا َّت َخ َذ إِلَ َه ُه ه ََوا ُه َوأَ َ
ص ِر ِه ِؼ َ
ش َاو ًة َفمَنْ ٌَ ْهدٌِ ِه مِنْ
س ْم ِع ِه َو َق ْلبِ ِه َو َج َعل َ َعلَى َب َ
َو َخ َت َم َعلَى َ
هللا أَ َف َال َت َذ َّكرُونَ ) (الجاثٌة.)ٕٖ:
َب ْع ِد َّ ِ
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صاحِبٌِك
لقد
وس ِخ َط على َ
رضً هللاُ عن َك َ
َ

كما تشٌر القصة إلى معنى عظٌم ،وهو :أن االبتالء بالسراء
والرخاء قد ٌكون أصعب مِن االبتالء بالشدة والضراء ،وأن

كتبه /جمال فتح هللا عبد الهادي

الٌقظة للنفس فً االبتالء بالخٌر ،أولى مِن الٌقظة لها فً
االبتالء بالشر.

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

كثٌر هم أولبك الذٌن ٌصبرون على االبتالء بالمرض والضعؾ،

فعن أبً هرٌرة -رضً هللا عنه -أنه سمع رسول هللا -صلى هللا
ص َوأَ ْق َر َع
علٌه وسلمٌ -قول( :إِنَّ َثالَ َث ًة فًِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ :أَ ْب َر َ

ولكن قلٌل هم الذٌن ٌصبرون على االبتالء بالصحة والقدرة،
كثٌرون ٌصبرون على الفقر والحرمان فال تتهاوى نفوسهم وال

هلل َ -ع َّز َو َجلَّ -أَنْ ٌَ ْب َتلِ ٌَ ُه ْم( ) ...متفق علٌه).
َوأَ ْع َمى ،بَدَ ا ِ َّ ِ

تذل ،ولكن قلٌل هم الذٌن ٌصبرون على الؽنى والثراء!

فاقتضت حكمة هللا -جل َّ وعال -أن تكون حٌاة اإلنسان فً هذه

وهذا عبد الرحمن بن عوؾ -رضً هللا عنهٌ -قول" :ا ْب ُتلٌِ َنا َم َع
صلَّى َّ
ص َب ْر َناُ ،ث َّم ا ْب ُتلٌِ َنا
ول َّ ِ
الض َّراءِ َف َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمِ -ب َّ
هللا َ -
َر ُ
س ِ
ص ِب ْر" (رواه الترمذي ،وحسنه األلبانً).
س َّراءِ َب ْعدَ هُ َف َل ْم َن ْ
ِبال َّ

مزٌجا مِن السعادة والشقاء ،والفرح والترح ،والؽنى
الدار
ً
والفقر ،والصحة والسقم ،وهً حٌاة سرٌعة التقلب ،جزء مِن
االبتالء واالمتحان الذي مِن أجله ُخلق اإلنسان .فعلى المسلم أن
ٌعلِّق قلبه باهلل -تعالى -فال ٌخاؾ إال منه ،وال ٌرجو إال إٌاه.

ولعل السر فً ذلك أن الشدَّ ة تستنفر قوى اإلنسان وطاقاته،
وتثٌر فٌه الشعور بالتحدِّ ي والمواجهة ،وتشعره بالفقر إلى هللا -

