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الـمـقدمــة

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ن، وال�����ش��اة وال�����ش��ام ع��ل��ى اأ����ش���رف الأن��ب��ي��اء 
واملر�شلن.. ثم اأما بع�د:

حتتاج الربامج الثقافية املتميزة اإىل ال�شتعانة بعد اهلل - عز وجل - 
نريد  ال��ذي  الهدف  اإىل  بامل�شتمعة  ت�شل  حتى  والهادفة؛  املتنوعة  بالِفقرات 
اإليه بكل ت�شويق واإث��ارة، وهو ما تكفله له فقراتنا املتنوعة يف هذا  الو�شول 

الكتاب - باإذن اهلل.
وتعتمد ه��ذه ال��ِف��ق��رات على اإخ����راج امل��ع��ل��وم��ات ال��دي��ن��ي��ة، وال��رب��وي��ة، 
حقول  من  غريها  اأو  والطبية،  والعلمية،  والفكرية،  والأدب��ي��ة،  والثقافية، 
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وهي  األ  التقليدية،  الطريقة  ع��ن  خمتلفة  و�شيغ  بقوالب  املختلفة  العلم 
الإلقاء املبا�شر، بطريقة �شّب املعلومات، فبالطبع هذا ما ل تقوم به الِفقرات 

املتميزة.
املعلومة،  اإىل  امل�شتمعة  يجذب  �شيء  كل  عن  تبحث  الِفقرات  ه��ذه  بل 
ويحببها اإليها، بحيث تن�شت لها وت�شغي اإليها، ويف النهاية تعمل بها، وهذا 

هو الهدف الأغلى والأثمن.
الأر�ض؛  ينبوًعا من  ال�شماء، ول  لي�شت وحًيا من  الثقافية  والفقرات 
بل هي نتاج فكري ومعريف بارع، يخرج من بطون الكتب املختلفة: الدينية، اأو 
التاريخية، اأو الأدبية اأو غريها من العلوم، التي تزخر بها الكتب وامل�شنفات 

التي اأّلفها وجمعها العلماء، واملوؤرخون، والأدباء.
ال�شر الأكرب  املنا�شب هو  الِفقرة، يف ثوبها  ويبقى قالب �شبك، وحْبك 

لنجاحها، والطاقة الفاعلة لتاأثريها.
فمثًا: املعلومة التي من املنا�شب اأن ت�شاغ بقالب هل تعلم؛ من اخلطاأ 

اأن ت�شاغ بقالب اأوائل، اأو اأواخر.
واملعلومة التي من املنا�شب اأن ت�شاغ يف قالب اأمثال من اخلطاأ اأن ت�شاغ 
يف قالب �شوؤال وجواب. وهكذا كل فقرة مبا ينا�شبها من قوالب، وكما يقال: 

مقال". مقام  "لكل 
وقد عمدنا اإىل تقدمي مقدمة �شغرية قبل عر�ض اأي ِفقرة لكي تبن 

ا لكي تذّكر بها. هدفها، وتعطي �شورة عنها، واأي�شً
     كما اأود التذكري باأن هذه الِفقرات ما هي اإل نقطة يف بحر، فابحثن 
عن اجلديد واملفيد، من الفقرات واملو�شوعات، ول تقفن عند حٍد من احلدود.
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اآي�ت وعلوم ومعجزات من 
القراآن الكرمي

القراآن الكرمي كام اهلل منزل باحلق من عنده، ل ياأتيه الباطل من بن 
يديه ول من خلفه، حمفوظ من الزيادة والنق�شان، والتحريف والتبديل.. 
اآيات  املعارف، ما تقف من بن  واأنبل  العلوم  اأ�شرف  واإن  العاملن.  تنزيل رب 
اإىل غريها من  الكتاب العزيز. وهذه العلوم واملعارف والقواعد واملعامات، 
ي�شبع منها  املبارك بن دفتيه، مل ولن  امل�شحف  التي حواها  والكنوز  ال��درر 
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العامل الإ�شامي اإىل قيام ال�شاعة، بل مل يكت�شفوا اإل النذر الي�شري من �شر 
وبديع علوم القراآن احلكيم، مع التقدم العلمي احلا�شل يف هذا العمر وتطور 
اأدق  عن  حتى  الك�شف  يف  امل�شاعدة  احلديثة  الأدوات  وتعدد  البحث  اأ�شاليب 
الأ�شياء واأ�شغر الذرات.. كل هذه الأمور �شاعدت على البحث والتنقيب عن 

كنوز واآثار وجواهر القراآن الكرمي. 
ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  ب��ج��وان��ب  ال��ت��ي اخت�شت  ف��ت��ع��ددت الكتب وال��ب��ح��وث 
جديدة،  وحكًما  اأ�شراًرا  ا�شتنباطاتهم  ثمرات  من  التف�شري  علماء  وا�شتخرج 
وكل هذه الأعمال العظيمة واجلهود احلديثة ما هي اإل قطرة يف بحر هذا 
هذا  �شحراء  يف  وذرة  احلكيم،  التنزيل  هذا  ب�شتان  يف  وورق��ة  العزيز  الكتاب 

الفرقان املبن. 
وكان لهذا الدور البارز والهتمام البالغ بعلوم القراآن الكرمي ثمرات 
يانعة ونتائج طيبة ظهرت على الفرد امل�شلم والأمة اأجمع، بل حتى على غري 

امل�شلمن، ومن هذه الثمرات ما يلي: 
1- اإقبال النا�ض على القراآن الكرمي وزيادة تعظيمه يف نفو�شهم. 

2- حماولة قراءة القراآن الكرمي بطريقة التدبر والتفكر. 
3- زيادة الإميان. 

4- اإ�شام العديد من الكفرة وامللحدين بعد وقوفهم على حقائق هذا 
القراآن احلكيم. 

5- انت�شار برامج التف�شري والإعجاز العلمي واحلقائق العلمية للقراآن 
الكرمي يف العديد من القنوات بحمد اهلل. 

اإىل غريها من الثمرات والربكات التي حلت على الكون باأجمعه. 
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العلوم  ه��ذه  ن�شر  األ وه��و  وه��ا نحن هنا يقع علينا دور مهم وعظيم، 
يت�شنى  املختلفة؛ لكي  الثقافية  الكرمي( من خال منا�شطنا  القراآن  )علوم 

لطالباتنا معرفة اأ�شرار هذا الكتاب العظيم، والتعاظ باإعجازه ومعانيه.
اإًذا.. لنجتهد مًعا، يف اإي�شال علوم هذا الكتاب اإىل اأ�شماع واأفهام بناتنا 

يف مدار�شهن، واهلل من وراء الق�شد وعليه التكان.
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ف�ض�ئل �ضور القراآن

ف�صائل �صورة الفاحتة: 

قاعد  »بينما جربيل  قال:   - ر�ضي اهلل عنهما   - ابن عبا�س  عن 
باب من  فقال: هذا  راأ�ضه  فرفع  فوقه  ا من  نقي�ضً �ضمع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عند 
فقال: هذا  ملك  منه  فنزل  اليوم،  اإال  يفتح قط  اليوم، مل  فتح  ال�ضماء 
ملك نزل اإىل االأر�س، مل ينزل قط اإال اليوم، ف�ضلم وقال: اأب�ضر بنورين 
اأوتيتهما، مل يوؤتهما نبي قبلك؛ فاحتة الكتاب، وخواتيم �ضورة »البقرة«، 

لن تقراأ بحرف منهما اإال اأعطيته« رواه م�ضلم. 
اأنزلت يف التوراة، وال يف االإجنيل، وال  ملسو هيلع هللا ىلص: »ما   وقال ر�ضول اهلل 
يف الزبور، وال يف الفرقان مثلها. واإنها �ضبع من املثاين، والقراآن العظيم 

الذي اأعطيته« متفق عليه.
بيني  ال�ضالة  ق�ضمت  تعاىل:  اهلل  »ق��ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  وق��ال   

وبني عبدي ن�ضفني، ولعبدي ما �ضاأل، فاإذا قال العبد: زب پ پ پ 
زب ڀ ڀ  قال:  فاإذا  عبدي.  حمدين  اهلل:  قال  پ ڀ  رب، 
قال  زب ٺ ٺٺ ٺ  رب،  قال:  فاإذا  عليَّ عبدي.  اأثنى  قال:  ڀ رب، 
هذا  قال:  رب،  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  قال:  واإذا  عبدي.  جمدين 

ٹ  ٹ  ٹ   زب  قال:  ف��اإذا  �ضاأل.  ما  ولعبدي  عبدي،  وبني  بيني 
هذا  قال:  رب،  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ 

لعبدي. ولعبدي ما �ضاأل«. رواه م�ضلم.
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ف�صائل �صـــورة البقرة: 

»ال  ر�ضول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص   قال :  -  اأن   عن    اأبي هريرة -  ر�ضي اهلل عنه 
جتعلوا بيوتكم مقابر اإن ال�ضيطان ينفر من البيت الذي تقراأ فيه �ضورة   

 البقرة«. رواه م�ضلم.
وعن    اأبي م�ضعود -  ر�ضي اهلل عنه -    قال:   قال النبي   ملسو هيلع هللا ىلص: » من قراأ 

باالآيتني من اآخر �ضورة البقرة يف ليلة كفتاه«. رواه البخاري.
وقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ اآية الكر�ضي دبر كل �ضالة مكتوبة، 
مل مينعه من دخول اجلنة اإال اأن ميوت«. رواه الن�ضائي و�ضححه االألباين.
وعن النعمان بن ب�ضري عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل كتب كتاًبا قبل 
اأن يخلق ال�ضماوات واالأر�س باألفي عام اأنزل منه اآيتني ختم بهما �ضورة 
الرتمذي  رواه  �ضيطان«.  فيقربها  ليال  دار ثالث  ُيقراآن يف  وال  البقرة، 

و�ضححه االألباين.

ف�صائل �صـــورة اآل عمران: 

عن اأبي اأمامة الباهلي - ر�ضي اهلل عنه -   قال:   �ضمعت ر�ضول اهلل 
 ملسو هيلع هللا ىلص   يقول: »  اقراأوا القراآن فاإنه ياأتي يوم القيامة �ضفيًعا الأ�ضحابه اقراأوا 
الزهراوين  البقرة   و�ضورة  اآل   عمران؛   فاإنهما تاأتيان يوم القيامة كاأنهما 
غمامتان اأو كاأنهما غيايتان اأو كاأنهما  فرقان  من  طري �ضواف   حتاجان 
 عن اأ�ضحابهما، اقراأوا �ضورة    البقرة  فاإن اأخذها بركة وتركها ح�ضرة وال 

ت�ضتطيعها    البطلة«. رواه م�ضلم.
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ف�صائل �صـــورة هود: 
قال اأبو بكر ال�ضديق - ر�ضي اهلل عنه - : يا ر�ضول اهلل قد �ضبت 
يت�ضاءلون"،  و"عم  و"املر�ضالت"  و"الواقعة"  "هود"  »�ضيبت�ني  ق��ال: 

و"اإذا ال�ضم�س كورت"«. رواه الرتمذي و�ضححه االألباين.
وقال -عليه ال�ضالة وال�ضالم-: »�ضيبتني هود واأخواتها قبل امل�ضيب«.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »�ضيبتني هود واأخواتها من املف�ضل«.

ف�صائل �صـــورة الإ�صراء: 
قالت عائ�ضة - ر�ضي اهلل عنها- : كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ينام حتى يقراأ 
"الزمر" و"بني اإ�ضرائيل" )اأي �ضورة االإ�ضراء(. رواه الرتمذي و�ضححه 

االألباين.
وعن العربا�س بن �ضارية - ر�ضي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: كان 
اآية«. رواه  األف  اآية خري من  ال ينام حتى يقراأ امل�ضبحات ويقول. »فيها 

الرتمذي و�ضححه االألباين.
اأو  "�ضبح"  تعاىل  بقوله  تفتتح  التي  ال�ضور  هي  وامل�ضبحات:   -
"�ضبحان".. وهي �ضورة: االإ�ضراء، احلديد، احل�ضر، ال�ضف، اجلمعة، 

التغابن، واالأعلى. 

ف�صائل �صـــورة الكهف: 
عن اأبي الدرداء - ر�ضي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حفظ 
ع�ضر اآيات من اأول �ضورة الكهف ُع�ضم من الدجال«. ويف رواية � من اآخر 

�ضورة الكهف � رواه م�ضلم.
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وقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من حفظ ع�ضر اآيات من اأول �ضورة الكهف 
جال«. �ضححه االألباين. ُع�ضم من "فتنة" الدَّ

يوم  ن��وًرا  له  كانت  اأنزلت  كما  الكهف  �ضورة  قراأ  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
القيامة، من مقامه اإىل مكة، و من قراأ ع�ضر اآيات من اآخرها، ثم خرج 
الدجال مل ي�ضره، ومن تو�ضاأ فقال: �ضبحانك اللهم وبحمدك اأ�ضهد اأن 
ال اإله اإال اأنت، اأ�ضتغفرك واأتوب اإليك، كتب يف رق، ثم جعل يف طابع، فلم 

يك�ضر اإىل يوم القيامة«. �ضححه االألباين.
ليلة  )الكهف(  �ضورة  ق��راأ  »م��ن  وال�ضالم:  ال�ضالة  عليه  وق��ال 
اجلمعة، اأ�ضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق«. �ضححه االألباين. 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ �ضورة )الكهف( يف يوم اجلمعة اأ�ضاء له من 

النور ما بني اجلمعتني«. �ضححه االألباين.

ف�صائل �صـــورة الفتح: 

َحاُبُه  َدْيِبَيِة   َواأَ�ضْ ِبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص   َمْرِجَعُه ِمْن  احْلُ َها َنَزَلْت َعَلى النَّ  َعْن  اأََن�ٍس:   اأَنَّ
ْزَن َواْلَكاآَبَة، َوَقْد ِحيَل َبْيَنُهْم َوَبنْيَ َم�َضاِكِنِهْم َوَنَحُروا  اْلَهْدَي  ُيَخاِلُطوَن احْلُ
زب ڃ ڃ رب  َقْوِلِه:  اإِىَل  زب ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ رب   َدْيِبَيِة     ِباحْلُ
ْنَيا َجِميًعا«. رواه اأحمد   َقاَل: »َلَقْد    اأُْنِزَلْت َعَليَّ اآَيَتاِن ُهَما اأََحبُّ اإَِلَّ ِمْن الدُّ

و�ضححه االألباين.

ف�صائل �صـــورة تبارك: 

 عن  اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه - عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »  اإن �ضورة 
من القراآن ثالثون اآية �ضفعت لرجل حتى غفر له وهي �ضورة تبارك الذي 

بيده امللك«. رواه الرتمذي و�ضححه االألباين.
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عن جابر - ر�ضي اهلل عنه - قال: »كان ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�ضلم ال 
ينام حتى يقراأ "اآمل تنزيل" ال�ضجدة، و"تبارك الذي بيده امللك"«. رواه 

الرتمذي و�ضححه االألباين.

ف�صائل �صـــورة الكافرون: 

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأتى  اأنه   - نوفل - ر�ضي اهلل عنه  بن  عن فروة 
اأويت اإىل فرا�ضي فقال: »اقراأ قل  اإذا  اأقوله  يا ر�ضول اهلل علمني �ضيًئا 
يا اأيها الكافرون فاإنها براءة من ال�ضرك«. قال �ضعبة اأحياًنا يقول مرة 

واأحياًنا ال يقولها. رواه الرتمذي و�ضححه االألباين. 
القراآن«.  ربع  تعدل  الكافرون  اأيها  يا  »قل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  وقال 

ح�ضنه االألباين.

�صورة الإخال�س واملعوذتني: 

عن اأبي الدرداء - ر�ضي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأيعجز اأحدكم 
اأن يقراأ يف ليلة ثلث القراآن؟. قالوا: وكيف يقراأ ثلث القراآن؟ قال: زب ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ رب تعدل ثلث القراآن«. رواه م�ضلم.
ال�ضورة  اأح��ب هذه  اإين  اهلل  ر�ضول  يا  ق��ال:  رج��اًل  وعن  اأن�س  اأن     
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب فقال: »اإن حبك اإياها يدخلك اجلنة«. رواه 

الرتمذي و�ضححه االألباين.
"قل هو اهلل اأحد" حتى يختمها  ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ  - قال ر�ضول اهلل 

ع�ضر مرات بنى اهلل له ق�ضًرا يف اجلنة«.
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ليلة  يف  خرجنا  قال:  اأبيه  عن  خبيب  بن  عبداهلل  بن  معاذ  وعن 
فاأدركته  قال:  لنا،  ي�ضلي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  نطلب  �ضديدة  وظلمة  مطرية 
ما  فقلت  قل  قال:  �ضيًئا  اأقل  فلم  قل  قال:  ثم  �ضيًئا  اأقل  فلم  قل  فقال: 
اأقول؟ قال: »قل هو اهلل اأحد واملعوذتني حني مت�ضي وت�ضبح ثالث مرات 

تكفيك من كل �ضيء«. رواه الرتمذي و�ضححه االألباين.
وعن  اأبي هريرة  - ر�ضي اهلل عنه -  قال:   اأقبلت مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص   ف�ضمع 
رجال يقراأ زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب  فقال ر�ضول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »وجبت« قلت 

وما وجبت؟ قال »اجلنة«. رواه الرتمذي و�ضحح االألباين.

معلوم�ت قراآنية

- القراآن يتكون من )30( جزًءا.
- اجلزء يتكون من حزبني.

- احلزب يتكون من اأربعة اأرباع.
- عدد �ضور القراآن )114( �ضورة.

- عدد �ضجداته )15( �ضجدة.
- اأف�ضل �ضورة يف القراآن �ضورة الفاحتة.

- اأطول �ضورة يف القراآن �ضورة البقرة.
ين يف �ضورة البقرة. - اأطول اآية يف القراآن اآية الدَّ

- اأق�ضر اآية يف القراآن يف اأول �ضورة )طه(.
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 مل�ذا اأفرد القراآن 
»النور« وجمع » الظلم�ت« ؟

حجة  اأو  الر�ضد،  اإىل  يهدي  كتاًبا  به  امل��راد  اأك��ان  �ضواء  النور  اإن 
تك�ضف النقاب عن ال�ضبهات، اأو ر�ضواًل يدعو النا�س اإىل احلق، اأو اإمياًنا 
يعمر به قلب املوؤمن، اأو عماًل يحقق ل�ضاحبه ر�ضوان اهلل... كل ذلك له 
م�ضدر واحد هو اهلل - �ضبحانه وتعاىل - الق��راآن على ذلك خري �ضاهد؛ 

قال تع�اىل: زب ہ ھ ھ  ھھ رب، وق�ال: زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئېئ رب، زب ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓرب. 

ولهذه الو�ضفات وّحد النور يف القراآن تبًعا لوحدة م�ضدره؛ وهو 
واالأر�س.  ال�ضماوات  "اهلل" نور 

اأ�ضبابها  تعددت  فقد  والظلمات،  وال�ضالل  والكفر  اجلهل  اأم��ا 
وم�ضادرها؛ فال�ضيطان �ضال م�ضل، واالأ�ضنام واالأوثان م�ضلة، واالأهواء 
تبًعا  الظلمات  تعددت  ولهذا  م�ضلون؛  �ضالون  ال�ضوء  واأ�ضدقاء  م�ضلة، 

لتعدد م�ضادرها.. واهلل اأعلم.

ت�أمالت قراآنية

اإن الذي يتاأمل اآيات القراآن يف اأثناء احلديث عن طعام اأهل اجلنة 
يالحظ اأن اهلل تعاىل يذكر الفاكهة اأواًل ثم اللحم، ويف ذلك حكمة طبية 
االمت�ضا�س  و�ضهلة  ب�ضيطة  �ضكريات  على  حتتوي  فالفاكهة  عظيمة 
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فاإنها  وبالتال  اجل�ضم،  يف  للطاقة  االأ�ضا�ضي  امل�ضدر  وهي  واله�ضم، 
ُتذهب اجلوع، بينما لو بداأ االإن�ضان باأكل اللحم اأواًل ف�ضوف يحتاج ج�ضمه 
اإىل ثالث �ضاعات حتى تكتمل عملية االمت�ضا�س، وهنا تتجلى احلكمة 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  يقول  ذل��ك؛   من 
ڤ رب )الواقعة:20(. 

اأثناء  يف  ونطبقها  العلمية  احلقيقة  هذه  نتذكر  اأن  يجب  ولذلك 
اإفطارنا يف �ضهر ال�ضيام!

عج�ئب �ضور القراآن الكرمي

- ال�ضورة الكرمية التي تكرر فيها ذكر )اليتيم( مرتني هي �ضورة 
ال�ضحى.

امل�ضحف  يف   )66( رق��م  الرتتيب  حتمل  التي  ال�ضورة  ا�ضم   -
ال�ضريف هي �ضورة التحرمي. 

- �ضميت �ضورة )االإن�ضان( بهذا اال�ضم؛ لتناولها له من اأطوار خلق 
ومناط تكليف. 

بها  العزيز  الكتاب  الفاحتة بهذا اال�ضم؛ الفتتاح  - �ضميت �ضورة 
حيث اإنها اأول القراآن يف الرتتيب. 

الليلة  اأنزلت علّي  ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد  ال�ضورة التي قال عنها ر�ضول اهلل   -
�ضورة لهي اأحب اإىل مما طلعت عليه ال�ضم�س« هي �ضورة الفتح. 

- ال�ضورة التي �ضيبت الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص هي �ضورة هود. 
- ال�ضورة التي تعدل قراءتها ربع القراآن الكرمي هي �ضورة الزلزلة. 
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- ال�ضورة التي تعدل األف اآية هي �ضورة التكاثر. 
- ال�ضورة التي من قراأها كما نزلت كانت له نوًرا يوم القيامة، كما 

ورد يف احلديث هي �ضورة الكهف. 
- االآية التي قال عنها ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »والذي نف�ضي بيده لو اأن 

رجاًل موقًنا قراأ بها على جبل لزال« هي: زب ے ے ۓ ۓ 
ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ رب )املوؤمنون:115(.

- ال�ضورة التي يطلق عليها �ضورة التوحيد هي �ضورة االإخال�س. 

عج�ئب اآي�ت القراآن الكرمي

يف  ورد  كما  العر�س،  حتت  من  نزلت  التي  الكرميات  االآي��ات   -
احلديث هي اآية الكر�ضي، وخواتيم �ضورة البقرة. 

- االآية القراآنية التي توؤكد اأن كل احلديد املوجود يف االأر�س منزل 
من ال�ضماء هي قوله تعاىل: زب ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹٹٹڤ ڤڤ ڤ ڦ رب )احلديد:25(.
- االآية التي حتتوي على خال�ضة التجربة الب�ضرية هي: زب ی جئ 
حئ مئ  ىئ  يئ جبحب خبمب  ىب يب جتحت خت مت رب )االأنبياء:24(.

الإعج�ز العلمي يف القراآن -1

رب  چ  ڃچ   ڃ  ڃ   ڄڃ  ڄ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
)االإ�ضراء:78(. 
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اأثبتت البحوث العلمية، اأن ن�ضبة غاز االأوزون يف اجلو تكون عند 
الغاز  وهذا  ال�ضم�س،  طلوع  عند  ت�ضمحل  حتى  تدريجًيا  وتقل  الفجر، 
اأن  ثبت  كما  والع�ضلي،  الفكري  للعمل  ومن�ضط  الع�ضبي  للجهاز  مفيد 
ن�ضبة )الكورتيزون( تكون يف �ضاعات ال�ضبح االأوىل وتنخف�س تدريجًيا 
ا اأن الكروتيزون يزيد ال�ضكر يف الدم، وبذلك  يف امل�ضاء، ومن الثابت طبيًّ
تولد الطاقة الالزمة وال�ضرورية للحيوية والن�ضاط اليومي، كما اأن كل 

ذلك ياأتي م�ضداًقا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف ما معناه »بورك الأمتي يف بكورها«.

الإعج�ز العلمي يف القراآن-2

قال تعاىل: زب ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  رب 
)مرمي:25(.

تبني من االأبحاث والتجارب الطبية التي اأجريت على ثمار النخيل، 
يف  الرحم  ع�ضالت  عمل  تقوي  للرحم  قاب�ضة  م��ادة  على  حتتوي  اأنها 
االأ�ضهر االأخرية من احلمل؛ فت�ضهل بذلك عملية الوالدة، وتعمل - باإذن 

اهلل - على تقليل النزيف بعد الوالدة.

الإعج�ز العلمي يف القراآن-3

زب ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک  قال تعاىل: 
کگ گ گ رب )اآل عمران:190(. 

لوال اختالف الليل والنهار ودوران االأر�س حول نف�ضها حل�ضل على 
اأر�ضنا التال: 
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من  بقعة  كل  يف  والنهار  الليل  ولت�ضاوى  الف�ضول،  النعدمت   -1
االأر�س ويف كل اأيام ال�ضنة.

2- لتفاوتت درجات احلرارة بني الليل والنهار تفاوًتا كبرًيا تنعدم 
معه اإمكانية احلياة على �ضطح االأر�س.

ال�ضحب  الرياح وتوزيع  البديع يف ت�ضريف  النظام  3- الختل كل 
واملاء يف خمتلف بقاع االأر�س.. ف�ضبحان اهلل اللطيف الرحيم بعباده.

حق�ئق علمية-1

قال تعاىل: زب ٹ ڤ ڤ رب )النباأ: 7(.
اكت�ضف العلماء اأن االأر�س تت�ضدع وتتحرك األواح ق�ضرتها ب�ضكل 
دائم، ولكن ببطء ال ُيح�ّس به؛ فاجلبل الذي يخرج من باطن االأر�س اإىل 
�ضطحها هو جمرد الوتد الذي يثبت ق�ضرة االأر�س، ولقد ثبت علمًيا اأن 
اجلبل ميتد اأربع مرات ون�ضف داخل طبقات االأر�س ال�ضفلى، ح�ضبما 

اأثبتته و�ضائل الت�ضوير الهولوغرايف.

حق�ئق علمية-2

�س: ما النتائج العلمية التي ن�ضتخل�ضها من هذه االآية: زب ڑ 
ک رب )ق: 7(؟. 

ج�-1- اأن االأر�س وا�ضعة ممتدة. 
 2-اأنها كروية. 
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حق�ئق علمية-3

)ال��ذاري��ات:  رب  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  زب  تعاىل:  ق��ال 
.)47

اأجمع علماء اللغة والتف�ضري على اأن معنى باأيٍد هو )بقوة(، ولقد 
عرف العلماء يف القرن الع�ضرين اأن الكون يف تو�ضع م�ضتمر منذ حلظة 
خلقه، ال ي�ضك يف ذلك اأحد؛ اإذ اإن املجرات تتباعد عن بع�ضها البع�س 
وعنا ب�ضرعة عظيمة، وهي كلما زادت امل�ضافة التي تف�ضلها عنا زادت 

�ضرعتها يف االبتعاد.

حق�ئق علمية-4

ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ رب )الرعد: 8(.

فالغي�س: هو)اجلنني(  االأرحام،  تف�ضده  وما  النق�س  الغي�س هو 
الذي يهلك يف رحم االأم يختفي، خا�ضة يف االأ�ضابيع املبكرة للحمل وهو 
ما مل يكت�ضفه العلم احلديث اإال اأخرًيا عن طريق املوجات فوق ال�ضوتية.

طرق غواية ال�ضيط�ن لالإن�ض�ن

 ذكر القراآن الكرمي طرق غواية ال�ضيطان يف �ضرف االآدميني عن 
طريق احلق والهدى يف اآيات عدة، منها:



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة24

ال�ضيطان  غواية  من  اأي:   ،)119 )الن�ضاء:  رب  ۓ  زب   -1
�ضرف االآدميني عن طريق احلق والهدي.

ال�ضيطان  غواية  من  اأي:   ،)119 )الن�ضاء:  رب  ۓ   زب   -2
غر�س االأماين الباطلة يف النفو�س.

3- زب ڭ ڭ ڭ ڭ رب )الن�ضاء: 119(، 
اأي: من غواية ال�ضيطان اإف�ضاد كل ما خلقه اهلل تعاىل كاماًل. 

ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   زب   -4
ۇ ۆ ۆۈ رب، اأي: من غواية ال�ضيطان تغري خلق اهلل تعاىل.

زب ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ   -5
ال�ضيطان  غواية  طرق  من  اأي:   ،)17 گ رب)االأعراف:  گ  گ  

للب�ضر �ضدهم عن احلق وحت�ضني الباطل لهم.
طرق  من  اأي:  )االأع����راف:17(،  رب  گ  گ   گ  ک  زب   -6

غواية ال�ضيطان قلة ال�ضكر هلل.
7- زب ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  
ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ رب، اأي: من غواية ال�ضيطان 

اإيقاع العداوة والبغ�ضاء بني الب�ضر.
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  زب   -8
ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ رب )طه: 120(، اأي: من غواية ال�ضيطان ت�ضمية 

االأمور املحرمة باأ�ضماء حمببة.
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الِذكر يف القراآن الكرمي

الرب يف )ثمانية( موا�ضع  واقًعا على لفظ  الِذكر مب�ضتقاته  ورد 
من القراآن الكرمي، هي: 

1- زب ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ رب )الكهف: 24(. 
2- زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھ 
ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ رب )الزمر: 45(، يف هذه 

االآية مو�ضعان للذكر.
زب ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ رب )اآل عمران:   -3

.)41
4- زب ۉ ۉ  ې ې ې ې رب )االأعراف: 205(.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ   5-زب 
ې  رب )يو�ضف: 42(.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  کک  ڑ  زب   -6
ڳ  رب )�س: 32(.

ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب   -7
ھ ھ ھ رب )االأنبياء: 42(.
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الع�ض� يف القراآن

ورد ذكر الع�ضا يف القراآن الكرمي يف اثني ع�ضر مو�ضًعا، هي: 
1- زب ڇ ڇ ڇ ڍڍ رب )البقرة: 60(. 

2- زب وئ وئ ۇئۇئ رب)االأعراف:117(. 

3- زب ڀ ٺ ٺ ٺٺ  رب  )االأعراف: 160(.

4- زب ٿ ٹ ٹ ٹٹ رب )ال�ضعراء: 63(. 

5- زب ھ ھے  ے ۓ ۓ رب )النمل: 10(. 

6- زب ڍ ڍ ڌڌ رب  )الق�ض�س: 31(. 

7- زب ڦ  ڄ رب )االأعراف: 107(. 

8- زب ڭ ڭ رب )ال�ضعراء: 32(.

9- زب ڇ ڇ ڇ رب )ال�ضعراء: 45(.

10- زب ڇ ڇ ڇ رب )طه: 18(.

11- زب ٺ ٿ ٿ رب )طه: 66(. 

12- زب ڄ ڃ ڃ رب )ال�ضعراء: 44(.
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الطني ُذِكر يف القراآن

 ورد ِذكر )الطني( يف القراآن الكرمي يف اأحد ع�ضر مو�ضًعا، هي:
1- زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈرب )اآل عمران: 49(.

2- زب ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ رب )املائدة: 110(.

3- زب ٺ ٺ ٿ رب )االأعراف: 12(.

4- زب ڳ ڱ ڱ رب )املوؤمنون: 12(.

)الق�ض�س:  رب  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   زب   -5
.)38

6- زب ھھ ھھ ے رب )ال�ضجدة: 7(.

7- زب گگ گ ڳ ڳ رب )ال�ضافات: 11(.

8- زب ں  ڻ ڻ ڻ ڻ رب )�س: 71(.

9- زب ەئ ەئ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ  ېئ رب )�س: 76(.

10- زب ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ رب )الذاريات: 33(.

11- زب ڑ ک کک ک رب )االإ�ضراء: 61(.
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�ضر ت�ضمية مكة وبكة

اإن ا�ضم )مكة( ماأخوذ من متككت العظم، اأي اجتذبت ما   قيل 
فيه من املخ، ومتكك الف�ضيل ما يف �ضرع الناقة اإذا اجتذبت ما فيه من 
لنب، وكذلك مكة جتذب لنف�ضها ما يف البالد من اأقوات، وقيل �ضميت 
اأعناق  اأما )بكة( فماأخوذة من )البك(؛ الأنها تبك  بذلك لقلة مائها، 
اجلبابرة، اأي تك�ضرهم فيذيلون لها، وبع�ضهم يقول: اأنها من )الّتباّك( 
وهو االزدحام، وفرق بع�ضهم بني )مكة( و)بكة( فقال اإن مكة هي البلد 

وبكة هو البيت. 

�ضني وجيم يف القراآن الكرمي

�س : زب ٻ پ پ پ پڀ  رب ) البقرة: 30( من املق�ضودة 
يف هذه االآية؟.

ج�: اآدم - عليه ال�ضالم - وزوجه حواء. 
من   )3 )التحرمي:  رب  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  زب   : �س 

املق�ضودة يف هذه االآية؟. 
ج�: اأم املوؤمنني حف�ضة - ر�ضي اهلل عنها - . 

�س : زب ٻ ٻ پ پ رب )عب�س( من املق�ضود به؟. 
ج� : عبداهلل بن اأم مكتوم - ر�ضي اهلل عنه - . 

�س: زب ڭڭ ۇ  رب )التوبة: 40( من املق�ضود يف االآية؟. 
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ج�: اأبو بكر ال�ضديق - ر�ضي اهلل عنه - . 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب )مرمي: 77( من املق�ضود   : �س 

به؟.
ج�: العا�س بن وائل.

اللون الأخ�ضر يف القراآن الكرمي

 ورد ذكر اللون االأخ�ضر يف القراآن الكرمي يف ثمانية موا�ضع، هي:
)االأن��ع��ام:  رب  ڻ  ڻ   ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  زب   -1

 .)99
ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ۓۓڭڭ  ے  ے  ھ  زب   -2

ۆ رب )ي�س: 80(. 
3- زب ۇئ ۇئ ۆئ  رب )يو�ضف: 43(.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  زب   -4
چچ رب )يو�ضف: 46(.

)الرحمن:  رب  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  زب   -5
.)76

6- زب ەئ وئوئ  ۇئ ۇئۆئ رب)االإن�ضان: 21(. 
7- زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ رب )الكهف: 31(. 

زب ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېې   -8
ېى ى ائ ائ رب )احلج: 63(.
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اأ�ض�ليب القراآن

 االأ�ضاليب املتبعة يف القراآن الكرمي اأربعة، هي:
1- اإخراج املعاين الذهنية يف �ضورة ح�ضية تر�ضم يف املخيلة حية 

متحركة.
2- ت�ضوير احلاالت النف�ضية واملعنوية يف �ضورة ح�ضية متخيلة. 

3- عر�س الق�ضايا املنطقية واجلدلية يف اأ�ضلوب �ضرب االأمثال، 
وذلك يف معر�س اال�ضتدالل على عظمة اخلالق وقدرته. 

اإعطاء احلركة ملا من �ضاأنه ال�ضكون وخلع احلياة على املواد   -4
كاأنها  فت�ضبح  الوجدانية؛  واالنفعاالت  الطبيعية  والظواهر  اجلامدة 

اأ�ضخا�س بارزة لها عواطفها وخلجاتها االإن�ضانية.

الأمث�ل املر�ضلة يف القراآن

االأمثال املر�ضلة املذكورة يف القراآن الكرمي كثرية نذكر منها االآتي: 
زب ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک   -1

ک رب)البقرة: 249(.
2- زب ۉ ۉ ې  ې ې رب  )االإ�ضراء: 84(. 

3- زب ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب  )االأنعام: 67(.  
4- زب ھ ھے ے ۓ رب  )يو�ضف: 41(.

5- زب ېئىئىئ رب  )يو�ضف: 51(.
6- زب ٴۇ  ۋ ۋ ۅۅ رب )املوؤمنون: 53(.  
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7- زب ڤ  ڦ ڦ رب  )احلج: 73(.
8- زب ۉ ې ېې  ې ىى رب  )فاطر: 43(. 

9- زب ڎ  ڈ ڈ ژ ژ رب  )ال�ضافات: 61(.
10- زب گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ  ڱ رب  )النجم: 58(.  

11- زب ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې رب  )الرحمن: 60(. 
12- زب ۇۇ ۆ ۆۈ رب  )احل�ضر: 14(.

13- زب جبحب خب مب ىب يب رب  )املدثر: 38(.

اأنواع الأمث�ل يف القراآن الكرمي

وردت االأمثال يف القراآن الكرمي على ثالثة اأنواع هي:
1- االأمثال امل�ضرحة وهي ما �ضرح فيها بلفظ املثل كقوله تعاىل 
رب   گگ  کگگ  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب   :

)اجلمعة: 5(. 
تعاىل:  كقوله  التمثيل  ي�ضرح  مل  التي  وهي  الكامنة  االأمثال   -2 
زب ېئ ېئ  ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  رب  

)الفرقان: 67(. 
3- االأمثال املر�ضلة: وهي التي مل ي�ضرح فيها بلفظ التمثيل كقول�ه 

ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ   زب  وقوله:   ،)81 )ه��ود:  رب  حخ  جخ  مح  زب  تعاىل: 
ې  ېې   ې  ۉ  زب  وقوله:   ،)67 رب)االأنعام:  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ىى رب  )فاطر: 43(.
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لفظ الأمث�ل يف القراآن الكرمي

ورد لفظ االأمثال يف القراآن الكرمي يف اإحدى ع�ضرة اآية وهي: 
1- زب ىئ ىئ ی ی رب )الرعد: 17(.

رب  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  زب   -2
)اإبراهيم: 25(. 

3- زب ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ رب  
)اإبراهيم: 45(.

4- زب ٺ ٿ ٿ ٿٿ  رب  )النحل: 74(.

5- زب حئ  مئ ىئ يئ جب رب )االإ�ضراء: 48(. 

6- زب ېئ ىئ ىئىئی ی ی ی جئ رب )النور: 35(. 

7- زب ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ رب)الفرقان: 9(. 

8- زب گ گگگڳ رب  )الفرقان: 39(.

ھ   ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ   زب   -9
ھ رب)العنكبوت: 43(.

10- زب ڦ ڦڦ ڦ رب )الواقعة: 23(. 

11- زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱرب )احل�ضر: 
.)21
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 فوائد �ضرب الأمث�ل يف القراآن 

ل�ضرب االأمثال يف القراآن الكرمي اآثار وفوائد عظيمة منها: 
1- تقريب الفكرة اإىل الذهن بتحويلها من معنى ذهني جمرد اإىل 

�ضورة ح�ضية م�ضاهدة. 
2- الرتغيب يف الف�ضائل واأعمال اخلري. 
3- التنفري من الرذائل وقبائح االأعمال. 

4- اإبراز الفكرة عن طريق مقارنتها ب�ضدها بهدف جتلية االأفكار 
وتو�ضيحها يف ذهن املتلقي. 

5- امتداح اأهل ال�ضالح وذم اأهل الف�ضاد. 
6- اإي�ضاح املعاين وتقرير فحواها.

 معلوم�ت عددية يف القراآن الكرمي 

- عدد اآيات القراآن الكرمي هي: )6236( اآية. 
- عدد حروف القراآن الكرمي هي: )323671( حرًفا. 

- اأطول �ضورة يف كتاب اهلل الكرمي هي �ضورة البقرة وعدد اآياتها 
)286( اآية. 

-  اأق�ضر �ضورة يف القراآن الكرمي هي: �ضورة الكوثر وعدد اآياتها 
ثالث اآيات. 

-  عدد �ضور القراآن الكرمي هو: )114( �ضورة منها )86( �ضورة 
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مكية و)28( مدنية.
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  زب  هو:  الكرمي  القراآن  يف  نزل  �ضيء  اأول    - 

ڇ رب  )العلق: 1(.

-  اآخر �ضيء نزل من القراآن  الكرمي هو: زب ېئ ىئ ىئ 
ىئ ییی رب )البقرة: 281(.

-  اأول �ضورة نزلت يف القراآن الكرمي هي: �ضورة املدثر. 
( �ضت �ضور هي: )البقرة، واآل  -  ال�ضور التي تبداأ كل منها ب�)اآمّلّ

عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، وال�ضجدة(.
وف�ضلت،  )غافر،  هي:  �ضور  �ضبع  ب�)حم(  تبداأ  التي  ال�ضور    -

وال�ضورى، والزخرف، والدخان، واجلاثية، واالأحقاف(.
-  اأعظم اآية يف القراآن الكرمي هي اآية الكر�ضي. 

 جمع القراآن الكرمي وترتيبه 

بكر  اأب��و  �ضيدنا  هو  وترتيبه  الكرمي  ال��ق��راآن  بجمع  اأم��ر  من  اأول 
ال�ضديق - ر�ضي اهلل عنه - وذلك اإثر حروب الردة؛ الأن بع�س حفظة 
الرقاع  وُجمعت   ، احل��روب  تلك  يف  ا�ضت�ضهدوا  ال�ضحابة  من  القراآن 
وحفظت عند ال�ضيدة حف�ضة زوجة الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص ... ثم متَّ جمع القراآن 
الكرمي يف عهد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه . ولذلك �ضمي م�ضحف 
املوجودة  للن�ضخة  متطابقة  الن�ضخ  بكتابة  اأمر  عثمان  و�ضيدنا   . عثمان 

عند ال�ضيدة حف�ضة واأحرق بقية الرقاع . 
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 الق�ض�ص يف القراآن الكرمي 

للق�ض�س يف القراآن الكرمي فوائد عظيمة، واأ�ضرار بليغة منها: 
1- اإي�ضاح اأ�ض�س الدعوة اإىل اهلل.

2- بيان اأ�ضول ال�ضرائع التي بعث بها كل نبي.
3- تثبيت قلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

4- ت�ضديق االأنبياء ال�ضابقني واإحياء ذكراهم.
5- اإظهار �ضدق حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

6- مقارعة اأهل الكتاب باحلجة فيما كتموه من البيان والهدى.

من اأ�ضرار القراآن

ال�ضالم دون  يو�ضف عليه  �ضيدنا  تكرار ق�ضة  ال�ضبب يف عدم  ما 
غريها من الق�ض�س؟.