ربنا -جل َّ وعالٌ -بتلً عباده بالضراء كما ٌبتلٌهم بالسراء ،وله

التضرع واللجوء إلٌه ،فٌهبه هللا الصبر ،أما
تعالى ،-وضرورة
ُّ

على العباد عبودٌة فً الحالتٌن ،فٌما ٌحبون وفٌما ٌكرهون،

السراء؛ فإن األعصاب تسترخً معها ،وتفقد القدرة على الٌقظة

فؤما المإمن فال ٌجزع عند المصٌبة ،وال ٌٌؤس عند الضابقة،

والمقاومة ،فهً توافق هوى النفس ،وتخاطب الؽرابز الفطر ٌَّة

وال ٌبطر عند النعمة ،بل ٌعترؾ هلل بالفضل واإلنعام ،وٌعمل

فٌها ،مِن حب الشهوات واإلخالد إلى األرض فٌسترسل اإلنسان

جاهدً ا على شكرها وأداء حقها ،وأما الفاجر والكافر ف ٌَ ْف َرق عند

معها شٌ ًبا فشٌ ًبا ،دون أن ٌشعر أو ٌدرك أنه واقع فً فتنة،

البالء ،وٌضٌق مِن الضراء ،فإذا أعطاه هللا ما تمناه ،وأسبػ

ومِن أجل ذلك ٌجتاز الكثٌرون مرحلة الشدة بنجاح ،حتى إذا

ً
فضال عن أن
علٌه نعمه كفرها وجحدها ،ولم ٌعترؾ هلل بها،

جاءهم الرخاء سقطوا فً االبتالء ،كما فعل األبرص واألقرع،

ٌعرؾ حقها ،وٌإدي شكرها.

وذلك شؤن البشر ،إال مِن عصم هللا ،فكانوا م َمن قال فٌهم رسول
ِن ،إِنَّ أَ ْم َر ُه ُكلَّ ُه
هللا -صلى هللا علٌه وسلمَ ( :-ع َج ًبا ِألَ ْم ِر ا ْل ُم ْإم ِ

مِن التوحٌد واألدب :أن تنسب الشفاء والؽنى إلى هللا وحده ( َقدْ
ُك ْنتُ أَ ْع َمى َف َر َّد َّ
ص ِري) ،وهنا جاء موعد االمتحان الذي
هللاُ َب َ
ٌفشل فٌه الكثٌر ،وهو "امتحان السراء والنعمة".

َخ ٌْ ٌر) (رواه مسلم) ،فالٌقظة للنفس فً حال السراء أولى مِن
الٌقظة لها فً حال الضراء ،والصلة باهلل فً الحالٌن هً وحدها
الضمان.

إن هذه القصة تب ٌِّن بجالء أن االبتالء سنة جارٌة وقدر نافذ ،قال
سبحانهَ ( :-و َن ْبلُو ُك ْم بِال َّش ِّر َوا ْل َخ ٌْ ِر فِ ْت َن ًة) (األنبٌاء)ٖ٘:؛ لٌتمٌز

كما تإ ِّكد القصة على أن خٌر ما ُتحفظ به النعم شكر هللا -جلَّ

المإمن مِن ؼٌره ،والصادق مِن الكاذب ،وتتم ٌَّز معادن الناس،

مبنً على ثالثة أركان
وعال -الذي وهبها وتفضل بها ،وشكره
ٌ

فٌنقسمون إلى مإمنٌن صابرٌن ،وإلى مدَّعٌن أو منافقٌن ،وعلى

ال ٌتحقق بدونها:

قدر دٌن العبد وإٌمانه ٌكون البالء ،وفً المسند عن سعد بن
اس
سول َ هللاِ أَ ُّ
أبً وقاص -رضً هللا عنه -قال :قلتُ ٌَ :ا َر ُ
ي ال َّن ِ
أَ َ
صالِحُونَ ُ ،ث َّم ْاألَ ْم َثلَُ ،ف ْاألَ ْم َثل ُ مِنَ
ش ُّد َبال ًء؟ َقالَْ ( :األَ ْنبِ ٌَا ُءُ ،ث َّم ال َّ
ب دٌِنِ ِه)
س ِ
الر ُجل ُ َع َلى َح َ
اسْ ٌُ ،ب َت َلى َّ
ال َّن ِ

أولها :االعتراؾ بها باط ًنا.
ظاهرا.
وثانٌها :التحدث بها
ً

(رواه أحمد والترمذي،

وصححه األلبانً).
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وثالثها :تصرٌفها فً مراضٌه ومحابه؛ فبهذه األمور الثالثة
تحفظ النعم مِن الزوال ،وتصان مِن الضٌاع.
َمن َ
ش َكر النعمة ،وأعطى الفقراء زاده هللا ؼنى ،وبارك له ،و َمن
بخل فقد عرض نفسه لزوال النعمة وسخط الرب القابل( :لَبِنْ
ش َك ْر ُت ْم ألَ ِزٌ َد َّن ُك ْم َولَبِنْ َك َف ْر ُت ْم إِنَّ َع َذابًِ لَ َ
َ
شدٌِ ٌد) (إبراهٌم.)7:
ومِن فوبد القصة :عبادة المراقبة هلل -تعالى.-
والحمد هلل رب العالمٌن.
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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بذور الحٌاة