يرجع ال�ضبب يف عدم تكرار ق�ضة �ضيدنا يو�ضف عليه ال�ضالم دون 
غريها من الق�ض�س يف القراآن اإىل عدة اأمور هي:

1-اأراد القراآن اأن يجعل من هذه الق�ضة م�ضتقلة بنف�ضها ملا فيها 
من العواقب الوخيمة لكل من يحيد عن احلب واالإخال�س ويكون جمبواًل 

على الغرية وال�ضر.
2-ما فيها من ت�ضبيب الن�ضوة ب�ضيدنا يو�ضف عليه ال�ضالم وت�ضمن 
االأخبار عن حال املراأة ون�ضوة افتنت باأبدع النا�س جمااًل، واأرفعهم مثااًل، 
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واأرفعهم ن�ضًبا فنا�ضب عدم تكرارها ملا فيها من االإغ�ضاء وال�ضرت عن 
ذلك.

ال�ضدة بخالف غريها من  بعد  الفرج  اخت�ضت بح�ضول  3-اأنها 
الق�ض�س فاإن ماآلها اإىل الوبال.

واحًدا  م�ضاًقا  يو�ضف  ق�ضة  و�ضاق  االأنبياء  ق�ض�س  اهلل  4-ك��رر 
اإ�ضارة اإىل عجز العرب، حيث كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لهم: اإن كان من تلقاء 

نف�ضي فافعلوا يف ق�ضة يو�ضف ما فعلت يف �ضائر الق�ض�س.

م�ضمي�ت القراآن الكرمي 

وردت عدة م�ضميات للقراآن الكرمي يف اآياته وهي:

جميد3املبارك2الكتاب1
كلمات6اأح�ضن احلديث5القراآن4
حديث9التنزيل8مبني7

نور12الوحي11بالغ10
هدى15الثاين14ب�ضائر13
املف�ضل18عربي17كالم اهلل16
كتاب21القول20النور19
نذير24العلم23الهدى22
نزل27احلق26الرحمة25
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روح30الهادي29الفرقان28
بيان33عجب32ال�ضفاء31
ذكرى36تذكرة35املوعظة34
بينات39مت�ضابه38الذكر37
منزل42مت�ضابه41الكرمي40
ال�ضدق44احلكمة43

اإذا يف القراآن
الكرمي   القراآن  بال�ضرط )اإذا( �ضبع �ضوٍر من  ا�ضتفتح اهلل تعاىل 

- االنفطار.  - التكوير.   - املنافقون.   وهي:  - الواقعة. 
- الن�ضر. - الزلزلة.   - االن�ضقاق.  

اجلم�دات يف القراآن الكرمي

ورد يف القراآن الكرمي ذكر لعدد من اجلمادات وهي: 

ال�ضخرة 3التابوت2الزجاجة 1
ال�ضرح 6التنور 5الري�س 4
ال�ضل�ضال 9الرثى 8زبر احلديد 7

الع�ضا 12اجلب 11الزرابي 10
ال�ضحاف 15االأجداث 14النمارق 13
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االأكواب 18اجلدار 17االأزالم 16
الكاأ�س 21اجلفان 20اآنية 19
االألواح 24ال�َضفينة 23بئر 22
التماثيل 27ال�ضكني 26اأباريق 25
املائدة 30ال�ضل�ضلة 29البقعة 28
الينبوع 33امل�ضباح32 احلديد31
القو�س 36القلم 35القنطار 34
املفاتيح 39القمي�س 38االإبريق 37
الفر�س 42ال�ضوامع 41القوارير 40
القدور 45الطني 44االأقفال 43
االأبواب48ال�ضجل47القرطا�س46
ال�ضوط50ال�ضرر49
جبل بلفظ االإفراد و )جبال بلفظ اجلمع(51
الكنز باالإفراد )كنز( وباجلمع كنوز52
الوعاء باجلمع واالإفراد53
احَلَجَر )باالإفراد(54
احلجارة )باجلمع(55
باب بلفظ االإفراد )واأبواب بلفظ اجلمع(56
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اأي�م ذكرت يف القراآن الكرمي

ورد يف القراآن الكرمي ذكر العديد من االأيام منها:

يوم ع�ضيب. 2يوم التناد. 1
يوم حميط. 4يوم احل�ضرة. 3
يوم م�ضهود. 6يوم الف�ضل. 5
يوم عظيم. 8يوم اجلمع. 7
يوم تطوى ال�ضماء. 10يوم اخلروج. 9

يوم يع�س الظامل. 12يوم التغابن. 11

يوم البعث. 14يوم ذي م�ضغبة. 13

يوم �ضبتهم. 16يوم تبلى ال�ضرائر. 15

يوم ينفخ يف ال�ضور. 18اليوم املوعود. 17

يوم ح�ضاده. 20يوم ال ينفع ماُل وال بنون. 19

يوم كبري.22يوم الظعن. 21

يوم عا�ضف. 24يوم االإقامة. 23

يوم ولد. 26يوم الزينة. 25

يوم ميوت. 28يوم الظلة. 27

يوم اأبعث حًيا. 30يوم الفرقان. 29
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يوم ُحَننٍي.32يوم احلج االأكرب. 31

الألوان يف القراآن الكرمي

ورد يف القراآن الكرمي �ضتة األوان وهي:
- االأحمر.  - االأ�ضود.   - االأبي�س.  
- االأزرق. - االأخ�ضر.   - االأ�ضفر.  

الألوان والو�ضف

ذكرت االألوان يف القراآن الكرمي لو�ضف �ضبعة اأ�ضياء وهي: 
2- لو�ضف ال�ضخور.  1- لو�ضف االأر�س.  

4- لو�ضف االأوراق.  3- لو�ضف النبات. 
6- لو�ضف لون االإن�ضان.  5- لو�ضف الثمار.  

7- لو�ضف األوان الع�ضل. 

اأم�كن ذكرت يف القراآن الكرمي

هناك العديد من االأماكن التي ذكرت يف القراآن الكرمي وهي:
- بكة )وهو ا�ضم اآخر ملكة( - مكة.   

- املدينة.  - يرثب.   
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- ُحنني.  - بدر.   

- احِلجْر.  - االأيكة.  

- الرقيم.  - االأحقاف.  

- الطور.  - الرْبوة.  

- الكهف.  - اجلودِي.  

عمالت ومع�دن يف القراآن الكرمي

ورد يف القراآن الكرمي ذكر العديد من املعادن والعمالت وهي: 
- الدينار.  - الدراهم.   - الورق، وهو الف�ضة.  

- الياقوت.  - الذهب.   - الف�ضة.  

- النحا�س. - احلديد.   - اللوؤلوؤ.   

ثـم�ن اآي�ت

عن ابن عبا�س- ر�ضي اهلل عنهما- اأنه قال: ثمان اآيات نزلت يف 
�ضورة الن�ضاء خري لهذه االأمة مما طلعت عليه ال�ضم�س:

ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  زب   -1
وئ وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  رب  )الن�ضاء: 26(. 

پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   -2
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ رب )الن�ضاء: 27(.

رب   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  زب   -3
)الن�ضاء: 28(.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  زب   -4
ڱ ڱ ڱں  رب  )الن�ضاء: 31(.

5-  زب ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍڌ ڌ ڎ رب  )الن�ضاء: 40(.

6- زب گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  
ڻ ڻ رب  )الن�ضاء: 110(.

7- زب ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ رب  )الن�ضاء: 48(.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  زب   -8
ڱ  ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب )الن�ضاء: 152(.

ق�لوا عن القراآن

قال د. موري�س بوكاي )الطبيب والعامل الفرن�ضي املعروف(:
فكر  اأي  دون  وذل��ك  الكرمي،  القراآن  بدرا�ضة  اأواًل  قمت  "لقد 
م�ضبق، ومبو�ضوعية تامة، باحًثا عن درجة اتفاق ن�س القراآن ومعطيات 

www.alukah.net



43 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

العلم احلديث، وكنت اأعرف -قبل هذه الدرا�ضة عن طريق الرتجمات 
اأنواًعا كثرية من الظواهر الطبيعية، ولكن معرفتي  - اأن القراآن يذكر 
كانت وجيزة، وبف�ضل الدرا�ضة الواعية للن�س العربي ا�ضتطعت اأن اأحقق 
قائمة اأدركت بعد االنتهاء منها اأن القراآن ال يحتوي على اأية مقولة قابلة 
للنقد من وجهة نظر العلم يف الع�ضر احلديث. وبنف�س املو�ضوعية قمت 
بنف�س الفح�س على العهد القدمي واالأناجيل. اأما بالن�ضبة للعهد القدمي 
�ضفر  اأي  االأول،  الكتاب  من  اأبعد  اإىل  للذهاب  حاجة  هناك  تكن  فلم 
التكوين، فقد وجدت مقوالت ال ميكن التوفيق بينها وبني اأكرث معطيات 

العلم ر�ضوًخا يف ع�ضرنا. 
يناق�س  متى  اإجنيل  ن�س  جند  فاإننا  لالأناجيل...  بالن�ضبة  واأما 
ب�ضكل جلي اإجنيل لوقا، واأن هذا االأخري يقدم لنا �ضراحة اأمًرا ال يتفق 

مع املعارف احلديثة اخلا�ضة بقدم االإن�ضان على االأر�س.
ده�ضتي  القراآن  بها  يخت�س  التي  العلمية  اجلوانب  اأث��ارت  لقد 
كبري  عدد  اكت�ضاف  باإمكان  قط  اعتقد  اأكن  فلم  البداية،  يف  العميقة 
التنوع  �ضديدة  مبو�ضوعات  اخلا�ضة  ال��دع��اوي  من  احل��د  ه��ذا  على 
منذ  كتب  ن�س  يف  ذلك  احلديثة،  العلمية  للمعارف  متاًما  ومطابقته 
اأكرث من ثالثة ع�ضر قرًنا. يف البداية مل يكن ل اأي اإميان باالإ�ضالم، 
وقد طرقت درا�ضة هذه الن�ضو�س بروح متحررة من كل حكم م�ضبق 
الو�ضف  اإىل  خا�س  ب�ضكل  منتبًها  القراآن  تناولت  تامة..  ومبو�ضوعية 
الذي يعطيه عن ح�ضد كبري من الظواهر الطبيعية. لقد اأذهلتني دقة 
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اأن تدرك  تفا�ضيل ال ميكن  بالظواهر، وهي  التفا�ضيل اخلا�ضة  بع�س 
اإال يف الن�س االأ�ضلي. اأذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي منلكها اليوم 
اإن�ضان يف ع�ضر  والتي مل يكن ممكنا الأي  الظاهرات،  عن نف�س هذه 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأن يكون عنها اأدنى فكرة.
كيف ميكن الإن�ضان - كان يف بداية اأمره اأمًيا - اأن ي�ضرح بحقائق 
ذات طابع علمي مل يكن يف مقدور اأي اإن�ضان يف ذلك الع�ضر اأن يكونها، 

وذلك دون اأن يكت�ضف ت�ضريحه عن اأقل خطاأ من هذه الوجهة؟"

مع�ين كلم�ت �ضورة الف�حتة
تف�شريهاالكلمةالآية

مربيهم ومالكهم ومدبر اأمورهمرب العاملني2
يوم اجلزاء، اأو احل�ضابيوم الدين4

6
اهدنا ال�ضراط

امل�ضتقيم 
وفقنا للثبات على الطريق الوا�ضح الذي 

ال اعوجاج فيه وهو االإ�ضالم
اليهوداملغ�ضوب عليهم7
الن�ضارى، وكذا اأ�ضباههم يف ال�ضاللال�ضالني8
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مع�ين كلم�ت �ضورة النب�أ
تف�شريهاالكلمةالآية

عن اأي �ضيء عظيم ال�ضاأن؟عم1
عن القراآن اأو البعثعن النباأ العظيم2
ردع وزجر عن االختالف فيهكال4
فرا�ًضا موطاأ لال�ضتقرار عليهااالأر�س مهاًدا6
كاالأوتاد لالأر�س لئال متيداجلبال اأوتاد7
اأ�ضناًفا ذكوًرا واإناًثا للتنا�ضلخلقناكم اأزواًجا8
قطًعا الأعمالكم وراحة الأبدانكمنومكم �ضباًتا9

�ضاتًرا لكم بظلمته كاللبا�سالليل لبا�ًضا10
حت�ضلون فيه ما تعي�ضون بهالنهار معا�ضا11
�ضموات قويات حمكمات�ضبًعا �ضداًدا12
م�ضباًحا منرًيا وقاًدا )ال�ضم�س(�ضراًجا وهاًجا13
ال�ضحائب التي حان لها اأن متطراملع�ضرات14
من�ضًبا بكرثة مع التتابعجنات األفاًفا16
اأمًما اأو جماعات خمتلفة االأحوالفتاأتون اأفواًجا18
�ضارت ذات اأبواب وطرقفكانت اأبواًبا19
كال�ضراب الذي ال حقيقة لهفكانت �ضراًبا20
مو�ضع تر�ضد وترقب للكافرينكانت مر�ضاًدا21
مرجًعا وماأوى لهمللطاغني ماآًبا22
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تف�شريهاالكلمةالآية
دهوًرا متتابعة ال نهاية لهااأحقاًبا23
نوًما اأو روًحا من حر الناربرد24
ماًء بالًغا نهاية احلرارةحميًما25
�ضديًدا ي�ضيل من جلودهمغ�ضاًقا25
جزيناهم جزاًء موافًقا الأعمالهمجزاًء وفاًقا26
تكذيًبا �ضديًداكذاًبا28
حفظناه و�ضبطناه مكتوًبااأح�ضيناه كتاًبا29
فوًزا وظفًرا بكل حمبوبمفاًزا31
فتيات ناهدات )ن�ضاء اجلنة(كواعب33
م�ضتويات يف ال�ضناأتراًبا33
مرتعة مليئة من خمر اجلنةكاأ�ًضا دهاًقا34
كالًما غري معتد به، اأو قبيًحالغًوا35
تكذيًباكذاًبا35
اإح�ضاًنا كافًيا اأو كثرًياعطاًء ح�ضاًبا36
اإال باإذنهخطاًبا37
جربيل - عليه ال�ضالمالروح38
مرجًعا باالإميان والطاعةماآًبا39
يف هذا اليوم فال اأعذبكنت تراًبا40
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مع�ين كلم�ت �ضورة الن�زع�ت
تف�شريهاالكلمةالآية

الكفار والنازعات 1 اأرواح  تنزع  باملالئكة  )اأق�ضم( 
من اأقا�ضي اأج�ضامهم

نزًعا �ضديًدا موؤملًا بالغ الغايةغرًقا 1
املالئكة ت�ضل اأرواح املوؤمنني برفقوالنا�ضطات ن�ضًطا2
ا 3 املالئكة تنزع م�ضرعة ملا اأمرت بهوال�ضابحات �ضبًحً

م�ضتقرها فال�ضابقات �ضبقا 4 اإىل  باالأرواح  ت�ضبق  املالئكة 
ناًرا اأو جنة

املالئكة تنزل بالتدبري املاأمور بهفاملدبرات اأمًرا5

يوم ترجف الراجفة6
لتبعثن )جواب الق�ضم( يوم ت�ضطرب 
الهائلة)نفخة  بال�ضيحة  االأج�����رام 

املوت(
نفخة البعث التي تردف االأوىلتتبعها الرادفة 7
م�ضطربة اأو خائفة وجلةواجفة 8
ذليلة منك�ضرة من الفزعاأب�ضارها خا�ضعة 9

اإىل احلالة االأوىل )احلياة(يف احلافرة 10
بالية متفتتةكنا عظاًما نخرة 11
رجعة غابتهكرة خا�ضرة 12
�ضيحة واحدة )نفخة البعث(زجرة واحدة 13
هم اأحياء على وجه االأر�سهم بال�ضاهرة 14
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تف�شريهاالكلمةالآية
ا�ضم الوادي املقد�سطوى 16
عتا وجترب وكفر باهلل تعاىلطغى 17
تطهر من الكفر والع�ضيانتزكى 18
معجزة الع�ضا واليد البي�ضاءاالآية الكربى 20
يجد يف االإف�ضاد واملعار�ضةي�ضعى 22
جمع ال�ضحرة اأو اجلندفح�ضر 23
عقوبة. اأو بعقوبة..نكال 25
جعل ثخنها مرتفًعا جهة العلورفع �ضمكها 28
فجعلها م�ضتوية اخللق بال عيبف�ضواها 28
اأظلمهاأغط�س ليلها 29
اأبرز نهارها امل�ضيء بال�ضم�ساأخرج �ضحاها 29
ب�ضطها واأو�ضعها ل�ضكني اأهلهادحاها 30
اأقوات النا�س والدوابمرعاها 31
اأنبتها يف االأر�س؛ كاالأوتاداجلبال اأر�ضاها 32
الداهية العظمى )القيامة(الطامة الكربى 34
اأظهرت اإظهاًرا بيًنابرزت اجلحيم 36
هي املرجع واملقام له ال غريهاهي املاأوى 39
متى يقيمها اهلل ويثبتها؟اأيان مر�ضاها 42
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مع�ين كلم�ت �ضورة عب�ص
التف�شريالكلمةالآية

قطب وجهه ال�ضريف ملسو هيلع هللا ىلصعب�س 1
اأعر�س بوجهه ال�ضريف ملسو هيلع هللا ىلصتوىل 1
يتطهر بتعليمات من دن�س اجلهل لعله يزكى 3
يتعظيذكر 4
تتعر�س له باالإقبال عليه له ت�ضدى 6
و�ضل اإليك م�ضرًعا ليتعلم جاءك ي�ضعى 8

تتلهى – تت�ضاغل وتعر�س عنه تلهى 10
حًقا اأو اإر�ضاد بليغ لرتك املعاودة كال 11
اإن اآيات القراآن موعظة وتذكرياإنها تذكرة 11
منت�ضخة يف اللوح املحفوظ يف �ضحف 13
رفيعة القدر واملنزلة عنده تعاىلمرفوعة 14
مالئكة ين�ضخونها من اللوح املحفوظ باأيدي �ضفرة 15
مطيعون له تعاىل اأو �ضادقون بررة 16
لعن الكافر، اأو عذبقتل االإن�ضان17
اأطوارا اأو هياأه ملا ي�ضلح له فقدره 19
�ضهل له طريقي الهدى وال�ضاللال�ضبيل ي�ضره 20
اأمر بدفنه يف قرب تكرمه له فاأقربه 21
اأحياه بعد موته اأن�ضره22
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التف�شريالكلمةالآية
مل يفعل ما اأمره اهلل به، بل ق�ضرملا يق�س ما اأمر23
بالنبات اأو باحلرث �ضققنا االأر�س 26
علًفا رطًبا للدواب كالرب�ضيم ق�ضًبا 28
ب�ضاتني عظاًما متكاثفة االأ�ضجارحدائق غلًبا 30
كالأً وع�ضًبا. اأو هو التنب خا�ضةاأًبا 31

ال�ضيحة ت�ضم االآذان ل�ضدتها )النفخة جاءت ال�ضاخة 33
الثانية( 

م�ضرقة م�ضيئة )وجوه املوؤمنني(م�ضفرة 38
غبار وكدورة )وجوه الكافرين(غربة 40
تغ�ضاها ظلمة و�ضواد ترهقها قرتة41

مع�ين كلم�ت �ضورة التكوير
تف�شريهاالكلمةالآية

اأزيل �ضياوؤها اأو لفت وطويتال�ضم�س كورت1
ت�ضاقطت وتهاوتالنجوم انكدرت2
اأزيلت عن موا�ضعهااجلبال �ضريت3
النوق احلوامل اأهملت بال راعالع�ضار عطلت4
جمعت من كل �ضوبالوحو�س ح�ضرت5
اأوقدت ف�ضارت ناًرا ت�ضطرمالبحار �ضجرت6
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تف�شريهاالكلمةالآية
قرنت كل نف�س ب�ضكلهاالنفو�س زوجت7
البنت التي تدفن حيةاملوءودة8

�ضحف االأعمال فرقت بني اأ�ضحابهاال�ضحف ن�ضرت10
قلعت كما يقلع ال�ضقفال�ضماء ك�ضطت11
اأوقدت واأ�ضرمت للكفاراجلحيم �ضعرت12
قربت واأدنيت من املتقنياجلنة ازلفت13

ع���ل���م���ت ن���ف�������س م��ا 14
اأح�ضرت  

)ج��واب  �ضر  اأو  خري  من  عملت  ما 
اإذا(

)اأق�ضم( و"ال" مزيدةفال اأق�ضم 15

ن��ه��اًرا باخلن�س15 تخن�س  ال�����ض��ي��ارة  ب��ال��ك��واك��ب 
وتختفي عن الب�ضر وهي فوق

االأفق، وتظهر لياًل، ثم تكن�س وت�ضترت اجلوار الكن�س 16
يف مغيبها حتت االأفق

اأقبل ظالمه، اأو اأدبر والليل اإذا ع�ضع�س17

اأقبل اأو اأ�ضاء وتبلج وال�ضبح اإذا تنف�س18

جربيل عن اهلل )جواب الق�ضم( اإنه لقول ر�ضول 19

ذي مكانة رفيعة و�ضرفمكني20
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تف�شريهاالكلمةالآية

ب�����ض��ورت��ه راآه23 ج��ربي��ل  ال���ر����ض���ول  راأى 
اخللقية

الوحي وخرب ال�ضماءالغيب 24

ببخيل فيق�ضر يف تبليغهب�ضنني 24

مع�ين كلم�ت �ضورة النفط�ر
تف�شريهاالكلمةالآية

ال�ضماء 1
ان�ضقت عند قيام ال�ضاعةانفطرت

الكواكب 2
ت�ضاقطت متفرقةانترثت

�ضققت جوانبها ف�ضارت بحًرا واحًداالبحار فجرت3
قلب ترابها. واأخرج موتاهاالقبور بعرثت4
ما خدعك وجراأك على ع�ضيانهما غّرك بربك 6
جعل اأع�ضاءك �ضوية �ضليمةف�ضواك7
جعلك معتداًل متنا�ضب اخللقفعدلك7
بالبعث واجلزاء اأو باالإ�ضالمتكذبون بالدين 9

الذين بروا و�ضدقوا يف اإميانهماالأبرار13
يدخلونها، اأو يقا�ضون حرهاي�ضلونها15

www.alukah.net



53 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

مع�ين كلم�ت �ضورة املطففني
تف�شريهاالكلمةالآية

عذاب وهالك اأو واد يف جهنمويل1
املنق�ضني يف الكيل اأو الوزنللمطففني1
ا�ضرتوا بالكيل، ومثله الوزناكتالوا2
اأعطوا غريهم بالكيلكالوهم3

اأعطوا غريهم بالوزنوزنوهم3

ينق�ضون الكيل والوزنيخ�ضرون3

الأمره وحكمهلرب العاملني6

ما يكتب من اأعمالهمكتاب الفجار7

ملثبت يف ديوان ال�ضرلفي �ضجني7

بني الكتابة اأو معلم بعالمةكتاب مرقوم9

فاجر متجاوز عن نهج احلقمعتد12

اأباطيلهم امل�ضطرة يف كتبهماأ�ضاطري االأولني13

ردع وزجر عن قولهم الباطلكال14

غلب وغطى عليها اأو طبع عليهاران على قلوبهم14
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تف�شريهاالكلمةالآية

هال�ضالون اجلحيم16 لداخلوها اأو ملقا�ُضو حرَّ

ما يكتب من اأعمالهمكتاب االأبرار18

ملثبت يف ديوان اخلريلفي عليني18

االأ�ضّرة يف احلجالاالأرائك 23

بهجته ورونقه وبهاءهن�ضرة النعيم24

اأجود اخلمر واأ�ضفاهرحيق25

اإناوؤه حتى يفكه االأبرارخمتوم25

ختام اإنائه امل�ضك بدل الطنيختامه م�ضك26

فليت�ضارع. اأو فلي�ضتبقفليتناف�س26

ما ميزج به ويخلطمزاجه27

عني عالية �ضرابها اأ�ضرف �ضرابت�ضنيم27

ي�ضرب بهاي�ضرب بها28

ي�ضريون اإليهم باالأعني ا�ضتهزاءيتغامزون30

متلذذين با�ضتخفافهم باملوؤمننيفكهني31
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تف�شريهاالكلمةالآية

جوزوا ب�ضخريتهم باملوؤمننيثوب الكفار36
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�ُضور افتتحت ب�لأمر

:  - وجل  عز   - اهلل  كتاب  يف  باالأمر  افتتحت  �ضور  • �ضبع 

1( �ضورة اجلن:  زب ٱ ٻ ٻٻ  ٻ پ پ پ رب.

2( �ضورة االأعلى:  زب ں ڻ ڻ ڻ ڻ رب.

3( �ضورة العلق: زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ رب.

4( �ضورة الكافرون: زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب. 

5( �ضورة االإخال�س: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب. 

6( �ضورة الفلق: زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ رب. 

7( �ضورة النا�س: زب ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ رب. 
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اآيـــة وبـيــــ�ن

احلمد هلل وال�شاة وال�شام علي ر�شول اهلل، وعلى اآله و�شحبه ومن 
واله.. اأما بعد )1(::

اإنه الكتاب الذي ل ياأتيه الباطل  اأق��وم؛  فهذا القراآن يهدي للتي هي 
من بن يديه ول من خلفه.. تنزيل من حكيم حميد، اإنه معجزة ر�شولنا  ملسو هيلع هللا ىلص 
اإنه الهدى والرحمة والنور وال�شفاء ملا يف  الكربى اخلالدة على مر الدهر، 
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ال�شدور، اإنه الكتاب املبارك املجيد، اإنه الكتاب الذي ل ريب فيه ول اختاف 
ول تناق�ض، اإنه الكتاب الذي اأُحكمت اآياته ثم ف�شلت من لدن حكيم خبري، 
اإنه الكتاب الذي هيمن على كل الكتب، ون�شخ ما قبله من ال�شرائع، اإنه الكتاب 
الذي بننَّ ما اأخفاه اأهل الكتاب، واأظهر ما كتمه اأهل الزور، وهدم ما �شيده 
اإنه حجة اهلل على خلقه، فيه خرب ما  امل�شركون، ودفع ما زخرفه املبطلون، 
قبلنا، ونباأ ما بعدنا وحكم ما بن اأيدينا، هو اجلد لي�ض بالهزل، حٌق ل باطل 
اأ�شدق احلديث  فيه، و�شدٌق ل كذب يعريه، ما كان حديًثا يفري، بل هو 
ال�شدق يف اخلرب،  الأخبار، فيه  واأجمل  املواعظ،  واأف�شل  الق�ش�ض،  واأح�شن 
والعدل يف احلكم والبيان ال�شايف، واجلواب الكايف، اأني�ض اجللي�ض، وربيع القلب، 
ومزيل الهموم ومذهب الغموم، وجملي الأح��زان و�شاقل الأذه��ان، ويذهب 
وتدبره  عبادة،  تاوته  الإمي���ان،  يقوي  اليقن،  ويغر�ض  والو�شاو�ض،  ال�شك 
علم، والعمل به جناة، والتحاكم اإليه فوز، وال�شت�شفاء به عافية، ل ميل على 
ال���رداد، ول ي�شاأم مع التكرار، غ�ض ط��ري، له ح��اوة وعليه ط��اوة،  ك��رة 
يفي�ض حكمة، وي�شع نوًرا، وي�شطع برهاًنا، رفيق الغربة وطارد الوح�شة، فيه 
العو�ض من كل اأحد والعزاء من كل مفقود، وال�شلوة من كل ذاهب، تعمر به 
بقراءته  احل�شنات ومتحى  بتاوته  وتت�شاعف  الدرجات  به  وترفع  الأوق��ات 
اأفكار العلماء، واأفحم يف ميدان �شباقه احلكماء،  ال�شيئات، غرقت يف علومه 
واأذهلت روعُة بيانه ال�شعراء واأ�شكت بجال خطابه العرب العرباء، عجب منه 
اجلن، وده�ض منه الأن�ض، ورميت عند نزوله ال�شياطن، لو خوطب به اجلبل 
فيه  لتقطع،  احلديد  على  األقي  ول��و  لتفجع،  ال�شخر  به  كلم  ول��و  لت�شدع، 
بيان  وال�شاهد،  واملثل واخلرب  والق�شة  والن�شيحة،  والر�شد  والعظة،  العربة 
وبرهان، هدي وفرقان، رحمة واإميان، �شافع م�شفع، ناطق م�شدق ختمت به 
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الكتب و�شدرت به اخلطب وبنيت عليه الأحكام وقام عليه الإ�شام، وتاألفت 
عليه القلوب ونق�ض بنيان ال�شرك، وهدم به �شرح الباطل، هو �شرف الأمة 
ووثيقة امللة، ودليل الهداية و�شبيل الفاح وباب الف�شيلة، وحبل العز ومفتاح 
فك�شدت  ف�شاحته  �شوق  وقام  البلغاء،  �شمو�ض  فك�شفت  بيانه  اأ�شرق  ال�شعادة، 
اأ�شواق الأدب��اء، نزع جلباب الباطل عن وجوه املاحدة، وخلع رداء الزور عن 
اأنوف ال�شال، ودفع ب�شدق روؤو�ض اجلهال،  اأرغم بحجته  اأكتاف اجلبابرة، 
والنق�شان، حمرو�ض من  الزيادة  ورفع احليف، حمفوظ من  الزيف،  ك�شف 
اللوح املحفوظ،  الزيغ والهوى، مكتوب يف  التبديل والتحريف، مع�شوم من 
كرام  �شفرة  باأيدي  م�شطر من �شحف م�شطرة يف �شحف مكرمة، مرفوعة 

بررة.
ت��اوة وع��م��ًا؛ لي�شل لرب  ب��ال��ق��راآن  وال��ن��ج��اة فعليه  ال��ف��وز  اأراد  فمن 

الأم��ان، ويقيم يف اجلنان يف جوار الرحمن زب ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ رب )طه:123(.  
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من اأعجب اآي�ت القراآن الكرمي

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ گ  گ  کک ک  زب ک  تعاىل:  قال 
ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ںڻڻ رب  )النمل: 18(.

من  فيها  ورد  الأنه  وذلك  الكرمي؛  القراآن  عجائب  من  االآي��ة  هذه 
معاين اللغة ما يلي:

)يا(: نادت، و)اأيها(: َنّبهت، و)النمل(: عّينت، )ادخلوا( اأمرت، 
خ�ضت،  )�ضليمان(:  ح��ّذرت،  يحطمنكم(:  )ال  ت،  ن�ضّ )م�ضاكنكم(: 

)وجنوده(:عمت، )وهم ال ي�ضعرون(: اعتذرت.
ف�ضبحان اهلل.. اأين نحن من هذا؟!!

�ضهوات احلي�ة الدني�

قال تعاىل: زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ 
ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  
اآل عمران:  ۓ ڭ  ڭڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ رب) 

.)14
ابتالء  و�ضهواتها  وفتنتها  بلذاتها  اخللق  عيون  يف  الدنيا  ُجِملت 
وامتحاًنا من اهلل للنا�س فاأحبوها وع�ضقوها، كفتنة الن�ضاء، وهي اأعظم 
فتنة: لكرثة االإغراء واالإغواء، وحب البنني؛ الأنهم فلذات االأكباد وباقات 
الفرح واالإ�ضعاد، وخزائن املال املحفوظة املقفلة؛ الرتفاع اأثمانها وغالء 
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باأح�ضن  املعلمة  اإليهم اخليول  قيمتها من ذهب وف�ضة ونحوها، وحبب 
االألوان واأبهج االأ�ضكال، وهي الغالية الثمينة الفريدة، وكذلك اأحبوا االإبل 
والبقر والغنم؛ الأن فيها املنظر البهي واملطعم ال�ضهي واملركب الوطي، 
وتعدد  طعومها  الختالف  واالأ�ضجار؛  والنبات  والثمار  احلبوب  واأحبوا 
وزينة  زائل  متاع  كلها  وهذه  فوائدها.  وكرثة  منظرها  وجمال  اأذواقها 
ذاهبة؛ الأن الدنيا يفنى نعيمها وي�ضافر مقيمها، ال بقاء لها وال قرار، وال 
وفاء لها وال ح�ضن جوار، وما هي اإال �ضرك الردى وقرارة االأكدار، اأيام 
والفوز  املقيم  النعيم  لكن  مق�ضومة،  واأرزاق  حم��دودة،  واآج��ال  معدودة 
العظيم عند امللك الكرمي، يف دار من دخلها اأمن، ال تبلى ثيابه وال يفنى 
�ضبابه، وال عدم وال �ضقم وال هرم، فال تنخدعوا بفتنة الدنيا عن ذاك 
الكبري، فخاب - واهلل -  الفوز  ال�ضهوات عن  امل�ضري، وال تغرتوا بهذه 
من قدم الفاين على الباقي، واخل�ضي�س الرخي�س الذاهب على الثمني 

الغال.

الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  تعاىل:زبٺ  ق����ال 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ 
ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ رب  )اآل عمران: 110(.
اأنتم - اأيتها االأمة املحمدية - اأف�ضل االأمم عند اهلل - �ضبحانه 
وتعاىل - فال توجد اأمة تف�ضلكم؛ الأنكم تاأمرون بكل خري وتنهون عن 
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ملسو هيلع هللا ىلص  اآمنتم باهلل - �ضبحانه وتعاىل - و�ضدقتم ر�ضوله  كل منكر بعدما 
واأما اأهل الكتاب فلو اأنهم �ضدقوا مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص الأ�ضعدهم اهلل يف الدنيا 
ي�ضدق  مل  ولكن  عقابه،  األيم  ومن  غ�ضبه،  من  والأجناهم  واالآخ��رة. 
فقد  الكثري  واأم��ا  والنجا�ضي،  �ضالم،  بن  كعبداهلل  القليل؛  اإال  منهم 
ا�ضتحبوا العمى على الهدى، وخرجوا عن طاعة اهلل، وحاربوا اأولياءه، 

ومتردوا على �ضرعه.

امل�ض�جد

قال تعاىل: زب مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب جت حتخت 
متىت يت  رب  )النور: 36(.

هذا النور امل�ضع �ضديد االإ�ضاءة هو يف م�ضاجد اأمر اهلل اأن يرفع 
بتالوة  ا�ضمه وحده  فيها  ويذكر  والبنيان  االإميان  بعمار  وبناوؤها  �ضاأنها 
ال�ضباح  يف  فيها  هلل  ي�ضلى  العبادة،  واأن��واع  والذكر  وال�ضالة  القراآن 

وامل�ضاء، ويكرث من ِذكره يف هذين الوقتني.

عربة وعظة

گ  کگگ  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  زب  تعاىل:  قال 
گ  ڳ ڳڳ  ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ رب )غافر: 21(.

اأو مل يذهب الكفار يف الديار في�ضاهدوا اآثار الفجار؟! وماذا فعل 
اأ�ضد  الكفار  من  ال�ضابقون  كان  ر�ضله؟!   وكذبوا  به  كفروا  ملا  بهم  اهلل 
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بط�ًضا من هوؤالء الكفار واأعظم قوة يف االأبدان والعتاد، واأبقى يف الدنيا 
بل  اهلل،  عذاب  قوتهم  عنهم  تدفع  فلم  وال�ضناعات،  البناء  من  اآث��اًرا 
اأهلكم اهلل بخطاياهم من كفر و�ضيئات، ومل يكن لهم اأحد يحميهم من 

عذاب اهلل ويدفعه عنهم.

اآداب قراآنية �ض�مية

ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ رب  )احلجرات: 12(.
اأيها املوؤمنون باهلل ور�ضوله: اتركوا كثرًيا من الظن ال�ضيِّئ يف  يا 
عباد اهلل ال�ضاحلني، فاالأ�ضل يف املوؤمن اخلري، اإن بع�س الظن ال�ضيِّئ 
النا�س،  تبحثوا عن �ضقطات  ال�ضك واالحتمال وال  الأنه مبني على  اإثم؛ 
وال تفت�ضوا عن عورات امل�ضلمني، وال يتكلم م�ضلم يف م�ضلم يف غيابه مبا 
يكرهه، اأيحب الواحد منكم اأن ياأكل حلم اأخيه وهو ميت؟.. فما دمتم 
تكرهون ذلك فاكرهوا غيبته؛ الأن عر�ضه كلحمه، وخافوا اهلل بفعل ما 
اأمر واجتناب ما نهى عنه، اإن اهلل يتوب على من تاب من عباده واأناب، 

ويرحم من اأطاعه وا�ضتجاب.

عظمة القراآن

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  زب  تعاىل:  قال 
رب   ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگگ  گ 

)احل�ضر: 21(.
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لو خاطبنا بهذا القراآن جباًل من اجلبال ففهم معناه، وفقه فحواه 
الأ�ضبح ذلياًل خمبًتا م�ضفًقا؛ خوًفا من اهلل، فكيف ال يخ�ضع االإن�ضان عند 
من  وهو  الأحكامه،  وينقاد  معانيه  يتدبر  ال  وكيف  الكتاب؟!  هذا  تالوة 
حلم ودم ولي�س من �ضخر كاجلبل؟! وهذه اأمثال ن�ضوقها للب�ضر لعلهم 

يفكرون يف عظمته، ويتدبرون اآياته، ويتاأملون معجزاته.

من برك�ت الأر�ص

قال تعال: زب ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄڄ رب  )امللك: 15(.

اأخرب �ضبحانه اأنه جعل االأر�س ذلواًل منقادة للوطء عليها، وحفرها، 
و�ضقها، ومل يجعلها م�ضت�ضعبة ممتنعة على من اأراد ذلك منها.

وق��راًرا،  وب�ضاًطا،  وفرا�ًضا،  مهاًدا،  جعلها  اأن��ه  �ضبحانه  واأخ��رب 
وكفاًتا.

واأخرب اأنه دحاها، وطحاها، واأخرج منها ماءها، ومرعاها، وثبتها 
ومرعاها،  ماءها  منها  واأج��رى  والطرق،  الفجاج  فيها  ونهج  باجلبال، 
فيها  وقّدر  فيها  وبارك  والعيون،  االأنهار  فيها  واأجرى  باجلبال،  وثبتها 

اأقواتها.
ومن بركتها اأن احليوانات كلها واأرزاقها تخرج منها.

ومن بركتها اأنك تودع فيها احلب فتخرجه لك اأ�ضعاف ما كان.
ومن بركتها اأنها حتمل االأذى على ظهرها، وتخرج لك من بطنها 
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اأح�ضن االأ�ضياء واأنفعها؛ فتواري منه كل قبيح، وتخرج له كل مليح.
وتواريها،  بدنه،  وف�ضالت  العبد،  قبائح  ت�ضرت  اأنها  بركتها  ومن 
لالأذى،  �ضيء  اأحمل  فهي  و�ضرابه؛  طعامه  له  وتخرج  وتوؤويه،  وت�ضمه، 
واأقرب  واأبعد من االأذى  بالنفع؛ فال كان من الرتاب خري منه  واأع��وده 

اإىل اخلري.
الذي  الذلول  كاجلمل  االأر���س  لنا  جعل  �ضبحانه  اأنه  واملق�ضود: 

كيفما يقاد ينقاد.

من اهتدى فلنف�ضه

پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت����ع����اىل:  ق�����ال 
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  پڀڀ 

ٹ رب  )الزمر: 41(.
القراآن  اإن���زال  من  الهدف  االأوىل  االآي��ة  يف  وع��ال  جل  اهلل  يبني 
الكرمي، ومهمَة الر�ضول  ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول تعاىل: اإنا اأنزلنا عليك اأيها الر�ضول 
القراآن من اأجل هداية النا�س باحلق اإىل الطريق امل�ضتقيم، فمن اهتدى 
بنور هذا القراآن وطبق ما فيه من اأحكام وتوجيهات فاإمنا ينفع بذلك 
نف�ضه؛ الأنه يظفر ب�ضعادة الدارين، ومن انحرف عن الهدى فاإمنا ي�ضر 
الر�ضول  اأيها  اأنت  وما  االآخرة،  ال�ضيِّئ يف  امل�ضري  ينتظره من  ملا  نف�ضه 
مبلغ عن  اأنت  واإمنا  االإميان،  اإىل  بتوفيقهم  فل�ضت مكلفا  بوكيل  عليهم 

اهلل تعاىل.
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النوم موتة �ضغرى

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ   ٹ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
چچ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 

چڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ رب  )الزمر: 42(.
اهلل - جل وعال - هو الذي يقب�س االأنف�س باملوت حني ياأتي اأجلها، 
الكربى  الوفاة  عليها  َيكتب  مل  التي  واالأنف�س  الكربى،  املوتة  هي  وهذه 
يقب�ضها يف منامها بالنوم، وهذه هي املوتة ال�ضغرى، فاإذا ق�ضى عليها 
املوتة الكربى اأم�ضكها عنده ومل يعدها اإىل ج�ضدها، اأما يف حال الوفاة 
ال�ضغرى، وذلك بالنوم فاإنه - تعاىل - يعيد االأنف�س اإىل اأج�ضادها اإىل 
اأن يحني اأجلها املحدد للوفاة الكربى، واإن يف قب�س النف�س يف حال املوت 
اإعادتها  النوم وعدم  اإىل اجل�ضم يف حال  النف�س  اإعادة  ثم يف  والنوم، 
امل�ضلم  فليتعظ  واعترب،  تفكر  ملن  وا�ضحًة  لعالماٍت  املوت  اإليه يف حال 
الوفاة  ينفعه بعد  وليتزود مبا  ال�ضغرى كل يوم  الوفاة  يف مروره بحال 

الكربى من االإميان والعمل ال�ضالح.

الكف�ر يتن�ق�ضون مع العقل ال�ضليم

قال تعاىل: زب ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
رب   جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ 

)العنكبوت: 63(.
به  واأحيا  املطر  نزل  الذي  هو  وحده  اهلل  باأن  يعرتفون  اأنهم  اأي: 
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االأر�س، وما داموا يعرتفون بذلك فلماذا ي�ضركون معه غريه يف العبادة؟ 
فقل يا حممد لهوؤالء امل�ضركني: احلمد هلل الذي اأظهر احلق وهدى اإليه 
خلقه، فلي�س الذي منع هوؤالء امل�ضركني من اإفراد اهلل - تعاىل - بالعبادة 
هو عدم ظهور احلق بل اأكرثهم ال ي�ضتعملون عقولهم فيما خلقها اهلل - 
جل وعال - من اأجله، حيث اعرتفوا بتوحيد اهلل - تعاىل - يف ربوبيته 

وجحدوا توحيده يف األوهيته، وهذا تناق�س مع العقل ال�ضليم.

اآي�ت عظيمة من �ضورة الروم

قال تعاىل: زب ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ 
ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ 
ىب   مب  خب  حب   يئجب  ىئ  حئمئ  جئ  ی   ی  ی 
ڀ  پ  پ  پپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت   حت  جت  يب 

ڀڀ  ڀٺ  ٺ ٺ رب )الروم: 42-40(.
يبني اهلل - تعاىل - اأنه وحده الذي خلقكم اأيها النا�س، ثم رزقكم 
يف هذه احلياة، ثم مييتكم اإذا انق�ضت اآجالكم فتنق�ضي حياتكم الدنيا، 
ثم يحييكم مرة اأخرى للحياة االآخرة فت�ضريون اإىل احل�ضاب واجلزاء، 
فهل من اآلهتكم الذين اأ�ضركتموهم مع اهلل تعاىل من ي�ضتطيع اأن يفعل 
�ضيًئا من ذلك، و�ضواء كانت هذه االآلهة من اجلماد اأم من االأحياء الذين 

تخ�ضعون لهم وتطيعونهم يف مع�ضية اهلل جل وعال؟!
اإال اهلل - عز وجل - وحده فتن�زه  لي�س هناك من ي�ضتطيع ذلك 

وتقد�س عن �ضرك هوؤالء امل�ضركني.
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ر الكوارث وامل�ضائب يف الرب  ُيقدِّ وهو وحده - جل وعال - الذي 
ما  ب�ضبب  املدمرة  كالعوا�ضف  البحر  ويف  االأوب��ئ��ة،  وانت�ضار  كالقحط 
التي  املخالفات  بع�س  بعقوبة  لي�ضيبهم  املعا�ضي  من  الب�ضر  يقرتفه 
ارتكبوها؛ كي يتوبوا اإىل اهلل - عز وجل - ويرجعوا عن املخالفات؛ حتى 

ت�ضتقيم حياتهم.
ثم فليتاأملوا وليعدوا مب�ضائر االأمم املا�ضية كيف اأخذهم اهلل - 
عز وجل -بعقوبات دنيوية اأفنتهم واأزالت وجودهم ومل يبق اإال اآثارهم 
 ،- ال�ضالم  عليهم   - ر�ضله  وتكذيبهم   - تعاىل   - باهلل  �ضركهم  ب�ضبب 
فاإن مل تعدوا اأيها امل�ضلمون مبا ي�ضيبكم من نكبات فاعتربوا مبا اأ�ضاب 

املكذبني من قبل من الهالك.

لقم�ن وابنه

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ پ ڀڀ  
ڀڀٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ رب )لقمان:13-12(.

 - ال�ضاحلني  اأعطى عبًدا من عباده  اأنه   - تعاىل  يخربنا اهلل - 
وهو لقمان – احلكمة، وهي الفقه يف الدين و�ضالمة العقل واالإ�ضابة يف 
القول والعمل، واإن من مقت�ضيات هذه احلكمة �ضكر اهلل - تعاىل - على 
نعمه، فاإن من ي�ضكر اهلل - جل وعال - فاإمنا يعود نفع �ضكره على نف�ضه، 
نعمة ربه عليه  بالربكة يف وقته وعلمه وعمله وماله، ومن جحد  وذلك 
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فاإنه هو اخلا�ضر؛ الأن اهلل -عز وجل - غني عن �ضكره غري حمتاج اإليه، 
حممود من خلقه الذين يعرفون عظمته وجالله.

وهو  له  قال  حني  البنه  لقمان  ن�ضيحة   - الر�ضول  اأيها   - واذك��ر 
يعظه: يا بني ال ت�ضرك باهلل، فبداأ بنهيه عن ال�ضرك؛ الأنه اأعظم الذنوب، 
َف ال�ضرك باأنه ظلم عظيم؛ الأن حقيقة الظلم هو �ضرف احلق عن  وو�ضَ
الأنه هو اخلالق وحده،  – وحده؛  تعاىل  العبادة هلل -  اأهله، واحلق يف 
ف�ضْرف العبادة عنه اإىل غريه و�ضٌع للحق يف غري مو�ضعه، واحلقيقة اأن 
امل�ضرك قد ظلم نف�ضه ظلًما عظيًما يف الدنيا واالآخرة، فاأما يف الدنيا 
فالأنه حرمها من ال�ضعادة الروحية التي ي�ضعر بها املوحدون يف عبادتهم 
هلل – تعاىل -، واأما يف االآخرة فالأنه اختار لنف�ضه الطريق املوؤدي اإىل 

ال�ضقاء الدائم، وحرمها من النعيم الدائم.

وجوب بر الوالدين

چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ رب )لقمان:14(.

يف هاتني االآيتني بيان عظم حق الوالدين وما ينبغي عمله يف اأداء 
اإليهما،  واالإح�ضان  والديه  برب  الولد  ياأمر   - تعاىل   - فاهلل  حقوقهما، 
ويبني �ضيًئا من معاناة االأم يف حمل ولدها واإر�ضاعه؛ ليكون ذلك اأدعى 
اإىل تذكر حقها على اأوالدها، فهي يف يف اأثناء حملها تنتقل من �ضعف 
اأثناء  يف  وامل�ضقة  ال�ضعف  تعاين  ثم  عليها،  احلمل  لتاأثري  �ضعف  اإىل 
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اإر�ضاعها ملدة عامني، وبعد هذا التذكري ب�ضيء من معاناة الوالدين جتاه 
بوالديه،  الولد  بها  و�ضى  التي  الو�ضية   - تعاىل   - اهلل  يذكر  اأوالدهما 
فهما بقرن �ضكرهما مع �ضكره - جل وعال  حيث اأمره ب�ضكر والديه و�ضرَّ
واللني  بالرفق  مبخاطبتهما  وذلك  والعمل،  بالقول  يكون  و�ُضكرهما   ،-
باأي نوع من االأذى..  اإيذائهما  اإليهما وعدم  والقيام بربهما واالإح�ضان 
اإىل والديه  اإليه يف االآخ��رة، فيكافئ املح�ضن  اأن املرجع  ثم يبني تعاىل 

ويعاقب امل�ضيء اإليهما.
ثم يبني تعاىل اأن طاعتهما مرتتبة على طاعته - جل وعال - فاإذا 
كانا اأو اأحدهما على ال�ضالل واأرادا حمل اأوالدهما على ذلك فال جتوز 
فاإن يف ذلك  اإليهما،  واالإح�ضان  البقاء على برهما  لزوم  طاعتهما، مع 

اأداء حلقهما ودعوًة لهما اإىل الهداية.
ثم يوؤكد تعاىل، اأن مرجع الب�ضر اإليه يف االآخرة فيحا�ضبهم على 

اأعمالهم ويجازي كل اإن�ضان بعمله، اإْن خرًيا فخري واإن �ضّرا ف�ضر.

من و�ض�ي� لقم�ن لبنه

قال تعاىل: زب ېئ ېئىئ ىئ ىئی ی ییجئ حئ مئ ىئ يئ 
مث  يتجث   متىت  خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب  جبحب 

ىث يثحج  رب  )لقمان: 19-18(.

اأو  ال�ضيئة  ب��اأن  اعلم  ُبنّي  يا  فيقول:  ابنه  احلكيم  لقمان  يو�ضي 
احل�ضنة اإن تكن على اأ�ضغر وزن ميكن ت�ضوره، ثم تكون يف اأخفى مكان 
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اأو اأي مكان خفي يف ال�ضماوات اأو يف االأر�س، فاإن اهلل  من باطن جبل 
اإن اهلل  - جل جالله -يعلمها و�ضيحا�ضب عليها �ضاحبها يوم القيامة، 

- عز وجل - لطيف دقيق العلم ال تخفى عليه خافية، خبري بكل �ضيء.
اأَدِّ  بني  يا  يقول:  حيث  الطاعات،  باأبرز  بالقيام  ابنه  يو�ضي  ثم 
ال�ضالة كاملة ب�ضروطها واأركانها وواجباتها و�ضننها، و�ضارك يف اإ�ضالح 
املجتمع، وذلك مبحاولة تطهريه من املخالفات ليكون جمتمًعا �ضاحًلا، 
واْلزم ال�ضرب على ما ي�ضيبك من م�ضائب ونكبات؛ حتى حتافظ على 
�ضالمة نف�ضك من ال�ضعف واالنهيار، وِلتح�ضَل على الثواب اجلزيل عند 

اهلل - تعاىل.
الو�ضايا املذكورة مما جعله اهلل - تعاىل - عزمية على  اإن هذه 
العزم  اأه��ل  عزائم  من  نف�ضه  الوقت  يف  وه��ي  عليهم،  واأوج��ب��ه  عباده 

ال�ضالكني طريق النجاة.
وال  يعني  رب  ېئىئ  ېئ  فقال:زب  الكربياء  عن  ابنه  نهى  ثم 
ل وجهك للنا�س اإذا كلمتهم اأو كلموك اأو ُذكروا عندك احتقارا لهم،  مُتِ
اأ�ضحاب اخليالء  اإن اهلل ال يحب  وال مت�س يف االأر�س خيالء وتبخرًتا؛ 
اأو  مال  من  به  متيزوا  مبا  النا�س  على  يفخرون  الذين  وال  املتكربين، 

�ضرف اأو قوة.
ثم يو�ضي ابنه باأن يق�ضد يف م�ضيه وذلك باأن مي�ضي بوقار و�ضكينة 
اأقبح االأ�ضوات ل�ضوت  واأن يغ�س من �ضوته؛ فال يتكلف يف رفعه، فاإن 

احلمري.
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عظمة خلق اهلل

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
رب  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  

)فاطر:1(.
يثني اهلل – �ضبحانه - على نف�ضه ببيان عظيم قدرته التي ي�ضهد 
لها خْلقه ال�ضماوات واالأر�س، وخْلُقه املالئكة - عليهم ال�ضالم -  وجْعُلهم 
ر�ضاًل اإىل خلقه مبا ي�ضاء، وتزويدهم باأجنحة عظيمة يطريون بها بني 
يطري  من  ومنهم  بجناحني  يطري  من  فمنهم  االأر���س،  وبني  ال�ضماوات 
باأربعة، يزيد - جل وعال - يف خلقهم وخلق  بثالثة، ومنهم من يطري 

غريهم ما ي�ضاء، اإنه على كل �ضيء قدير ال يعجزه �ضيء.

وعد اهلل حق

ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

ڃچ چ چچ رب  )فاطر: 5- 6(.
االآخ��رة من  اأن ما وعدهم به يف  للنا�س  يبني اهلل - جل وعال - 
البعث واحل�ضاب والثواب اأو العقاب حق ثابت ال ُبدَّ من وقوعه، ويحذرهم 
من خداع الدنيا بنعيمها ومظاهرها، كما يحذرهم من خداع ال�ضيطان 

الذي بلغ َحّدا عالًيا يف التغرير بالنا�س.
رنا اهلل - تعاىل - بعداوة ال�ضيطان التي هي مهمته الكربى  ويذكِّ
يف هذه احلياة هو وجنوده، وياأمرنا جل وعال باأن نتخذه عدًوا، وذلك 
باأن يكون من مهماتنا الكربى يف هذه احلياة اأن نتذكر دائًما عداوته، 
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لي�ضرتكوا  اأتباعه  اإمنا يدعو  فاإنه  الواقية من كيده،  التدابري  واأن نتخذ 
معه يف املاآل ال�ضقي، وذلك يف اخللود يف نار جهنم.

مق�رنة بني عمل املوؤمن والك�فر

قال تعاىل: زب ڑ ک ک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻ ڻڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ رب 

)فاطر: 8(.
يف هذه االآية يقارن اهلل – �ضبحانه - بني الكافر واملوؤمن، فهل من 
ن له ال�ضيطان اأعماله ال�ضيئة من الكفر واملعا�ضي يف منزلة �ضواء مع  ح�ضَّ
من هداه اهلل – تعاىل - فراأى احل�ضن ح�ضًنا وال�ضيِّئ �ضيًئا؟ ال ي�ضتويان 
عند اهلل - جل وعال -، فاإنه تعاىل ي�ضل من ي�ضاء من عباده لتمح�ضهم 
يا ر�ضول  ُتهلك نف�ضك  لل�ضر ويهدي من ي�ضاء ال�ضتعدادهم للخري، فال 
اهلل حزًنا على كفر اأولئك ال�ضالني؛ فاإن اهلل - تعاىل - عليم مب�ضاوئهم 

و�ضيعاقبهم عليها.

كل اإن�ض�ن م�ضئول عن نف�ضه

ائ  ىى  ې  ې  ې   ۉې  ۅۉ  ۅ  ۋ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ائ ەئ ەئ وئ  وئۇئ ۇئۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئىئ  ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ رب )فاطر: 18(.
اإن�ضان م�ضئول عن نف�ضه، واأن كل نف�س مذنبة  اأن كل  يبنّي تعاىل 
باخلطايا  مثقلة  نف�س  �ضاأَلْت  ولو  غريها،  ذنب  حتمل  وال  ذنبها  حتمل 
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من يحمل عنها من ذنوبها مل جتد من يحمل عنها ولو كان َمن جلاأت 
اإليه من اأقاربها، وهذا ال�ضعور بامل�ضئولية عن اأعمال النف�س يبعث على 
اليقظة ملحا�ضبة النف�س، كما اأن ال�ضعور بعدم امل�ضئولية عن عمل الغري 

يبعث على الطماأنينة اإىل النجاح يف بذل اجلهد الذاتي.
معهم  يجدي  الذين  اأن  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ضوله   - تعاىل   - اهلل  ينّبه  ثم 
التحذير من العذاب هم الذين يخافون ربهم، وهم مل ي�ضاهدوه واأدوا 
ال�ضالة كاملة، فهوؤالء هم الذين يعظمون اهلل – تعاىل -، وَمن تطهر 
من الذنوب واالآثام فاإمنا يتطهر لينفع نف�ضه؛ الأنه هو الذي �ضيت�ضرر من 
و�ضيجازي كل  املوت  بعد  املرجع   - �ضبحانه   - واإىل اهلل  الذنوب،  حمل 

اإن�ضان بعمله، فلن يفلت العا�ضي ولن ُيهَمل املطيع.

�ضفينة نوح اأنقذت الب�ضرية

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ   قال تعاىل: 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤڦ ڦڦ ڦ رب  )ي�س: 41- 44(.
قدرته  على  ظاهرة  عالمة  للم�ضركني   - وعال  جل   - اهلل  يذكر 
البالغة، وهي اأنه علَّم اأبا الب�ضر الثاين نوًحا - عليه ال�ضالة وال�ضالم - 
�ضناعة ال�ضفينة وحمل اأبناءه الذين هم اأ�ضل من بقي من الب�ضر فيها، 
ولوال ذلك لهلك الب�ضر، واأنه - تعاىل - اأوجد للم�ضركني وغريهم مثل 
اأ�ضفارهم، وهياأ لهم  التي حتملهم يف  �ضفينة نوح وغريها من املراكب 
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العوامل التي تكفل و�ضولهم وجناتهم كالرياح وغريها من االآالت التي 
البحار  تعاىل - هالكهم الأغرقهم يف  �ضاء اهلل -  ولو  األهمهم �ضنعها، 
مهما كانت جودة �ضناعتهم، ولو فعل ذلك فلن يجدوا من ينجدهم وال 
من ينقذهم من الغرق، اإال اإذا اأدركتهم رحمة اهلل - عز وجل - فينجيهم 

ويبقيهم اإىل اأجل لعلهم يهتدون اإىل ال�ضراط امل�ضتقيم.
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 النبع الغزير فـي 
اأحـ�ديث الكريـم ملسو هيلع هللا ىلص

پ  پ  ٻ پ  ٻ  ٻٻ  ٱ  زب  النجم:  �شورة  يف  تعاىل  ق��ال 
ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ 

ٹ  رب )النجم: 1- 5(.
نة املطهرة التي بن اأيدينا هي وحي من ال�شماء اأر�شله اهلل -  فهذه ال�شُّ
تبارك وتعاىل - على ر�شوله ونبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص فيخرجه امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص بل�شانه 

اإىل اأمته.
واأ�شانيد،  ُجِمعت يف كتب  ق��د  ال��ي��وم  اأي��دي��ن��ا  ب��ن  ال��ت��ي  نة  ال�شُّ وه���ذه    



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة78

وبينوا  وو�شحوها،  فنقحوها،  اأج��اء،  علماء  لها  وان��ربى  كثرية،  وم�شنفات 
الكذابون  فيه  وق��ع  الكثري مما  الأم��ة  واأزال���وا عن  وال�شقيم،  منها  ال�شحيح 

ون�شبوه اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كذًبا وزوًرا.
  واليوم – ولاأ�شف - تعي�ض الكثريات من بنات الأمة الإ�شامية يف 

واقع بعيد عن ال�شنة املحمدية يف �شتى مناحي احلياة.
اأذكار ال�شباح وامل�شاء، والأكل وال�شرب،    فمن منهن من تواظب على 

والنوم واليقظة، والذهاب واملجيء.
��ن��ة م��ث��ل: كتيب    وم���ن منهن م��ن تعكف ع��ل��ى ح��ف��ظ ���ش��يء م��ن ال�����شُّ
الأربعون النووية، اأو غريها من الكتب واملتون املليئة بكنوز الأحاديث النبوية 

وجوامعها.
  واإن مما ت�شري عليه املوؤمنة بعد كتاب اهلل - عز وجل - �ُشنة ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأنهما الوحيان اخلالدان لاأمة اإىل قيام ال�شاعة.
  وبقدر اهتمامنا بالقراآن وال�ُشنة قراءة، وحفًظا، وتذكرًيا، بقدر ما كنا 

على الطريق ال�شحيح، والنهج القومي.
  والعك�ض �شحيح؛ فبقدر ما ابتعدنا عن منهج الوحين بقدر ما �شللنا 

و�شلت الأمة جميًعا.
  فالهدى اأيها املوؤمنون بكتاب اهلل، و�شنة ر�شول اهلل، وال�شال والغي 

يف اجلهل بهما، والبعد عن ينابيعهما.
  لذا.. اأُ�شّدد على اأخواتي يف املدار�ض )معلمات وطالبات( ب�شرورة اأن 
ُيذكر �شيء من الكتاب وال�شنة يومًيا يف منابر الإذاعة املدر�شية، واأن ُيحر�ض 

على ذلك، ويرغب فيه.
عملي  واق��ع  اإىل  املحمدية  ال�ُشنة  تنقلب  اأن  ه��و  ذل��ك؛  بعد  والأه���م    
تطبيقي على الفكر وال�شلوك والأخاق والتعامل، واأن تكون �ِشَمًة لطالباتنا 

يف مدار�شهن ومنازلهن وم�شاجدهن، و�شتى مناحي حياتهن. 
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ُ َعْنُه -  َي اهللَّ 1- َعْن اأبي مو�ضى عبداهللَّ بن قي�س االأ�ضعري - َر�ضِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن الرجل يقاتل �ضجاعة ويقاتل حمية ويقاتل  قال: �ضئل َر�ُضول اهللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »من قاتل لتكون كلمة  ؟ فقال َر�ُضول اهللَّ رياًءًَ اأي ذلك يف �ضبيل اهللَّ

« متفق عليه. اهللَّ هي العليا فهو يف �ضبيل اهللَّ

ُ َعْنُه - اأن  َي اهللَّ 2 - َعْن اأبي بكرة نفيع بن احلارث الثقفي - َر�ضِ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا التقى امل�ضلمان ب�ضيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار« 
ا  ِ هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال: »اإنه كان حري�ضً قلت: يا َر�ُضول اهللَّ

َعَلى قتل �ضاحبه« متفق عليه.

 ِ َر�ُضول اهللَّ َعْنُه - قال، قال   ُ َي اهللَّ ُهَرْيَرَة - َر�ضِ اأبي  َعْن   - 3
َعَلى �ضالته يف �ضوقه وبيته ب�ضًعا  ملسو هيلع هللا ىلص: »�ضالة الرجل يف جماعة تزيد 
اأتى  ثم  الو�ضوء  فاأح�ضن  تو�ضاأ  اإذا  اأحدهم  اأن  وذلك  درجة؛  وع�ضرين 
امل�ضجد ال يريد اإال ال�ضالة، ال ينهزه اإال ال�ضالة، مل يخط خطوة اإال رفع 
بها درجة وحط َعْنه بها خطيئة حتى يدخل امل�ضجد، فاإذا دخل امل�ضجد 
َعَلى  ي�ضلون  واملالئكة  ال�ضالة هي حتب�ضه،  كانت  ما  ال�ضالة  كان يف 
اأحد كم ما دام يف جمل�ضه الذي �ضلى فيه يقولون: اللَّهم ارحمه، اللَّهم 
اغفر له، اللَّهم تب عليه، ما مل يوؤذ فيه ما مل يحدث فيه« متفق عليه. 

هذا لفظ م�ضلم.

 ُ َي اهللَّ 4- َعْن اأبي العبا�س عبداهللَّ بن عبا�س بن عبداملطلب - َر�ضِ
»اإن  َوَتَعاىَل قال:  َتَباَرك  َعْن ربه  ملسو هيلع هللا ىلص فيما يروي   ِ َر�ُضول اهللَّ َعْن  َعْنُه - 
اهللَّ تعاىل كتب احل�ضنات وال�ضيئات، ثم بني ذلك، فمن هّم بح�ضنة فلم 
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يعملها كتبها اهللَّ تعاىل عنده ح�ضنة كاملة، واإن هّم بها فعملها كتبها اهللَّ 
واإن هّم ب�ضيئة  اأ�ضعاف كثرية،  اإىَِل  اإِىَل �ضبعمائة �ضعف  ع�ضر ح�ضنات 
فلم يعملها كتبها اهللَّ عنده ح�ضنة كاملة، واإن هّم بها فعملها كتبها اهللَّ 

�ضيئة واحدة« متفق عليه.

ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول  َي اهللَّ 5- َعْن االأغر بن ي�ضار املزين - َر�ضِ
اإِىَل اهللَّ وا�ضتغفروه فاإين اأتوب يف اليوم  اأيها النا�س توبوا  ملسو هيلع هللا ىلص: »يا   ِ اهللَّ

مائة مرة« رواه م�ضلم.

ُ َعْنُه -  َي اهللَّ 6 - َعْن اأبي مو�ضى عبداهللَّ بن قي�س االأ�ضعري - َر�ضِ
َعْن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهللَّ تعاىل يب�ضط يده بالليل ليتوب م�ضيء النهار، 
ويب�ضط يده بالنهار ليتوب م�ضيء الليل حتى تطلع ال�ضم�س ِمْن مغربها« 

رواه م�ضلم.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه - قال، قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 7 - َعْن اأبي ُهَرْيَرَة - َر�ضِ
»من تاب قبل اأن تطلع ال�ضم�س ِمْن مغربها تاب اهللَّ عليه« رواه م�ضلم.

َي  8 - َعْن اأبي عبدالرحمن عبداهللَّ بن عمر بن اخلطاب - َر�ضِ
ُ َعْنُه - َعْن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهللَّ َعزَّ َوَجلَّ يقبل توبة العبد ما مل  اهللَّ

ِمِذيُّ وقال حديث ح�ضن. ْ يغرغر«. َرَواُه اْلرتِّ

 ُ َي اهللَّ 9 - َعْن اأبي �ضعيد �ضعد بن مالك بن �ضنان اخلدري - َر�ضِ
َعْنُه - اأن نبي اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ت�ضعة وت�ضعني 
نف�ًضا، ف�ضاأل َعْن اأعلم اأهل االأر�س فدل َعَلى راهب فاأتاه، فقال اإنه قتل 
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ت�ضعة وت�ضعني نف�ًضا فهل له ِمْن توبة؟ فقال ال، فقتله فكمل به مائة، ثم 
�ضاأل َعْن اأعلم اأهل االأر�س فدل َعَلى رجل عامل، فقال اإنه قتل مائة نف�س 
اإِىَل  انطلق  التوبة؟  وبني  بينه  يحول  ومن  نعم  فقال:  توبة؟  ِمْن  له  فهل 
اأنا�ًضا يعدون اهللَّ تعاىل فاعبد اهللَّ معهم، وال  اأر�س كذا وكذا فاإن بها 
ترجع اإِىَل اأر�ضك فاإنها اأر�س �ضوء. فانطلق حتى اإذا ن�ضف الطريق اأتاه 
املوت؛ فاخت�ضمت فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب. فقالت مالئكة 
الرحمة: جاء تائًبا مقباًل بقلبه اإِىَل اهللَّ تعاىل، وقالت مالئكة العذاب: 
اإنه مل يعمل خرًيا قط، فاأتاهم ملك يف �ضورة اآدمي فجعلوه بينهم - اأي 
له،  فهو  اأدنى  كان  اأيتهما  فاإِىَل  االأر�ضني  بني  ما  قي�ضوا  فقال:   - حكًما 
اإِىَل االأر�س التي اأراد، فقب�ضته مالئكة الرحمة«  فقا�ضوا فوجدوه اأدنى 

متفق عليه.

بن  عمران   - اجليم  وفتح  النون  ب�ضم   - جنيد  اأبي  َعْن   -  10
 ِ اهللَّ َر�ُضول  اأتت  امراأة  اأن   - َعْنُهما   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - احل�ضني اخلزاعي 
فاأقمه  حًدا  اأ�ضبت   ِ اهللَّ َر�ُضول  يا  فقالت:  الزنا،  ِمْن  حبلى  وهي  ملسو هيلع هللا ىلص 
و�ضعت  ف��اإذا  اإليها  »اأح�ضن  فقال:  وليها  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ  نبي  فدعا   . عليَّ
اأمر  ثم  ثيابها،  عليها  ف�ضدت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ  نبي  بها  فاأمر  ففعل،  فائتني« 
َر�ُضول  يا  عليها  ت�ضلي  عمر:  له  فقال  عليها.  �ضلى  ثم  فرجمت،  بها 
اأهل  ِمْن  �ضبعني  بني  ق�ضمت  لو  توبة  تابت  »لقد  قال:  زنت؟  وقد   ِ اهللَّ
َعزَّ  هلل  بنف�ضها  جادت  اأن  ِمْن  اأف�ضل  وجدت  وهل  لو�ضعتهم،  املدينة 

م�ضلم. رواه  ؟«  َوَجلَّ
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ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ُ َعْنُهما - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 11 - َعْن ابن عبا�س - َر�ضِ
»لو اأن البن اآدم وادًيا ِمْن ذهب اأحب اأن يكون له واديان، ولن ميالأ فاه 

اإال الرتاب، ويتوب اهللَّ َعَلى من تاب« متفق عليه.

 ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - االأ�ضعري  عا�ضم  بن  احل��ارث  مالك  اأبي  َعْن   -  12
واحلمد هلل  االإمي��ان،  �ضطر  »الطهور  ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ اهللَّ َر�ُضول  قال  قال:   - َعْنُه 
متالأ امليزان، و�ضبحان اهللَّ واحلمد هلل متالآن اأو متالأ ما بني ال�ضماوات 
واالأر�س، ال�ضالة نور، وال�ضدقة برهان، وال�ضرب �ضياء، والقراآن حجة 
لك اأو عليك، كل النا�س يغدو فبائع نف�ضه فمعتقها اأو موبقها« رواه م�ضلم.

َي  َر�ضِ  - �ضنان اخلدري  بن  مالك  بن  �ضعد  �ضعيد  اأبي  َعْن   -  13
ثم  فاأعطاهم،  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ َر�ُضول  �ضاألوا  االأن�ضار  ِمْن  نا�ًضا  اأن  َعْنُه   -  ُ اهللَّ
�ضاألوه فاأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حني اأنفق كل �ضيء بيده: 
، ومن  »ما يكن عندي ِمْن خري فلن اأدخره َعْنكم، ومن ي�ضتعفف يعفه اهللَّ
، وما اأعطي اأحد عطاء خرًيا  ، ومن يت�ضرب ي�ضربه اهللَّ ي�ضتغن يغنه اهللَّ

واأو�ضع ِمْن ال�ضرب« متفق عليه.

ُ َعْنُه - قال: مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى امراأة  َي اهللَّ 14 - َعْن اأن�س - َر�ضِ
تبكي عند قرب فقال: »اتقي اهللَّ وا�ضربي« فقالت: اإليك عني فاإنك مل 
النبي  فاأتت باب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإنه  لها  ت�ضب مب�ضيبتي. ومل تعرفه، فقيل 
ملسو هيلع هللا ىلص فلم جتد عنده بوابني فقالت: مل اأعرفك! فقال: »اإمنا ال�ضرب عند 

ال�ضدمة االأوىل« متفق عليه.

َي  َر�ضِ  - عبا�س  ابن  ل  قال  قال،  رباح  اأبي  بن  عطاء  َعْن   -  15

www.alukah.net



83 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

ُ َعْنُه -: اأال اأريك امراأة ِمْن اأهل اجلنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه املراأة  اهللَّ
ال�ضوداء، اأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: اإين اأ�ضرع واإين اأتك�ضف فادع اهللَّ تعاىل 
ل. قال: »اإن �ضئت �ضربت ولك اجلنة، واإن �ضئت دعوت اهللَّ تعاىل اأن 
اأتك�ضف،  ال  اأن  اهللَّ  فادع  اأتك�ضف  اإين  فقالت:  اأ�ضرب،  فقالت:  يعافيك« 

فدعا لها. متفق عليه.

ُ َعْنُهما - َعْن النبي  َي اهللَّ 16 - َعْن اأبي �ضعيد واأبي ُهَرْيَرَة - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما ي�ضيب امل�ضلم ِمْن ن�ضب وال و�ضب، وال هم وال حزن، وال 
متفق  خطاياه«  ِمْن  بها  اهللَّ  كفر  اإال  ي�ضاكها  ال�ضوكة  حتى  غم  وال  اأذى 

عليه.

ُ َعْنُه - قال: دخلت َعَلى النبي  َي اهللَّ 17 - َعْن ابن م�ضعود - َر�ضِ
ِ اإنك توعك وعًكا �ضديًدا. قال: »اأجل  ملسو هيلع هللا ىلص وهو يوعك فقلت: يا َر�ُضول اهللَّ
قال:  اأجرين.  لك  اأن  ذلك  قلت:  ِمْنكم«  رجالن  يوعك  كما  اأوع��ك  اإين 
»اأجل ذلك كذلك، ما ِمْن م�ضلم ي�ضيبه اأذى: �ضوكة فما فوقها اإال كفر 
متفق  ورقها«.  ال�ضجرة  حتط  كما  ذنوبه  َعْنه  وحطت  �ضيئاته،  بها  اهللَّ 

عليه.

ملسو هيلع هللا ىلص: »ال   ِ ُ َعْنُه - قال، قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ اأن�س - َر�ضِ 18 - َعْن 
اللَّهم  فليقل:  فاعاًل  بد  ال  كان  فاإن  اأ�ضابه،  ل�ضر  املوت  اأحدكم  يتمنني 
اأحيني ما كانت احلياة خرًيا ل، وتوفني اإذا كانت الوفاة خرًيا ل« متفق 

عليه.

ُ َعْنُه - قال:  َي اهللَّ 19 - َعْن اأبي عبداهللَّ خباب بن االأرت - َر�ضِ
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ِ ملسو هيلع هللا ىلص وهو متو�ضد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا: اأال  �ضكونا اإِىَل َر�ُضول اهللَّ
الرجل  يوؤخذ  قبلكم  ِمْن  كان  »قد  فقال:  لنا؟  تدعو  اأال  لنا،  ت�ضتن�ضر 
راأ�ضه  َعَلى  بامِلْن�ضار فيو�ضع  يوؤتى  االأر�س فيجعل فيها ثم  فيحفر له يف 
ما  وعظمه  حلمه  دون  ما  احلديد  باأم�ضاط  ومي�ضط  ن�ضفني،  فيجعل 
الراكب  ي�ضري  االأمر حتى  هذا  اهللَّ  ليتمن  واهللَّ  دينه!  َعْن  ذلك  ي�ضده 
ِمْن �ضنعاء اإِىَل ح�ضرموت ال يخاف اإال اهللَّ والذئب َعَلى غنمه ولكنكم 

ت�ضتعجلون!« رواه البخاري.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 20 - َعْن اأن�س - َر�ضِ
بعبده  اهللَّ  اأراد  واإذا  الدنيا،  العقوبة يف  له  بعبده خرًيا عجل  اهللَّ  اأراد 
ال�ضر اأم�ضك َعْنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة« وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن 
عظم اجلزاء مع عظم البالء، واإن اهللَّ تعاىل اإذا اأحب قوًما ابتالهم، 
َوَقاَل  ِمِذيُّ  ْ اْلرتِّ َرَواُه  ال�ضخط«  فله  �ضخط  ومن  الر�ضا،  فله  ر�ضي  فمن 

َحِديٌث َح�َضٌن.

ُ َعْنُه - قال: كنت جال�ًضا مع  َي اهللَّ 21 - َعْن �ضليمان بن �ضرد - َر�ضِ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ورجالن ي�ضتبان واأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اأوداجه، 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإين الأعلم كلمة لو قالها لذهب َعْنه ما يجد، لو  فقال َر�ُضول اهللَّ
قال اأعوذ باهللَّ ِمْن ال�ضيطان الرجيم ذهب َعْنه ما يجد« فقالوا له اإن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال تعوذ باهللَّ ِمْن ال�ضيطان الرجيم. متفق عليه.

ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اأن النبي  ُ َعْنُه -  َي اهللَّ 22 - وَعْن معاذ بن جبل - َر�ضِ
»من كظم غيًظا وهو قادر َعَلى اأن ينفذه دعاه اهللَّ �ضبحانه َعَلى روؤو�س 
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اخلالئق يوم القيامة حتى يخريه ِمْن احلور العني ما �ضاء« َرَواُه اأبو داود 
ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َضٌن. ْ واْلرتِّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 23 - َعْن اأبي ُهَرْيَرَة - َر�ضِ
باملوؤِمن واملوؤمنة يف نف�ضه وولده وماله حتى يلقى اهللَّ  البالء  »ما يزال 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َضٌن �ضحيح. ْ تعاىل وما عليه خطيئة« َرَواُه اْلرتِّ

ُ َعْنهما  َي اهللَّ 24 - َعْن اأبي اإبراهيم عبداهللَّ بن اأبي اأوفى - َر�ضِ
حتى  انتظر  العدو  فيها  لقي  التي  اأيامه  بع�س  يف  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ َر�ُضول  اأن   -
اإذا مالت ال�ضم�س قام فيهم فقال: »يا اأيها النا�س ال تتمنوا لقاء العدو 
اجلنة  اأن  واعلموا  فا�ضربوا،  لقيتموهم  ف��اإذا  العافية،  اهللَّ  وا�ضاألوا 
حتت ظالل ال�ضيوف« ثم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّهم منزل الكتاب، وجمري 

ال�ضحاب، وهازم االأحزاب اهزمهم وان�ضرنا عليهم« متفق عليه.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »من  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 25 - عن ابن عمر - َر�ضِ
ا�ضتعاذ باهلل فاأعيذوه، ومن �ضاأل باهلل فاأعطوه، ومن دعاكم فاأجيبوه، 
ومن �ضنع اإليكم معروًفا فكافئوه، فاإن مل جتدوا ما تكافئونه به فادعوا 
له حتى تروا اأنكم قد كافاأمتوه«. حديث �ضحيح َرَواُه اأُبو َداُوَد والن�ضائي 

باأ�ضانيد ال�ضحيحني.

ُ َعْنُه - َعْن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اإن  َي اهللَّ 26 - عن اأبي ُهَرْيَرَة - َر�ضِ
اهللَّ تعاىل يغار، وغرية اهللَّ اأن ياأتي املرء ما حرم اهللَّ عليه« متفق عليه.

ُ َعْنُه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  َي اهللَّ 27 - عن اأبي �ضعيد اخلدري- َر�ضِ
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»اإن الدنيا حلوة خ�ضرة، واإن اهللَّ م�ضتخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، 
فاتقوا الدنيا، واتقوا الن�ضاء فاإن اأول فتنة بني اإ�ضرائيل كانت يف الن�ضاء« 

رواه م�ضلم.

ُ َعْنُه - قال: جاء رجل اإىل النبي  َي اهللَّ 28 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
ت�ضدق  »اأن  قال:  اأج��ًرا؟  اأعظم  ال�ضدقة  اأي   ِ اهللَّ َر�ُضول  يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
واأنت �ضحيح �ضحيح تخ�ضى الفقر وتاأمل الغنى، وال متهل حتى اإذا بلغت 

َفٌق َعَلْيِه احللقوم قلت: لفالن كذا، ولفالن كذا، وقد كان لفالن« ُمتَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ُ َعْنُه - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 29 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»بادروا باالأعمال �ضبًعا: هل تنتظرون اإال فقًرا من�ضًيا، اأو غنى مطغًيا، اأو 
ا مف�ضًدا، اأو هرًما مفنًدا، اأو موًتا جمهًزا، اأو الدجال ف�ضر غائب  مر�ضً
َحِديُث  َوَق��اَل  ِمِذيُّ  ْ الرتَّ َرَواُه  واأم��ر«  اأدهى  فال�ضاعة  ال�ضاعة  اأو  ينتظر، 

َح�َضٌن.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يتبع  ُ َعْنُه - عن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 30 - عن اأن�س - َر�ضِ
امليت ثالثة: اأهله وماله وعمله؛ فريجع اثنان ويبقى واحد: يرجع اأهله 

وماله ويبقى عمله« متفق عليه.

، ويقال: اأبو عبدالرحمن ثوبان موىل َر�ُضول  31 - عن اأبي عبداهللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »عليك  ُ َعْنُه - قال: �ضمعت َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص - َر�ضِ اهللَّ
درجة،  بها  اهللَّ  رفعك  اإال  �ضجدة  هلل  ت�ضجد  لن  فاإنك  ال�ضجود؛  بكرثة 

وحط عنك بها خطيئة« رواه م�ضلم.
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ َر�ُضول  اأن   - َعْنُه   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - ذر  اأبي  عن   -  32
»ي�ضبح على كل �ضالمي من اأحدكم �ضدقة، فكل ت�ضبيحة �ضدقة، وكل 
حتميدة �ضدقة، وكل تهليلة �ضدقة، وكل تكبرية �ضدقة، واأمر باملعروف 
�ضدقة، ونهي عن املنكر �ضدقة؛ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

ال�ضحى« رواه م�ضلم.

ُ َعْنُه - قال، قال ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  َي اهللَّ 33 - عن اأبي ذر - َر�ضِ
حتقرن من املعروف �ضيًئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طليق« رواه م�ضلم.

ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ ��ول  َر���ضُ َع��ْن��ُه- عن   ُ اهللَّ ��َي  َر���ضِ اأب��ي هريرة-  34 - عن 
قال: »ال�ضلوات اخلم�س، واجلمعة اإىل اجلمعة، ورم�ضان اإىل رم�ضان 

مكفرات ملا بينهن اإذا اجتنبت الكبائر« رواه م�ضلم.

ُ َعْنُه - قال، قال َر�ُضول  َي اهللَّ 35 - عن اأبي مو�ضى االأ�ضعري - َر�ضِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »من �ضلى الربدين دخل اجلنة« متفق عليه. اهللَّ

  »الربدان«: ال�ضبح والع�ضر.

 ُ ِي اهللَّ َر�ضِ اأم احلكم زينب بنت جح�س -  املوؤمنني  اأم  36 - عن 
ويل   ! اهللَّ اإال  اإل��ه  »ال  يقول:  فزًعا  عليها  دخ��ل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   - َعْنها 
للعرب من �ضر قد اقرتب! فتح اليوم من ردم ياأجوج وماأجوج مثل هذه« 
اأنهلك وفينا   ِ َر�ُضول اهللَّ يا  تليها. فقلت:  والتي  االإبهام  باأ�ضبعيه:  وحلق 

ال�ضاحلون؟ قال: »نعم اإذا كرث اخلبث« متفق عليه.

 ِ اهللَّ َر�ُضول  قال  قال:   - َعْنه   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - مو�ضى  اأبي  عن   -  37
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ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهللَّ ليملي للظامل فاإذا اأخذه مل يفلته ثم قراأ: زب ڑ ک 
  .»)102 )هود:  رب  ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک   ک 

َفٌق َعَلْيِه. ُمتَّ

ُ َعْنُه - اأن  َي اهللَّ 38 - عن اأبي اأمامة اإيا�س بن ثعلبة احلارثي - َر�ضِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اقتطع حق امرئ م�ضلم بيمينه فقد اأوجب اهللَّ  َر�ُضول اهللَّ
له النار، وحرم عليه اجلنة« فقال رجل: واإن كان �ضيًئا ي�ضرًيا يا َر�ُضول 

؟ فقال: »واإن ق�ضيًبا من اأراك« رواه م�ضلم. ِ اهللَّ

 ِ اهللَّ َر�ُضول  قال  قال:   - َعْنُهما   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - عمر  ابن  عن   -  39
ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يزال املوؤمن يف ف�ضحة من دينه ما مل ي�ضب دًما حراًما« َرَواُه 

. اْلُبَخاِريُّ

40 - عن اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ال حتا�ضدوا، وال تناج�ضوا، وال تباغ�ضوا، وال تدابروا، وال يبع بع�ضكم 
امل�ضلم، ال يظلمه  اأخو  امل�ضلم  اإخواًنا،  بيع بع�س، وكونوا عباد اهلل  على 
وال يخذله وال يحقره ، التقوى ها هنا - وي�ضري اإىل �ضدره ثالث مرات 
- بح�ضب امرئ من ال�ضر اأن يحقر اأخاه امل�ضلم، كل امل�ضلم على امل�ضلم 

حرام: دمه وماله وعر�ضه « رواه م�ضلم.