من قرر أن ال ٌؤخذ كل األمور بمحمل شخصً ومن قرر أن
ٌنتقً فً حدٌثه أرقى األلفاظ ومن قرر أن ٌكون سهال هٌنا لٌنا

كتبه /أحمد خلٌل خٌر هللا

ومن قرر أن ٌبذل كامل جهده فً المتاح والممكن من بنى
عالقته بالناس على هذه األركان الٗ فقد ؼرس فً حٌاته بذور

بعض القرارات فً الحٌاة ال تكون مجرد قرارات ولكن إذا تم

حٌاة ُتنبت فً حٌاته حٌاة فوق الحٌاة.

دعمها تتحول إلى بذور حٌاة تن ُبت شجرتها وتتزٌن بثمرها مع
الوقت فإن القرار بذرة والبذرة تحتاج إلى ُتربة حاضنة ورعاٌة

من قرر أن ٌكون صادقا وإن ٌتحرى الصدق فً أقواله وأفعاله

دابمة فكم من قرارات ماتت فً مهدها وكم من قرارات كانت

ومشاعره ونٌته من قرر أن ٌتبنى منهجٌة الصدق من الداخل

بداٌة حٌاة وأول بذرة أن تكون صاحب قرار.

إلى الخارج من قدم المصداقٌة على الكارٌزما والمصداقٌة تتؽلب
على الكارٌزما فً كل المواجهات من قرر أن ٌدفع فواتٌر صدقه

كل من قرر القرارات األتٌة فً حٌاته فقد ؼرس فً حٌاته بذور

وأعلى الفواتٌر ثمنا فً العالم هً ثمن فواتٌر الصدق.

حٌاة.

قد ؼرس فً حٌاته بذور حٌاة من قرر أن تكون مصادر شحنه

من قرر أن ٌتوقؾ عن الشكوى وأن ٌتخذ عقلٌة الحل أسلوب

داخلٌة ولم ٌعتمد على أحد فً ذلك لثانٌة وإن ُوجدت بعض

للتعامل فكثرة الشكوى ٌتبعها التوقؾ عن العمل ثم ٌتبعها تبنً

الشواحن الخارجٌة الداعمة تمسك بها ولكنه لم ٌتعلق بها أبدا

عقلٌة الضحٌة وكارثة صاحب عقلٌة الضحٌة أن كل من حوله

من لم ٌتؽٌر ُخلقه و ُظرفه مهما ساءت بٌبته َ
وظرفه من حمل

ٌعرفون مرضه وهو وحده الذي ال ٌشعر.

حاله معه بإذن هللا وكانت صالته ونسكه ومحٌاه ومماته هلل.

من قرر أن ٌكون له ُحلم والحلم مثل صٌانة السٌارة ٌحتاج إلى

من قرر أن "ٌقلل" وقت التؤثر بالذم والنقد الهدام وتدرب على

عناٌة دورٌة ومن صنع حلمه صنعه بإذن هللا ال ُحلم ٌركز الجهود

ذلك وقلت ٌقلل ألن إنهابه شبه مستحٌل قال ﷻ(:ولقد نعلم أنه

وٌهون المجهود وال ٌجعل لإلبداع حدود من كان له حلم أصبح

ٌضٌق صدرك مما ٌقولون )وهذا فً من ُ
شرح صدره ﷺ

بٌنه وبٌن النوم جفاء وأصبحت الراحة عنده عناء من لم ٌكن له

فماذا عنا نحن لن ٌتؽٌر البشر ولكن ما ٌتؽٌر هو رد فعلك تجاه

حلم فلٌكن حلمه ان ٌكون له حلم.

أفعال البشر زجاجً الشخصٌة هو الذي ٌصاب بشروخ مع كل
من قرر أن ٌرتفع بمقاٌٌسه فً األداء ولم ٌرضى بالمستوى

نقد.

المتواضع والقرارات التً تتخذها تحدد الشخصٌة التً ستكون
علٌها بعد سنوات بإذن هللا ووضع مقاٌٌس ألداء أي مهمة

من قرر أن ٌتخذ حسن الخلق ورقً األسلوب قرار شخصً بعٌدا

وتحوٌل األداء المنخفض إلى عدو قرار ربٌسً فً رحلة حٌاتك

عن مع من ٌتعامل أو أٌن حسن الخلق أثقل شًء فً المٌزان

أسوء ما فً األداء المنخفض هو تحوله إلى أسلوب حٌاة.

ووسٌلة القرب من النبً العدنان ﷺ وحسن الخلق اختبارات
لحظٌة خاصة عند الخالؾ الخصومة السفر النسب والمعامالت

من قرر أن ٌبدأ بالتحسٌن المستمر كإجراء ٌومً وقدم منهجٌة

المالٌة.

أدومه وإن قل وعلم أن التحسٌن المستمر خٌر من الكمال
األخالق رأس مال من ال مال له وراقً الخلق راقً المنزلة.

المإجل فالرؼبة فً الكمال حٌلة نفسٌة أضاعت الكثٌر من
التحسٌنات الصؽٌرة الدابمة التً تصنع الفارق.

من قرر أن ٌقرأ باستمرار وجدٌة وشؽؾ من صاحب الكتاب
التحسٌنات الصؽٌرة تتحقق ألنها ُتصدق ودابم مستمر نادرا ما

والكلمة وأول ما صحب كتاب هللا ثم عشق بعده القراءة قل لً

ٌفشل بإذنه ﷻ.

ماذا تقرأ؟ أقل لك من أنت والكتب التً تقرأها األن هً
شخصٌتك بعد خمس سنوات من األن نحن لسنا أمة اقرأ فقط
21

موقع أنا السلفً

نحن أمة اقرأ باسم ربك وما من مشكلة تواجهنا إال واقرأ جزء
من حلها.

www.anasalafy.com
من قرر أن ٌكون النسخة األولى من نفسه و ال ٌكن النسخة
الثانٌة من ؼٌره كن نفسك فكل مٌسر لما خلق له كن نفسك ألن
المجهود الذي ستبذله فً تقلٌد ؼٌرك أضعاؾ أضعاؾ المجهود
الذي ستبذله لتكون نفسك كن نفسك ولكن عظم نقاط قوتك وقم
بإدارة نقاط ضعفك تطور تعلم تمٌز سافر ؼامر صاحب من
ٌطورك.
من قرر أن ٌهتم بصحة جسده ألنه له علٌه حق وهو البٌت الذي
سٌسكن فٌه إلى نهاٌة العمر من قرر أن ٌمارس رٌاضة وٌضبط
نومه وطعامه من قرر أن ٌكون الماء هو مشروبه المفضل
والسكر هو عدوه األول من قرر أن ٌدعوا بدعاء النبً ﷺ
عملٌا اللهم عافنً فً جسدي ومتعنا اللهم بقواتنا أبدا ما
أحٌٌتنا.
من قرر أن ٌحمل عقلٌة العمل الجماعً أن ٌُكمل نفسه بؽٌره أن
ٌُبارك أعماله ببركة الجماعٌة أن ٌُعلً قٌمة التعاون وٌجعل
األولوٌة لقٌمة الشورى من علم أن مجموع ذكاء الكل أعظم من
أذكى فرد فٌنا من قدم وحدة الصؾ على هوى النفس من أخر
"أنا" وقدم "نحن" لنرقى من صنع المجد بمجموع العدد.
من قرر أن ال ٌجعل فشله نهاٌة العالم ونظر إلى الفشل على أنه
درس وتجربة من علم أنه لٌس بمعصوم وأن الخطؤ جزء من
تكوٌنه اإلنسانً من علم أن التوبة واإلنابة صنعة المقربٌن ال
المذنبٌن فقط ولم ٌتخذ ذنبه وطن لٌس العٌب أن تفشل لكن
العٌب أن تصبػ كل حٌاتك بلون فشلك الفشل محطة قبل نجاح.
من قرر أن ٌحمل عقلٌة الجدٌة و ٌُبعد عقلٌة التبرٌر قدر
استطاعته من أٌقن أن "خذ الكتاب بقوة "أسلوب حٌاة وال بدٌل
عن الجدٌة بوعً من ربط جدٌته برإٌة ومإشرات أداء وتؽذٌة
عكسٌة فكم من جدٌة تسمع لها ضجٌجا وال ترى لها طحٌنا ومن
أعظم عالمات الجدٌة العمل فً الممكن والمتاح بعزم وأمل.
من قرار أن ٌٌجامل لكن لٌس على حساب عقٌدته وقٌمه ومبادبه
من قرر أن ٌكون هناك ممٌز.
22