 ِ ُ َعْنُه - قال �ضمعت َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 41 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »كل اأمتي معافًى اإال املجاهرين، واإن من املجاهرة اأن يعمل 
الرجل بالليل عماًل ثم ي�ضبح وقد �ضرته اهللَّ عليه فيقول: يا فالن عملت 
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البارحة كذا وكذا وقد بات ي�ضرته ربه وي�ضبح يك�ضف �ضرت اهللَّ عليه« 
متفق عليه.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 42 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
ال�ضم�س: يعدل  النا�س عليه �ضدقة، كل يوم تطلع فيه  »كل �ضالمي من 
بني االثنني �ضدقة، ويعني الرجل يف دابته فتحمله عليها اأو ترفع له عليها 
متاعه �ضدقة، والكلمة الطيبة �ضدقة، وبكل خطوة مت�ضيها اإىل ال�ضالة 

�ضدقة، ومتيط االأذى عن الطريق �ضدقة« متفق عليه.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 43 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»اأكمل املوؤمنني اإمياًنا اأح�ضنهم خلًقا، وخياركم خياركم لن�ضائهم« َرَواُه 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِدْيٌث َح�َضٌن �ضحيح. ْ الرتِّ

اأن   - َعْنُه   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - العا�س  بن  عمرو  بن  عبداهللَّ  - عن   44
رواه  ال�ضاحلة«  املراأة  »الدنيا متاع وخري متاعها  ملسو هيلع هللا ىلص قال:   ِ َر�ُضول اهللَّ

م�ضلم.

 ِ َر�ُضول اهللَّ �ضمعت  َعْنُه - قال:   ُ َي اهللَّ َر�ضِ ابن عمر -  45 - عن 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »كلكم راع، وكلكم م�ضئول عن رعيته: االإمام راع وم�ضئول عن 
اأهله وم�ضئول عن رعيته، واملراأة راعية يف بيت  رعيته، والرجل راع يف 
وم�ضئول عن  �ضيده  مال  راع يف  واخل��ادم  رعيتها،  وم�ضئولة عن  زوجها 

رعيته؛ فكلكم راع وم�ضئول عن رعيته« متفق عليه.

ُ َعْنُه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َي اهللَّ 46 - عن اأبي �ضريح اخلزاعي - َر�ضِ
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كان  اإىل جاره، ومن  فليح�ضن  االآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن  قال: »من كان 
واليوم  باهلل  يوؤمن  كان  ومن  �ضيفه،  فليكرم  االآخ��ر  واليوم  باهلل  يوؤمن 
البخاري  وروى  اللفظ.  بهذا  ُم�ْضِلٌم  َرَواُه  لي�ضكت«  اأو  فليقل خرًيا  االآخر 

بع�ضه.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ُ َعْنُه - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 47 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»من كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر فليكرم �ضيفه، ومن كان يوؤمن باهلل 
فليقل  االآخر  واليوم  يوؤمن باهلل  االآخر فلي�ضل رحمه، ومن كان  واليوم 

خرًيا اأو لي�ضمت« متفق عليه.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 48 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»اإن اهللَّ تعاىل يقول يوم القيامة: اأين املتحابون بجالل؟ اليوم اأظلهم 

يف ظلي يوم ال ظل اإال ظلي« َرَواُه م�ضلم.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 49 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»والذي نف�ضي بيده ال تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا وال توؤمنوا حتى حتابوا، 
َرَواُه  اأوال اأدلكم على �ضيء اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�ضوا ال�ضالم بينكم« 

ُم�ْضِلٌم.

ُ َعْنُه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا  َي اهللَّ 50 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
اأحب اهللَّ تعاىل العبد نادى جربيل اإن اهللَّ يحب فالًنا فاأحبوه. فيحبه 

َفٌق َعَلْيِه. اأهل ال�ضماء، ثم يو�ضع له القبول يف االأر�س« ُمتَّ

 ِ ُ َعْنُه - قال: حدثنا َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 51 - عن ابن م�ضعود - َر�ضِ
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ملسو هيلع هللا ىلص وهو ال�ضادق امل�ضدوق: »اإن اأحدكم يجمع خلقه يف بطن اأمه اأربعني 
يوًما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون م�ضغة مثل ذلك، ثم ير�ضل امللك 
فينفخ فيه الروح، ويوؤمر باأربع كلمات: بكتب رزقه، واأجله وعمله، و�ضقي 
اأو �ضعيد. فوالذي ال اإله غريه اإن اأحدكم ليعمل بعمل اأهل اجلنة حتى ما 
النار  اأهل  بعمل  فيعمل  الكتاب  عليه  في�ضبق  اإال ذراع  وبينها  بينه  يكون 
فيدخلها، واإن اأحدكم ليعمل بعمل اأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها اإال 
َفٌق َعَلْيِه. ذراع في�ضبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل اجلنة فيدخلها« ُمتَّ

ُ َعْنُه - قال: �ضمعت َر�ُضول  َي اهللَّ 52 - عن النعمان بن ب�ضري - َر�ضِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اأهون اأهل النار عذاًبا يوم القيامة لرجل يو�ضع يف  اهللَّ
اأخم�س قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى اأن اأحًدا اأ�ضد منه 

َفٌق َعَلْيِه. عذاًبا واإنه الأهونهم عذاًبا« ُمتَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ُ َعْنُه - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 53 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»يعرق النا�س يوم القيامة حتى يذهب عرقهم يف االأر�س �ضبعني ذراًعا، 

َفٌق َعَلْيِه. ويلجمهم حتى يبلغ اآذانهم« ُمتَّ

 ِ ُ َعْنُه - قال: كنا مع َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 54 - وعن اأبي هريرة - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص اإذ �ضمع وجبًة فقال: »هل تدرون ما هذا؟« قلنا اهللَّ ور�ضوله اأعلم. 
قال: »هذا حجر رمي به يف النار منذ �ضبعني خريًفا فهو يهوي يف النار 

االآن حتى انتهى اإىل قعرها ف�ضمعتم وجبتها« َرَواُه ُم�ْضِلٌم.

 ِ ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 55 - عن عدي بن حامت - َر�ضِ
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ملسو هيلع هللا ىلص: »ما منكم من اأحد اإال �ضيكلمه ربه لي�س بينه وبينه ترجمان، فينظر 
اأ�ضاأم منه فال يرى اإال ما قدم،  اأمين منه فال يرى اإال ما قدم، وينظر 
ب�ضق  ولو  النار  فاتقوا  وجهه؛  تلقاء  النار  اإال  يرى  فال  يديه  بني  وينظر 

َفٌق َعَلْيِه. مترة« ُمتَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 56 - عن اأبي ذر - َر�ضِ
فيها مو�ضع  ما  تئط،  اأن  لها  ال�ضماء وحق  اأطت  ترون،  ال  ما  اأرى  »اإين 
اأربع اأ�ضابع اإال وملك وا�ضع جبهته �ضاجًدا هلل تعاىل، واهلل لو تعلمون ما 
اأعلم ل�ضحكتم قلياًل ولبكيتم كثرًيا، وما تلذذمت بالن�ضاء على الفر�س، 
َوَقاَل  ِمِذيُّ  ْ الرتِّ َرَواُه  تعاىل«  اهللَّ  اإىل  جتاأرون  ال�ضعدات  اإىل  وخلرجتم 

َحِدْيٌث َح�َضٌن.

االأ�ضلمي-  اأبي برزة - براء ثم زاي - ن�ضلة بن عبيد  57 - عن 
تزول قدما عبد حتى  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ اهللَّ َر�ُضول  قال  قال:  َعْنُه -   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ
ي�ضاأل عن عمره فيما اأفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله من اأين 
ِمِذيُّ َوَقاَل َحِدْيٌث  ْ اكت�ضبه وفيم اأنفقه، وعن ج�ضمه فيم اأباله« َرَواُه الرتِّ

َح�َضٌن.

 ِ اهللَّ َر�ُضول  قراأ  قال:   - َعْنُه   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - هريرة  اأبي  عن   -  58
ملسو هيلع هللا ىلص زب ڃ ڃ ڃ رب قال: »اأتدرون ما اأخبارها؟« قالوا: اهللَّ 
ور�ضوله اأعلم. قال: »فاإن اأخبارها اأن ت�ضهد على كل عبد اأو اأمة مبا عمل 
َرَواُه  اأخبارها«  يوم كذا وكذا؛ فهذه  تقول: عمل كذا وكذا  على ظهرها 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِدْيٌث َح�َضٌن. ْ الرتِّ

www.alukah.net



93 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول  َي اهللَّ 59 - عن اأبي �ضعيد اخلدري - َر�ضِ
االإذن  وا�ضتمع  القرن،  التقم  القرن قد  اأنعم و�ضاحب  ملسو هيلع هللا ىلص: »كيف   ِ اهللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  متى يوؤمر بالنفخ فينفخ«. فكاأن ذلك ثقل على اأ�ضحاب َر�ُضول اهللَّ
َوَقاَل َحِدْيٌث  ِمِذيُّ  ْ َرَواُه الرتِّ فقال لهم: »قولوا ح�ضبنا اهللَّ ونعم الوكيل« 

َح�َضٌن.

ُ َعْنُه - قال: قال َر�ُضول  َي اهللَّ 60 - عن عبادة بن ال�ضامت - َر�ضِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »من �ضهد اأن ال اإله اإال اهللَّ وحده ال �ضريك له واأن حممًدا عبده  اهللَّ
ور�ضوله، واأن عي�ضى عبد اهللَّ ور�ضوله وكلمته األقاها اإىل مرمي وروح منه، 
َفٌق َعَليِه. واجلنة والنار حق، اأدخله اهللَّ اجلنة على ما كان من العمل« ُمتَّ

ُ َعْنُه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول  َي اهللَّ 61 - عن اأبي ذر - َر�ضِ
اأزي��د، ومن جاء  اأو  اأمثالها  : من جاء باحل�ضنة فله ع�ضر  َوَج��َلّ َعزَّ  اهللَّ 
بال�ضيئة فجزاء �ضيئٍة �ضيئٌة مثلها اأو اأغفر، ومن تقرب مني �ضرًبا تقربت 
منه ذراًعا، ومن تقرب مني ذراًعا تقربت منه باًعا، ومن اأتاين مي�ضي 
اأتيته هرولة، ومن لقيني بقراب االأر�س خطيئة ال ي�ضرك بي �ضيًئا لقيته 

مبثلها مغفرًة« َرَواُه ُم�ضِلٌم.

ُ َعْنُه - قال: جاء اأعرابي اإىل النبي  َي اهللَّ 62 - عن جابر - َر�ضِ
ِ ما املوجبتان؟ قال: »من مات ال ي�ضرك باهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا َر�ُضول اهللَّ

�ضيًئا دخل اجلنة، ومن مات ي�ضرك به �ضيًئا دخل النار« َرَواُه ُم�ضِلٌم.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 63 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
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»ملا خلق اهللَّ اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العر�س: اإن رحمتي تغلب 
َفٌق َعَليِه. غ�ضبي، ويف رواية: غلبت غ�ضبي، ويف رواية: �ضبقت غ�ضبي« ُمتَّ

 ِ ُ َعنُه - قال: �ضمعت َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 64 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
وت�ضعني  ت�ضعة  فاأم�ضك عنده  الرحمة مائة جزء  يقول: »جعل اهللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص 
واأنزل يف االأر�س جزًءا واحًدا، فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخلالئق حتى 

َفٌق َعَليِه. ترفع الدابة حافرها عن ولدها خ�ضية اأن ت�ضيبه« ُمتَّ

فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  َعنُه - عن   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - اأبي هريرة  65 - وعن 
يحكي عن ربه تعاىل قال: »اأذنب عبد ذنًبا فقال: اللهم اغفر ل ذنبي. 
فقال اهللَّ تبارك وتعاىل: اأذنب عبدي ذنًبا فعلم اأن له رًبا يغفر الذنب 
وياأخذ بالذنب. ثم عاد فاأذنب فقال: اأي رب اغفر ل ذنبي. فقال تبارك 
وتعاىل: اأذنب عبدي ذنًبا فعلم اأن له رًبا يغفر الذنب وياأخذ بالذنب. ثم 
اأذنب  وتعاىل:  تبارك  فقال  ذنبي.  اغفر ل  رب  اأي  فقال:  فاأذنب  عاد 
عبدي ذنًبا فعلم اأن له رًبا يغفر الذنب وياأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي 

َفٌق َعَليِه. فليفعل ما �ضاء« ُمتَّ

 ِ ُ َعنُهما - قال: �ضمعت َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 66 - عن ابن عبا�س - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من رجل م�ضلم ميوت فيقوم على جنازته اأربعون رجاًل ال 

ي�ضركون باهلل �ضيًئا اإال �ضفعهم اهللَّ فيه« َرَواُه ُم�ضِلٌم.

 ِ ُ َعنُه - قال: كنا مع َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 67 - عن ابن م�ضعود - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص يف قبة نحًوا من اأربعني فقال: »اأتر�ضون اأن تكونوا ربع اأهل اجلنة؟« 
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قلنا: نعم. قال: »اأتر�ضون اأن تكونوا ثلث اأهل اجلنة؟« قلنا: نعم. قال: 
»والذي نف�س حممد بيده اإين الأرجو اأن تكونوا ن�ضف اأهل اجلنة. وذلك 
اأن اجلنة ال يدخلها اإال نف�س م�ضلمة وما اأنتم يف اأهل ال�ضرك اإال كال�ضعرة 
البي�ضاء يف جلد الثور االأ�ضود، اأو كال�ضعرة ال�ضوداء يف جلد الثور االأحمر« 

َفٌق َعَليِه. ُمتَّ

 ِ ُ َعنُهما - قال: �ضمعت َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 68 - عن ابن عمر - َر�ضِ
عليه  كنفه  ي�ضع  حتى  ربه  من  القيامة  يوم  املوؤمن  »يدنى  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص 
فيقرره بذنوبه فيقول: اأتعرف ذنب كذا؟ اأتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب 
اأعرف. قال: فاإين قد �ضرتتها عليك يف الدنيا واأنا اأغفرها لك اليوم. 

َفٌق َعَليِه. فيعطى �ضحيفة ح�ضناته« ُمتَّ

ُ َعنه- اأنه �ضمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل موته  َي اهللَّ 69 - عن جابر - َر�ضِ
 » بثالثة اأيام يقول: »ال ميوتن اأحدكم اإال وهو يح�ضن الظن باهلل َعزَّ َوَجَلّ

َرَواُه ُم�ضِلٌم.

ملسو هيلع هللا ىلص   ِ َر�ُضول اهللَّ ُ َعنُه - قال: �ضمعت  َي اهللَّ اأن�س - َر�ضِ 70 - عن 
يقول: »قال اهللَّ تعاىل: يا ابن اآدم اإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك وال اأبال، يا ابن اآدم لو بلغت ذنوبك عنان ال�ضماء ثم 
ا�ضتغفرتني غفرت لك، يا ابن اآدم اإنك لو اأتيتني بقراب االأر�س خطايا 
ِمِذيُّ َوَقاَل  ثم لقيتني ال ت�ضرك بي �ضيًئا الأتيتك بقرابها مغفرة« َرَواُه الرتِّ

َحِديٌث َح�َضٌن.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ُ َعنُه - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 71 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
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»لو يعلم املوؤمن ما عند اهللَّ من العقوبة ما طمع بجنته اأحد، ولو يعلم 
الكافر ما عند اهللَّ من الرحمة ما قنط من جنته اأحد« َرَواُه ُم�ضِلٌم.

 ِ َر�ُضول اهللَّ اأن  َعنُه -   ُ َي اهللَّ َر�ضِ اأبي �ضعيد اخلدري -  72 - عن 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا و�ضعت اجلنازة واحتملها النا�س اأو الرجال على اأعناقهم 
فاإن كانت �ضاحلة قالت: قدموين قدموين، واإن كانت غري �ضاحلة قالت: 
يا ويلها! اأين تذهبون بها؟ ي�ضمع �ضوتها كل �ضيء اإال االإن�ضان ولو �ضمعه 

. �ضعق« َرَواُه الُبَخاِريُّ

ُ َعنُه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »تع�س  َي اهللَّ 73 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
واإن مل  ر�ضي،  اأعطي  اإن  واخلمي�ضة!  والقطيفة  والدرهم  الدينار  عبد 

. يعط مل ير�س« َرَواُه الُبَخاِريُّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »يوؤتى  ُ َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 74 - عن اأن�س - َر�ضِ
باأنعم اأهل الدنيا من اأهل النار يوم القيامة في�ضبغ يف النار �ضبغة، ثم 
يقال: يا ابن اآدم هل راأيت خرًيا قط، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ال 
واهلل يا رب! ويوؤتى باأ�ضد النا�س بوؤ�ًضا يف الدنيا من اأهل اجلنة في�ضبغ 
يف اجلنة فيقال له: يا ابن اآدم هل راأيت بوؤ�ًضا قط، هل مر بك �ضدة قط؟ 

فيقول: ال واهلل ما مر بي بوؤ�س قط، وال راأيت �ضدة قط« َرَواُه ُم�ضِلٌم.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 75 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»انظروا اإىل من هو اأ�ضفل منكم وال تنظروا اإىل من هو فوقكم فهو اأجدر 

َفٌق َعَليِه. اأن ال تزدروا نعمة اهللَّ عليكم« ُمتَّ
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ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 76 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
»الدنيا �ضجن املوؤمن وجنة الكافر« َرَواُه ُم�ضِلٌم.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ُ َعنُهما - قال: اأخذ َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 77 - عن ابن عمر - َر�ضِ
مبنكبي فقال: »كن يف الدنيا كاأنك غريب، اأو عابر �ضبيل« رواه البخاري.

ُ َعنُه  َي اهللَّ 78 - عن اأبي العبا�س �ضهل بن �ضعد ال�ضاعدي - َر�ضِ
ِ دلني على عمل اإذا  - قال: جاء رجل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا َر�ُضول اهللَّ
 ، الدنيا يحبك اهللَّ النا�س. فقال: »ازهد يف  واأحبني  عملته احبني اهللَّ 
ماجة  ابن  رواه  ح�ضن  حديث  النا�س«.  يحبك  النا�س  عند  فيما  وازه��د 

وغريه باأ�ضانيد ح�ضنة.

ُ َعنُه - قال: قال  َي اهللَّ 79 - عن �ضهل بن �ضعد ال�ضاعدي - َر�ضِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »لو كانت الدنيا تعدل عند اهللَّ جناح بعو�ضة ما �ضقى  َر�ُضول اهللَّ

ِمِذيُّ وقال حديث ح�ضن �ضحيح. كافًرا منها �ضربة ماء« َرَواُه الرتِّ

 ِ ُ َعنُه - قال: �ضمعت َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 80 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اأال اإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، اإال ذكر اهللَّ تعاىل وما 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َضٌن. وااله، وعاملًا ومتعلًما« َرَواُه الرتِّ

ُ َعنُه - قال: �ضمعت َر�ُضول  َي اهللَّ 81 - عن كعب بن عيا�س - َر�ضِ
ِمِذيُّ َوَقاَل  ِ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن لكل اأمة فتنة وفتنة اأمتي املال« َرَواُه الرتِّ اهللَّ

َحِديٌث َح�َضٌن �ضحيح.

، ويقال اأبو ليلى عثمان بن  82 - عن اأبي عمرو، ويقال اأبو عبداهللَّ
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ُ َعنُه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لي�س البن اآدم حق يف �ضوى  َي اهللَّ عفان -َر�ضِ
واملاء«  اخلبز  وجلف  عورته،  يواري  وثوب  ي�ضكنه،  بيت  اخل�ضال:  هذه 

ِمِذيُّ وقال حديث �ضحيح. َرَواُه الرتِّ

 ِ ُ َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 83 - عن كعب بن مالك - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ذئبان جائعان اأر�ضال يف غنم باأف�ضد لها من حر�س املرء على 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َضٌن �ضحيح. املال وال�ضرف لدينه« َرَواُه الرتِّ

ُ َعنُه - قال: نام َر�ُضول  َي اهللَّ 84 - عن عبد اهللَّ بن م�ضعود - َر�ضِ
ِ لو اتخذنا  ِ ملسو هيلع هللا ىلص على ح�ضري فقام وقد اأثر يف جنبه. قلنا: يا َر�ُضول اهللَّ اهللَّ
لك وطاء. فقال: »ما ل وللدنيا! ما اأنا يف الدنيا اإال كراكب ا�ضتظل حتت 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َضٌن �ضحيح. �ضجرة ثم راح وتركها« َرَواُه الرتِّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 85 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
ِمِذيُّ َوَقاَل  »يدخل الفقراء اجلنة قبل االأغنياء بخم�ضمائة عام« َرَواُه الرتِّ

َحِديٌث َح�َضٌن �ضحيح.

َعنُهما   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ  - بن احل�ضني  وعمران  عبا�س  ابن  - عن   86
الفقراء،  اأهلها  اأكرث  فراأيت  اجلنة  »اطلعت يف  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  - عن 

َفٌق َعَليِه. واطلعت يف النار فراأيت اأكرث اأهلها الن�ضاء« ُمتَّ

النبي  َعنُهما - عن   ُ َي اهللَّ َر�ضِ 87 - عن عمران بن احل�ضني - 
ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »خريكم قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«. قال 
عمران: فما اأدري قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرتني اأو ثالًثا »ثم يكون بعدهم قوم 
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يوفون،  وال  وينذرون  يوؤمتنون،  وال  ويخونون  ي�ضت�ضهدون،  وال  ي�ضهدون 
َفٌق َعَليِه. ويظهر فيهم ال�ضمن« ُمتَّ

 ُ َي اهللَّ 88 - عن عبيداهللَّ بن حم�ضن االأن�ضاري اخلطمي - َر�ضِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأ�ضبح منكم اآمًنا يف �ضربه، معافًى  َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ
َرَواُه  بحذافريها«  الدنيا  له  حيزت  فكاأمنا  يومه  قوت  عنده  ج�ضده،  يف 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َضٌن. الرتِّ

َعنُه -   ُ َي اهللَّ َر�ضِ اأبي كرمية املقداد بن معد يكرب -  89 - عن 
اآدمي وعاء �ضًرا من بطن  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما مالأ   ِ َر�ُضول اهللَّ قال: �ضمعت 
اآدم اأكالت يقمن �ضلبه، فاإن كان ال حمالة فثلث لطعامه،  بح�ضب ابن 

ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َح�َضٌن. وثلث ل�ضرابه وثلث لنف�ضه« َرَواُه الرتِّ

ُ َعنُه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لي�س  َي اهللَّ 90 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
َفٌق َعَليِه. الغنى عن كرثة العر�س، ولكن الغنى غنى النف�س« ُمتَّ

ُ َعنُهما - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال  َي اهللَّ 91 - عن ابن عمر - َر�ضِ
تزال امل�ضاألة باأحدكم حتى يلقى اهللَّ تعاىل ولي�س يف وجهه ُمْزَعُة حلم« 

َفٌق َعَليِه. ُمتَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال  ُ َعنُهما - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 92 - عن ابن عمر - َر�ضِ
وهو على املنرب وذكر ال�ضدقة والتعفف عن امل�ضاألة: »اليد العليا خري من 
َفٌق َعَليِه. اليد ال�ضفلى. واليد العليا هي املنفقة، وال�ضفلى هي ال�ضائلة« ُمتَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ُ َعنُه - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 93 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
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»لي�س امل�ضكني الذي يطوف على النا�س ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان، ولكن امل�ضكني الذي ال يجد غنًى يغنيه، وال يفطن له فيت�ضدق 

َفٌق َعَليِه. عليه، وال يقوم في�ضاأل النا�س« ُمتَّ

ُ َعنُه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َي اهللَّ 94 - عن املقداد بن معد يكرب - َر�ضِ
قال: »ما اأكل اأحد طعاًما قط خرًيا من اأن ياأكل من عمل يده واإن نبي اهللَّ 

. داود عليه ال�ضالم كان ياأكل من عمل يده« َرَواُه الُبَخاِريُّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  95 - عن اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه - اأنه �ضمع َر�ُضول اهللَّ
عليهما جنتان من حديد من  كمثل رجلني  واملنفق  البخيل  »مثل  يقول: 
على  وفرت  اأو  �ضبغت  اإال  ينفق  فال  املنفق  فاأما  تراقيهما،  اإىل  ثديهما 
جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اأثره، واأما البخيل فال يريد اأن ينفق �ضيًئا 

َفٌق َعَليِه. اإال لزقت كل حلقة مكانها فهو يو�ضعها فال تت�ضع« ُمتَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اتقوا  ُ َعنُه - اأن َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 96 - عن جابر - َر�ضِ
الظلم فاإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا ال�ضح فاإن ال�ضح اأهلك من 
َرَواُه  اأن �ضفكوا دماءهم، وا�ضتحلوا حمارمهم«  كان قبلكم حملهم على 

ُم�ضِلٌم.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُ َعنُه - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 97 - عن اأبي هريرة - َر�ضِ
َفٌق َعَليِه. »طعام االثنني كايف الثالثة، وطعام الثالثة كايف االأربعة« ُمتَّ

 ِ ُ َعْنُهما - قال: قال َر�ُضول اهللَّ َي اهللَّ 98 - عن ابن عبا�س - َر�ضِ
ملسو هيلع هللا ىلص: »من لزم اال�ضتغفار جعل اهللَّ له من كل �ضيق خمرًجا، ومن كل هم 
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فرًجا، ورزقه من حيث ال يحت�ضب« َرَواُه اأُبو َداُوَد.

ُ َعْنُهما - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا  َي اهللَّ 99 - عن ابن عمر - َر�ضِ
اأهل  اأكرث  راأيتكن  فاإين  اال�ضتغفار؛  واأكرثن من  ت�ضدقن  الن�ضاء  مع�ضر 
اللعن،  »تكرثن  قال:  النار؟  اأهل  اأكرث  لنا  ما  امراأة منهن:  قالت  النار« 
وتكفرن الع�ضري، ما راأيت من ناق�ضات عقل ودين اأغلب لذي لب منكن« 
قالت: ما ناق�ضات العقل والدين؟ قال: »�ضهادة امراأتني ب�ضهادة رجل، 

ومتكث االأيام ال ت�ضلي« َرَواُه ُم�ْضِلٌم.
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مـن بيـت النـبــوة

اإن احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليجعل املوؤمن يف جٍو اإمي��اين رائع ل يريد 
واأزه��د  واأتقى اخللق،  اأطهر اخللق،  اخل��روج منه؛ كيف ل؟ وهو حديث عن 

اخللق، واأكرم اخللق حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

بقوله:زب ڱ ڱڱ ں رب  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  تعاىل على  اهلل  اأثنى  وقد 
)القلم: 4(. قال ابن عبا�ض وجماهد: "لعلى دين عظيم، ل دين اأحب اإيٌل ول 
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اأر�شى عندي منه وهو دين الإ�شام"، وقال احل�شن - ر�شي اهلل عنه - : "هو 
اآداب القراآن". 

وقال قتادة: "هو ما كان ياأمر به من اأمر اهلل، وينهى عنه من نهى اهلل، 
واملعنى: اإنك لعلى اخللق الذي اآثرك اهلل به يف القراآن".

ويف ال�شحيح: اأن ه�شام بن حكيم "�شاأل عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - عن 
اأقوم  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالت: كان خلقه القراآن. فقال: لقد هممت  خلق ر�شول اهلل 

ول اأ�شاأل �شيًئا".

وقلوب  وال�شبهات عقول  ال�شهوات  اأغرقت  ال��ذي  الزمان  هذا  واإننا يف 
الكثري من الب�شر اأحوج ما نكون اإىل الرجوع اإىل معن ال�شنة املطهرة لن�شرب 
طريق  ونقتفي  مت�شك،  خري  بال�شنة  فنتم�شك  ال�شايف،  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبع  من 

امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص ونع�ض عليه بالنواجذ.

منها  ح��ذرن��ا  التي  الفتنة،  وخطاطيف  البدعة،  كاليب  ع��ن  ونبتعد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأميا حتذير.

هو  به  العناية  البنن  مدار�ض  يف  واملعلمن  املربن،  على  ينبغي  ومما 
ن�شر ال�شنة املطهرة قوًل وعمًا بكل جهد وطاقة.

ملسو هيلع هللا ىلص يف املدار�ض بعد احل�ش�ض  ولعل من اأهم الطرق لن�شر �شنة النبي 
الدرا�شية األ وهو ن�شر ال�شرية النبوية عرب منرب الإذاعة املدر�شية.

حيث يعد هذا العمل من ال�شدع باحلق، ومن التعاون على الرب، ومن 
ال�شدع بالدعوة؛ فلعل اهلل اأن يفتح بهذا قلوًبا ل تعقل، واآذاًنا ل ت�شمع، واأعيًنا 

ل تب�شر.
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بالعمل  اأن يرنن دروب حياتهن  ملسو هيلع هللا ىلص  اأهيب بكل حمبات احلبيب  ل��ذا.. 
ب�شنته، والدعوة اإليها، والإخا�ض يف ن�شرها.

ولنتذكر جميًعا اأن حق النبي ملسو هيلع هللا ىلص علينا كبري وعظيم، ومل ولن ن�شتطيع 
اإيفاءه ولو �شخرنا حياتنا كلها لرد ولو �شعرة من ف�شله علينا ملسو هيلع هللا ىلص.

وختاًما اأقول: الأمة بخري ما دامت ت�شري على نهج احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
قوًل وعمًا، ولن ت�شل الأمة املحمدية اأبًدا اإل اإذا ابتعدت على منهج احلبيب 

ملسو هيلع هللا ىلص.
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مقتطف�ت من ال�ضرية النبوية

ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  • زوجات 

ام��راأة - ر�ضي اهلل عنهن - وهن  ملسو هيلع هللا ىلص بثالث ع�ضرة  النبي  تزوج 
كالتال: 

1- خديجة بنت خويلد - ر�ضي اهلل عنها.  
2- �ضودة بنت زمعة بن قي�س العامرية - ر�ضي اهلل عنها. 

3- عائ�ضة بنت اأبي بكر ال�ضديق - ر�ضي اهلل عنهما.
4- حف�ضة بنت عمر بن اخلطاب - ر�ضي اهلل عنهما. 

5- زينب بنت خزمية بن احلارث - ر�ضي اهلل عنها. 
6- اأم �ضلمة هند بنت اأمية - ر�ضي اهلل عنها.  

7- زينب بنت جح�س - ر�ضي اهلل عنها.
8- جويرية بنت احلارث اخلزاعية - ر�ضي اهلل عنها. 
9- اأم حبيبة رملة بنت اأبي �ضفيان - ر�ضي اهلل عنها. 

10- �ضفية بنت حيي بن اأخطب - ر�ضي اهلل عنها.
11- ميمونة بنت احلارث بن حزن الهاللية - ر�ضي اهلل عنها. 
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 • اأولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

1- القا�ضم وبه يكنى الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص. 
2- عبد اهلل ويلقب بالطاهر والطيب. 

3- اإبراهيم من زوجته مارية القبطية تويف �ضغرًيا. 

ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  • عمات 

1- برة بنت عبداملطلب الها�ضمية . 
2- عاتكة بنت عبداملطلب الها�ضمية. 
3- اأميمة بنت عبداملطلب الها�ضمية. 
4- اأروى بنت عبداملطلب الها�ضمية. 

5- البي�ضاء اأم حكيم بنت عبداملطلب الها�ضمية. 
6- �ضفية بنت عبداملطلب الها�ضمية - ر�ضي اهلل عنها. 

توا�ضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يف �ضحيح م�ضلم من حديث عيا�س بن حمار- ر�ضي اهلل عنه- 
قال: ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل اأوحي اإلَّ اأن توا�ضعوا، حتي ال يفخر اأحد 

على اأحد، وال يبغي اأحد علي اأحد«. 
االأمة  وكانت  في�ضلم عليهم،  ال�ضبيان  ملسو هيلع هللا ىلص مير على  النبي   وكان 
تاأخذ بيده فتنطلق به حيث �ضاءت، وكان ملسو هيلع هللا ىلص اإذا اأكل لعق اأ�ضابعه الثالث، 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يف بيته يف خدمة اأهله، ومل يكن ينتقم لنف�ضه قط، وكان ملسو هيلع هللا ىلص 
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وياأكل  البعري،  ويعلف  الأهله،  ال�ضاة  ويحلب  ثوبه،  ويرقع  نعله،  يخ�ضف 
مع اخلادم، ويجال�س امل�ضاكني، ومي�ضي مع االأرملة واليتيم يف حاجتهما 

ويبداأ من لقيه بال�ضالم، ويجيب دعوة من دعاه ولو اإىل اأي�ضر �ضيء.
ملسو هيلع هللا ىلص هني املوؤونة، لني اخللق، كرمي الطبع، جميل املعا�ضرة،  وكان 
طلق الوجه، ب�ضاًما، متوا�ضًعا من غري ذلة، جواًدا من غري �ضرف، رقيق 

القلب رحيًما بكل م�ضلم، خاف�س اجلناح للموؤمنني، لني اجلانب لهم.

�ضف�ت خ��ضة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

اأكرم اهلل �ضبحانه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص حممد ب�ضفات عظيمة وجليلة، منها 
ما كان يف الدنيا، ومنها ماهي �ضفات ومكارم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف االآخرة.

ملسو هيلع هللا ىلص من املكارم يف الدنيا  نبيه  به  �صبحانه  اأكرم اهلل  • ومما 
ما يلي:

1. اأخذ اهلل له العهد على جميع االأنبياء ملسو هيلع هللا ىلص. 
2. كان عند اأهل الكتاب علم تام به ملسو هيلع هللا ىلص. 
3. كان نبًيا واآدم منجدل يف طينته ملسو هيلع هللا ىلص. 

4. هو اأول امل�ضلمني ملسو هيلع هللا ىلص. 
5. هو خامت النبيني ملسو هيلع هللا ىلص. 
6. هو نبي االإ�ضالم ملسو هيلع هللا ىلص. 

7. هو اأوىل باالأنبياء من اأممهم ملسو هيلع هللا ىلص. 
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8. هو اأوىل باملوؤمنني من اأنف�ضهم، واأزواجه اأمهاتهم ملسو هيلع هللا ىلص. 
9. كونه منة مينت اهلل بها على عباده. 

10. كونه خرية اخللق، و�ضيد ولد اآدم ملسو هيلع هللا ىلص. 
11. طاعته ومبايعته هي عني طاعة اهلل ومبايعته. 

12. االإميان به مقرون باالإميان باهلل تعاىل. 
13. هو رحمة للعاملني ملسو هيلع هللا ىلص. 

14. هو اأمنة الأمته ملسو هيلع هللا ىلص. 
15. عموم ر�ضالته ملسو هيلع هللا ىلص. 

16. تكفل املوىل بحفظه وع�ضمته ملسو هيلع هللا ىلص. 
17. التكفل بحفظ دينه ملسو هيلع هللا ىلص. 

18. الق�ضم بحياته ملسو هيلع هللا ىلص. 
19. الق�ضم ببلده ملسو هيلع هللا ىلص. 

20. الق�ضم له ملسو هيلع هللا ىلص. 
21. ُذِكر يف اأول من ُذِكر من االأنبياء. 

22. النهي عن مناداته با�ضمه ملسو هيلع هللا ىلص. 
23. ال يرفع �ضوت فوق �ضوته ملسو هيلع هللا ىلص. 

24. تقدمي ال�ضدقة بني يدي مناجاتهم له )ثم ن�ضخ ذلك(. 
25. جعله اهلل نوًرا ملسو هيلع هللا ىلص. 

26. فر�س بع�س �ضرعه يف ال�ضماء ملسو هيلع هللا ىلص. 
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27. توىل االإجابة عنه ملسو هيلع هللا ىلص. 
28. ا�ضتمرار ال�ضالة عليه ملسو هيلع هللا ىلص. 

29. االإ�ضراء واملعراج به ملسو هيلع هللا ىلص. 
30. معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص. 

31. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر ملسو هيلع هللا ىلص. 
32. تاأخري دعوته امل�ضتجابة ليوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلص.

33. اأعطي جوامع الكلم ملسو هيلع هللا ىلص. 
34. اأعطي مفاتيح خزائن االأر�س ملسو هيلع هللا ىلص. 

35. اإ�ضالم قرينه من اجلن ملسو هيلع هللا ىلص. 
36. ن�ضره بالرعب م�ضرية �ضهر ملسو هيلع هللا ىلص. 

37. �ضهادة اهلل ومالئكته له ملسو هيلع هللا ىلص. 
38. اإمامته باالأنبياء يف بيت املقد�س ملسو هيلع هللا ىلص. 

39. قرنه خري قرون بني اآدم ملسو هيلع هللا ىلص. 
40. ما بني بيته ومنربه رو�ضة من ريا�س اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص. 

41. اأعطي ان�ضقاق القمر ملسو هيلع هللا ىلص. 
42. يرى من وراء ظهره ملسو هيلع هللا ىلص. 
43. روؤيته يف املنام حق ملسو هيلع هللا ىلص. 

44. عر�س االأنبياء مع اأممهم عليه ملسو هيلع هللا ىلص. 
45. جعل خامت النبوة بني كتفيه ملسو هيلع هللا ىلص. 
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46. اطالعه على املغيبات ملسو هيلع هللا ىلص. 

• ومما اأكرم اهلل �صبحانه به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من املكارم يف الآخرة 
ما يلي:

1- و�ضفه بال�ضهادة ملسو هيلع هللا ىلص. 
2- ما اأعطي من ال�ضفاعات ملسو هيلع هللا ىلص. 

3- هو اأول من يبعث ملسو هيلع هللا ىلص. 
4-هو اإمام االأنبياء وخطيبهم ملسو هيلع هللا ىلص. 

5- كل االأنبياء حتت لوائه ملسو هيلع هللا ىلص. 
6- هو اأول من يجوز على ال�ضراط ملسو هيلع هللا ىلص. 

7- هو اأول من يقرع باب اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص. 
8- هو اأول من يدخل اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص. 

يف  منزلة  اأعلى  )والو�ضيلة:  ملسو هيلع هللا ىلص.  والف�ضيلة  الو�ضيلة  اإعطاوؤه   -9
اجلنة(. 

10-اإعطاوؤه املقام املحمود ملسو هيلع هللا ىلص. )وهو ال�ضفاعة العظمى(. 
11- اإعطاوؤه الكوثر ملسو هيلع هللا ىلص. )وهو نهر يف اجلنة(. 

12- اإعطاوؤه لواء احلمد ملسو هيلع هللا ىلص. 
13- يكون له كر�ضي عن ميني العر�س ملسو هيلع هللا ىلص. 

14- هو اأكرث االأنبياء تبًعا ملسو هيلع هللا ىلص. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة112

15- هو �ضيد االأولني واالآخرين يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلص. 
16- هو اأول �ضافع وم�ضفع ملسو هيلع هللا ىلص. 

17- هو مب�ضر النا�س يوم يفزع اإليه االأنبياء ملسو هيلع هللا ىلص. 
18- ما يوحى اإليه يف �ضجوده حتت العر�س مما مل يفتح على غريه 

من قبل ومن بعد ملسو هيلع هللا ىلص. 
19- منربه على حو�ضه ملسو هيلع هللا ىلص.

بحريا الراهب

ملسو هيلع هللا ىلصاثنتي ع�ضرة �ضنة - قيل و�ضهرين وع�ضرة  ملا بلغ ر�ضول اهلل  
اأيام - ارحتل به اأبو طالب تاجًرا اإىل ال�ضام، حتى و�ضل اإىل ب�ضرى – 
وهي معدودة من ال�ضام وق�ضبة حلوران، وكانت يف ذلك الوقت ق�ضبة 
للبالد العربية التي كانت حتت حكم الرومان - وكان يف هذا البلد راهب 
اإليهم واأكرمهم  عرف ببحريا وا�ضمه جرجي�س، فلما نزل الركب خرج 
بال�ضيافة، وكان ال يخرج اإليهم قبل ذلك وعرف ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �ضفته 
فقال وهو اآخذ بيده: هذا �ضيد العاملني، هذا يبعثه اهلل رحمة للعاملني. 
اأ�ضرفتم من العقبة  اإنكم حني  اأبو طالب: ما علمك بذلك؟ فقال  فقال 
مل يبق حجر وال �ضجٌر اإال وخّر �ضاجًدا، وال ت�ضجد اإال لنبي واإين اأعرفه 
بخامت النبوة يف اأ�ضفل غ�ضروف كتفه مثل التفاحة واإنا جنده يف كتبنا، 
و�ضاأل اأبو طالب اأن يرده وال يقدم به اإىل ال�ضام خوًفا عليه من اليهود، 

فبعثه عمه مع بع�س غلمانه اإىل مكة.  
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجم�ل اخَللق

قالت اأم معبد اخلزاعية عن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهي ت�ضفه لزوجها، 
حني مر بخيمتها مهاجًرا: ظاهر الو�ضاءة، اأبلج الوجه، ح�ضن اخللق مل 
له ومل تزر به �ضلعة و�ضيم ق�ضيم يف عينه دعج ويف اأ�ضفاره وطف  تُعبه جُتْ
ويف �ضوته �ضحل ويف عنقه �ضطع، اأحور، اأكحل، اأزج اأقرن �ضديد �ضواد 
النا�س  اأجمل  البهاء،  عاله  تكلم  واإذا  الوقار،  عاله  �ضمت  اإذا  ال�ضعر، 
واأبهاهم من بعيد، واأح�ضنه واأحاله من قريب، حلو املنطلق ف�ضل ال نزر 
وال هذر كاأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة، ال تقحمه عني من 
ق�ضر وال ت�ضنوؤه من طول، غ�ضن بني غ�ضنني فهو اأنظر الثالثة منظًرا 
اأمر  واإذا  لقوله  ا�ضتمعوا  قال  اإذا  به،  يحفون  رفقاء  له  قدًرا  واأح�ضنهم 

تبادروا اإىل اأمره حمفود حم�ضود، ال عاب�س وال مفند.
وقال علي بن اأبي طالب - ر�ضي اهلل عنه - وهو ينعت ر�ضول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: مل يكن بالطويل املمّغط وال الق�ضري املرتدد وكان ربعة من القوم، 
م  ومل يكن باجلعد القطط وال بال�ضبط وكان جعًدا رجاًل، ومل يكن باملطهَّ
العينني  اأدعج  م�ضرًبا،  اأبي�س  وكان  تدوير  الوجه  يف  وكان  باملكلثَّم  وال 
اأهدب االأ�ضفار جليل امل�ضا�س والكتد دقيق امل�ضربة، اأجرد �ضئن الكتفني، 
اإذا م�ضى تقلع كاأمنا مي�ضي يف �ضبب واإذا التفت األتفت مًعا، بني كتفيه 
النا�س كًفا واأجراأ النا�س �ضدًرا  اأجود  النبوة، وهو خامت النبيني،  خامت 
واأ�ضدق النا�س لهجة واأوفى النا�س ذمة واألينهم عريكة واأكرمهم ع�ضرة 
من راآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة اأحبه، يقول ناعته مل اأر قبله وال 

بعده وال مثله ملسو هيلع هللا ىلص.
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كم�ل النف�ص ومك�رم الأخالق

القول، وكان من  الل�ضان وبالغة  ملسو هيلع هللا ىلصميتاز بف�ضاحة  النبي   كان 
ون�ضاعة  طبع،  �ضال�ضة  يجهل،  ال  الذي  واملو�ضع  االأف�ضل  باملحل  ذلك 
لفظ وجزالة قول، و�ضحة معان، وقلة تكلف، اأوتي جوامع الكلم، وخ�س 
بل�ضانها  قبيلة  كل  بها  يخاطب  العرب  األ�ضنة  وعلم  احلكم،  ببدائع 
البادية وجزالتها، ون�ضاعة  له قوة عار�ضة  بلغتها، اجتمعت  ويحاورها 

األفاظ احلا�ضرة ورونق كالمها اإىل التاأييد االإلهي الذي اأمده الوحي.  
وكان احللم واالحتمال والعفو عند املقدرة وال�ضرب على املكاره، 
به اهلل بها، وكان حليًما ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يزد مع كرثة االأذى اإال  �ضفات اأدَّ
�ضرًبا وعلى اإ�ضراف اجلاهل اإال حلًما، قالت عائ�ضة - ر�ضي اهلل عنها -: 
ما ُخ�رّي ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني اأمرين اإال اختار اأي�ضرهما ما مل يكن اإثًما، 
فاإن كان اإثًما كان اأبعد النا�س عنه، وما انتقم لنف�ضه اإال اأن تنتهك حرمة 

ا. اهلل فينتقم هلل بها، وكان اأبعد النا�س غ�ضًبا واأ�ضرعهم ر�ضً

�ِء احَل�َجِة َه�َرِة َوَق�ضَ َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف الطَّ

اخُلُبِث  ِمَن  ِبَك  اأَُع��وُذ  اإِينِّ  »اللَُّهمَّ  اإذا دخَل اخلالء قال:  1- كان 
واخَلَباِئِث«، واإذا خرج يقول: »ُغْفَراَنَك«.
2- وكاَن اأكرَث ما يبوُل وهو قاعٌد.

ويجمُع  تارًة،  باالأحجاِر  وَي�ْضَتْجِمُر  تارًة،  باملاِء  ي�ضتنجي  وكان   -3
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بينهما تارًة.
4- وكان ي�ضتنجي وي�ضتجمُر ب�ِضماِله.

َرَب َيَدُه َبْعَد َذِلَك َعَلى االأر�ِس. 5- وكان اإذا ا�ْضَتْنَجى باملاِء �ضَ
َعْن  يتواَرى  َحتَّى  انطلَق  للحاجِة  �َضَفِره  يف  َذَه��َب  اإَِذا  وك��ان   -6

َحاِبِه. اأَ�ضْ
ْخِل تارًة، وب�ضجِر الوادي  7- وكان ي�ضترِت بالهدِف تارًة وِبَحاِئ�ِس النَّ

تارًة.

وِء َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف الُو�ضُ

لواِت  لَّى ال�ضَّ 1- كان يتو�ضاأ لكل �ضالٍة يف غالِب اأحياِنه، ورمبا �ضَ
وٍء واحٍد. ِبُو�ضُ

)1( تارًة، وبُثُلَثْيِه تارًة، وباأزَيد منه تارًة. 2- وكان يتو�ضاأُ بامْلُدِّ
ِمَن  اأمته  ُر  وُي��َح��ذِّ الو�ضوِء  ملاء  ا  بًّ �ضَ النا�س  اأي�ضِر  من  وك��ان   -3

االإ�ضراِف فيه.
4- وكان يتو�ضاأُ مرًة مرًة، ومرتنِي مرتنِي، وثالًثا ثالًثا، ويف بع�ِس 

. هما ثالًثا، ومل يتجاوز الثالَث َقطُّ االأع�ضاِء مرتنِي وبع�ضِ
5- وكان يتم�ضم�ُس وي�ضتن�ضُق تارًة بَغرفة، وتارًة بَغرفتنِي، وتارًة 

بثالث، وكان ي�ضُل بني امل�ضم�ضِة واال�ضتن�ضاِق.
6- وكان ي�ضتن�ضُق باليمنِي وي�ضتنرُث بالي�ضرى.
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7 - ومل يتو�ضاأ اإال مت�ضم�َس وا�ضتن�ضَق.
8 - وكان مي�ضُح راأ�ضُه كلَّه، وتارًة ُيْقِبل بيديه وُيْدِبر.
ل على الِعَماَمِة. 9 - وكان اإذا م�ضَح على نا�ضيِته َكمَّ

10- وكان مي�ضُح اأذنيه - ظاهَرهما وباطَنهما - مع راأ�ضه.
. نْيِ وال َجْوَرَبنْيِ 11- وكان يغ�ضُل ِرْجَلْيِه اإذا مل يكوَنا يف ُخفَّ
�ًبا متوالًيا ومل ُيِخّل به مرة واحدة. ووؤه ُمَرتَّ 12- وكان ُو�ضُ

13- ومل يكن يعتاد تن�ضيَف اأع�ضاِئِه.
َيَتُه اأحياًنا، ومل ُيَواِظْب على ذلك. 14- وكان ُيَخلُِّل حِلْ

15- وكان يخلُل بنَي االأ�ضابِع، ومل يكن يحافظ على ذلك.

الِة َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف اأفع�له يف ال�ضَّ

الِة. 1- مل يَكْن ِمْن َهْدِيه االلتفاُت يف ال�ضَّ
الِة. 2- ومل َيُكْن ِمْن َهْدِيِه تغمي�ُس َعْيَنْيِه يف ال�ضَّ

3- وكان اإذا قاَم يف ال�ضالِة َطاأَطاأَ َراأْ�َضُه، وكان يدخُل يف ال�ضالِة 
على  َي�ُضقَّ  اأَْن  ُفَها خماَفَة  فيخفِّ ال�ضبيِّ  بكاَء  في�ضمُع  اإطالَتها  يريُد  وهو 

ِه. اأُمِّ
لِّي الفر�َس وهو حامٌل اأَُماَمَة بنَت ابنِته على عاتقه،  4- وكان ُي�ضَ

اإذا قام حملها، واإذا ركَع و�ضجَد و�ضَعها.
لِّي فيجيُء احل�ضُن اأَو احل�ضنُي فريكُب ظهَره، فيطيُل  5- وكان ُي�ضَ
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ال�ضجدَة كراهيَة اأَْن ُيْلِقَيه َعْن َظْهِرِه.
6- وكان ي�ضلي فتجيُء عائ�ضُة فيم�ضي فيفتح لها الباَب، ُثمَّ يرِجُع 

ُه. الَّ اإىل ُم�ضَ
7- وكان يردُّ ال�ضالَم يف ال�ضالِة باالإ�ضارِة.

8- وكان ينفُخ يف �ضالِتِه، وكان يبكي فيها، وَيتَنْحنح حلاجٍة.
بال�ضالة يف  واأََم��َر  اأخرى،  ومنتعاًل  تارًة،  ي�ضلي حافًيا  وكان   -9

عل خمالفًة لليهوِد. النَّ
لِّي يف الثَّوِب الواحِد تارًة ويف الثوبنِي تارًة وهو اأكرث. 10- وكان ُي�ضَ

ِع َوِقَي�ِم اللَّْيِل َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف التَّطوُّ

لِّي عامَة ال�ضنِن والتطوِع الذي ال �ضبَب له يف بيِته، ال  1- كان ُي�ضَ
�ضيما �ضنَة املغرِب.

ِر دائًما: ركعتنِي َقْبَل  2- وكان يحافُظ على َع�ْضِر ركعاٍت يف احَل�ضَ
الِع�ضاِء يف  بعد  وركعتنِي  املغرِب،  بعد  وركعتنِي  بعَدها،  وركعتنِي  الظهِر، 

بيته، وركعتنِي َقْبَل �ضالِة الفجِر.
3- وكانت حمافظُته على �ضنِة الفجِر اأ�ضد ِمْن جميِع النوافِل، ومل 
لَّى يف ال�ضفِر  ًرا واَل �َضَفًرا، ومل ُيْنَقل اأنه �ضَ َيُكْن َيَدُعها هي والوتر، ال َح�ضَ

هما. راتبًة َغرْيَ
4- وكان ي�ضطجُع بعد �ضنِة الفجِر على �ِضقه االأميِن.
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لِّي اأحياًنا قبل الظهر اأربًعا، وملا فاتته الركعتاِن بعد  5- وكان ُي�ضَ
الظهِر ق�ضاها بعد الع�ضِر.

ورمبا  قاِعًدا،  ي�ضلِّي  ورمبا  قائًما،  بالليل  �ضالِته  اأكرُث  وكان   -6
يقراأ قاعًدا فاإذا َبِقي ي�ضرٌي ِمْن ِقَراءته قاَم فركَع قائًما.

ُيوِتُر  ثم  ركعتني،  ُكلِّ  بعد  ُي�َضلُِّم  ركعاٍت،  ثماين  ُي�ضلي  وكان   -7
ُيوِتُر بت�ضِع ركعاٍت  اأَْو   ، اآِخِرهنَّ اإالَّ يِف  بخم�ٍس �َضْرًدا متوالياٍت، ال يجل�ُس 
ثم  ي�ضلم،  وال  ينه�ُس  ثم  الثامنِة،  يف  اإال  يجل�س  ال  ثمانًيا  منهن  َي�ْضِرُد 
ي�ضلي التا�ضعة، ثم يقعُد فيت�ضهُد وي�ضلُم، ثم ي�ضلي بعدها ركعتنِي بعد 
لِّي بعدها ركعتني جال�ًضا. �ْضِع املذكورِة ثم ُي�ضَ ما ُي�َضلُِّم، اأو ُيوِتُر ب�ضبٍع كالتِّ
اآِخ��َر  »اْجَعُلوا  وق��ال:  واآِخ���َره،  وو�ضَطُه  الليِل  ل  اأوَّ ُيوِتُر  وك��ان   -8

اَلِتُكْم باللَّْيِل ِوْتًرا«. �ضَ
لِّي َبْعَد الِوْتِر ركعتنِي جال�ًضا تارًة وتارًة يقراأ فيهما   9- وكاَن ُي�ضَ

جال�ًضا، فاإذا اأراَد اأَْن يركَع قاَم َفَرَكَع.
لَّى من النهاِر اثنتي ع�ضرَة ركعًة. 10- وكان اإذا غلبه نوٌم اأو َوَجٌع �ضَ

باِح. ُدها حتى ال�ضَّ 11- وقام ليلًة باآيٍة يتلوها ويردِّ
12- وكان ُي�ِضرُّ بالقراآِن يف �ضالة الليل تارًة، وَيْجَهُر تارًة، ويطيُل 

ُفُه تارًة. القياَم تارًة، ويخفِّ
)االأع��ل��ى(  زب ں ڻ ڻ ڻ رب  ب���  ال��وت��ر  ي��ق��راأ يف  وك��ان   -13 
رب  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  )ال���ك���اف���رون(  رب  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
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اٍت، مَيدُّ  )االإخال�س(؛ فاإذا �ضلم قال: »�ضبحان امللك القدو�س« َثاَلَث َمرَّ
اِلَثِة ويرفع. ْوَتُه يف الثَّ �ضَ

َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف اجُلُمَعِة

ه  وتخ�ضي�ضُ وت�ضريُفه  اجلمعة  ي��وم  تعظيُم  َه��ْدِي��ِه  ِم��ْن  ك��اَن   -1
ثياِبه،  اأح�ضَن  فيه  يلب�َس  واأَْن  َيْوِمها،  يف  االغت�ضال  منها:  بخ�ضائ�س؛ 

واالإن�ضاُت للخطبة وجوًبا، وكرثُة ال�ضالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
املنرَب  ي�ضعُد  ثم  عليهم،  َفُي�َضلُِّم  اجتمعوا  اإذا  يخرُج  وك��ان   -2
االأذاِن،  يف  بالٌل  وياأخُذ  يجل�ُس،  ثم  عليهم،  وُي�َضلُِّم  بوجِهه  وي�ضتقبُلهم 
وكان  واخُلطبِة،  االأذاِن  بني  ٍل  َف�ضْ ِمْن غري  َفَخَطَب  قام  منه  فرَغ  فاإذا 

َيْخُطُب َمْعَتِمًدا على قو�ٍس اأَْو ع�ضا قبل اأَْن َيتَِّخَذ املنرَب.
3- وكان َيْخُطُب قائًما، ثم يجل�ُس ِجْل�َضًة خفيفًة، ثم يقوُم فيخطُب 

الثانيَة.
قال  اإذا  الرجَل  ويخرُب  واالإن�ضاِت،  ِمْنُه  نوِّ  بالدُّ ياأمُر  وك��ان   -4

ْت، َفَقْد َلَغا، َوَمْن َلَغا َفاَل ُجُمَعَة َلُه. ل�ضاِحِبه: اأَْن�ضِ
ْت َعْيَناه َوَعاَل �ضوُته وا�ْضَتدَّ غ�ضُبه َحتَّى  5- وكان اإذا َخَطَب احمرَّ

كاأنه ُمْنِذُر َجْي�ٍس.
ويطيُل  اخلطبَة  ُر  َوُيْق�ضِ بعُد«  »اأم��ا  ُخْطَبِته:  يف  يقوُل  وك��ان   -6

ال�ضالَة.
و�ضرائَعه،  االإ���ض��الِم  قواعَد  خطبِته  يف  اأ�ضحاَبه  يعلُِّم  وك��ان   -7
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وياأمُرهم وينهاهم اإَِذا َعَر�َس َلُه اأَمٌر اأو نهٌي.
8- وكان يقطُع ُخْطَبَتُه للحاجِة َتْعِر�ُس، اأو الإجابِة َمْن َي�ْضاأُله، ثم 
ا َنَزَل َعِن املنرِب حلاجٍة ثم يعوُد، وكاَن  َ ها، وكان ُرمبَّ يعوُد اإىل ُخْطَبِتِه َفُيِتمُّ
ياأمُرهم مبقت�ضى احلاِل يف خطبِته، فاإذا َراأَى منهم َذا فاقة اأو حاجٍة، 

هم عليها. اأمَرهم بال�ضدقِة َوَح�ضَّ
ابة يف ُخْطَبِتِه عند ِذْكِر اهلل وكاَن اإَِذا  بَّ 9- وكان ي�ضرُي ِباأُ�ضبعه ال�ضَّ

َقَحَط املطُر َي�ْضَت�ْضِقي يف ُخْطَبِتِه.
َتَها،  لَّى ركعتني �ُضنَّ لَّى اجلمعَة َدَخَل منزَلُه، َف�ضَ 10- وكان اإذا �ضَ

لِّي بعدها اأربًعا. ها اأَْن ُي�ضَ الَّ َواأََمَر َمْن �ضَ

ِع َدَقِة التََّطوُّ َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف �ضَ

ا َمَلَكْت َيدُه وكان ال َي�ْضَتكرِث �ضيًئا  ا�ِس �ضدقًة مِبَ 1- كان اأعظَم النَّ
اأعطاه اهلل، وال َي�ْضَتِقلُّه.

2- وكان ال ي�ضاأُله اأحٌد �ضيًئا عنده اإال اأعطاه، قلياًل كان اأو كثرًيا.
االآِخ��ِذ مبا  �ضرور  اأعظم من  يعطيه  وفرُحه مبا  �ُضروُره  وكان   -3

اأخذه.
َتاٌج اآَثَرُه َعَلى َنْف�ِضه، تارًة بطعامه، وتارًة  4- وكان اإذا َعَر�َس له حُمْ

بلبا�ِضه.
َماَحِة. ِلك َنْف�َضه ِمَن ال�ضَّ 5- وكان َمْن َخاَلَطه ال مَيْ

َدَقِتِه، فتارًة بالهدية، وتارًة  ُع يف اأ�ضناِف اإعطاِئِه َو�ضَ 6- وكان ُيَنوِّ
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ْلَعَة  ال�ضِّ البائَع  ُيْعِطي  ثم  ال�ضيِء  ب�ضراِء  وتارًة  بالِهَبِة،  وتارًة  بال�ضدقِة، 
دُّ اأكرَث منه، وتارًة َيْقَبُل الهديَة وُيَكاِفُئ  �ُس ال�ضيَء َفرَيُ والثمَن، وتارًة َيْقرَتِ

عليها باأكرَث منها.

�َن ْوِم َرَم�ضَ هدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف �ضَ

قٍة،  قَّ 1- كان من هديه اأنه ال َيْدُخُل يف �ضوم رم�ضان اإال ِبُروؤيٍة حُمَ
َة �ضعباَن ثالثنَي. اأو ب�ضهادِة �ضاهٍد، َفاإِْن مل َيُكْن ُروؤْيٌة وال �ضهادٌة اأكمَل ِعدَّ
2- وكان اإَِذا حاَل ليلَة الثالثني ُدوَن َمْنَظِرِه �ضحاٌب اأكمَل �ضعباَن 

ثالثنَي، ومل يكن ي�ضوم يوَم االإْغَماِم، وال اأََمَر به.
3- وكان ِمْن َهْدِيِه اخلروج ِمْنُه ب�ضهادِة اثننِي.

اأَْفَطَر  العيِد  َوْقِت  بعد خروج  بروؤَيِته  �َضاِهداِن  �َضِهَد  اإَِذا  وكان   -4
لَّى العيَد بعد الَغد يف َوْقِتها. َواأََمَرُهم بالفطِر، و�ضَ

ُره  ُر ويُحثُّ عليه، ويوؤخِّ ل الفطَر، ويحثُّ عليه، وَيَت�َضحَّ 5- وكان ُيَعجِّ
ُب يف تاأِخريه. وُيَرغِّ

لَِّي، وكاَن ِفْطُره على ُرَطَباٍت اإِْن َوَجَدها،  6- وكان ُيْفِطُر َقْبَل اأَْن ُي�ضَ
َراٍت، َفاإِْن مَلْ يجد َفَعَلى َح�َضواٍت ِمْن ماٍء. َفاإِْن مَلْ َيِجْدها، َفَعَلى مَتَ

وَثَبَت  الُعُروُق،  واْبَتلَِّت   ، َماأُ الظَّ »َذَهَب  اأَْفَطَر:  اإَِذا  َيُقوُل  وكاَن   -7
االأَْجُر اإِْن �َضاَء اهلُل َتَعاىَل«.

اَن االإكثاُر من اأنواِع العبادِة، وكاَن  8- وكان ِمْن َهْديه يف �ضهِر َرَم�ضَ
جربيُل ُيَداِر�ُضه القراآَن يف رم�ضاَن.
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الِة  َدَقِة واالإح�ضاِن وِتالَوِة القراآِن وال�ضَّ 9- وكان ُيْكرُث فيه ِمَن ال�ضَّ
ْكِر واالْعِتَكاِف. والذِّ

اإنه  ه، َحتَّى  ِمَن العباداِت مبا ال َيُخ�سُّ به َغرْيَ ه  10- وكان َيُخ�ضُّ
اإىل  فيه  َواأَِذَن  ال،  الِو�ضَ عن  اأ�ضحاَبه  ينهى  وكان  اأَْحَياًنا،  فيه  لُيوا�ضل 

َحِر. ال�ضَّ

ْوِم َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف َم� ُيْحَظُر َوَم� ُيَب�ُح يِف ال�ضَّ

َباِب،  َباِب، وجواِب ال�ضِّ َخِب وال�ضِّ َفِث وال�ضَّ 1- َنَهى ال�ضائَم عن الرَّ
ائٌم. ه: اإيِنِّ �ضَ واأََمره اأْن يقوَل مِلَْن �ضابَّ

َحاَبه بني االأمرين. اَم َواأَْفَطَر، َوَخريَّ اأَ�ضْ ان َف�ضَ 2- و�ضاَفَر يف َرَم�ضَ
. 3- وكان ياأُمرهم بالِفْطِر اإَِذا َدَنوا ِمَن الَعُدوِّ

ال�ضائُم  فيها  ُيْفِطُر  التي  امل�ضافِة  تقديُر  َهْدِيِه  ِمْن  َيُكْن  ومل   -4
. ِبَحدٍّ

ُيْفِطُرون ِمْن َغرْيِ و�ضِف  َفَر  ُيْن�ِضُئون ال�ضَّ 5- وكان ال�ضحابُة ِحنَي 
جماوزِة البيوِت، ويخربوَن اأَنَّ ذلك َهْدُيُه و�ُضنته ملسو هيلع هللا ىلص.  

الفجِر  َبْعَد  فيغت�ضُل  اأَْهِلِه،  ِمْن  ُجُنٌب  وهو  الفجُر  ُيْدِرُكُه  وكان   -6
وي�ضوُم.

ُل بع�َس اأزواِجِه وهو �ضائٌم يف رم�ضاَن. 7- وكان ُيَقبِّ
وي�ضتن�ضُق وهو �ضائٌم،  ويتم�ضم�ُس  ي�ضتاُك وهو �ضائٌم،  8- وكان 
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بُّ على راأ�ِضِه املاَء وهو �ضائٌم. وكان َي�ضُ
ن اأََكَل اأَْو �َضِرَب َنا�ِضًيا. 9- وكاَن ِمْن َهْدِيه اإ�ضقاُط الق�ضاِء َعمَّ

وللحامُل  يا،  َوَيْق�ضِ َيْفُطرا  اأَْن  وامل�ضافِر  للمري�ِس  �َس  َوَرخَّ  -10
واملر�ضُع اإَِذا َخاَفتا َعَلى اأَْنُف�ِضهَما كذلك.

َراِئِه وَتَع�ُماَلِتِه َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف َبْيِعِه َو�ضِ

الر�ضالِة.  بعَد  بيِعه  ِمْن  اأكرَث  �ضراوؤُه  وكان  ى،  وا�ْضرَتَ باَع ملسو هيلع هللا ىلص   -1
ِلِه. َل، وكان توكيُله اأكرَث ِمْن َتَوكُّ َل وتوكَّ اآجَر وا�ضتاأَجر، ووكَّ

ع اإليه، وا�ضتداَن  َع و�ُضفِّ ل، َوَت�َضفَّ 2- وا�ضرتى بالثمِن احلالِّ واملوؤجَّ
ِبَرْهٍن وِبَغرْيِ َرْهٍن، وا�ضتعاَر.

َهَب، واأَْهَدى َوَقِبل الهديَة واأثاَب عليَها، واإْن مل ُيِرْدَها  3- ووهَب واتَّ
اعتذَر اإىل ُمْهِديَها، وكانت امللوك ُتهِدي اإليه، فيقبُل هداَياُهم، َوَيْق�ِضُمها 

بني اأ�ضحاِبه.
4- وكان اأح�ضَن النا�س معاملًة، وكان اإذا ا�ضت�ضلف من اأحٍد �ضلًفا 
اأهِله وماِله واقرت�َس بعرًيا فجاَء  ى خرًيا منه، ودعا له بالربكة يف  َق�ضَ
اُه، فاأغلَظ للنبي ملسو هيلع هللا ىلص َفَهمَّ به اأ�ضحاُبه فقال: »َدُعوُه؛ فاإنَّ  �ضاحُبه يتقا�ضَ

اِحِب احَلقِّ َمَقااًل«. ِل�ضَ
ُة اجلهِل عليه اإال حلًما، واأََمَر من ا�ضتدَّ غ�ضُبه  5- كاَن ال تزيُده �ِضدَّ
اأن ُيْطِفَي َجْمَرَة الغ�ضب بالو�ضوِء، وبالُقعوِد اإِْن كان قائًما، واال�ضتعاذِة 

باهلل من ال�ضيطاِن.
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ُ على اأحٍد، بل يتوا�ضُع الأ�ضحاِبه ويبذُل ال�ضالَم  6- وكاَن ال َيَتَكربَّ
لل�ضغرِي والكبرِي.

ي وال يقوُل يف توريِته  ، ويورِّ 7- وكان مُيازُح ويقول يف مزاِحه احلقَّ
. اإال احلقَّ

ثوَبه  ورَفَق  بيِده،  نعَله  َف  وَخ�ضَ االإق��داِم،  على  بنف�ضه  و�ضابَق   -8
ِبيِده، ورفع دلوه، وَحَلَب �ضاته، وَفَلى ثوَبه، وَخَدَم اأهَلُه ونف�َضُه، وَحَمَل مع 

اأ�ضحاِبه اللَّنِبَ يف بناِء امل�ضجِد.
9- وكان اأ�ضرَح اخللِق �ضدًرا، واأطيَبهم نف�ًضا.

10- وما ُخريِّ بني اأمريِن اإال اختاَر اأي�ضَرُهَما ما مل َيُكْن َماأَثًما.
من  ُيْنَتهك  مل  ما  قطُّ  ُظِلَمها  َمْظِلَمٍة  من  ينت�ضُر  يكن  ومل   -11

حمارِم اهلِل �ضيٌء، فاإذا انُتِهكت حمارم اهلِل مل يقم لغ�ضبه �ضيٌء.
12- وكان ُي�ضرُي َوَي�ْضَت�ِضرُي، ويعوُد املري�َس، وي�ضهُد اجِلَناَزَة، ويجيُب 

الدعوَة، ومي�ضي مع االأرملِة وامل�ضكنِي وال�ضعيِف يف ق�ضاِء حوائجهم.
اإليه  نع  ، وقال: »من �ضُ اإليه مبا يحبُّ َب  تقرَّ مِلَْن  13- وكان يدعو 

معروٌف فقاَل لفاعله: جزاَك اهلُل خرًيا، فقد اأبلَغ يف الثناِء«.

ع�ِم َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف الطَّ

َب اإليه �ضيٌء من  1- كان ال يردُّ موجوًدا وال يتكلَُّف مفقوًدا، فما ُقرِّ
الطيباِت اإال اأََكَلُه اإالَّ اأَْن َتَعاَفُه َنْف�ُضه؛ فيرُتَكه ِمْن َغرْيِ حترمٍي، وال َيْحِمل 
َكَلُه واإال َتَرَكُه، كما  ، اإِْن ا�ضتَهاُه اأَ َنْف�َضُه عليه على ُكْرٍه، وما عاَب َطَعاًما َقطُّ
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بِّ ملَّا مل َيْعَتْدُه. ترَك اأَْكَل ال�ضَّ
ُه لريُبط على  اإنَّ ، حتى  رَبَ اأْع��َوَزُه �ضَ ْن  َفاإِ َر،  َتَي�ضَّ ياأكُل ما  2- وكان 
َجَر من اجلوِع، وُيرى الهالُل والهالُل والهالُل وال ُيْوَقد يف بيِته  بطِنه احْلَ

َناٌر.
3- ومل َيُكْن ِمْن َهْديه حب�ُس النف�ِس على نوٍع واحٍد ِمَن االأغذيِة ال 

اُه اإىل َما �ضواه. َيَتعدَّ
��ُزوِر،  اجْلَ حلَم  واأََك��َل  يحبهما،  وك��ان  والع�َضَل،  احللوى  َواأََك���َل   -4
واالأرن��ِب،  الَوْح�ِس،  حماِر  وحلم  ��اَرى،  ��بَّ احْلُ وحلم  َج��اِج،  وال��دَّ وال�ضاأِن، 
وهو:  يَد؛  ِ الرثَّ واأكل  ْمَر،  والتَّ َطَب  الرُّ واأكَل  واَء،  ال�ضِّ واأََكَل  البحِر،  وطعاَم 
اَء  بَّ اخلبُز باللحِم، واأكل اخلبَز بالزيِت، واأكل القثاَء بالرطِب، واأكل الدُّ

ْبِد. املطبوخة وكان يحبُّها، واأكل القديَد، واأكل التَّمَر بالزُّ
5- وكان ُيِحبُّ اللحَم، واأحبُّه اإليه الذراُع وَمْقِدُم ال�ضاِة.

6- وكان ياأكُل من فاكهِة بلِده عنَد جميِئها وال يحتمي َعْنَها.
ْفَرِة. ُع َعَلى االأر�ِس يف ال�ضُّ 7- وكان معظُم َمْطعِمه ُيو�ضَ

8- وكان ياأُمر اأن يكون االأكل باليمنِي، وينهى عن االأكِل بال�ضماِل، 
ويقول: »اإِنَّ ال�ضيطاَن ياأكُل ِب�ِضَماِلِه، وي�ضرُب ب�ضماله«.

9- وكان ياأُكُل باأ�ضاِبِعه الثَّالث، ويلعُقها اإذا َفَرَغ.
اأحُدها:  اأن��واٍع؛  ثالثِة  على  َكاُء  – واالتَّ ُمتَّكًئا  ياأكل  ال  وكان   -10
االتكاُء على اجلنِب، والثاين: الرتبُّع، والثالث: االتكاء َعَلى اإِْحَدى يديه 
واأكُله باالأُخَرى، والثالث مذمومة-، وكان ياأكُل وهو ُمْقٍع، - واالإقعاُء: اأْن 
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ْجِل�ُس َكَما َيْجِل�ُس اْلَعْبُد  ا اأَ َ يجل�َس على اأَْلَيَتْيِه نا�ضًبا �ضاَقْيه - وقال: »اإمنَّ
واآُكُل َكَما ياأُكُل الَعْبُد«.

َع َيَدُه يف الطعاِم قال: »ِب�ْضِم اهلِل«، وياأمُر االآكَل  11- وكان اإَذا َو�ضَ
بالت�ضميِة، وقال: »اإَِذا اأََكَل اأََحُدُكم فليذكر ا�ْضم اهلِل تعاىل، فاإِْن َن�ِضي اأَْن 

ِلِه واآخِرِه«. ِلِه؛ فليقل: ِب�ْضِم اهلِل يف اأوَّ َيْذُكَر ا�ضم اهلِل يف اأوَّ
اهلل  ا�ضُم  ُيْذَكر  ال  اأَْن  الطعاَم  لي�ضَتِحلُّ  ال�ضيطاَن  »اإِنَّ  وقال:   -12

عليِه«.
ُر على اأ�ضياِفه َعْر�َس االأكِل  ُث على طعاِمه، وُيَكرِّ 13- وكان يتحدَّ

عليهم ِمراًرا؛ كما َيْفَعُله اأهُل اْلَكَرِم.
14- وكان اإذا ُرِفَع الطعاُم ِمْن َبنْيِ يديِه يقول: »احلمُد هلِل َحْمًدا 

ٍع وال ُم�ْضَتْغًنى َعْنُه َربَُّنا«. ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه َغرْيَ َمْكِفيٍّ وال ُمَودَّ كثرًيا طيِّ
15- وكان اإَِذا اأََكَل ِعْنَد قوٍم مل َيْخُرج َحتَّى يدعو لهم، ويقول: »اأَْفَطَر 

لَّْت َعَلْيُكُم املاَلئَكُة«. اِئُموَن، واأََكَل َطَعاَمُكم االأْبَراُر، َو�ضَ ِعْنَدُكم ال�ضَّ
يف امل�ضاكنَي َوُيْثِني عليهم. 16- وكان َيْدُعو مِلَْن ُي�ضِ

ا اأو  17- وكاَن ال ياأَنُف ِمن ُموؤاكلة اأحٍد �ضغرًيا كان اأو كبرًيا، ُحرًّ
ا اأو مهاجًرا. عبًدا، اأعرابيًّ

�ضائم«،  »اإِينِّ  قال:  �ضائٌم،  وهو  طعاٌم  اإليه  ب  ُقرِّ اإذا  وكان   -18
َمُه،  لَِّي؛ اأي: يدعو ملن َقدَّ َب اإليه الطعام وهو �ضائم اأن ُي�ضَ واأَمَر من ُقرِّ

واإِْن َكان ُمْفِطًرا اأَْن ياأكَل ِمْنُه.
19- وكان اإذا ُدِعَي لطعاٍم َوَتِبَعُه اأحٌد اأعلَم به َربَّ املنزِل، وقال: 
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»اإِنَّ َهَذا َتِبَعَنا؛ َفاإِْن �ِضْئَت تاأَذُن له، َواإِْن �ِضْئَت َرَجَع«.
20- واأََمَر من �َضَكْوا اإليه اأنهم ال ي�ضبُعوَن اأن يجتِمُعوا على طعامهم 

ُقوا، واأَْن يذُكروا ا�ضَم اهلِل عليه يبارك لهم فيه. وال يتفرَّ
اآدَم  ابِن  ِبَح�ْضِب  َبْطٍن،  ِمْن  ا  �ضرًّ وعاًء  اآدِميٌّ  َمالأَ  »َما  وقال:   -21
ْن كاَن اَل ُبدَّ فاعاًل، فثلٌث لطعاِمِه، وثلٌث ل�ضراِبه،  ْلَبه؛ َفاإِ ُلَقْيَماٌت ُيِقْمَن �ضُ

وثلٌث ِلَنَف�ِضِه«.
َفَلْم يِجْده، فقال: »اللَُّهمَّ  22- ودخَل منزَلُه ليلًة، فالتم�َس طعاًما 

اأَْطِعم َمْن اأَْطَعَمِني، وا�ضِق َمْن �َضَقايِن«.

َراِب َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�ضَّ

1- كاَن هديُه يف ال�ضراِب من اأكمِل هدي حْتَفُظ به ال�ضحُة، وكان 
ا تارًة، وم�ضوًبا  اأحبُّ ال�ضراِب اإليه احُلْلَو الباِرَد. وكان ي�ضرُب اللنَب خال�ضً
�َضيٌء  َلْي�َس  ُه  َفاإِنَّ ِمْنُه،  َوِزْدَنا  فيه  َلَنا  بارْك  »اللَُّهمَّ  ويقول:  اأخرى،  باملاِء 

َراِب اإال اللَّنَب«. َعاِم وال�ضَّ ُيْجِزُئ ِمَن الطَّ
َل  اأَوَّ َلُه  ُيْنَبُذ  اأَْن ي�ضرَب على طعاِمه، وكان  َيُكْن ِمْن هديه  2- ومل 
والليلَة  والَغَد  جتيُء،  التي  والليلَة  َذِلَك،  يوَمه  اأ�ضبَح  اإذا  وي�ضرُبه  الليِل 
ْن َبِقَي منه �ضيٌء �ضقاه اخلادَم اأو اأمر به  االأخرى، والَغد اإىل الع�ضِر؛ َفاإِ

. بَّ َف�ضُ
ٌر ُيَحلِّيِه. ومل يكن ي�ضربه َبْعَد ثالٍث  )والنبيذ: هو ما ُيْطَرُح فيه مَتْ

ه اإىل االإ�ضكاِر(. ِ خوًفا من َتَغريُّ
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3- وكان من هديه املعتاد ال�ضرُب قاعًدا، وزجَر عن ال�ضرِب قائًما، 
و�ضرَب مرًة قائًما، فقيل: لعذٍر، وقيل: ن�ضخ لنهِيه، وقيل: جلواِز االأْمَرْين.
ْمَراأُ، َواأْبَراأُ«،  ُه اأَْرَوى َواأَ 4- وكان يتنف�ُس يف ال�ضراِب ثالًثا، ويقول: »اإِنَّ
ومعنى تنف�ِضه يف ال�ضراِب: اإبانُته الَقَدَح َعْن فيِه وتنُف�ِضه خارَجه كما جاء  
�ْس يف الَقَدِح، ولِكْن ِلُينب االإَِناَء َعْن  يف قوله: »اإَِذا �َضِرَب اأََحُدُكْم َفاَل َيَتَنفَّ
ِفيه«، وَنَهى اأَْن ُي�ضرَب من ُثلمة الَقَدح، وِمْن يِف ال�ضقاِء. »والثَُّلَمة: الفرجة 

وال�ضق«.
اهلَل  »اإِنَّ  وقال:  فرغ،  اإذا  اهلل  ويحمد  �ضرب  اإذا  ي  ُي�َضمِّ وكان   -5
يحمُده  ربَة  ال�ضَّ وي�ضرُب  عليَها،  َيْحَمُده  االأَْكَلَة  ياأكُل  العبِد  عن  ى  لري�ضَ

َعليَها«.
ُب الذي ال ملوحَة فيِه« ويختاُر  يِّ 6- وكان ُي�ْضَتعَذُب َلُه املاُء »وهو الطَّ

البائَت ِمْنُه.
اإَِذا �َضِرَب ناوَل َمْن َعَلى ميينه واإْن كاَن َمْن على ي�ضاِره  7- وكاَن 

اأكرَب منُه.
َيْعِر�َس  ْن  اأَ َوَل��ْو  واإيكاِئه،  تغطيته«،  »اأي:  االإن��اِء  بتخمرِي  واأم��َر   -8
َعِليِه ُعوًدا، واأَْن ُيْذَكَر ا�ضُم اهلِل ِعنَد ذلك. »واالإيكاُء: ربُط فتحِة الوعاِء 

ها«. و�ضدُّ

ْعَوِة َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يِف الدَّ

ا وجهاًرا، واأقاَم مبكَة ثالَث  1- وكان َيدُعو اإىل اهلل لياًل ونهاًرا و�ِضرًّ
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ِته يدعو اإىل اهلِل ُم�ْضَتْخِفًيا، وملا اأُْنِزَل عليه زب ٺ ٺ  ِل ُنُبوَّ �ضننَي ِمْن اأَوَّ
َدَع باأمر اهلل، ال َتاأُخُذه  ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ رب )احلجر: 94( �ضَ
كَر  يف اهلِل َلْوَمُة اَلِئٍم، َفَدَعا اإىل اهلِل الكبرَي وال�ضغرَي واحلرَّ والعبَد، والذَّ

واالأنَثى، واجلنَّ واالإْن�َس.
اإىل  بالهجرِة  لهم  اأَِذَن  العذاُب مبكَة  اأ�ضحاِبه  ا�ْضَتدَّ على  وملا   -2

احَلَب�َضِة.
ُروه، وَدَعاُهم اإىل اهلِل، َفَلْم  3- وخرَج اإىل الطائِف رجاَء اأَْن َيْن�ضُ
�َضدَّ االأَذى، وناُلوا ِمْنُه ما مل َيَنْلُه من َقْوِمِه،  ًرا، َواآَذْوُه اأَ َيَر موؤيًدا وال نا�ضِ

. واأخرُجوه اإىل مكَة، َفَدَخلها يف جواِر ُمطعِم ْبِن َعِديِّ
يتبع  عاٍم،  ُكلَّ  املوا�ضَم  يوايف  جهًرا،  �ضننَي  َع�ْضَر  َيْدُعو  َوَظ��لَّ   -4
َة وذي املجاِز، َحتَّى اإِنَّه  اَج يف مناِزلهم، ويف املوا�ِضِم بُعكاظ وجِمنَّ احُلجَّ

ل َعِن القبائل ومناِزلها قبيلًة قبيلًة. َلَي�ْضاأَ
َة َنَفٍر ُكلهم ِمَن اخلزرِج، َفَدَعاُهم اإىل  5- ُثمَّ َلِقَي ِعْنَد الَعَقَبِة �ِضتَّ
االإ�ضالِم  اإىل  النا�َس  َفَدَعوا  املدينِة،  اإىل  رَجُعوا  ثم  َفاأَ�ْضَلُموا  االإ�ضالِم، 

َفَف�َضا فيها حتَّى مَلْ َيْبَق داٌر اإالَّ َوَقْد َدَخَلها االإ�ضالُم.
6- وملا كان العاُم املقبُل جاَء منهم اثنا َع�َضَر َرُجاًل، َفَواَعَدهم بيعَة 
فَقِة، واالأمِر باملعروِف والنَّهي  العقبِة، فبايعوه على ال�ضمع والطاعِة والنَّ
ُروه  َلْوَمُة الِئٍم، واأَْن َيْن�ضُ َعِن املنكِر، واأَْن َيُقوُلوا يف اهلل ال تاأخذهم فيه 
ُة، ثم  َنُعوه مما مينعوَن منه اأَْنُف�َضُهم واأَْزَواَجُهم واأبناَءهم ولهم اجَلنَّ ومَيْ
ُعَمري  ْبَن  َعَب  وُم�ضْ َمْكُتوٍم،  اأُمِّ  ابَن  معهم  وَبَعَث  املدينِة،  اإىل  ان�ضَرُفوا 
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ُيَعلَِّمان القراآن، ويدعواِن اإىل اهلِل، فاأ�ضلَم َعَلى يديهما َب�َضٌر كثرٌي، منهم 
، و�ضعُد بُن ُمعاذ. رْيٍ اأُ�َضْيُد بُن ُح�ضَ

7- ثم اأَِذَن ملسو هيلع هللا ىلص للم�ضلمنَي يف الهجرِة اإىل املدينِة، فباَدَر النا�ُس، ثم 
َتِبَعُهم هو و�ضاحُبه.

8- واآَخى بني املهاجريَن واالأن�ضاِر، وكانوا ت�ضعنَي َرُجاًل.

َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف ِقَراَءِة اْلُقراآِن

1- كان له حزٌب يقروؤه وال ُيِخلُّ به.
رًة  ا)1( وال َعِجَلة بل قراءًة ُمَف�ضَّ 2- وكانت قراءُته َتْرِتياًل، ال هذًّ

حرًفا حرًفا.
ُل ال�ضورَة حتى  ع قراءته ويقُف عند ُكلِّ اآيٍة، وكان ُيرتِّ 3- وكان ُيَقطِّ

تكوَن اأطوَل ِمْن اأطوِل منها.
ن( وميد)الرحيم(  ، فيمد )الرحمَّ 4- وكان مَيدُّ عند حروِف املدِّ
ِل قراءِته فيقول:  5- وكان ي�ضتعيُذ باهلل من ال�ضيطاِن الرجيم يف اأوَّ
اأُعوُذ  اإِينِّ  ا كان يقول: »اللَُّهمَّ  َ ِجيِم«، وُرمبَّ ْيَطاِن الرَّ »اأَُعوُذ باهلِل ِمَن ال�ضَّ

ِجيِم ِمْن َهْمِزِه َوَنْفِخِه َوَنْفِثِه«. ْيَطاِن الرَّ ِبَك ِمَن ال�ضَّ
6- وكان َيْقراأُ القراآَن قائًما وقاعًدا وم�ضطجًعا ومتو�ضًئا وحمدًثا، 

ومل يُكْن مينُعه ِمْن قراءِته اإال اجلنابُة.
ا َمْن مَلْ َيَتَغنَّ ِبالُقراآِن«،  ى بالقراآِن، ويقول: »َلْي�َس ِمنَّ 7- وكاَن َيَتَغنَّ

َواِتُكْم«. ُنوا الُقْراآَن ِباأَ�ضْ وقال: »َزيِّ
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ِه. 8- وكاَن ُيِحبُّ اأَْن ي�ضمَع القراآَن ِمْن َغرْيِ
َو�َضَجَد، ورمبا قال يف �ضجوده:   َ باآيِة �َضْجَدٍة َكربَّ َمرَّ  اإذا  9- وكاَن 
وقوِته«،  بحوِله  وب�ضَره  �ضمَعه  َو�َضقَّ  َرُه،  وَّ َو�ضَ َخَلَقُه  للذي  َوْجِهي  »�َضَجَد 
ي بها ِوْزًرا، واكُتْب ل بها اأجًرا، واجعلها  ورمبا قال: »اللَُّهمَّ اْحُطْط َعنِّ
ُيْنَقْل  ْلَتها ِمْن َعْبِدَك َداود«، ومل  َتَقبَّ َكَما  ي  ْلها ِمنِّ َوَتَقبَّ ل عندك ُذْخًرا، 

َد وال �َضلََّم اْلَبتَّة. ُ للرفِع ِمْن َهَذا ال�ضجوِد، وال َت�َضهَّ َعْنُه اأَنَّه كاَن ُيَكربِّ

وؤى َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف النَّوِم وال�ضتيق�ِظ والرُّ

وعلى  ت��ارًة،  َطع)1(  النِّ وعلى  ت��ارًة،  الفرا�ِس  على  يناُم  كان   -1
فرا�ُضه  وكان  ت��ارًة،  ال�ضريِر  وعلى  ت��ارًة،  االأر���سِ  وعلى  ت��ارًة،  احل�ضرِي 

اأََدًما)2( َح�ْضُوه ِلْيٌف، وكذا ِو�َضاَدُتُه.
2- ومل َيُكْن ياأخُذ ِمن النوِم فوَق القدِر املحتاِج اإليِه، وال مينُع َنْف�َضُه 

من القدِر املحتاج اإليِه.
يف  الليِل  َل  اأَوَّ �َضِهَر  ورمبا  اآِخ��َره،  ويقوُم  الليِل  َل  اأَوَّ يناُم  وكان   -3

م�ضالِح امل�ضلمنَي.
واإذا  االأمي��ِن،  ِه  �ِضقِّ على  ا�ضطجَع  بليٍل  ���َس)3(  َع��رَّ اإذا  وكان   -4

ِه. َب ِذَراَعُه وو�ضَع راأ�ضُه َعَلى َكفِّ �َس ُقَبْيَل ال�ضبِح َن�ضَ َعرَّ
5- وكاَن اإذا ناَم مل ُيوقظوه حتى يكوَن هو الذي َي�ْضَتْيِقظ، وكانت 

تناُم عيناُه وال يناُم قلُبه.
ْحَيا  اأَ اللَُّهمَّ  »با�ضمَك  قال:  للنوِم  فرا�ِضه  اإىل  اأََوى  اإذا  وكان   -6
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ْيِه ثم ينُفُث ِفيِهما، وكان يقراأُ فيهما: املعوذتنِي  واأموُت«، وكان يجمُع َكفَّ
واالإخال�س، ثم مي�ضُح ِبهَما ما ا�ضتطاَع من ج�ضِده، يبداأ بهما على راأ�ِضه 

ووجِهه، وما اأقبَل من ج�ضِده، يفعُل ذلك ثالَث مراٍت.

يَنِة َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف الِفْطَرِة واللَِّب��ِص َواْلَهْيَئِة والزِّ

اأحبَّ  وك��اَن  ُه،  َي��ُردُّ وال  الطيَب،  ويحُب  التََّطيَُّب  يكرُث  ملسو هيلع هللا ىلص  كان   -1
الطيِب اإليِه امِل�ْضُك.

وي�ضتاُك  و�ضائًما،  مفطًرا  ي�ضتاُك  وكان  واَك،  ال�ضِّ يحبُّ  وكان   -2
ْوِء، َوِعْنَد ال�ضالِة وِعْنَد دخوِل املنزِل. ِعْنَد االنتباِه من النوِم، وِعْنَد الُو�ضُ
ر،  َيْجُلو الب�ضَ اأكحاِلُكم االإْثمُد،  ملسو هيلع هللا ىلص يكتحل وقال: »َخرْيُ  3- وكان 

ْعَر«. وينبت ال�ضَّ
له عائ�ضُة تارًة، وكان َهْدُيُه  ل)1( َنْف�َضُه تارًة، وترجِّ 4- وكان يرجِّ

يف َحْلِق راأ�ِضِه: َتْرك �ضعره اأو اأَْخَذُه ُكلِّه.
ِة،  5- ومل ُيْحَفْظ عنه َحْلُق راأ�ِضِه اإالَّ يف ُن�ُضٍك، وكان �َضْعُرُه فوَق اجُلمَّ

ِرُب �ضحمَة اأذنيه. ُتُه َت�ضْ ودوَن الوفرِة، وكانت ُجمَّ
6- ونهى عن اْلَقْزِع)2(.

ارَب«. ُروا اللِّحى واأحفوا ال�ضَّ 7- وقال: »خالفوا امل�ضركنَي، ووفِّ
َر من اللبا�س: من ال�ضوِف تارًة، والقطِن  َتَي�ضَّ 8- وكاَن يلب�ُس ما 

تارًة، والِكتَّاِن تارًة، وكاَن اأحبَّ اللبا�ِس اإليه القمي�ُس.
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اجلبَة  وَلِب�َس  االأخ�ضر،  وال��رُبَد  اليمانيَة،  ال��ربوَد)3(  ولب�س   -9
عَل والعمامَة. داَء، واخلفَّ والنَّ والَقباَء)4( وال�ضراويَل واالإزاَر والرِّ

َت احلنِك، واأرَخى الذوؤابَة ِمْن  ى)5( بالعمامِة حَتْ 10- وكان َيَتَلحَّ
َخْلِفه تارًة وترَكها تارًة.

11- وَلِب�َس االأ�ضوَد، ولب�س ُحلًَّة حمراء، واحُللَُّة: اإزاٌر ورداٌء.
ه. ُه مما يلي باطَن َكفِّ 12- ولب�َس خامًتا من ف�ضٍة، وكان يجعُل َف�ضَّ
اأَْن��َت  »اللَُّهمَّ  وق��ال:  با�ضمه،  اُه  �َضمَّ ثوًبا  ا�ْضَتَجد  اإذا  وك��ان   -13
ِنَع  ُه َوَخرْيَ َما �ضُ �ضاأُلَك َخرْيَ َداَء اأو العماَمَة، اأَ و الرِّ َك�َضْوَتِني َهَذا الَقِمْي�َس اأَ

ِنَع َلُه«. ِه َو�َضرِّ ما �ضُ َلُه، َواأَُعوُذ ِبَك ِمْن �َضرِّ
ُه بداأَ مبياِمِنه. 14- وكاَن اإَذا َلِب�َس قيم�ضَ

َواأَْخ���ِذِه  وط��ه��وِره  ��ِل��ِه  َوَت��َرجُّ ِلِه  َتَنعُّ يف  ُن  التَّيمُّ يعجُبه  وك��ان   -15
َوَعَطاِئِه.

16- وكان َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص اإذا عط�س و�ضع يده اأو ثوبه على فيه، وَغ�سَّ 
به �ضوَته.

17- وكان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�ضدَّ حياًء من العذراِء يف ِخْدِرَها)1(.
ِحِكِه التب�ضُم،  َحُك منه، وكان ُجلَّ �ضَ َحُك مما ُي�ضْ 18- وكان َي�ضْ
حِكِه، مل  َتْبُدَو نواِجُذه، وكان بكاوؤُه من جن�س �ضَ اأَْن  ِحِكِه  فكان نهايُة �ضَ
ِحُكه قهقهًة، ولكن كانت َعْيَناُه  يكن ب�ضهيٍق ورفع �ضوٍت، كما مل يكن �ضَ

تدَمُع وُي�ضمُع ل�ضدِره اأَِزيٌز.
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الِم وال�ْضِتْئَذاِن َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�ضَّ

وال�ضالُم  القوم،  اإىل  املجيء  ال�ضالُم عند  ملسو هيلع هللا ىلص  َهْدِيِه  ِمْن  كان   -1
عند االن�ضراف عنهم، واأََمَر باإف�ضاِء ال�ضالم.

القاِعد،  على  وامل��ارُّ  الكبرِي،  على  ال�ضغرُي  »ُي�َضّلُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   -2
والراكُب على املا�ضي، والقليُل على الكثرِي«.

3- وكان يبداأُ َمْن َلِقيُه بال�ضالِم، واإذا �َضلَّم عليه اأحٌد َردَّ عليه ِمثَلها 
اأو اأح�ضَن على الفوِر اإال لعذٍر؛ مثل: ال�ضالِة اأو ق�ضاِء احلاجِة.

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمٌة اهلِل«، وَيكَرُه اأَْن  4- وكان يقول يف االبتداء: »ال�ضَّ
ال�ضالم«  »َوَعَليَك  امْلُ�َضلِِّم:  َعَلى  يردُّ  وكاَن  الُم،  ال�ضَّ املبتدُئ: عليَك  يقوَل 

بالواِو.
5- وَكاَن ِمْن َهْديه يف ال�ضالِم على اجلمِع الكثري الذيَن ال يبلُغهم 

�ضالٌم واحٌد اأن ُي�َضلِّم ثالًثا.
ِبَرْكَعَتنْيِ حتيَة  اِخَل اإىل امل�ضجِد يبتدُئ  اأَنَّ الدَّ 6- وكان ِمْن َهْدِيِه 

امل�ضجِد ُثمَّ يجيُء َفُي�َضلُِّم َعَلى القوم.
7- ومل يكْن يردُّ ال�ضالَم بيِده وال براأ�ِضه وال اأُ�ضبِعه اإالَّ يف ال�ضالِة؛ 

ُه َردَّ فيها باالإ�ضارِة. فاإنَّ
وكاَن   ، عليهنَّ َف�َضلََّم  بن�ضوٍة  َوَمرَّ  عليهم،  َف�َضلََّم  ب�ضبيان  ومرَّ   -8
طريقهم،  يف  عجوٍز  على  فيمروَن  اجلمعِة  ِم��َن  ين�ضرفوَن  ال�ضحابُة 

في�ضلموَن عليها.
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اأحٌد  َبلََّغُه  واإذا  ال�ضالَم،  ُل  ويتحمَّ للغائِب  ال�ضالَم  ل  ُيَحمِّ وكان   -9
ال�ضالم عن غريه اأن َيُردَّ عليه: وعلى املَبلِّغ.

جُل َيْلَقى اأَخاه اأََيْنَحِني له؟ قال: »ال«، ِقيَل: اأيلتزُمه  10- وقيل له: الرَّ
َوُيَقبُّله؟ قال: »ال«، قيل: اأَُي�ضاِفُحه؟ قال: »َنَعم«.

ُنهم، وكان ُي�َضلِّم َعَليِهم، وكان  11- ومل َيُكْن ليفجاأَ اأَْهَلُه بغتًة يتخوَّ
اإذا َدَخَل بداأَ بال�ضوؤاِل، اأو �ضاأَل َعْنُهْم.

12- وكان اإذا دخَل على اأهِله بالليِل �َضلََّم ت�ضليًما ُي�ْضمُع اليقظاَن 
وال ُيوقظ النائم.

ْنت؟ يقول: فالٌن  13- وكان من َهْدِيه اأنَّ امل�ضتاأِذَن اإذا قيل له: َمْن اأَ
ابُن فالٍن، اأو يذكُر ُكنَيَته اأو َلَقَبُه، وال يقول: اأََنا.

ِرف. 14- وكان اإَِذا ا�ضتاأذَن ي�ضتاأذُن ثالًثا؛ فاإِْن مل ُيوؤَذْن َلُه َيْن�ضَ
15- وكان ُيَعلِّم اأ�ضحاَبه الت�ضليَم َقْبَل اال�ضتئذاِن.

وجِهه،  تلقاِء  ِمْن  الباَب  ي�ضتقبل  مل  قوٍم  باَب  اأَتى  اإذا  وكان   -16
ولكْن من ُرْكِنِه االأمين اأو االأي�ضِر.

ِر«. ا ُجِعَل اال�ْضِتئَذاُن ِمْن اأَْجِل الَب�ضَ َ وقال: »اإِمنَّ

َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف كالمه و�ُضُكوِتِه، ويف ِحْفِظِه امْلَْنِطق واخِتي�ر 
الأْلَف�ِظ والأ�ْضَم�ِء

1- كان ملسو هيلع هللا ىلص اأف�ضَح اخللِق واأعذَبهم كالًما واأ�ضرَعهم اأداًء واأحاَلهم 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة136

َمْنِطًقا.
2- وكان طويَل ال�ضكوِت ال يتكلم يف غري حاجة، وال يتكلم فيما ال 

يعنيه، وال يتكلم اإال فيما يرجو ثواَبُه.
لي�س   ، اْلَعادُّ ُه  َيُعدُّ ٍل  ُمَف�ضَّ وبكالٍم  الكلِم،  بجوامِع  يتكلُم  وكان   -3

ِبَهذٍّ م�ضرٍع ال ُيْحَفُظ، وال منقطٍع تخللُه ال�ضكتاُت.
ُ يف ِخَطاِبِه ويختاُر الأمِته اأح�ضَن االألفاِظ واأبَعَدها  4- وكان يتخريَّ

عن األفاِظ اأهِل اجلفاء َواْلُفْح�ِس.
5- وكان يكرُه اأَْن ُي�ْضَتْعَمَل اللفُظ ال�ضريُف يف حقِّ َمْن لي�س كذلك، 
ُيَقاَل  اأن  َفمنَع  اأهِله،  ِمْن  لي�س  من  حقِّ  يف  املكروُه  اللفُظ  ُي�ْضَتْعمَل  واأن 
ٌد، وَمَنَع ت�ضميَة اأبي جهٍل: باأبي احلكم، واأْن ُيقال لل�ضلطاِن:  للمنافِق: �َضيِّ

ملُك امللوِك اأو خليفُة اهلل.
ْيَطاِن اأَْن يقوَل: با�ضِم اهلِل، وال  ُه �ضيٌء ِمَن ال�ضَّ 6- واأر�ضَد َمْن َم�ضَّ

يلعُنُه اأو َي�ُضبُُّه وال يقوُل: َتِع�َس ال�ضيطاُن، ونحو ذلك.
َبريًدا  اإليه  اأَب��رُدوا  اإذا  واأَم��َر  احل�ضَن،  اال�ضَم  ي�ضتحبُّ  وك��اَن   -7
اأ�ضمائها،  ياأخُذ املعايِن من  اأن يكوَن َح�ضَن اال�ضِم، ح�ضَن الوجِه، وكاَن 

ى. ويربُط َبنْيَ اال�ضِم واملُ�َضمَّ
8- وقال: »اإِنَّ اأََحبَّ اأَ�ْضَماِئُكم اإِىَل اهلِل: َعْبُد اهلِل، وَعْبُد الرحمِن، 

ٌة«. اٌم، واأَْقَبُحَها: َحْرٌب َوُمرَّ َدُقَها: َحاِرٌث، َوَهمَّ واأَ�ضْ
رَم«:  َ ا�ضَم »عا�ضية«، وقال: »اأنِت َجميلٌة«، وغريَّ ا�ضم »اأَ�ضْ 9- َوَغريَّ

ب« غرّيه: ب� »ِطْيَبة«. ب� »ُزرعة«، وملَّا قدم املدينة وا�ضمها »َيرْثِ

www.alukah.net



137 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

ى بع�َس ن�ضاِئه. ى ال�ضغرَي، وكنَّ ا َكنَّ ي اأ�ضحاَبه، وُرمبَّ 10- وكان ُيَكنِّ
11- وكان من َهْديه ملسو هيلع هللا ىلص تكنيُة َمْن َلُه ولٌد، وَمْن ال َوَلَد َلُه وقال: 

وا ِبُكْنَيِتي«. ْوا با�ْضِمي، واَل َتكنَّ »َت�َضمَّ
»العَتَمِة«،  ا�ضُم  عليها  وَيْغُلُب  »الع�ضاِء«  ا�ضُم  ُيْهَجَر  اأَْن  وَنَهى   -12

وَنَهى َعْن ت�ضميِة العنِب َكْرًما، وقال: »الَكْرُم: قلُب املوؤمِن«.
واأَْن  و�ِضْئَت،  �ضاَء اهلل  َوَما  َكَذا،  ِبَنْوِء  ُمِطْرَنا  ُيقاَل:  اأَْن  وَنَهى   -13
ُيْحَلَف ِبَغرْيِ اهلِل، وِمَن االإكثاِر ِمَن احللِف، واأَْن يقوَل يف حلِفه: هو يهوديٌّ 
يقوَل  واأَْن  واأََمِتي،  َعْبِدي  ململوكه:  ُد  ال�ضيِّ يقوَل  واأْن  كذا،  َفَعَل  اإِْن  ونحوه 
اإِْن  ْيَطاُن، وعن قول: اللهمَّ اْغِفْر ل  َتِع�َس ال�ضَّ اأو  َنْف�ِضي،  ُجُل: َخُبَثْت  الرَّ

�ِضْئَت.
ى، َو�َضبِّ  يِح، و�َضبِّ احُلمَّ هِر، وَعْن �َضبِّ الرِّ 14- وَنَهى عن �ضبِّ الدَّ
عاِء اإىِل القبائِل والع�ضبيِة  َعاِء ِبَدْعَوى اجلاهليِة؛ كالدُّ يِك، َوِمَن الدُّ الدِّ

َلَها.

ِه َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف َم�ْضِيِه َوُجُلو�ضِ

َبٍب،  ا)1(؛ كاأمنا ينحطُّ )2( ِمْن �ضَ وؤً َتَكفُّ اأَ  َتَكفَّ 1- كان اإذا م�ضى 
وكان اأ�ضرَع النا�ِس م�ضيًة واأح�ضَنها واأ�ضكَنها.

2- وكان مي�ضي حافًيا ومتنعاًل.
الفر�َس  وركَب  واحلمرَي،  والبغاَل  واخليَل،  االإب��َل  يركُب  وكان   -3

م�ضرجًة تارًة، وُعرًيا تارًة، وكان ُيْرِدُف خلَفه واأماَمه.
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4- وكان يجل�ُس على االأر�ِس وعَلى احل�ضرِي وعلى الب�ضاِط.
َكاأَ  اتَّ ا  َ وُرمبَّ ي�ضاِرِه،  َكاأَ على  اتَّ ا  َ وُرمبَّ الو�ضاَدِة،  َيتَِّكُئ على  5- وكان 

على مييِنه.
و�ضَع  ��ا  َ وُرمبَّ اأحياًنا،  ي�ضتلقي  وكان  القرف�ضاَء،  يجل�ُس  وكان   -6
اأَ على بع�ِس اأ�ضحاِبه ِمَن  اإحدى ِرْجَلْيِه على االأُْخَرى، وكان اإذا احتاَج َتَوكَّ

عِف. ال�ضَّ
ْم�ِس. 7- ونهى اأْن يقَعد الرجُل بني الظلِّ وال�ضَّ

وقال:  اهلِل،  ذكِر  ِمْن  جمل�ُضهم  يخلَو  اأَْن  املجل�ِس  الأه��ِل  َوَك��ِرَه   -8
ة:  َ ِتَرًة...«. والرتِّ َقَعَد َمْقَعًدا مَلْ َيْذُكر اهلَل فيِه كانْت عليه ِمَن اهلِل  »َمْن 

احَل�ْضَرة.
9- وقال: »َمْن َجَل�َس يف جمل�ٍس فكرُث فيِه َلَغُطُه فقاَل قبَل اأَْن يقوَم 
الَّ اأَْنَت، اأ�ضتغفُرَك  ِمْن جمل�ضه: �ضبحانَك اللَُّهمَّ وبحمدَك، اأ�ضهُد اأَْن اَل اإلَه اإِ

واأتوُب اإليك؛ اإالَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن يف جمل�ِضه َذِلَك«.
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َفِر هْدُيه ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�ضَّ

ِل النهاِر، ويف يوِم اخلمي�ِس. 1- كان ي�ضتحبُّ اخلروَج لل�ضفِر اأوَّ
ال�ضفَر  َوَي��ك��َرُه  بالليِل،  ي�ضرَي  اأَْن  وْح��َدُه  للم�ضافِر  يكرُه  وك��ان   -2

للواحِد.
ُروا اأَحَدُهم. 3- واأََمَر امل�ضافريَن اإذا كانوا ثالثًة اأَْن ُيوؤَمِّ

َل الرجوَع  ْن ُيَعجِّ 4- َوَكاَن َياأُمُر املُ�َضاِفَر اإَِذا َق�ضى َنْهَمَتُه ِمْن �َضَفِرِه اأَ
اإِىَل اأْهِلِه.

َبِريٍد،  َم�َضاَفَة  َوَلْو  ��َرٍم،  حَمْ بَغرْيِ  ُت�َضاِفَر  اأْن  َة  امَل��ْراأَ َيْنَهى  َوَكاَن   -5
اَفَة اأَْن َيَناَلُه الَعُدوُّ. وَيْنَهى اأَْن ُي�َضاَفَر بالُقْراآِن اإِىَل اأَْر�ِس الَعُدوِّ خَمَ

الهجرِة،  على  َقِدَر  اإذا  امل�ضركنَي  َبنْيَ  امل�ضلِم  اإقامِة  ِمْن  َوَمَنَع   -6
»َمْن  امل�ضركني«، وقال:  اأَْظُهِر  َبنْيَ  ُيقيُم  ُكلِّ م�ضلٍم  ِمْن  »اأََنا بريٌء  وقال: 

َجامَع امل�ضرَك و�َضَكَن َمَعُه َفُهَو ِمْثُلُه«.
7- وكان �َضَفُرُه اأربعَة اأ�ضفاٍر: �ضفٌر للهجرِة، و�َضَفٌر للجهاِد – وهو 

اأكرُثها -؛ و�ضفٌر للعمرِة، و�ضفٌر للحِج.
حني  ِمْن  ركعتني  فُي�ضليها  �ضفِرِه،  يف  باعيَة  الرُّ َيْق�ضُر  وكان   -8
ِة  و�ُضنَّ الوتِر  َع��َدا  ما  الفر�ِس  على  يقت�ضُر  وكان  يرجَع،  اأَْن  اإىل  يخُرج 

الفجِر.
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ى بِّ والتََّداِوي َوِعَي�َدِة املَر�ضَ َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف الطِّ

اأ�ضاَبُه  مِلَْن  به  واالأْم��ُر  َنْف�ِضِه،  التداوي يف  فعُل  هدِيِه  ِمْن  كاَن   -1
مر�ٌس ِمْن اأهِله واأ�ضحاِبه.

2- وقال ملسو هيلع هللا ىلص : »َما اأَْنَزَل اهلُل ِمْن َداٍء اإِالَّ اأَْنَزَل َلُه �ِضَفاًء«، وقال: »يا 
عباَد اهلِل َتَداَوْوا«.

3- وكان عالُجه للمر�س ثالثُة اأنواع: اأحُدها: باالأدويِة الطبيعيِة، 
والثاين: باالأدويِة االإلهيِة، والثالُث: باملركِب  من االأمرين.

4- وَنَهى َعن التََّداِوي باخلمِر، وَنَهى َعن التََّداِوي باخلبيِث.
اأ�ضحاِبِه، وعاَد غالًما كان يخدُمه  ِمْن  5- وكان يعوُد َمْن َمِر�َس 
االإ�ضالَم،  عليهما  وَعر�َس  م�ضرٌك،  وهو  ه  َعمَّ وع��اَد  الكتاِب،  ْه��ِل  اأَ ِم��ْن 

ه. فاأ�ضلَم اليهوديُّ ومل ُي�ْضِلْم َعمُّ
6- وكاَن يدُنو ِمَن املري�ِس ويجل�ُس ِعْنَد راأ�ِضه وي�ضاأله َعْن حاِله.

7- ومل يكْن ِمْن َهْدِيه اأَْن َيُخ�سَّ َيوًما من االأيام بعيادِة املري�ِس، 
وال وقًتا من االأوقاِت، و�َضَرَع الأمِته عيادَة املر�ضى لياًل ونهاًرا، ويف �ضائِر 

االأوقاِت.
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ِبيعيِة َهْدُيُه ملسو هيلع هللا ىلص يف اْلِعالِج ب�لأدويِة الطَّ

ِبِه  َتداَوْيُتم  َما  »َخ��رْيُ  وقال:  اأَْج��َرُه،  اَم  احَلجَّ واأعطى  ملسو هيلع هللا ىلص  اْحَتَجَم 
ِرٌم يف راأ�ِضه ل�ضداٍع، واحتجَم يف َوِرِكه من  احِلَجاَمة«. واْحَتَجَم وهو حُمْ

وثٍء)1( كان به.
.)2( وكان يحتجم ثالًثا: واحدة على َكاهِلِه واثنتني على االأَْخَدَعنْيِ
واأم��َر  امل�ضمومِة  اِة  ال�ضَّ من  اأََك��َل  مَلَّ��ا  ثالًثا  الَكاِهِل  على  واحتجم 

اأ�ضحاَبه باحلجامِة.
وما �َضَكى اإليه اأحٌد َوَجًعا يف راأ�ِضه اإِالَّ قال له: »اْحَتِجْم«، وال �َضَكى 

اِء«. ْب باحِلنَّ اإليه َوَجًعا يف ِرْجَلْيه اإال قال له: »اْخَت�ضِ
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 من حي�ة ال�ضح�بة 
- ر�ضي اهلل عنهم -

ال�شحابة هم رجال ون�شاء �شحبوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واآمنوا به، و�شاروا على 
نهجه؛ فحملوا لواء الإ�شام بكل عزة، ورفعوا راية التوحيد فوق كل ملة..

النبي  مع  النعيم،  جنات  يف  بهم  وجمعنا  اأجمعن،  عنهم  اهلل  فر�شي 
احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

اأن  لو  بيده  نف�شي  ف��وال��ذي  اأ�شحابي  ت�شبوا  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال 
اأحدكم اأنفق مثل اأحد ذهبا ما اأدرك مد اأحدهم ول ن�شيفه«.
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ولكي يت�شنى لنا اللحاق بركبهم، والقتداء بنهجهم، كان لزاًما علينا 
اأن ن�شري على خطى �شريهم، فنقروؤها، ون�شمعها؛ ثم نطبقها واقًعا ملمو�ًشا 

يف حياتنا.
فواجٌب علينا التذكري بهم، والدعوة اإىل �شنتهم، وال�شرب على ذلك.

املدر�شية،  الإذاع����ة  يف  ال��ف��ق��رة  ب��ه��ذه  العناية  اإىل  األ��ف��ت  اأن  اأود  ل���ذا.. 
األ مير  والهتمام بها، وعدم التغافل عنها؛ فعلى م�شرفة الإذاع��ة املدر�شية 
ال�شلف ال�شالح من  اأولئك  اإذاع��ي من دون ذكر �شيء من �شري  اأ�شبوع  عليها 

ال�شحابة اأو ال�شحابيات.
كما اأود اأن اأدعو بقية املعلمات اإىل حماولة قراءة �شيء من �شري ال�شلف 
اأو غريها من  الن�شاط،  اأو غريه يف ح�ش�ض  الكتاب  ال�شالح املذكورة يف هذا 
احل�ش�ض عند توافر اأي جمال لذلك، فهذا اأقل ما ميكن اأن نقدمه ل�شحابة 

و�شحابيات ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
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 اإي��ص بن مع�وية بن قرة املزنى 
- ر�ضي اهلل عنه -

يكني اأبا واثلة، كان قا�ضًيا على الب�ضرة غزير العقل والدين. 
يعرف  بن معاوية: كل رجل ال  اإيا�س  قال  قال:  اأبي هند  بن  داود 

عيبه فهو اأحمق، قالوا يا اأبا واثلة ما عيبك؟ قال: كرثة الكالم.
عن اأبي اإ�ضحاق بن حف�س بن بنوح قال: الإيا�س بن معاوية: فيك 
اأربع خ�ضال: دمامة، وكرث كالم، واإعجاب بنف�ضك، وتعجيل بالق�ضاء، 
واأما كرثة الكالم فب�ضواب  اإىل غريي،  الدمامة فاالأمر فيها  اأما  قال: 
اأتكلم اأم بخطاأ؟ قالوا: ب�ضواب، قال: فاالإكثار من ال�ضواب اأمثل، واأما 
اأحق  فاإين  اأفيعجبكم ما ترون مني؟ قالوا: نعم، قال:  بنف�ضي  اإعجابي 
واأ�ضار  هذه؟  فكم  بالق�ضاء  تعجل  اإنك  قولكم  واأما  بنف�ضي،  اأعجب  اأن 
بيده خم�ضة فقالوا: خم�ضة، فقال: اأعجلتم اأال قلتم واحًدا واثنني وثالثة 
واأربعة وخم�ضة؟ قالوا: ما نعد �ضيًئا قد عرفناه، قال: فما اأحب�س �ضيًئا قد 

تبني ل فيه احلكم. 
�ضمع اإيا�س من اأبيه واأن�س بن مالك وابن امل�ضيب وغريهم.

 اأبو �ضلمة عبد اهلل بن عبد الأ�ضد بن هالل 
- ر�ضي اهلل عنه -

اأ�ضلم قبل دخول ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دار االأرقم، وهاجر اإىل احلب�ضة 
الهجرتني ومعه امراأته اأم �ضلمة. 
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وقال اأبو اأمامة بن �ضهل بن حنيف: اأول من قدم علينا املدينة من 
اأ�ضحاب ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للهجرة اأبو �ضلمة. 

باأحد؛ فمكث �ضهًرا يداوي جراحه،  بدًرا وجرح  �ضلمة  اأبو  و�ضهد 
تويف  ثم  انتق�س جرحه،  قدم  فلما  �ضرية،  ملسو هيلع هللا ىلص يف  اهلل  ر�ضول  بعثه  ثم 

فح�ضره ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند وفاته واأغم�ضه بيده. 
تويف يف �ضنة ثالث من الهجرة. 

 الأرقم بن اأبي الأرقم بن اأ�ضد 
- ر�ضي اهلل عنه -

ال�ضفا  على  داره  وكانت  نفر  �ضتة  بعد  اأ�ضلم  عبداهلل،  اأبا  يكني 
االإ�ضالم،  اإىل  فيها  النا�س  ودع��ا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  ا�ضترت  وفيها  مبكة، 
وت�ضدق بها االأرقم على ولده، فلم يزل املن�ضور يرغب ولده من املال 

حتى باعوه اإياها، ثم اأعطاها املهدي اخليزران. 
و�ضهد االأرقم بدًرا واأحًدا وامل�ضاهد كلها، وتويف ابن ب�ضع وثمانني 

�ضنة يف �ضنة خم�س وخم�ضني باملدينة و�ضلى عليه �ضعد بن اأبي وقا�س. 

 ع�مر بن ربيعة بن م�لك 
- ر�ضي اهلل عنه -

اأ�ضلم قدمًيا قبل اأن يدخل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دار االأرقم، وهاجر اإىل 
اأبي  قبله غري  للهجرة  املدينة  اإىل  يقدم  الهجرتني جميًعا ومل  احلب�ضة 

�ضلمة، و�ضهد بدًرا وامل�ضاهد كلها. 
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عن عبداهلل بن عامر بن ربيعة قال: قام عامر بن ربيعة ي�ضلي 
الطعن على عثمان، ف�ضلى من  النا�س يف  ن�ضب  الليل، وذلك حني  من 
من  يعيذك  اأن  اهلل  ف�ضل  قم  له:  فقيل  املنام،  يف  فاأتى  نام،  ثم  الليل، 
الفتنة التي اأعاذ منها �ضالح عباده، فقام ف�ضلى، ثم ا�ضتكى فما خرج 

اإال على جنازة.
قتل  بعد  ربيعة  بن  كان موت عامر  الواقدي:  قال  �ضعد:  ابن  قال 
عثمان باأيام، وكان قد لزم بيته فلم ي�ضعر النا�س اإال بجنازته قد اأخرجت 

- ر�ضي اهلل عنه -.

 عبد اهلل بن �ضهيل بن عمر 
- ر�ضي اهلل عنه -

هاجر اإىل احلب�ضة الهجرة الثانية، فلما قدم مكة اأخذه اأبوه فاأوثقه 
وفتنه.

بن  بن عمر بن عطاء: خرج عبداهلل  �ضعد: قال حممد  ابن  قال 
�ضهيل على نفري بدر مع امل�ضركني، مع اأبيه �ضهيل، وال ي�ضك اأبوه اأنه قد 
رجع اإىل دينه، فلما التقوا انحاز عبداهلل اإىل الفريق امل�ضلم حتى جاء 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل القتال، ف�ضهد بدًرا م�ضلًما وهو ابن �ضبع وع�ضرين، 

فغاظ ذلك اأباه غيًظا �ضديًدا. 
قال عبداهلل: فجعل اهلل ل وله يف ذلك خرًيا كثرًيا. 

كلها،  وامل�ضاهد  واخلندق،  اأح��ًدا،  عبداهلل  و�ضهد  �ضعد:  ابن  قال 
بكر  اأبو  حج  فلما  �ضنة،  وثالثني  ثمان  ابن  وهو  �ضهيًدا  باليمامة  وقتل 
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بالنا�س، قبل حجة الوداع، اأتاه �ضهيل بن عمرو فعزاه اأبو بكر بعبداهلل، 
فقال �ضهيل: لقد بلغني اأن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ي�ضفع ال�ضهيد ل�ضبعني 

من اأهله« فاأنا اأرجو اأن ال يبداأ ابني باأحد قبلي. 

 �ضعد بن الربيع بن عمرو بن اأبي زهري 
- ر�ضي اهلل عنه -

اأحد النقباء، �ضهد العقبة وبدًرا واأحًدا وقتل يومئذ - ر�ضي اهلل 
عنه -. 

ر�ضول اهلل: من  قال  اأح��د  يوم  كان  ملا  ق��ال:  �ضعيد  بن  يحيى  عن 
ياأتيني بخرب �ضعد بن الربيع؟ فقال رجل: )اأنا( يا ر�ضول اهلل، فذهب 
الربيع: ما �ضاأنك؟ قال بعثني  بالقتلى فقال له �ضعد بن  الرجل يطوف 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص الآتيه بخربك، قال: فاذهب اإليه واأقرئه مني ال�ضالم، واأخربه 
اأين قد طعنت اثنتي ع�ضرة طعنة، واأين قد اأنفذت مقاتلى، واأخرب قومك 

اأنه ال عذر لهم عند اهلل اإن قتل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأحد منهم حي. 
قال ابن �ضعد: قال الواقدي: ومات من جراحاته تلك. 

 اأبو دج�نه �ضم�ك بن خر�ضة 
- ر�ضي اهلل عنه -

هو �ضماك بن خر�ضة بن اخلزرج اأ�ضلم مبكًرا مع قومه االأن�ضار، 
وقد اآخى ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عتبة بن غزوان، �ضهد بدًرا واأحًدا 

وثبت مع ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ على املوت، وقتل يوم اليمامة. 
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العوام ر�ضي اهلل عنه قال: عر�س ر�ضول اهلل -  الزبري بن  عن 
ال�ضيف  ياأخذ هذا  اأحد فقال: من  و �ضلم - �ضيًفا يوم  �ضلى اهلل عليه 
بحقه؟ فقمت فقلت: اأنا يا ر�ضول اهلل، فاأعر�س عني ثم قال: من ياأخذ 
هذا ال�ضيف بحقه؟ فقلت: اأنا يا ر�ضول اهلل، فاأعر�س عني ثم قال: من 
ياأخذ هذا ال�ضيف بحقه؟ فقام اأبو دجانة �ضماك بن خر�ضة فقال: اأنا 
اآخذه يا ر�ضول اهلل بحقه، فما حقه؟ قال: اأن ال تقتل به م�ضلًما وال تفّر 

به عن كافر قال: فدفعه اإليه وكان اإذا اأراد القتال اأعلم بع�ضابة...
وعن زيد بن اأ�ضلم قال: دخل على اأبي دجانة وهو مري�س، وكان 
اأوثق  وجهه يتهلل، فقيل: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي �ضيء، 
واأما  يعنيني،  ال  فيما  اأتكلم  ال  فكنت  اإحداهما  اأم��ا  اثنني:  من  عندي 

االأخرى فكان قلبي للم�ضلمني �ضليًما. 
 زيد بن الدثنة بن مع�وية 

- ر�ضي اهلل عنه -

�ضهد اأحًدا، وا�ضتوؤ�ضر يوم الرجيع مع خيب بن عدى فباعوهما من 
قري�س، فقتال مبكة، وكان الذي ابتاع زيدا �ضفوان بن اأمية فقتله باأبيه، 
اأن�ضدك  زيد  "يا  قائل:  فقال  �ضفيان  اأبو  فيهم  قري�س  نفر من  فح�ضره 
باهلل اأحتب اأنك االآن يف اأهلك واأن حممًدا عندنا مكانك؟" فقال: "واهلل 
ما اأحب اأن حممًدا ي�ضاك يف مكانه �ضوكة توؤذيه واأنا جال�س يف اأهلي" 
فقال اأبو �ضفيان: "واهلل ما راأيت من قوم قط اأ�ضد حًبا ل�ضاحبهم من 

اأ�ضحاب حممد له".
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 اأبو جندل بن �ضهيل بن عمرو  
- ر�ضي اهلل عنه -

اأ�ضلم قدمًيا مبكة فحب�ضه اأبوه يف احلديد ومنعه الهجرة، فلما نزل 
واأتاه �ضهيل بن عمرو فقا�ضاه على ما قا�ضاه  ملسو هيلع هللا ىلص احلديبية  ر�ضول اهلل 
عليه، اأقبل اأبو جندل يو�ضف يف قيده اإىل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلما راآه اأبوه 
قال: يا حممد، هذا اأول من اأقا�ضيك عليه فرده ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اأبيه؛ 
اإىل  امل�ضلمني  من  جاء  من  اأن  فيه  وك��ان  بينهم،  مت  قد  كان  ال�ضلح  الأن 
امل�ضركني مل يردوه عليه، ومن جاء من امل�ضركني اإىل امل�ضلمني ردوه عليهم. 
فقال اأبو جندل: يا مع�ضر امل�ضلمني اأرد اإىل امل�ضركني ليفتنوين عن 
ديني؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا اأبا جندل، اإنا قد قا�ضيناهم وال بد من الوفاء، 

فا�ضرب فاإن اهلل عز وجل �ضيجعل لك فرًجا وخمرًجا. 
مات،  ملسو هيلع هللا ىلص حتى  اهلل  ر�ضول  مع  يغزو  يزل  ومل  منهم  اأقلت  اأن��ه  ثم 
ثم خرج على ال�ضام جماهًدا، فمات بها يف طاعون عموا�س �ضنة ثماين 

ع�ضرة.

 ثوب�ن موىل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
- ر�ضي اهلل عنه -

يكني اأبا عبداهلل، اأ�ضابه �ضباء فا�ضرتاه ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يزل 
معه حتى قب�س، ثم نزل حم�س فمات �ضنة اأربع وخم�ضني. 

قال:   - عنه  اهلل  ر�ضي   - ثوبان  عن  يزيد،  بن  عبدالرحمن  عن 
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اأنا!  قلت:  باجلنة«؛  له  واأتقبل  بواحدة  يتقبل ل  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول 
قال: »ال ت�ضاأل النا�س �ضيًئا« رواه ابن ماجة.

ناولنيه، حتى  الأحد  يقول  فال  راكب  وهو  �ضوطه  يقع  ثوبان  فكان 
ينزل فيتناوله. 

 عتبة بن غزوان بن ج�بر بن وهيب  
- ر�ضي اهلل عنه -

يكنى اأبا عبداهلل، هاجر اإىل احلب�ضة الهجرة الثانية، و�ضهد بدًرا، 
وا�ضتعمله عمر على الب�ضرة، فهو الذي ب�ضرها واختطها، ثم قدم على 
عمر فرده اإىل الب�ضرة واليا فمات يف الطريق �ضنة �ضبع ع�ضرة، وقيل 

خم�س ع�ضرة، وهو ابن �ضبع وخم�ضني، وقيل: خم�س وخم�ضني.
عن خالد بن عمري قال: خطب عتبة بن غزوان فحمد اهلل واأثنى 
عليه ثم قال: اأما بعد، فاإن الدنيا قد اآذنت ب�ضرم، وولت حذاء، ومل يبق 
منها اإال �ضبابة ك�ضبابة االإناء يت�ضابها �ضاحبها، واإنكم منقلبون منها 
اإىل دار ال زوال لها، فانتقلوا بخري ما بح�ضرتكم؛ فاإنه قد ذكر لنا اأن 
احلجر يلقى يف �ضفري جهنم فيهوى فيها �ضبعني عاًما ما يدرك لها قعًرا، 
واهلل لتمالأنه، اأفعجبتم؟! واهلل لقد ذكر لنا اأن ما بني م�ضراعي اجلنة 
م�ضرية اأربعني عاًما، ولياأتني عليه يوم وهو كظيظ الزحام، ولقد راأيتني 
واأنا �ضابع �ضبعة مع ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما لنا طعام اإال ورق ال�ضجر، حتى 
فائتزر  �ضعد  وبني  بيني  ف�ضققتها  بردة  التقطت  واإين  اأ�ضداقنا،  قرحت 
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بن�ضفها وائتزرت بن�ضفها فما اأ�ضبح منا اأحد اليوم حًيا اإال اأ�ضبح اأمري 
م�ضر من االأم�ضار، واإين اأعوذ باهلل اأن اأكون يف نف�ضي عظيًما، وعند 
اهلل �ضغرًيا، واإنها مل تكن نبوة قط اإال تنا�ضخت حتى تكون عاقبتها ملًكا، 
و�ضتبلون، و�ضتجربون االأمراء بعدنا. انفرد باإخراجه م�ضلم، لي�س لعتبة 

يف ال�ضحيح غريه.