همسات تربوٌة (ٔ) مرحلة الطفولة

نسؤل هللا التوفٌق واإلعانة.
موقع أنا السلفً

كتبه /محمود عمارة

www.anasalafy.com

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛
فتعد مرحلة الطفولة مِن أهم المراحل العمرٌة فً بناء شخصٌة
الفرد؛ فهً حجر األساس الذي ٌبنى علٌه كل ما هو آتٍ؛ لذا
مرب أن ٌولً هذه المرحلة مزٌ ًدا مِن االهتمام.
ٌنبؽً على كل
ٍّ

وتنقسم هذه المرحلة إلى ثالث مراحل داخلٌة:
 الطفولة األولى( :المبكرة) ،وهً مرحلة ما ق ْبل المدرسة. الطفولة الوسطى :مِن عمر  ٙسنوات إلى  8سنوات ،وهًالموازٌة للصؾ األول والثانً والثالث االبتدابً.
 الطفولة األخٌرة :مِن عمر  9سنوات إلى ٕٔ سنة ،وهًالموازٌة للصؾ الرابع والخامس والسادس االبتدابً.
و ٌُستفاد مِن التقسٌم السابق أن طفل كل مرحلة ٌختلؾ عن طفل
ً
فمثال طفل العام الثالث ٌختلؾ عن طفل العام
المرحلة األخرى،
الثامن ،عن الحادي عشر ،وذلك مِن حٌث قدراته وإمكاناته،
ت
ومٌوله وحاجاته ،وإن كانوا جمٌ ًعا ٌشتركون فً سما ٍ
وخصابص عامة.
مرب سواء كان أ ًبا أو أ ًما أو معل ًما أو محف ًظا أو
فحري بكل
ٍّ
مرشدً ا ٌتعامل مع هذه المرحلة أنٌ :تعرؾ على الخصابص
العامة لكل مرحلة كخطوة أولى ثم ٌتعرؾ على الخصابص التً
تمٌز كل مرحلة عن التً تلٌها.
ولكون مرحلة الطفولة الوسطى هً التً ٌنطلق فٌها الطفل إلى
المدرسة االبتدابٌة فتكثر مصادر التلقً بالنسبة له ،فنشرع -
شرح مبسطٍ للخصابص العامة لطفل المرحلة
بإذن هللا -فً
ٍ
االبتدابٌة؛ حتى ٌتسنى لنا فهم تصرفات وسلوكٌات أبنابنا،
وٌسهل علٌنا التوجٌه التربوي المناسِ ب لهم.
ت قصٌر ٍة بعنوان" :همسات تربوٌة مع
وذلك فً سلسلة مقاال ٍ
طفل المرحلة االبتدابٌة".
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فتاوى دٌ /اسر برهامً
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هل ٌجب على االبن طاعة الوالدٌن فً مفارقة الزوجة

حكم كتابة عبارة" :وال تستحق إال بؤقرب األجلٌن

سٌبة الخلق؟

الموت أو الطالق" فً قابمة المنقوالت

السإال:

انسؤال:

ابنً تعرؾ علً بنت متحررة ،وكانت على عالقة بصاحبه ،وبعد

تؼض انحًٕاخ ْ-ساٍْ هللا -ذصط ػهٗ كراتح ػثاضجٔ" :أذؼٓس

ذلك تعرؾ علٌها ابنً وقدمها لً بصورة البنت الخجولة

تطزْا فٕض طهثٓا تحانرٓا انري كاَد ػهيٓا" تمائًح انًُمٕالخ

المنطوٌة التً ال تعرؾ أي شًء فً الدنٌا ،وهً تكبره بؤربع

انعٔجيح التُرٓا ،تيًُا يطيس انرطاب أٔ األظٔاج ل ْثم انسذٕل

سنٌن ،وأنا وأبوه وكل العابلة ال نعرؾ أي شًءٍ عنها ،فتزوجها

اسرثسانٓا تؼثاضجٔ" :ال ذسرحك إال تؤلطب األجهيٍ :انًٕخ أٔ

وبعد ذلك اكتشفتُ كل شًء عنها ،وأنا اْلن مصدومة ،وال أرٌد

انطالق"ٔ ،لس أزٖ شنك إنٗ فسد كثي ٍط ِيٍ انرطاب نرطثرٓى،

التعامل معهما ،وذلك ألنً فهمت أن البنت جعلت ابنً مفتو ًنا

ٔانطالق ل ْثم انسذٕلٔ ،انسؤال:

بكل تصرفاتها ،وهو طٌب وضعٌؾ أمامها ومتخوؾ عندما

 -1يا حكى كراتح ْصِ انؼثاضجٔ ،انؼثاضج انثسيهح؟

ً
أطفاال أن ٌكونوا مثلها.
تنجب

َ -2طيس صيغح شطػيح نمائًح انًُمٕالخ ذضًٍ حك انًطأجٔ ،ال

وأنا قد طلبتُ منه أن ٌطلقها ،لكنه أصر على البقاء معها ،ولم

ذكٌٕ سيفًا يسه ً
طا ػهٗ ضلثح األظٔاج.

ٌسمع كالمً رؼم أنً هددته بقطٌعته وعدم رضابً عنه؛ ألنه
كذب علٌنا وخدعنا فً هذه المرأة .وأنا أرٌد أن أعرؾ مِن

انجٕاب:

خٌر.
حضرتك كٌؾ أتصرؾ؟ وماذا أفعل؟ وجزاك هللا كل ٍ
انحًس هللٔ ،انصالج ٔانسالو ػهٗ ضسٕل هللا ،أيا تؼس؛
الجواب:
 -1فحانرٓا انري كاَد ػهيٓا -انًُمٕالخ -ال ذهعيّ؛ ألَٓا أ ِشَد في
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد؛

اسرؼًانٓا ،فانؼثاضج األَ ْٔنٗ" :تحانرٓا انري ْي ػهيٓا"ٔ .ػثاضج:
"ال ذسرحك إال تؤلطب األجهيٍ" يجؼهٓا كانصساق انًؤذط ،تًا

فإذا أمر األم أو األب ابنهما بمفارقة امرأة لفساد دٌنها ،والخوؾ

فيٓا يا أذد تّ انعٔجح؛ فال يصح ْصا.

على أوالده مِن سلوكها؛ كان الز ًما له أن ٌفارقها ،أما لمجرد
ب شخصٌ ٍة دنٌوٌة فال ٌلزمه ذلك.
أسبا ٍ

 -2يَكرة" :يمط انعٔج تؤٌ ػهيّ نعٔجرّ فالَحٔ ،في شيرّ
ٔضًاَّ انًُمٕالخ اآلذيح." ... :

وأنصحكِ بالصبر واستمرار النصح البنكِ ؛ فسوؾ ٌدرك ٌو ًما ما
قٌمة هذه النصٌحة.