 زيد بن اخلط�ب اأخو عمر 
- ر�ضي اهلل عنه -

يكنى اأبا  عبدالرحمن، كان اأ�ضن من اأخيه عمر، واأ�ضلم قبل عمر، 
وكان طوياًل اأ�ضمر، �ضهد بدًرا وامل�ضاهد كلها مع ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اأحد:  يوم  زيد  الأخيه  اخلطاب  بن  عمر  قال  ق��ال:  عمر  ابن  عن 
ما  عمر:  له  فقال  نزعها،  ثم  فلب�ضها  درعي،  لب�ضت  اإال  عليك  اأق�ضمت 

لك؟ فقال: اإين اأريد بنف�ضي ما تريد بنف�ضك. 
وعنه قال: قال عمر الأخيه زيد يوم اأحد: خذ درعي، قال: اإين اأريد 

ال�ضهادة كما تريد، فرتكاها جميًعا.
عن  اخلطاب،  بن  زيد  ولد  من  عبدالرحمن،  بن  اجلحاف  وعن 
وقد  اليمامة  يوم  امل�ضلمني  راية  بن اخلطاب يحمل  زيد  كان  قال:  اأبيه 
انك�ضف امل�ضلمون حتى غلبت بنو حنيفة عن الرحال، فجعل زيد يقول: 
ي�ضتد  ف��رار، ثم جعل ي�ضيح  الفرار فال  واأم��ا  الرحال فال رح��ال،  اأم��ا 
�ضوته: اللهم اإين اأعتذر اإليك من فرار اأ�ضحابي، واأبراأ اإليك مما جاء به 
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م�ضيلمة، وجعل ي�ضتد بالراية ينفذ بها يف نحو العدو، ثم �ضارب ب�ضيفه 
حتى قتل ووقعت الراية، فاأخذها �ضامل موىل اأبي حذيفة فقال امل�ضلمون: 
يا �ضامل اإنا نخاف اأن نوؤتى من قبلك: بئ�س حامل القراآن اأنا اإن اأتيتم من 

قبلي. 

 �ضعد بن خيثمة بن احل�رث  
- ر�ضي اهلل عنه -

يكنى اأبا عبداهلل، اأحد نقباء االأن�ضار االثنى ع�ضر، �ضهد العقبة 
بدر  اإىل غزوة  النا�س  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  ندب  وملا  ال�ضبعني،  مع  االأخ��رية 
واأقم  باخلروج  فاآثرنى  يقيم،  اأن  الأحدنا  بد  ال  اإنه  خيثمة:  اأبوه  له  قال 
من ن�ضائك، فاأبى �ضعد وقال: لو كان غري اجلنة اآثرتك به، اإين الأرجو 

ال�ضهادة يف وجهي هذا.
اأبو  بذلك  اأخربنا  ببدر،  فقتل  �ضعد فخرج  �ضهم  فا�ضتهما فخرج 
بكر بن اأبي طاهر، قال: اأخربنا اجلوهري قال: ابنا ابن حيوة قال: ابنا 
ابن معروف قال: ابنا ابن الفهم، قال: ابنا حممد بن �ضعد، رحمه اهلل 

ور�ضي عنه، وح�ضرنا يف زمرته وزمرة اأ�ضحابه.

 اأ�ضيد بن ح�ضري بن �ضم�ك بن عتيك 
- ر�ضي اهلل عنه -

 يكنى اأبا يحيى كان من النقباء وكان اأبو اأ�ضيد رئي�س االأو�س يوم 
االإ�ضالم،  ويف  اجلاهلية  يف  �ضريًفا  بعده  ابنه  وكان  يومئذ،  وقتل  بعاث 
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وكان يكتب بالعربية ويح�ضن العوم والرمي، وكانوا يف اجلاهلية ي�ضمون 
من كانت فيه هذه اخل�ضال الكامل.

اأ�ضلم اأ�ضيد على يد م�ضعب بن عمري قبل �ضعد بن معاذ ب�ضاعة، 
اأحًدا  �ضهد  لكنه  ب��دًرا،  ي�ضهد  ومل  ال�ضبعني  مع  االأخ��رية  العقبة  و�ضهد 
حني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  مع  يومئذ  وثبت  ج��راح��ات،  �ضبع  يومئذ  وج��رح 
انك�ضف النا�س، و�ضهد اخلندق وامل�ضاهد بعدها مع ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتويف 

يف �ضعبان �ضنة ع�ضرين.
عن اأن�س قال: كان اأ�ضيد بن ح�ضري وعباد بن ب�ضر عند ر�ضول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلة ظلماء حند�س، فتحدثا عنده حتى اإذا خرجا اأ�ضاءت لهما 
ع�ضا اأحدهما فم�ضيا يف �ضوئها، فلما تفرق بهما الطريق اأ�ضاءت لكل 

واحد منهما ع�ضاه فم�ضى يف �ضوئها. انفراد باإخراجه البخاري.

 �ضم�د الأزدي 
- ر�ضي اهلل عنه -

عن ابن عبا�س اأن �ضماًدا قدم مكة، وكان من اأزد �ضنوءة، وكان 
يرقي من الريح، ف�ضمع �ضفهاء من اأهل مكة يقولون: اإن حممًدا جمنون 

فقال: لو اأين راأيت هذا الرجل لعل اهلل اأن ي�ضفيه على يدي. 
اأرقي من الريح، واإن اهلل ي�ضفي  قال: فلقيه فقال: يا حممد اإين 
هلل  احلمد  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  فقال  ل��ك؟  فهل  �ضاء،  من  ي��دي  على 
هادي  فال  ي�ضلل  ومن  له،  م�ضل  فال  اهلل  يهده  من  ون�ضتعينه،  نحمده 
له، واأ�ضهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له واأ�ضهد اأن حممًدا عبده 
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ور�ضوله، اأما بعد«. 
ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ضول اهلل  فاأعادهن  كلماتك هوؤالء،  اأعد علي  فيقال:  قال: 
وقول  ال�ضحرة،  وق��ول  الكهنة،  ق��ول  �ضمعت  لقد  فقال:  م��رات،  ث��الث 
ال�ضعراء فما �ضمعت مثل كلماتك هوؤالء، لقد بلغن قامو�س البحر، هات 
يدك اأبايعك على االإ�ضالم، فبايعه، فقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وعلى قومك« 
فقال: وعلى قومي، فبعث ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �ضرية فمرا بقومه فقال �ضاحب 
ا؟ فقال رجل: اأ�ضبت منهم مطهرة،  اجلي�س: هل اأ�ضبتم من هوؤالء �ضيًئَ

فقال: ردها فاإن هوؤالء قوم �ضماد« انفراد باإخراجه م�ضلم.
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 حبيب بن زيد 
- ر�ضي اهلل عنه -

 - عنهما  اهلل  ر�ضي   - عا�ضم  بن  زيد  واأب��وه  زيد  بن  كان حبيب 
بنت  ن�ضيبة  اأمه  وكانت  الثاني�ة،  العقب�ة  بيعة  املباركني يف  ال�ضبعني  من 
كعب اأوىل ال�ضيدتني اللتني بايعتا الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص، اأما ال�ضيدة الثانية فهي 
خالته، ولقد عا�س اإىل جوار ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد هجرته اإىل املدينة ال 

يتخلف عن غزوة وال يقعد عن واجب. 
يف اآخر ال�ضنة العا�ضرة بعث م�ضيلمة بن ثمامة اإىل ر�ضول اهلل كتاًبا 
جاء فيه: "من م�ضيلمة ر�ضول اهلل اإىل حممد ر�ضول اهلل �ضالم عليك، 
اأما بعد فاإين قد اأ�ضركت يف االأمر معك، واإن لنا ن�ضف االأر�س، ولقري�س 

ن�ضف االأر�س، ولكن قري�ًضا قوم يعتدون". 
الرحمن  اهلل  »ب�ضم  فيه:  ج��اء  بكتاب  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  عليه  ف��رد 
من  على  ال�ضالم  الكذاب  م�ضيلمة  اإىل  اهلل  ر�ضول  حممد  من  الرحيم، 
اتبع الهدى، اأما بعد فاإن االأر�س هلل يورثها من ي�ضاء من عباده والعاقبة 

للمتقني«. 
وم�ضى الكذاب ين�ضر اإفكه وبهتانه، وازداد اأذاه للم�ضلمني، فراأى 
الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص اأن يبعث له ر�ضالة ينهاه فيها عن حماقاته، ووقع االختيار 
على حبيب بن زيد ليحمل الر�ضالة وف�س م�ضيلمة كتاب ر�ضول اهلل له 
االأيام  من  يوًما  لي�ضاهدوا  قومه  م�ضيلمة  وغ��روًرا فجمع  فازداد �ضالاًل 

امل�ضهودة وجيء مببعوث ر�ضول اهلل واأثار التعذيب وا�ضحة عليه. 
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فقال م�ضيلمة حلبيب: اأت�ضهد اأن حممًدا ر�ضول اهلل؟ فقال حبيب: 
نعم، اأ�ضهد اأن حممًدا ر�ضول اهلل. 

وك�ضت �ضفرة اخلزي وجه م�ضيلمة، وعاد ي�ضاأل وت�ضهد اأين ر�ضول 
اهلل؟ واأجاب حبيب يف �ضخرية اإين ال اأ�ضمع �ضيًئا!! 

معجزته،  لي�ضهدوا  جمعهم  من  اأم��ام  قوية  لطمة  الكذاب  وتلقى 
ونادى جالده الذي اأقبل ينخ�س ج�ضد حبيب ب�ضن ال�ضيف، ثم راح يقطع 
ج�ضده قطعة قطعة، وب�ضعة ب�ضعة وع�ضًوا ع�ضًوا والبطل العظيم ال يزيد 

على همهمة يردد بها ن�ضيد اإ�ضالمه ال اإله اإال اهلل، حممد ر�ضول اهلل. 
حلكم  وا�ضطرب  زيد،  بن  حبيب  ا�ضت�ضهاد  نباأ  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  وبلغ 
اأما اأمه ن�ضيبة بنت كعب  ربه، فهو يرى بنور اهلل م�ضري هذا الكذاب، 
فاأق�ضمت على اأن تثاأرن لولدها من م�ضيلمة ودارت االأيام وجاءت معركة 
بنف�ضها يف خ�ضم  واألقت  املقاتل،  ن�ضيبة مع اجلي�س  اليمامة، وخرجت 
املعركة، يف ميناها �ضيف، ويف ي�ضراها رمح، ول�ضانها ي�ضيح، اأين عدو 
اهلل م�ضيلمة؟ وملا قتل م�ضيلمة واأتباعه، راأت ن�ضيبة وجه ولدها ال�ضهيد 

�ضاحًكا يف كل راية ن�ضر رفعت.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة158

مل�ذا الي�أ�ص ي� ع�مر؟

كان عامر بن ربيعة � ر�ضي هلل عنه � اأحد ال�ضابقني يف االإ�ضالم، 
ي�ضتعد للهجرة اإىل احلب�ضة، فذهب ليق�ضي بع�س حاجات اأهله، وترك 
زوجته ُتنهي بع�ضها، فاأقبل عليها عمر بن اخلطاب � ر�ضي اله عنه � ، 
نلقى  وكنا  قالت:  بعد،  يوؤمن  يزال م�ضرًكا مل  ما  وهو  حتى وقف عليها 
اأم  يا  االن��ط��الق  اإن��ه  فقال:  قالت:  علينا،  و�ضدة  لنا  اأذى  البالء  منه 
وقهرمتونا  اآذيتمونا  اهلل،  اأر�س  يف  لنخرجن  واهلل،  قلت:نعم  عبداهلل، 
حتى يجعل اهلل فرًجا، فقال: �ضحبكم اهلل، وراأيت له رقة مل اأكن اأراها، 
ثم ان�ضرف، وقد اأحزنه فيما اأرى خروجنا، قالت: فجاء عامر بحاجته 
تلك، فقلت له: يا اأبا عبداهلل لو راأيت عمر اآنًفا ورقته وحزنه علينا، قال: 
اأطمعت يف اإ�ضالمه؟ قلت: نعم. قال: فال ي�ضلم الذي راأيت حتى ي�ضلم 
حمار اخلطاب، قالت: ياأ�ًضا منه، ملا كان يرى من غلظته وق�ضوته على 

االإ�ضالم.
لقد ياأ�س ال�ضحابي ال�ضابق يف اإ�ضالمه، من اإ�ضالم عمر، فقد كان 
عمر �ضديد البط�س بامل�ضلمني، قا�ضًيا غليًظا، ولكن ما كان ميئو�ًضا منه 
وقع، واأ�ضلم عمر، بل �ضبق اليائ�س منه يف املنزلة، واملكانة، وغدا ثالث 
رجل يف دولة االإ�ضالم، و�ضماه الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص الفاروق، وكان اإ�ضالمه عًزا 

لالإ�ضالم واأهله.
والعجيب اأن اأكرث امل�ضلمني ال يعرفون عامر بن ربيعة، ولكن لي�س 

فيهم من ال يعرف عمر بن اخلطاب � ر�ضي اهلل عنهما �.
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لقد مّن اهلل تعاىل � على عمر مبا مل ميّن على اليائ�س من اإ�ضالم 
عمر، وتف�ضل على امليئو�س منه بف�ضل عميم مل ينله اليائ�س؛ ذلكم اأن 

الف�ضل بيد اهلل يوؤتيه من ي�ضاء، واهلل ذو الف�ضل العظيم.
فال تياأ�س من رحمة ربك واإن بدا االأمر م�ضتحياًل!

 اأم ورقة 
- ر�ضي اهلل عنه� -

امراأة ب�ضرت باجلنة؛ اإنها اأم ورقة - ر�ضي اهلل عنها - ، والدها 
يدعى: عبداهلل بن احلارث االأن�ضاري، اعتنقت االإ�ضالم يف وقت مبكر 
ملسو هيلع هللا ىلص م�ضعب بن عمري،  بعد ن�ضره يف املدينة على يد �ضفري ر�ضول اهلل 
واأ�ضبح الدين اجلديد �ضغلها ال�ضاغل، حتى قطعت وقتها بني ال�ضيام 

والقيام وتالوة القراآن.
ملسو هيلع هللا ىلص  بر�ضول اهلل  التقوا  االأن�ضار من مكة، حيث  وفد  وبعد عودة 
وبايعوه بيعة العقبة الثانية، واختاروا لهم منهم اثني ع�ضر نقيًبا، علمت 
اأم ورقة من الذين �ضمهم الوفد: اأن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قادم اإليهم مهاجًرا 
املدينة  ورج��ال  االأن�ضار،  ن�ضاء  و�ضائر  ورق��ة  اأم  واأخ��ذت  قريب،  عما 
واأبناوؤها ينتظرون ذلك اليوم االأغر الذي �ضتكتحل فيه عيونهم بطلعة 
�ضيد الب�ضر ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ لي�ضعدوا با�ضت�ضافته، وينعموا باإقامته بني 

ظهرانيهم.
ومل يطل باأهل املدينة االنتظار حتى �ضمعوا املنادي يعلن: اأن ر�ضول 
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد بلغ م�ضارف املدينة، وهو يف طريقه اإليهم، وما كاد النا�س 
الرجال  وخ��رج  اأهلها  من  ال��دور  خلت  حتى  ال�ضار  النباأ  هذا  ي�ضمعون 
املرحبني مبقدم  ليكونوا يف طليعة  اأبيهم،  بكرة  واالأطفال عن  والن�ضاء 
�ضيفهم الكرمي الذي مل تت�ضرف مدينتهم بل الدنيا باأ�ضرها بقدوم خري 

منه وال اأف�ضل.
وكانت اأم ورقة قد خرجت مع �ضواحبها ن�ضاء االأن�ضار، حتى اإذا 
بدا لهن موكب احلبيب االأعظم اأخذن يهزجن وين�ضدن مع االأطفال اأروع 

اء ويقلن: ن�ضيد رددت اأ�ضداءه مدينتهم الغرَّ
ط���������ل���������ع ال��������������ب��������������در ع�����ل�����ي�����ن�����ا

م�������������ن ث���������ن���������ي���������ات ال���������������������وداع
وج�����������������ب  ال�������������ض������ك������ر ع����ل����ي����ن����ا

داع هلل  دع�����������������������ا  م�����������������ا 
اأي������������ه������������ا امل���������ب���������ع���������وث ف����ي����ن����ا

ج�������ئ�������ت ب������������االأم������������ر امل�������ط�������اع
ج�������ئ�������ت ��������ض�������رف�������ت امل������دي������ن������ة

داع خ�����������ري  ي�����������ا  م���������رح���������ًب���������ا 
رب  وحبيب  املر�ضلني،  خامت  يزورها  اأن  عظيم  ل�ضرف  اإنه  نعم، 

العاملني، و�ضفوته من خلقه اأجمعني.
وذات يوم، والأول مرة، �ضمعت منادي ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعو النا�س 
للخروج معه اإىل "بدر" ملجاهدة امل�ضركني، وحماربة اأعداء اهلل والدين.

فهل تدرين ما �ضنعت اأم ورقة يا بنيتي؟
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ذكرت اأم ورقة قو ل اهلل تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پپ   ٻ 

ٺ  رب )التوبة: 41(.
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  اإىل  انطلقت  اجلهاد،  اإىل  املنادي  �ضمعت  وحني 
اأداوي جرحاكم،  اأخرج معك،  اأن  اأت��اأذن ل  يا  ر�ضول اهلل،  وقالت له: 

واأمّر�س مر�ضاكم؛ لعل اهلل � �ضبحانه وتعاىل � يهدي اإىل �ضهادة؟
مل تكتف تلك املوؤمنة الطيبة بال�ضيام وال�ضالة، واإمامة املوؤمنات 
يف  ت�ضارك  اأن  اأرادت  بل  الدين،  يف  والتفقه  وحفظه،  القراآن  وت��الوة 
اجلهاد؛ الأنها كانت تطمع يف احل�ضول على اأمثل غاياته، واأعلى درجاته، 

اأال وهى ال�ضهادة. 
وهو  لها  ق��ال  ثم  بيتها،  يف  تقرَّ  اأن  اأمرها  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  لكن 
ال�ضادق امل�ضدوق الذي ال ينطق عن الهوى: »اإن اهلل ُمهٍد لك �ضهادة«.
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ال�ضيدة رقية بنت ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

�صرف ن�صب ال�صيدة رقية ومنزلتها:
بنت  فهي  خويلد،  بنت  خديجة  اأمها  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�ضول  بنت  رقية 

�ضيد الب�ضر حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب الها�ضمية.
اأبي لهب،  ابنته رقية من عتبة بن  ملسو هيلع هللا ىلص قد زوج  وكان ر�ضول اهلل 
فلما  لهب،  اأبي  بن  عتيبة  كلثوم  اأم  اأختها  وزوج  العا�ضرة،  دون  وكانت 
نزلت �ضورة تبت قال لهما اأبوهما اأبو لهب واأمهما اأم جميل بنت حرب 
بن اأمية حمالة احلطب: فارقا ابنتي حممد. ففارقاهما قبل اأن يدخل 

بهما كرامة من اهلل تعاىل، وهواًنا البني اأبي لهب.

ق�صة اإ�صالم ال�صيدة رقية وهجرتها اإىل احلب�صة:
اأمها خديجة بنت خويلد، وبايعت ر�ضول اهلل  اأ�ضلمت  اأ�ضلمت حني 

ملسو هيلع هللا ىلص هي واأخواتها حني بايعه الن�ضاء.
ملسو هيلع هللا ىلص ثالث وثالثون، وبعث النبي  وولدت ال�ضيدة رقية وعمر النبي 
اأمها خديجة، فعلى هذا يكون عمرها  واأ�ضلمت رقية مع  اأربعون،  وعمره 

عند اإ�ضالمها �ضبع �ضنوات.
هجرة  اأي  الهجرتني،  ب��ذات  وتكنى  اهلل،  عبد  ب��اأم  تكنى  وكانت 

احلب�ضة وهجرة املدينة.
له  ق��ال  احلب�ضة،  اأر���س  اإىل  اخل��روج  عفان   بن  عثمان  اأراد  ومل��ا 
ي�ضرب  منكما  واحد  اأخال  قال:  برقية معك".  "اخرج   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول 
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اهلل  ر�ضي   - بكر  اأب��ي  بنت  اأ�ضماء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأر�ضل  ثم  �ضاحبه،  على 
عنهما- فقال: "ائتني بخربهما". فرجعت اأ�ضماء اإىل النبي  وعنده اأبو 
بكر  فقالت: يا ر�ضول اهلل، اأخرج حماًرا موكًفا فحملها عليه، واأخذ بها 
نحو البحر. فقال ر�ضول اهلل : "يا اأبا بكر، اإنهما الأول من هاجر بعد لوط 

واإبراهيم عليهما ال�ضالة وال�ضالم".

زواج ال�صيدة رقية من عثمان بن عفان:
�ضاءت قدرة اهلل لرقية اأن ترزق بعد �ضربها زوًجا �ضاحًلا كرمًيا 
اإىل االإ�ضالم، واأحد الع�ضرة املب�ضرين  من النفر الثمانية الذين �ضبقوا 
والطلعة  العريق،  الن�ضب  �ضاحب  عفان   بن  عثمان  هو  ذلك  باجلنة، 

البهية، واملال املوفور، واخللق الكرمي.
ا، ومنعًة،  وعثمان بن عفان اأحد فتيان قري�س مااًل، وجمااًل، وعًزّ
العليم اخلبري اهلل رب  اإىل عبادة  تدعو  دافئة  �ضمعه هم�ضات  ت�ضافح 
العاملني، والذي اأعزه اهلل يف االإ�ضالم �ضبًقا وبذاًل وت�ضحيًة، واأكرمه مبا 
يقدم عليه من �ضرف امل�ضاهرة، وما كان الر�ضول الكرمي  ليبخل على 
�ضحابي مثل عثمان  مب�ضاهرته، و�ضرعان ما ا�ضت�ضار ابنته، ففهم ملسو هيلع هللا ىلص  
منها املوافقة عن حب وكرامة، ومت لعثمان نقل عرو�ضه اإىل بيته، وهو 

يعلم اأن قري�ًضا لن ت�ضاركه فرحته، و�ضوف تغ�ضب عليه اأ�ضد الغ�ضب.
ودخلت  القبول،  ربه  وي�ضاأل  بالقلب،  عثمان  يفديه  االإميان  ولكن 
و�ضربه،  دعوته  �ضت�ضاركه  اأنها  ت��درك  وهي  العزيز،  ال��زوج  بيت  رقية 
واأن �ضباًل �ضعبة �ضوف ت�ضلكها معه دون �ضك اإىل اأن يتم الن�ضر الأبيها 
واأتباعه. و�ضعدت رقية - ر�ضي اهلل عنها- بهذا الزواج من التقي النقي 
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عثمان بن عفان، وولدت رقية غالًما من عثمان ف�ضماه عبد اهلل، واكتنى 
به.

وفاة ال�صيدة رقية:
توفيت ال�ضيدة رقية -ر�ضي اهلل عنها- عند عثمان بن عفان مرجع 
ر�ضول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص من بدر، ودفنت باملدينة، وذلك اأن عثمان ا�ضتاأذن ر�ضول 
اهلل  يف التخلف عند خروجه اإىل بدر ملر�س ابنته رقية، وتوفيت رقية 

يوم قدوم زيد بن حارثة العقيلي من قبل يوم بدر.
توفيت ولها من العمر اثنتان وع�ضرون �ضنة، ودفنت يف البقيع.

والدها يف  على  و�ضالًما  و�ضالة  الهجرتني،  بطلة  رقية  اهلل  رحم 
العاملني، ورحم معها اأمها واأخواتها وابنها و�ضهداء بدر االأبطال، و�ضالم 
عليها وعلى املجاهدين الذين بذلوا ما ت�ضع لهم اأنف�ضهم به من ن�ضرة 
لدين اهلل ودفاع عن كلمة احلق والتوحيد اإىل يوم الدين، وال�ضعي اإىل 

اإعالء كلمة اهلل.
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حليمة ال�ضعدية

ن�صب حليمة ال�صعدية:
اأبي ذوؤيب وا�ضم  حليمة ال�ضعدية مر�ضعة الر�ضول هي حليمة بنت 
اأبي ذوؤيب عبد اهلل بن احلارث بن �ضجنة، اأم النبي  من الر�ضاعة فهي 
التي اأر�ضعت ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى اأكملت ر�ضاعه، وا�ضم اأبي ر�ضول اهلل  

من الر�ضاع يعني زوج حليمة احلارث بن عبد العزى.

اأخذها للنبي ملسو هيلع هللا ىلص واإر�صاعه:
وعن حليمة - ر�ضي اهلل عنها - قالت: قدمت مكة يف ن�ضوة من بني 
�ضعد بن بكر نلتم�س الر�ضعاء يف �ضنة �ضهباء فقدمت على اأتان قمراء 
كانت اأذمت بالركب ومعي �ضبي لنا و�ضارف لنا واهلل ما ننام ليلنا ذلك 
اأجمع مع �ضبينا ذاك ما يجد يف ثديي ما يغنيه وال يف �ضارفنا ما يغذيه..
فقدمنا مكة فواهلل ما علمت منا امراأة اإال وقد عر�س عليها ر�ضول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاإذا قيل: يتيم تركناه وقلنا: ماذا ع�ضى اأن ت�ضنع اإلينا اأمه!
اإمنا نرجو املعروف من اأب الولد فاأما اأمه فماذا ع�ضى اأن ت�ضنع 
فلم  اأخذت ر�ضيًعا غريي  اإال  امراأة  بقي من �ضواحبي  ما  فواهلل  اإلينا، 
اأجد غريه قلت لزوجي احلارث بن عبد العزى: واهلل اإين الأكره اأن اأرجع 
من بني �ضواحبي لي�س معي ر�ضيع الأنطلقن اإىل ذلك اليتيم فالآخذنه. 

فقال: ال عليك..
فذهبت فاأخذته فما هو اإال اأن اأخذته فجئت به رحلي فاأقبل على 
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ثدياي مبا �ضاء من لنب و�ضرب اأخوه حتى روى وقام �ضاحبي اإىل �ضاريف 
تلك فاإذا بها حافل فحلب ما �ضرب و�ضربت حتى روينا فبتنا بخري ليلة 

فقال ل �ضاحبي: يا حليمة واهلل اإين الأراك اأخذت ن�ضمة مباركة.
وكانت - ر�ضي اهلل عنها - عندما وقفت على عبد املطلب ت�ضاأله 
ر�ضاع ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . قال لها: من اأنت؟ قالت: امراأة من بني �ضعد 
قال: فما ا�ضمك؟ قالت: حليمة فقال: بخ بخ �ضعد وحلم، هاتان خلتان 

فيهما غناء الدهر.

بع�س ما حدث للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتها:
عن ابن عبا�س قال: خرجت حليمة تطلب النبي  وقد وجدت البهم 
تقيل، فوجدته مع اأخته فقالت: يف هذا احلر؟ فقالت اأخته: يا اأمه ما 
�ضار  واإذا  وقفت،  وقف  اإذا  عليه،  تظلل  غمامة  راأي��ت  ا،  ح��ًرّ اأخي  وجد 

�ضارت، حتى انتهى اإىل هذا املو�ضع..
اإذ  لنا،  َبْهًما  يرعيان  البيوت  خلف  يوًما  واأخ��وه  يلعب  هو  وبينما 
جاءنا اأخوه ي�ضتد فقال ل والأبيه: اأدركا اأخي القر�ضي قد جاءه رجالن 
فاأ�ضجعاه و�ضقا بطنه، فخرجنا ن�ضتد فانتهينا اإليه وهو قائم منتقع لونه 
فاعتنقه اأبوه واعتنقته، ثم قلنا: مالك اأي بني؟ قال: اأتاين رجالن عليهما 
ثياب بي�س فا�ضجعاين ثم �ضقا بطني، فواهلل ما اأدري ما �ضنعا قالت: 
فاحتملناه ورجعنا به قالت: يقول اأبوه: يا حليمة ما اأرى هذا الغالم اإال 

قد اأ�ضيب فانطلقي فلرنده اإىل اأهله قبل اأن يظهر به ما نتخوف..
حري�ضني  كنتما  فقد  به  يردكما  ما  فقالت:  به،  فرجعنا  قالت: 
عليه؟ قالت: فقلت: ال واهلل اأن كفلناه واأدينا احلق الذي يجب علينا ثم 
تخوفنا االأحداث عليه، فقلنا: يكون يف اأهله فقالت اأمه: واهلل ما ذاك 
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بكما فاأخرباين خربكما وخربه، فواهلل ما زالت بنا حتى اأخربناها خربه 
قالت: فتخوفتما عليه، كال واهلل اإن البني هذا �ضاأًنا اأال اأخربكما عنه؟ 
اإين حملت به فلم اأحمل حماًل قط كان اأخف علَيّ وال اأعظم بركة منه، 
ثم راأيت نوًرا كاأنه �ضهاب خرج مني حني و�ضعته اأ�ضاءت ل اأعناق االإبل 
بب�ضرى، ثم و�ضعته فما وقع كما يقع ال�ضبيان، وقع وا�ضًعا يده باالأر�س 

رافًعا راأ�ضه اإىل ال�ضماء، دعاه واحلقا ب�ضاأنكما..

من مواقف حليمة ال�صعدية مع الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص :
عن اأبي الطفيل اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان باجلعرانة يق�ضم حلًما فاأقبلت 
لها رداءه فجل�ضت عليه،  ملسو هيلع هللا ىلص ب�ضط  النبي  امراأة بدوية، فلما دنت من 

فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه اأمه التي اأر�ضعته.
وقال ابن �ضعد يف الطبقات: قدمت حليمة بنت عبد اهلل على ر�ضول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكة وقد تزوج خديجة، فت�ضكت جدب البالد وهالك املا�ضية 

فكلم ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خديجة فيها، فاأعطتها اأربعني �ضاة.
وقد راأت حليمة ال�ضعدية من النبي  اخلري والربكة واأ�ضعدها اهلل 

باالإ�ضالم هي وزوجها وبنيها.

وفاة حليمة ال�صعدية - ر�صي اهلل عنها- :
عّمرت - ر�ضي اهلل عنها - دهًرا ومل يعرف حتديًدا �ضنة وفاتها.

�ضفية بنت عبد املطلب

�ضفية بنت عبد املطلب؛ هي �ضفية بنت عبد املطلب، الها�ضمية. 
وهي عمة الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص و�ضقيقة �ضيدنا حمزة. واأم حواري النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة168

الزبري واأمها من بني زهرة.
تزوجها احلارث، اأخو اأبي �ضفيان بن حرب فتويف عنها.

وتزوجها العوام. اأخو �ضيدة الن�ضاء خديجة بنت خويلد فولدت له: 
الزبري وال�ضائب وعبد الكعبة.

ق�صة اإ�صالم �صفية بنت عبد املطلب:
هي من املهاجرات االأول، وال ُيعلم هل اأ�ضلمت مع حمزة اأخيها، اأو 

مع الزبري ولده؟

مالمح من �صخ�صية �صفية بنت عبد املطلب:
�ضجاعتها:

تظهر �ضجاعة ال�ضيدة �ضفية بنت عبد املطلب ملا كانت يف ح�ضن 
فارع وراأت يهودًيا يطوف حول احل�ضن فنزلت اإليه بعمود خيمتها وقتلته.

بع�س املواقف من حياتها مع الر�صول :
يُدُه  وما م�ّضت  االإ�ضالم  ال�ضحابيات على  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  بايع  لقد 
يد امراأة منهّن، وكانت عّمته �ضفية - ر�ضي اهلل عنها - معهن، فكان 
لبيعتها اأثٌر وا�ضح يف حياته، باإميانها باهلل ور�ضوله، ومعروفها لزوجها، 

وحفاظها على نف�ضها،واالأمانة واالإخال�س يف القول والعمل.
ال  َأْن  َعَل  ُيَباِيْعنََك  اْلُْؤِمنَاُت  َجاَءَك  إَِذا  النَّبِيُّ  َا  َأيُّ {َيا  تعاىل:  قال 
ْقَن َوال َيْزننَِي َوال َيْقُتْلَن َأْوالَدُهنَّ َوال َيْأتنَِي بُِبْهَتاٍن  ْكَن بِاللَِّ َشْيًئا َوال َيْسِ ُيْشِ
َواْسَتْغِفْر  َفَباِيْعُهنَّ  َمْعُروٍف  ِف  َيْعِصينََك  َوال  َوَأْرُجِلِهنَّ  َأْيِديِنَّ  َبنْيَ  ينَُه  َيْفَتِ
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َلُنَّ اللََّ إِنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم} )املمتحنة:12(.
- مل تكن �ضفية ر�ضي اهلل عنها لتن�ضى قول ر�ضول اهلل  يف اأول اأيام 
)ال�ضعراء:  األَْقَربنِي}  َعِشرَيَتَك  تعاىل: {َوَأْنِذْر  قوله  نزل  ملّا  اإ�ضالمها، 

.)214
قام ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: "يا فاطمة بنت حممد، يا �ضفية بنت 
عبد املطلب، يا بني عبد املطلب، ال اأملك لكم من اهلل �ضيًئا، �ضلوين من 
النا�س  اأحب  ابنته فاطمة  بالذكر كما خ�ّس  ها  مال ما �ضْئُتم"، فخ�ضّ

اإليه.
- زعم ه�ضام بن عروة اأن الزبري بن العوام خرج اإىل يا�ضر اأخو 
يا ر�ضول اهلل،  ابني  اأمه �ضفية بنت عبد املطلب: يقتل  مرحب، فقالت 
قال: "بل ابنك يقتله اإن �ضاء اهلل"، فخرج الزبري فالتقيا، فقتله الزبري.

مواقف من حياتها مع ال�صحابة:
فلقيها  حمزة  اأخيها  اإىل  لتنظر  املطلب  عبد  بنت  �ضفية  اأقبلت 
، وقد  الزبري، فقال: اأي اأمة، اإن ر�ضول اهلل  ياأمرك اأن ترجعي، قالت: ومِلَ
بلغني اأنه مثل باأخي وذلك يف اهلل فما اأر�ضانا مبا كان من ذلك الأ�ضربن 
واأحت�ضنب اإن �ضاء اهلل، فجاء الزبري فاأخربه، فقال: "خل �ضبيلها"، فاأتت 

اإليه وا�ضتغفرت له ثم اأمر به ودفن.

من كلمات �صفية بنت عبد املطلب:
اإ�ضحاق: وقالت �ضفية بنت عبد املطلب، تبكي اأخاها  - قال ابن 

حمزة بن عبد املطلب:
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اأ����ض���ائ���ل���ة اأ�����ض����ح����اب اأح�������د خم��اف��ة
ب���ن���ات اأب������ي م����ن اأع���ج�������م وخ�����ب��ري

ث���وى ق����د  ح���م���زة  اإن  اخل���ب���ري  ف���ق���ال 
وزي�����ر خ���ي�������ر  اهلل  ر������ض�����ول  وزي��������ر 

اإل�����ه احل����ق ذو ال��ع��ر���س دع���وة دع�����اه 
و����ض�������رور ب���ه�������ا  ي���ح���ي���ا  ج���ن���ة  اإىل 

ف����ذل����ك م�����ا ك���ن���ا ن����رج����ي ون���رجت���ي
ي����وم احل�����ض��ر خ��ي�����ر م�ضري حل��م��زة 

ف�����واهلل ال اأن�������ض���اك م���ا ه��ب��ت ال�����ض��ب��ا
ب���ك���اء وح����زًن����ا حم�����ض��ري وم�����ض��ريي

اأ����ض���د اهلل ال�����ذي ك����ان م��دره��ا ع��ل��ى 
ي�������ذود ع�����ن االإ�������ض������الم ك�����ل ك���ف���ور

ف��ي��ا ل��ي��ت ���ض��ل��وي ع��ن��د ذاك واأع��ظ��م��ي
ل������دى اأ�����ض����ب����ع ت����ع����ت����ادين ون�������ض���ور

اأق������ول وق����د اأع���ل���ى ال��ن��ع��ي ع�����ض��ريت��ي
ون�����ض��ري اأخ  م���ن  خ�����رًيا  اهلل  ج����زى 

- فقالت �ضفية ابنة عبد املطلب تبكي اأباها:
اأرق������������ت ل���������ض����وت ن����ائ����ح����ة ب��ل��ي��ل

ع����ل����ى رج�������ل ب����ق����ارع����ة ال�����ض��ع��ي��د
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ف���ف���ا����ض���ت ع����ن����د ذل�����ك�����م دم����وع����ي
ع����ل����ى خ�������دي ك���م���ن���ح���در ال���ف���ري���د

ع�����ل�����ى رج����������ل ك����������رمي غ�������ري وغ�����ل
ل����ه ال��ف�����ض��ل امل���ب���ني ع���ل���ى ال��ع��ب�����ي��د

امل���ع���ال ���ض��ي��ب��ة ذي  ال���ف���ي���ا����س  ع���ل���ى 
ج����ود ك�����ل  وارث  اخل�������ري  اأب�����ي�����ك 

ن��ك�����س غ�����ري  امل�����واط�����ن  ������ض�����دوق يف 
���ض��ن��ي��د وال  امل�����ق�����ام  ����ض���خ���ت  وال 

���ض��ي��ظ��م��ي اأروع  ال����ب���������اع  ط�����وي�����ل 
ح���م�������ي���د ع���������ض����ريت����ه  يف  م������ط������اع 

رثاوؤها للر�ضول - �ضلى اهلل علية و�ضلم- :
رج���اءن���ا ك���ن���ت  اهلل  ر�����ض����ول  ي����ا  اأال 

ت����ك ج��اف��ي��ا َب�������ًرا ومل  ب���ن���ا  وك���ن���ت 
وك����ن����ت رح����ي����ًم����ا ه������ادًي������ا م��ع��ل��ًم��ا

ال���ي���وم م���ن ك���ان باكيا ل��ي��ب��ك ع��ل��ي��ك 
ل���ع���م���رك م����ا اأب����ك����ى ال���ن���ب���ي ل��ف��ق��ده

ول���ك���ن مل���ا اأخ�����ض��ى م���ن ال���ه���رج اآت��ي��ا
ك���������اأن ع����ل����ى ق���ل���ب���ي ل�����ذك�����ر حم��م��د

وم���ا خ��ف��ت م���ن ب��ع��د ال��ن��ب��ي امل��ك��اوي��ا
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حم��م��د رب  اهلل  ����ض���ل���ى  اأف������اط������م 
ع��ل��ى ج����دث اأم�������ض���ى ب���ي���رثب ث��اوي��ا

وخ��ال��ت��ي اأم������ي  اهلل  ل���ر����ض���ول  ف�����دى 
وع���م���ي واآب�����ائ�����ي ون���ف�������ض���ي وم��ال��ي��ا

���ض��دق��ت وب��ل��غ��ت ال���ر����ض���ال���ة ���ض��ادق��ا
وم����ت ���ض��ل��ي��ب ال���ع���ود اأب���ل���ج ���ض��اف��ي��ا

ن��ب��ي��ن��ا اأب����ق����ى  ال���ن���ا����س  رب  اأن  ف���ل���و 
���ض��ع��دن��ا ول���ك���ن اأم������ره ك����ان م��ا���ض��ي��ا

حت��ي��ة ال���������ض����الم  اهلل  م�����ن  ع���ل���ي���ك 
را�ضيا ال��ع��دن  م��ن  ج��ن��ات  واأدخ���ل���ت 

وت���رك���ت���ه اأي����ت����م����ت����ه  ح�������ض���ًن���ا  اأرى 
ي��ب��ك��ي وي����دع����و ج�����ده ال����ي����وم ن��ائ��ي��ا

وفاة �صفية بنت عبد املطلب:
يف   - عنها  تعاىل  اهلل  ر�ضي   - املطلب  عبد  بنت  �ضفية  توفيت 
خالفة عمر �ضنة ع�ضرين، ولها من العمر ثالث و�ضبعون �ضنة، ودفنت 

يف البقيع.
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 �ضور من 
حيــ�ة التــ�بعني

يف هذه الفقرة �شوف جتدن - باإذن اهلل - ما ي�شرح �شدوركن، ويذهب 
همومكن؛ بذكر �شيء من �شري التابعن الذين �شاروا على نهج اأ�شحاب حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص .  
اأروع اأمثال التقوى، والزهد، والورع، و�شدق الر�شول  فقد �شربوا لنا 
الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: »خري النا�ض قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
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ثم الذين يلونهم«.
العظيم  بالفوز  ووع��ده��م  عليهم،  واأث��ن��ى  كتابه،  يف  اهلل  ذكرهم  قد  بل 

باجلنات؛ جزاء ما بذلوا خلدمة الإ�شام وامل�شلمن.

پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ رب )التوبة: 100(.
اإل قطرة يف بحر  ال��ذي نقدمه يف ه��ذه الفقرة من �شريهم  وم��ا ه��ذا 

ف�شلهم، وذرة يف حق التذكري بهم.
نهجهم  اإىل  ال��رج��وع  ونعلن  اآث��اره��م،  ونقتفي  �شريهم،  نقراأ  بنا  فهيا 

وفقههم.
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)1( عط�ء بن رب�ح - رحمه اهلل -

عطاء بن رباح هو عبد حب�ضي و�ضع قدميه منذ نعومة اأظفاره على 
طريق العلم فق�ضم وقته اأق�ضاًما ثالثة:

- ق�ضم جعله ل�ضيدته.
- ق�ضم جعله لربه يفرغ فيه لعبادته.