موقع أنا السلفً
موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com

www.anasalafy.com

25

هل ٌلزم األخ النفقة على أخٌه المرٌض نفس ًٌّا؟

هل َمن ٌقول األذكار المطلقة مابة مرة مِن الذاكرٌن هللا
كثٌرا والذاكرات؟
ً

انسؤال:

انسؤال:

ني أخ غيط يرعٔج ٔسُّ  43سُح ْٕٔ ،يًرُغ ػٍ انؼًم يغ

ُّ
انحث ػهٗ اإلكثاض يُٓا ٔيالظيرٓأ ،ضذة
كثيط ِيٍ األشكاض ٔضز

ساليرّ جسسيًا ،فٓم يجة ػه َّي انُفمح ػهيّ ْٕٔ تصحرّ؟ ْٔم
يطيضا َفسيًا يؼاَي ِيٍ انشؼٕض تؤٌ انُاغ
يررهف انحكى نٕ كاٌ
ً

هللا ػهيّ ٔسهىٔ ،-انحٕلهحٔ ،انثالياخ انصانحاخٔ ،غيط شنك،

يرآيطٌٔ ػهئّ ،يطفض انرؼايم يؼٓى؟

ػهٗ شنك انثٕاب انؼظيى :كاالسرغفاضٔ ،انصالج ػهٗ انُثي -صهٗ
فكيف يًكٍ نإلَساٌ ػًهيًا أٌ يحمك ْصا؛ ألَّ يغ طهة األضظاق

انجٕاب:

ٔانًشاغم ال يًكٍ اإلكثاض ،نكٍ ً
يثال يًكٍ أٌ يفؼم أشٓط األشكاض
انًطهمح كم ٔاحس  111يطج ،فٓم ْصا ِيٍ اإلكثاض أو يكثط ِيٍ شكط

انحًس هللٔ ،انصالج ٔانسالو ػهٗ ضسٕل هللا ،أيا تؼس؛

يٕو يا زٌٔ ذحسي ٍس (حرٗ ال يمغ في انثسع اإلضافيح) يغ
يا في ٍ
اإلذياٌ تثميح األشكاض تانحس األزَٗ نيحصم نّ أَّ يكثط ِيٍ ْصا

يطيضا َفسيًا
فال ذهعو انُفمح إال يغ انؼجع ػٍ انكسةٔ ،إشا كاٌ
ً

انصكط؟ َفغ هللا تكى.

يُثغي أٌ ذؼانجِٕٔ ،ال ذرطكِٕ.
موقع أنا السلفً

انجٕاب:

www.anasalafy.com

انحًس هللٔ ،انصالج ٔانسالو ػهٗ ضسٕل هللا ،أيا تؼس؛
فيسرغم ٔلد انًٕاصالخٔ ،أٔلاخ انفطاؽ في انؼًمٔ ،أٔلاخ
االَرظاضٔ ،إشا لال ْصِ األشكاض يائح يطج ،فٕٓ كثيط -إٌ شاء هللا.-
موقع أنا السلفً
www.anasalafy.com
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الوسابط المتعددة
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عقٌدة

القرآن الكرٌم وعلومه

 -169تابع -فً ذكر مناظرة بٌن سنً وقدري (شفاء العلٌل).

 -114سورة إبراهٌم (ختمة مرتلة) .دٌ /اسر برهامً

دٌ /اسر برهامً
 -116اآلٌة (( )27تفسٌر سورة إبراهٌم) .دٌ /اسر برهامً
 -113باب ذكر اللفظٌة ومن زعم أن هذا القرآن حكاٌة للقرآن
الذي فً اللوح المحفوظ (كتاب الشرٌعة) .الشٌخ /عصام

 -125اآلٌات ( )191 -176من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة

حسنٌن

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً
 -126اآلٌات ( )191 -176من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

 -119تابع -باب ما روي فى اإلٌمان بالقدر عن جماعة من

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

التابعٌن (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

 -127اآلٌات ( )217 -192من تفسٌر الطبري (تفسٌر سورة

 -121باب مذهب عمر بن عبد العزٌز فى القدر وسٌرته فى

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

القدرٌة (كتاب القدر -اإلبانة الكبرى) .الشٌخ /عصام حسنٌن

 -128اآلٌات ( )219 -192من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة
الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

 -122القرآن من صفات هللا القدٌمة (أصول اعتقاد أهل

 -129اآلٌات ( )214 -111من تفسٌر ابن كثٌر (تفسٌر سورة

السنة) .الشٌخ /عصام حسنٌن

الشعراء) .دٌ /اسر برهامً

 -123ذكر إجماع العلماء بأن القرآن كالم هللا غٌر مخلوق
من اآلٌة  21إلى اآلٌة ( 26سورة الجاثٌة -تفسٌر ابن كثٌر).

(أصول اعتقاد أهل السنة) .الشٌخ /عصام حسنٌن

الشٌخ /عصام حسنٌن
 -188اآلٌات (( )149 -148سورة النساء -تفسٌر السعدي).
الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

حدٌث
 -188باب النوم آخر النهار (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -189باب ختان اإلناث (األدب ال ُم ْف َرد) .دٌ /اسر برهامً
 -212تابع -كتاب األحكام (الشرح المُفهم لما انفرد به البخاري
عن مسلم) .دٌ /اسر برهامً
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فقه وأصوله

تزكٌة وتربٌة ورقابق

 -117المحرمات من النساء (باب الزواج -فقه السنة) .د/

 -125كم بٌن غاٌة التزكٌة بٌن أهل السنة والصوفٌة؟ (خواطر

ٌاسر برهامً

إٌمانٌة) .د /أحمد فرٌد

 -118المحرمات بسبب الرضاع (باب الزواج -فقه السنة) .د/
ٌاسر برهامً

القوة فً اإلصالح .دٌ /اسر برهامً

 -134كٌفٌة التٌمم (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

 -149تابع -فصل من كالم عبد هللا بن مسعود (كتاب الفوائد).

 -135أنواع النجاسات (( )1دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

دٌ /اسر برهامً

 -136أنواع النجاسات (( )2دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود
 -137مسائل فً الحٌض (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

سعادة الصالة .الشٌخ /سعٌد الروبً

 -138ما ٌحرم بالحٌض والنفاس (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد

عدم نسٌان الذنوب .الشٌخ /سعٌد الروبً

محمود
أشكو من ضٌاع الخشوع وقسوة القلب (مقطع) .الشٌخ /عصام

 -139ما ٌوجبه الحٌض (دقٌقة فقهٌة) .الشٌخ /سعٌد محمود

حسنٌن
قم اللٌل إال قلٌال .الشٌخ /عصام حسنٌن
ص َفرْ  .الشٌخ /عصام حسنٌن
وال َ
 -114االستئذان (واحة األخالق) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -115العفو (واحة األخالق) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف
 -116الصدق (واحة األخالق) .الشٌخ /إٌهاب الشرٌف

فكر ومنهج
 -175تابع -فصل فى طعن الرافضً على عمر فى قضٌة
الشورى والرد علٌه (مختصر منهاج السنة النبوٌة) .دٌ /اسر
برهامً
 -111تابع -منهج تربوي خاص بالنساء .الشٌخ /عصام
حسنٌن
 -114فقه الخالف .د /باسم عبد رب الرسول
 -115فقه الخالف .د /باسم عبد رب الرسول
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اللؽة العربٌة
 -115اإلعراب الظاهر والمقدر فً فعل األمر (شرح المقدمة
اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد المعطً عبد الغنً
 -116البناء (شرح المقدمة اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد المعطً
عبد الغنً
 -117المبنً من الكلمات العربٌة (شرح المقدمة اآلجرومٌة).
الشٌخ /عبد المعطً عبد الغنً
 -118األسماء المبنٌة (شرح المقدمة اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد
المعطً عبد الغنً
 -119تدرٌبات على المبنً من األسماء (شرح المقدمة
اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد المعطً عبد الغنً
 -121باب معرفة عالمات اإلعراب (شرح المقدمة
اآلجرومٌة) .الشٌخ /عبد المعطً عبد الغنً
 -121باب معرفة عالمات اإلعراب -عالمات إعراب
األسماء -المثنى والملحق به (شرح المقدمة اآلجرومٌة).
الشٌخ /عبد المعطً عبد الغنً
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