- ق�ضم جعله لطلب العلم.
اأقبل عطاء على من بقي حًيا من ال�ضحابة - ر�ضوان اهلل عليهم 
اأبى هريرة،  فاأخذ عن:  ال�ضافية  الغزيرة  ينهل من مناهلهم  - وطفق 
وعبداهلل بن عمر، وعبداهلل بن عبا�س، وعبداهلل بن الزبري، وغريهم 
وفقًها  علًما  �ضدره  امتالأ  حتى   - عليهم  اهلل  ر�ضوان   - ال�ضحابة  من 

ورواية عن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ملا راأت �ضيدة عطاء اأنه قد باع نف�ضه هلل ووقف حياته على طلب 
العلم تخلت عن حقها فيه واأعتقته؛ تقرًبا هلل - عز وجل - لعل اهلل ينفع 

به االإ�ضالم وامل�ضلمني.
وقد بلغ التابعي اجلليل عطاء بن رباح منزلة يف العلم فاقت كل 
اأن  اإال قليل من معا�ضريه، فقد روى  ينلها  اإىل مرتبة مل  تقدير، و�ضما 
فاأقبل  معتمًرا  مكة  اأَم   - اأبيه  وعن  عنه  اهلل  ر�ضي  عمر-  بن  عبداهلل 
النا�س ي�ضاألونه وي�ضتفتونه فقال: اإين الأعجب لكم يا اأهل مكة اأجتمعون 

ل امل�ضائل لت�ضاألوين عنها وفيكم عطاء بن رباح؟!
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واإمنا و�ضل عطاء بن رباح اإىل ما و�ضل اإليه من درجة يف الدين 
والعلم بخ�ضلتني اثنتني:

اأحكم �ضلطانه على نف�ضه فلم يدع لها �ضبياًل لرتتع  اأنه  اأوالهما: 
فيما ال ينفع.

واالأخرى: اأنه اأحكم �ضلطانه على وقته فلم يهدره يف ف�ضول الكالم 
والعمل.

اأ�ضد  عنها  ف��اأع��ر���س  رب��اح  ب��ن  عطاء  على  الدنيا  اأقبلت  ولقد 
ا مل يزد  يلب�س قمي�ضً االإباء وعا�س عمره كله  اأعظم  واأباها  االإعرا�س، 

ثمنه على خم�ضة دراهم.
وبعد: فقد عَمر عطاء حتى بلغ مائة عام، مالأها بالعلم والعمل، 
والرغبة  النا�س  اأيدي  فيما يف  بالزهد  وزكّاها  والتقوى،  بالرب  واأترعها 

مبا عند اهلل. 
فلما اأتاه اليقني، وجده خفيف احلمل من اأثقال الدنيا، كثري الزاد 

من عمل االآخرة.

)2( عروة بن الزبري - رحمه اهلل -

ولد عروة ل�ضنة واحدة بقيت من خالفة الفاروق يف بيت من اأعز 
حواري  العوام  بن  الزبري  فاأبوه  مقاًما؛  واأرفعها  �ضاأًنا  امل�ضلمني  بيوت 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ واأول من �ضل �ضيًفا يف االإ�ضالم واأحد الع�ضرة املب�ضرين 
اأبيها-  اأبى بكر - ر�ضي اهلل عنها وعن  اأ�ضماء بنت  واأمه هي  باجلنة، 
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ذات النطاقني.
اأكب  املعظمة  الكعبة  عند  متناها  التي  اأمنيته  عروة  يحقق  ولكي 
 - ال�ضحابة  من  الباقية  البقية  واغتنم  له،  وانقطع  العلم  طلب  على 
ويتتبع  خلفهم  وي�ضلي  بيوتهم  يف  يوؤمهم  فطفق   - عليهم  اهلل  ر�ضوان 
جمال�ضهم حتى روى عن: على ابن اأبى طالب، وعبدالرحمن بن عوف، 
بن  وعبداهلل  زيد،  بن  واأ�ضامة  االأن�ضاري،  اأيوب  واأبي  ثابت،  بن  وزيد 

عبا�س، والنعمان بن ب�ضري - ر�ضوان اهلل عليهم اأجمعني.
فقهاء  اأحد  املوؤمنني حتى غدا  اأم  عائ�ضة  كثرًيا عن خالته  واأخذ 

املدينة ال�ضبعة الذين يفزع اإليهم امل�ضلمون يف دينهم. 
وقد جمع عروة بني العلم والعمل فكان �ضواًما يف الهواجر، قواًما 
يف العتمات، رطب الل�ضان دائًما بذكر اهلل، وكان اإىل ذلك خديًنا لكتاب 
اهلل - عز وجل - عاكًفا على تالوته فكان يقراأ ربع القراآن كل نهار نظًرا 

يف امل�ضحف، ثم يقوم به الليل تالوة عن ظهر قلب.
فالح  ودليل  ه��دى،  منارة  للم�ضلمني  الزبري  بن  ع��روة  ظل  ولقد 

ودعاية خري طوال حياته.
ولقد اهتم كثرًيا برتبية اأوالده خا�ضة و�ضائر اأبناء امل�ضلمني عامة، 
من ذلك اأنه داأب على ح�س بنيه على طلب العلم؛ اإذ كان يقول لهم: يا 
اأن يجعلكم  اإن تكونوا �ضغار قوم فع�ضى اهلل  فاإنكم  العلم،  تعلموا  َبِني، 
اأقبح من �ضيخ  بالعلم كرباءهم؛ ثم يقول: وا�ضواأتاه! هل يف الدنيا �ضي 

جاهل؟!



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة178

كما كان يدعوهم اإىل عد ال�ضدقة هدية تهدى هلل - عز وجل - 
فيقول: يا َبِني، ال يهدين اأحدكم اإىل ربه ما ي�ضتحي اأن يهديه اإىل عزيز 
قومه؛ فاإن اهلل تعاىل اأعز االأعزاء، واأكرم الكرماء، واأحق من يختار له.

)3( احل�ضن الب�ضري - رحمه اهلل -

بن  زيد  اجلليل  ال�ضحابي  موىل  ي�ضار  اأبو  هو  الب�ضري  احل�ضن 
ثابت كاتب وحي ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اأمه خرية موالة اأم املوؤمنني اأم �ضلمة - ر�ضي اهلل عنها -.
درج احل�ضن الب�ضري يف بيت من بيوت ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وربي يف 

حجر زوجة من اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ولقد كانت اأم �ضلمة - ر�ضي اهلل عنها - من اأكمل ن�ضاء العرب، 
واأوفرهن ف�ضاًل، واأ�ضدهن حزًما، كما كانت من اأو�ضع زوجات الر�ضول 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقد روت ثالثمائة و�ضبعة  الكرمي علًما، ومن اأكرثهن رواية عنه 

وثمانني حديًثا عن النبي - �ضلوات اهلل و�ضالمه عليه.
اهلل  ر�ضول  م�ضجد  يف  ال�ضحابة  كبار  اأيدي  على  احل�ضن  وتتلمذ 
واأبي مو�ضى  اأبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلص حيث روى عن: عثمان بن عفان وعلي بن 
االأ�ضعري وعبداهلل بن عمر وعبداهلل بن عبا�س واأن�س بن مالك وجابر 

بن عبداهلل - ر�ضوان اهلل عليهم اأجمعني. 
اأبى طالب - ر�ضي اهلل عنه -  اأولع باأمري املوؤمنني علي بن  لكنه 
بزينة  وزهادته  عبادته،  يف  واإح�ضانه  دينه  يف  �ضالبته  منه  راعه  فقد 

www.alukah.net



179 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

يف  باأخالقه  فتخلق  ه��ًزا  القلوب  تهز  التي  وعظاته  وزخارفها،  الدنيا 
التقى، والزهد، ون�ضج على منواله يف البيان والف�ضاحة. 

وملا بلغ احل�ضن اأربعة ع�ضر ربيًعا من عمره ودخل مداخل الرجال 
انتقل مع والديه للب�ضرة وا�ضتقر بها، وهناك لزم امل�ضجد وانقطع اإىل 
حلقة عبداهلل بن عبا�س واأخذ عنه التف�ضري واحلديث والقراءات، كما 
واالأدب حتى غدا عاملًا جامًعا فقيًها  واللغة  الفقه  اأخذ عنه وعن غريه 

ثقة؛ فاأقبل النا�س عليه ينهلون من علمه الغزير. 
حدث خالد بن �ضفوان قال: لقيت م�ضلمة بن عبدامللك يف احلرية 
فقال ل: اأخربين يا خالد عن ح�ضن الب�ضرة، فقلت: اأ�ضلح اهلل اأمري 
كعالنيته،  �ضريرته  ام��روؤ  اإنه  بعلم  عنه  يخربك  من  خري  اأنا  املوؤمنني، 

وقوله كفعله. 
كان  منكر  نهى عن  واإذا  به،  النا�س  اأعمل  كان  اأمر مبعروف  اإذا 

اأترك النا�س له.
ولقد راأيته م�ضتغنًيا عن النا�س زاهًدا مبا يف اأيديهم، وراأيت النا�س 

حمتاجني اإليه طالبني ما عنده. 
فقال م�ضلمة: ح�ضبك يا خالد!!، كيف ي�ضل قوم فيهم مثل هذا؟!

علًما  الدنيا  خاللها  مالأ  عاًما  ثمانني  نحو  احل�ضن  عا�س  ولقد 
التي  ومواعظه  رقائقه  لالأجيال  ورثه  ما  اأجل  وكان من  وفقًها وحكمة، 
التائهني على اهلل،  ال�ضجون وتدل  القلوب وت�ضرت  هزت، وما زالت تهز 

وتنبه الغافلني اإىل حقيقة الدنيا وحال النا�س معها.
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)4( عمر بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -

ملا توىل عمر بن عبدالعزيز اخلالفة جمع النا�س يف امل�ضجد وحمد 
اهلل، ثم اأثنى عليه و�ضلى على نبيه، ثم قال: اأيها النا�س اإين قد ابتليت 
بهذا االأمر على غري راأي مني، وال م�ضورة من امل�ضلمني، واإين خلعت ما 

يف اأعناقكم من بيعتي؛ فاختاروا الأنف�ضكم خليفة تر�ضونه. 
املوؤمنني،  اأم��ري  يا  اخ��رتن��اك  قد  واح���دة:  �ضيحة  النا�س  ف�ضاح 

ور�ضينا بك؛ فتوّل اأمرنا باليمن والربكة.
خطيًبا  فيهم  ووقف  التقوى  على  النا�س  يح�س  طفق  ذلك  وعند 
اإىل  الدنيا ويرغبهم يف االآخرة؛ ثم نزل عن املنرب واجته  يزهدهم يف 
بيته واآوى اإىل حجرته، وما كاد ي�ضلم جنبه اإىل م�ضجعه حتى اأقبل ابنه 

عبدامللك وقال له:
ماذا تريد اأن ت�ضنع يا اأمري املوؤمنني؟!

فقال: اأي بني اأريد اأن اأغفو قلياًل.
فقال: اأتغفو قبل اأن ترد املظامل اإىل اأهلها يا اأمري املوؤمنني؟!

فقال: اأي بني اإين قد �ضهرت البارحة يف عمك �ضليمان، واإين اإذا 
حان وقت الظهر �ضليت يف النا�س ورددت املظامل اإىل اأهلها اإن �ضاء اهلل.

فقال: ومن لك يا اأمري املوؤمنني باأن تعي�س اإىل الظهر؟!
فاألهبت هذه الكلمة عزمية عمر، وقال: احلمد هلل الذي اأخرج من 
�ضلبي من يعينني على ديني، ثم قام واأمر اأن ينادى يف النا�س: اأال كل من 
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كانت له مظلمة فلريفعها.
ويقول �ضلمة بن دينار - عامل املدينة وقا�ضيها و�ضيخها: 

قدمت على خليفة امل�ضلمني وهو بخنا�ضر- من اأعمال حلب- وكان 
لتغري  اأعرفه  اأين مل  البيت، غري  �ضدر  فوجدته يف  ال�ضن  بي  تقدم  قد 
حاله عما عهدته عليه يوم كان والًيا على املدينة، فرحب بي وقال: ادُن 

مني يا اأبا حازم، فلما دنوت منه قلت:
األ�ضت اأمري املوؤمنني عمر بن عبدالعزيز؟

فقال: بلى.
فقلت: ما الذي قد حل بك؟.. اأمل يكن وجهك بهًيا، واإهابك طرًيا، 

وعي�ضك رخًيا؟
فقال: بلى. 

فقلت: فما الذي غريهما بك بعد اأن غدوت متلك االأ�ضفر واالأبي�س 
واأ�ضبحت اأمري املوؤمنني؟!

فقال: وما الذي تغري يا اأبا حازم؟!
ووجهك  اخ�ضو�ضن،  ال��ذي  وجلدك  نحل،  ال��ذي  ج�ضمك  فقلت: 

االأ�ضفر، وعيناك الذي خبا وم�ضهما. فبكى ثم قال:
فكيف بك لو راأيتني يف قربي بعد ثالث؟!

وانطلق  وت�ضقق،  بطني  وتف�ضخ  وجنتي،  على  �ضالت حدقتاي  وقد 
الدود يرتع يف بدين!! 
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اإنك لو راأيتني اآنذاك يا اأبا حازم لكنت اأ�ضد اإنكاًرا ل من يومك 
هذا.

)5( حممد بن �ضريين - رحمه اهلل -

الورع  يحتذي يف  مثااًل  كان  بكر،  اأبا  يكنى  �ضريين  بن  هو حممد 
والزهد والعبادة؛ مما جعل النا�س يف زمانه اإذا راأوه كربوا، ويقول اأحد 
معا�ضريه: كان حممد بن �ضريين قد اأعطي هدًيا و�ضمًتا وخ�ضوًعا؛ فكان 

النا�س اإذا راأوه ذكروا اهلل.
قال مورق العجلي: ما راأيت رجاًل اأفقه يف ورعه وال اأورع يف فقهه 

من حممد بن �ضريين.
وله كتاب م�ضهور يف  واالأحالم  الروؤى،  بتف�ضري  عرف بن �ضريين 
ذلك، وكان الرجل اإذا �ضاأل ابن �ضريين عن الروؤيا قال: اتق اهلل عز وجل 

يف اليقظة وال ي�ضرك ما راأيت يف املنام. 
ومن عجائب تف�ضريه لالأحالم: 

1- عن يو�ضف ال�ضباغ عن ابن �ضريين قال: من راأى ربه تعاىل يف 
املنام دخل اجلنة. 

رجل  فاأتاه  �ضريين،  ابن  عند  كنت  قال:  دينار  بن  خالد  عن   -2
فقال: يا اأبا بكر راأيت يف املنام كاأين اأ�ضرب من بلبلة لها مثقبان فوجدت 
اأحدهما عذًبا واالآخر ملًحا، قال ابن �ضريين: اتق اهلل لك امراأة، واأنت 

تخالف اإىل اأختها. 
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3- عن اأبي قالبة اأن رجاًل قال البن �ضريين: راأيت كاأين اأبول دًما، 
قال: تاأتي امراأتك وهي حائ�س، قال: نعم، قال: اتق اهلل وال تعد. 

4- عن اأبي جعفر عن ابن �ضريين اأن رجاًل راأى يف املنام كاأن يف 
وال  اتق اهلل  فقال:  �ضريين،  ابن  على  روؤياه  ي�ضيح فق�س  �ضبًيا  حجره 

ت�ضرب العود. 
اأنها حتلب حية، فق�ضت  املنام  راأت يف  ام��راأة  اأن  5- عن حبيب 
على ابن �ضريين فقال: اللنب فطرة واحلية عدو، ولي�ضت من الفطرة يف 

�ضيء هذه امراأة يدخل عليها اأهل االأهواء.

)6( �ضفي�ن الثوري - رحمه اهلل -

اإنه اأبو عبداهلل �ضفيان بن �ضعيد بن م�ضروق بن حبيب الثوري - 
رحمه اهلل  تعاىل-، من قبيلة ثور، وهي قبيلة من م�ضر، ولد - رحمه 
�ضعيد بن م�ضروق،  اأبيه  للهجرة، ودر�س على  وت�ضعني  �ضبع  �ضنة  اهلل - 

الذي كان ثقة عند املحدثني، واأخرج له اأ�ضحاب الكتب ال�ضتة. 
كان ذا حافظة عجيبة، قال �ضفيان عن نف�ضه: ما ا�ضتودعت قلبي 

�ضيًئا قط فخانني.
وقال عبدالرحمن بن مهدي: �ضمعت �ضفيان يقول: ما بلغني عن 
يح�س  كان  واح��دة.  مرة  ولو  به  عملت  اإال  قط  حديث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول 
الأي  حفظه:  حديث  كل  عن  في�ضاأله  اهلل  يقابل  اأن  ويخ�ضى  بامل�ضئولية، 

�ضيء حفظته؟ وهل عملت به؟ رحمه اهلل تعاىل.
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وكانت عبادته عظيمة - رحمة اهلل عليه - قال يو�ضف بن اأ�ضباط: 
فاأخذها  فناولته  اأتو�ضاأ،  املطهرة  ناولني  الع�ضاء:  بعد  �ضفيان  ل  قال 
بيمينه وو�ضع ي�ضاره على خده، فبقي مفكًرا، فنمت ثم قمت وقت الفجر 
فاإذا املطهرة يف يده كما هي، فقلت: هذا الفجر قد طلع! قال: مل اأزل 

منذ ناولتني املطهرة اأتفكر يف االآخرة حتى هذه ال�ضاعة.
ال  حتى  كفايته  واأخ��ذ  فرتكها  الدنيا  عليه  اأقبلت  زاه��ًدا..  وك��ان 
يحتاج اإىل النا�س، ورمبا ا�ضتغل ببيع و�ضراء الأجل اأال يحتاج اإىل النا�س 
باأكل  الزهد  لي�س  يقول:  الزهد، فكان  له و�ضايا يف  يده، وكان  وال ميد 
يو�ضي  وكان  املوت.  وارتقاب  االأمل  ولكن ق�ضر  ولب�س اخل�ضن،  الغليظ 
�ضاويته  اإن  فيكون  اأغنى منه،  اأال يخرج مع من هو  �ضفر  من يخرج يف 
بالنفقة اأ�ضر بك، اإذا اأنفقت مثله وهو اأغنى منك اأ�ضر بك، واإن اأنفقت 
اأقل منه ظهرت كاأنك بخيل، فاخرج مع من هو مثلك. واأما اإنكاره للمنكر 
فكان �ضائًعا كثرًيا، قال �ضجاع بن الوليد: كنت اأحج مع �ضفيان فما يكاد 
ل�ضانه يفرت من االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ذاهًبا وراجًعا. وكان 
ال  ال��ذي  ال�ضيء  ا  وخ�ضو�ضً عظيمة،  املنكر  اإنكار  مل�ضئولية  ا�ضت�ضعاره 
ي�ضتطيع تغيريه، فعن �ضفيان قال: اإين الأرى ال�ضيء يجب عليَّ اأن اأتكلم 

فيه فال اأفعل فاأبول الدم.

)7( �ضعيد بن امل�ضيب - رحمه اهلل -

القر�ضي،  اأبي وهب املخزومي  بن  امل�ضيب بن حزن  �ضعيد بن  هو 
اأربع  �ضنة  اخلطاب  بن  عمر  خالفة  من  ل�ضنتني  ولد  اأحمد،  اأبو  كنيته 
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ع�ضرة هجرية يف املدينة النبوية؛ حيث كبار ال�ضحابة، فراأى عمر بن 
مو�ضى  واأبا  ثابت،  بن  وزيد  وعليًّا،  عفان،  بن  عثمان  و�ضمع  اخلطاب، 

االأ�ضعري، واأبا هريرة.. وغريهم، �ضيد فقهاء املدينة والتابعني.
ن�ضاأ ن�ضاأة مباركة، و�ضار على نهج �ضحابة ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واقتدى 
باأفعالهم، وروى عنهم اأحاديث ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتزوج بنت ال�ضحابي 

اجلليل اأبي هريرة، فكان اأعلم النا�س بحديثه.
ويقول عنه قتادة: ما راأيت اأحًدا قط اأعلم باحلالل واحلرام منه، 
ويكفي ابن امل�ضيب فخًرا اأن اخلليفة العادل )عمر بن عبدالعزيز( كان 
اأحد تالميذه، وملا توىل عمر اإمارة املدينة مل يق�س اأمًرا اإال بعد ا�ضت�ضارة 
�ضعيد، فقد اأر�ضل اإليه عمر رجاًل ي�ضاأله يف اأمر من االأمور، فدعاه، فلبى 
اإمنا  الرجل،  اأخطاأ  له:  عبدالعزيز  بن  عمر  فقال  معه،  وذهب  الدعوة 

اأر�ضلناه ي�ضاألك يف جمل�ضك.
وعا�س �ضعيد طيلة حياته مرفوع الراأ�س، عزيز النف�س، فلم يحِن 
راأ�ضه اأبًدا الأي اإن�ضان، حتى ولو األهبوا ظهره بال�ضياط، اأو هددوه بقطع 
رقبته، فها هو ذا اأمري املدينة يف عهد اخلليفة عبدامللك بن مروان ياأمره 

بالبيعة للوليد بن عبدامللك، فيمتنع.
فيهدده ب�ضرب عنقه، فلم يرتاجع عن راأيه رغم علمه مبا ينتظره 
من العذاب، وما اإن اأعلن �ضعيد خمالفته حتى جردوه من ثيابه، و�ضربوه 
خم�ضني �ضوًطا، وطافوا به يف اأ�ضواق املدينة، وهم يقولون: هذا موقف 
اخلزي!! فريد عليهم �ضعيد يف ثقة واإميان: بل من اخلزي فررنا اإىل ما 

نريد.
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)8( الأحنف بن قي�ص - رحمه اهلل -

هو االأحنف بن قي�س بن معاوية بن ح�ضني التميمي ال�ضعدي، اأبو 
بحر الب�ضري، واالأحنف لقبه، وا�ضمه ال�ضحاك، وقيل: �ضخر ابن اأخي 
�ضع�ضعة، ولقب باالأحنف حلنف كان برجله، وعّده اأ�ضحاب ال�ضري من 
الطبقة الثانية من كبار التابعني، وذكره ابن �ضعد يف الطبقة االأوىل من 

تابعي اأهل الب�ضرة، وقال: كان ثقة ماأموًنا قليل احلديث.
وهو من اأهل الب�ضرة وقدم اإىل املدينة يف عهد عمر، ورحل اإىل 
مرو وهراة وني�ضابور فاحًتا، ومات بالكوفة يف والية م�ضعب بن الزبري.

عرف عن االأحنف بن قي�س اأنه كان من ال�ضجعان، فرُيوى اأن عمر 
بن اخلطاب - ر�ضي اهلل عنه - بعثه على جي�س ِقَبل خرا�ضان فبيتهم 
اأربعة جيو�س، واأقبلوا معهم الطبول ففزع  العدو لياًل ففرقوا جيو�ضهم 
اأول من ركب االأحنف فاأخذ �ضيفه فتقلده، ثم م�ضى نحو  النا�س وكان 

ال�ضوت وهو يقول:
ح��ًق��������������������ا رئ����ي���������س  ك�����ل  ع����ل����ى  اإن 

تندق�������ا اأو  ال��ق��ن��اة  ي��خ�����ض��ب  اأن 
ال�ضوت  اأ�ضحابه  فقد  فلما  فقتله،  الطبل  �ضاحب  على  حمل  ثم 
انهزموا، ثم حمل على الكردو�س االآخر ففعل مثل ذلك، ثم حمل على 
االآخ��ر ففعل مثل ذلك، وهو وحده ثم جاء  االآخ��ر ففعل، ثم حمل على 
فتحوا  ثم م�ضوا حتى  يقتلون  النا�س  فاتبعهم  العدو  انهزم  وقد  النا�س 

مدينة يقال لها: مرو الروذ.
كما ا�ضتهر االأحنف بحلمه، ولقد عا�ضت بنو متيم بحلم االأحنف 
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واحدة  قلت  لئن  وق��ال:  االأحنف  خا�ضم  رج��اًل  اإن  وقيل:  �ضنة،  اأربعني 
لت�ضمعن ع�ضًرا، فقال: لكنك اإن قلت ع�ضًرا مل ت�ضمع واحدة.

من كلماته:
- قال االأحنف بن قي�س: الكامل من عدت هفواته، وال تعد اإال من 

قلة.
- وقال: لي�س ف�ضل احللم اأن ُتظلم فتحلم حتى اإذا قدرت انتقمت، 

ولكنه اإذا ُظِلمت فحلمت ثم قدرت فعفوت.
- و�ُضئل االأحنف بن قي�س عن احللم فقال: اأن ت�ضرب على ما تكره 

قلياًل.
- وقال رجل لالأحنف بن قي�س: مب �ضدت قومك واأنت اأحنف اأعور؟ 

قال: برتكي ما ال يعنيني، كما عناك من اأمري ما ال يعنيك.
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)9( �ضريح الق��ضي - رحمه اهلل -

القا�ضي امل�ضلم الفقيه املحدث ال�ضاعر �ضريح بن احلارث بن قي�س 
بن اجلهم الكندي، وهو قا�ضي الكوفة ل�ضتني �ضنة، قال فيه علي بن اأبي 
طالب: هو اأق�ضى العرب، عا�س مائة وع�ضر �ضنني، وتويف �ضنة )78هاأ(، 

وقيل: ثمانني، وترك الق�ضاء قبل موته ب�ضنة واحدة.
واله عمر بن اخلطاب ق�ضاء الكوفة على مائة درهم، وظل قا�ضيها 
عزله  وملا  دم�ضق،  اإىل  �ضفيان  اأب��ي  بن  معاوية  زمن  ووف��د  �ضنة،  �ضتني 
عبداهلل بن الزبري عن الق�ضاء اأعاده احلجاج بن يو�ضف الثقفي بعدها 

وتوىل ق�ضاء الب�ضرة عاًما واحًدا.
اأنتما  الرجل  هذا  على  يق�ضي  اإمنا  لل�ضاهدين  يقول  �ضريح  وكان 
فاأحمد اهلل  بامل�ضيبة  الأ�ضاب  اإين  اأقواله:  ومن  فاتقيا.  بكما  ملَتٍّق  واإين 
عليها اأربع مرات: اأحمد اإذ مل يكن اأعظم منها، واأحمد اإذ رزقني ال�ضرب 
عليها، واأحمد اإذ وفقني لال�ضرتجاع ملا اأرجو من الثواب، واأحمد اإذ مل 

يجعلها يف ديني.
من مواقفه:

ق�ضة تنازع علي بن اأبي طالب وهو اأمري املوؤمنني مع يهودي على 
اإىل القا�ضي �ضريح بن احلارث  درع لعلي -ر�ضي اهلل عنه-، فاحتكما 
احل�ضن  نعم  قال:  بينة؟  من  هل  املوؤمنني  اأمري  يا  قال:  الذي  الكندي، 
املوؤمنني  اأمري  يا  �ضريح:  قال  الدرع درعي،  اأن  ي�ضهدان  ابني  واحل�ضني 
�ضهادة االبن ال جتوز، فقال علي: �ضبحان اهلل، رجل من اأهل اجلنة ال 
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جتوز �ضهادته. �ضمعت ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم - يقول: 
احل�ضن واحل�ضني �ضيدا �ضباب اأهل اجلنة. فقال اليهودي: اأمري املوؤمنني 
على  الدين  هذا  اأن  اأ�ضهد  عليه!!  يق�ضي  وقا�ضيه  قا�ضيه،  اإىل  قدمني 
احلق، واأ�ضهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�ضهد اأن حممًدا ر�ضول اهلل، واأن الدرع 

درعك يا اأمري املوؤمنني، �ضقط منك لياًل. فاأهداه اأمري املوؤمنني الدرع.
عليه  دخلت  اإذ  القا�ضي،  �ضريح  عند  جال�ًضا  كنت  ال�ضعبي:  قال 
امراأة ت�ضتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاًء �ضديًدا، فقلت: اأ�ضلحك اهلل 
اإال مظلومة ماأخوًذا حقها قال وما علمك؟ قلت ل�ضدة بكائها  اأراها  ما 
وكرثة دموعها. قال: ال تفعل اإال بعد اأن تتبنّي اأمرها، فاإن اإخوة يو�ضف 

جاءوا اأباهم ع�ضاء يبكون وهم له ظاملون.

)10( رج�ء بن حيوة - رحمه اهلل -

هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي اأبو املقدام )جده جرول بن 
العلماء.  الف�ضحاء  الوعاظ  من  ع�ضره  يف  ال�ضام  اأهل  �ضيخ  االأحنف( 
ولد رجاء بن حيوة يف القرن االأول الهجري، عرف مبالزمته لعمر بن 
)112ه���(.  �ضنة  حيوة يف  بن  رج��اء  وت��ويف  ط��وال خالفته،  عبدالعزيز 
ا�ضتهر باأنه اأحد املهند�ضني االثنني اللذين اأ�ضرفا على تفا�ضيل الزخارف 

والنقو�س االإ�ضالمية داخل قبة ال�ضخرة يف القد�س.
اأر�س فل�ضطني، وكانت والدته يف  التابعي يف بي�ضان من  ولد هذا 

اأواخر خالفة عثمان بن عفان - ر�ضي اهلل عنه - اأو قريًبا من ذلك.
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م�ضري  املطعام  املفهم  الفقيه  ومنهم  االأ�ضبهاين:  نعيم  اأب��و  قال 
الوراق: ما  املقدام،...وقال مطر  اأبو  واالأم��راء رجاء بن حيوة  اخللفاء 
ذكر من  اإذا  عون  ابن  وك��ان  بن حيوة،  رج��اء  من  اأف�ضل  �ضامًيا  راأي��ت 
ا: ثالث مل اأر مثلهم كاأنهم التقوا  يعجبه ذكر رجاء بن حيوة، وقال اأي�ضً
فتوا�ضوا: ابن �ضريين بالعراق، وقا�ضم بن حممد باحلجاز، ورجاء بن 
حيوة بال�ضام. وقال عبيد بن اأبي ال�ضائب حدثنا اأبي قال: ما راأيت اأحًدا 
اأح�ضن اعتدااًل يف ال�ضالة من رجاء بن حيوة. قال �ضمرة عن رجاء بن 
اأبي �ضلمة ما من رجل من اأهل ال�ضام اأحب اإل اأن اأقتدي به من رجاء 

بن حيوة.

ومن اأقوال رجاء بن حيوة:

1- يروى اأنه قال: من مل يوؤاخ اإال من ال عيب فيه قّل �ضديقه، ومن 
مل ير�س من �ضديقه اإال باالإخال�س له دام �ضخطه، ومن عاتب اإخوانه 

على كل ذنب كرث عدوه. 
اأح�ضن  وم��ا  االإمي���ان،  ويزينه  االإ���ض��الم  اأح�ضن  ما  ق��ال:  واأن��ه   -2
اأح�ضن  وما  العلم،  ويزينها  التقوى  اأح�ضن  وما  التقوى،  ويزينه  االإميان 

العلم ويزينه احللم، وما اأح�ضن احللم ويزينه الرفق.
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 الأمر ب�ملعروف 
والنهي عن املنكر

قال تعاىل:  زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ٹ ٹ  رب )اآل عمران: 110(.

وهذه االآية كافية لنا - نحن امل�ضلمني - لبيان اأهمية وف�ضيلة االأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، والأجل هذا اأعددنا هذه الفقرة لغر�س هذه 
ي�ضت�ضعرن  االأمر باملعروف" يف نفو�س طالباتنا؛ لكي  "�ضعرية  ال�ضعرية 

اأهميتها، ويحر�ضن على تطبيقها.
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 ا�ضتيف�ء العمل من الأجري 
وعدم اإيف�ئه اأجره

لقد رّغب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �ضرعة اإعطاء االأجري حقه فقال: »اأعطوا 
االأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه« رواه ابن ماجه.

اإعطاء  عدم  امل�ضلمني  جمتمعات  يف  احلا�ضل  الظلم  اأن��واع  ومن 
العمال واالأجراء واملوظفني حقوقهم، ولهذا �ضور عدة، منها:

- اأن يجحده حقه بالكلية وال يكون لالأجري بينة، فهذا واإن �ضاع 
حقه يف الدنيا فاإنه ال ي�ضيع عند اهلل يوم القيامة؛ فاإن الظامل ياأتي وقد 
اأكل مال املظلوم فيعطى املظلوم من ح�ضنات الظامل فاإن فنيت اأخذ من 

�ضيئات املظلوم، فطرحت على الظامل ثم طرح يف النار.
- اأن يبخ�ضه فيه فال يعطيه اإياه كاماًل وينق�س منه دون حق، وقد 
قال اهلل تعاىل: زب ڭ ۇ ۇ رب  )املطففني: 1(. ومن اأمثلة ذلك 
ما يفعله بع�س اأرباب العمل اإذا ا�ضتقدم عمااًل من بلدهم وكان قد عقد 
معهم عقًدا على اأجر معني، فاإذا ارتبطوا به وبا�ضروا العمل عمد اإىل 
عقود العمل فغريها باأجور اأقل، فيقيمون على كراهية وقد ال ي�ضتطيعون 
اإثبات حقهم؛ في�ضكون اأمرهم اإىل اهلل، واإن كان رب العمل الظامل م�ضلًما 
والعامل كافًرا كان ذلك البخ�س من ال�ضد عن �ضبيل اهلل؛ فيبوء باإثمه.
- اأن يزيد عليه اأعمااًل اإ�ضافية اأو يطيل مدة الدوام، وال يعطيه اإال 

االأجرة االأ�ضا�ضية، ومينعه اأجرة العمل االإ�ضايف.
ومالحقة  جهيد  جهد  بعد  اإال  اإليه  يدفعه  فال  فيه  مياطل  اأن   -
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اإم��الل  التاأخري  من  العمل  رب  غر�س  يكون  وق��د  وحم��اك��م،  و�ضكاوى 
اأو يق�ضد اال�ضتفادة من  العامل؛ حتى يرتك حقه ويكف عن املطالبة، 
العمال بتوظيفها، وبع�ضهم يرابي فيها والعامل امل�ضكني ال يجد  اأموال 
قوت يومه وال ما ير�ضله نفقة الأهله واأوالده املحتاجني الذين تغرب من 
اأجلهم . فويل لهوؤالء الظلمة من عذاب يوم األيم؛ روى اأبو هريرة ر�ضي 
يوم  اأنا خ�ضمهم  ثالثة  تعاىل:  »قال اهلل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اهلل عنه عن 
القيامة رجل اأعطى بي ثم غدر ورجل باع حًرا واأكل ثمنه ورجل ا�ضتاأجر 

اأجرًيا فا�ضتوفى منه ومل يعطه اأجره« رواه البخاري.

عدم العدل يف العطية بني الأولد

يعمد بع�س النا�س اإىل تخ�ضي�س بع�س اأوالدهم بهبات واأعطيات 
م�ضوغ  له  يكن  مل  اإذا  حم��رم  عمل  الراجح  على  وه��ذا  االآخ��ري��ن،  دون 
�ضرعي، كاأن تقوم حاجة باأحد االأوالد مل تقم باالآخرين كمر�س اأو دين 
عليه اأو مكافاأة له على حفظه للقراآن مثاًل، اأو اأنه ال يجد عماًل اأو �ضاحب 
اأ�ضرة كبرية اأو طالب علم متفرغ، ونحو ذلك. وعلى الوالد اأن ينوي اإذا 
مثل حاجة  اآخر  بولد  قام  لو  اأنه  �ضرعي  ل�ضبب  اأوالده  اأحًدا من  اأعطى 
العام قوله تعاىل:  اأعطى االأول. والدليل  اأنه �ضيعطيه كما  اأعطاه   الذي 

ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   زب 
ٴۇۋ رب  )املائدة:  8(. والدليل اخلا�س ما جاء عن النعمان بن ب�ضري 
»اإين  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  اإىل  به  اأت��ى  اأب��اه  اأن   - ر�ضي اهلل عنهما   -
نحلت ابني هذا غالًما )اأي وهبته عبًدا كان عندي( فقال ر�ضول اهلل 
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فاأرجعه«  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  فقال  ال.  فقال:  مثله؟  نحلته  ولدك  اأكل  ملسو هيلع هللا ىلص: 
رواه البخاري، ويف رواية فقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فاتقوا اهلل واعدلوا بني 
اأوالدكم« قال: فرجع فرد عطيته، ويف رواية: »فال ت�ضهدين اإًذا؛ فاإين ال 

اأ�ضهد على جور« رواه م�ضلم.
ويعطى الذكر مثل حظ االأنثيني كاملرياث وهذا قول االإمام اأحمد 

- رحمه اهلل -.
والناظر يف اأحوال بع�س االأ�ضر يجد من االآباء من ال يخاف اهلل يف 
تف�ضيل بع�س اأوالده باأعطيات؛ فيوغر �ضدور بع�ضهم على بع�س، ويزرع 

بينهم العداوة والبغ�ضاء.
وقد يعطي واحًدا؛ الأنه ي�ضبه اأعمامه، ويحرم االآخر الأنه فيه �ضبًها 
االأخرى،  اأوالد  يعطي  ال  ما  زوجتيه  اإحدى  اأوالد  يعطي  اأو  اأخواله،  من 
وهذا  االأخ��رى،  اأوالد  دون  خا�ضة  مدار�س  اإحداهما  اأوالد  اأدخل  ورمبا 
�ضريتد عليه فاإن املحروم يف كثري من االأحيان ال يرب باأبيه م�ضتقباًل، وقد 
قال ملسو هيلع هللا ىلص ملن فا�ضل بني اأوالده يف العطية: »..األي�س ي�ضرك اأن يكونوا اإليك 

يف الرب �ضواء..« رواه االإمام اأحمد.

�ضرب اخلمر ولو قطرة واحدة

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  اهلل  قال 
پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب  )املائدة: 90(. واالأمر 
باالجتناب هو من اأقوى الدالئل على التحرمي، وقد قرن اخلمر باالأن�ضاب 
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وهي اآلهة الكفار واأ�ضنامهم فلم تبق حجة ملن يقول اإنه مل يقل هو حرام 
واإمنا قال فاجتنبوه!!

وقد جاء الوعيد يف �ضنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن �ضرب اخلمر؛ فعن جابر 
بن عبداهلل - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن على اهلل - 
عز وجل - عهًدا ملن ي�ضرب امل�ضكر اأن ي�ضقيه من طينة اخلبال. قالوا: يا 
ر�ضول اهلل وما طينة اخلبال؟ قال: عرق اأهل النار اأو ع�ضارة اأهل النار« 
رواه م�ضلم. وعن ابن عبا�س - ر�ضي اهلل عنهما - قال: قال ر�ضول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات مدمن خمر لقي اهلل وهو كعابد وثن« رواه الطرباين. 

بالًغا،  تنوًعا  ع�ضرنا  يف  وامل�ضكرات  اخلمور  اأن��واع  تنوعت  وقد 
واجلعة  ال��ب��رية  عليها  فاأطلقوا  واأعجمية  عربية  اأ�ضماوؤها  وت��ع��ددت 
والكحول والعرق والفودكا وال�ضمبانيا، وغري ذلك وظهر يف هذه االأمة 
اأمتي  من  نا�س  »لي�ضربن  بقوله:  عنهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأخرب  الذين  ال�ضنف 
عليها  يطلقون  فهم  اأحمد؛  االإم��ام  رواه  ا�ضمها«  بغري  ي�ضمونها  اخلمر 

م�ضروبات روحية بداًل من اخلمر متويها وخداًعا: زب ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ  ڇڇ ڇ ڍ رب  )البقرة: 9(.

وقد جاءت ال�ضريعة بال�ضابط العظيم الذي يح�ضم االأمر ويقطع 
دابر فتنة التالعب وهو ما جاء يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كل م�ضكر خمر وكل م�ضكر 
حرام« رواه م�ضلم، فكل ما خالط العقل واأ�ضكره فهو حرام قليله وكثريه، 
قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأ�ضكر كثريه فقليله حرام« رواه اأبو داود. ومهما 

تعددت االأ�ضماء واختلفت فامل�ضمى واحد واحلكم معلوم.
عليه  قال  اخلمور،  ل�ضراب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  موعظة  فهذه  واأخ��رًيا 
اأربعني  �ضالة  له  تقبل  مل  و�ضكر  اخلمر  �ضرب  »من  وال�ضالم:  ال�ضالة 
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�ضباًحا، واإن مات دخل النار فاإن تاب تاب اهلل عليه، واإن عاد ف�ضرب 
ف�ضكر مل تقبل له �ضالة اأربعني �ضباًحا، فاإن مات دخل النار فاإن تاب 
تاب اهلل عليه، واإن عاد ف�ضرب ف�ضكر مل تقبل له �ضالة اأربعني �ضباًحا، 
فاإن مات دخل النار فاإن تاب تاب اهلل عليه، واإن عاد كان حًقا على اهلل 
اأن ي�ضقيه من ردغة اخلبال يوم القيامة، قالوا: يا ر�ضول اهلل، وما ردغة 

اخلبال؟ قال: ع�ضارة اأهل النار« رواه ابن ماجة.

هجر امل�ضلم فوق ثالثة اأي�م دون �ضبب �ضرعي

وكثريون  امل�ضلمني،  بني  القطيعة  اإح��داث  ال�ضيطان  خطوات  من 
امل�ضلمني  اإخوانهم  فيهجرون  ال�ضيطان  خطوات  يتبعون  الذين  اأولئك 
وت�ضتمر  �ضخيف،  موقف  اأو  م��ادي  خلالف  اإم��ا  �ضرعية،  غري  الأ�ضباب 
واإذا  بيته  يدخل  ال  اأن  وينذر  يكلمه،  ال  اأن  يحلف  وقد  ده��ًرا،  القطيعة 
ومن  قبله  من  �ضافح  جمل�س  يف  لقيه  واإذا  عنه،  اأعر�س  طريق  يف  راآه 
ولذلك  االإ�ضالمي؛  املجتمع  يف  الوهن  اأ�ضباب  من  وهذا  وتخطاه،  بعده 
كان احلكم ال�ضرعي حا�ضًما والوعيد �ضديًدا؛ فعن اأبي هريرة - ر�ضي 
اهلل عنه - قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يحل مل�ضلم اأن يهجر اأخاه فوق 

ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار« رواه اأبو داود.
وعن اأبي خرا�س االأ�ضلمي - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »من هجر اأخاه �ضنة فهو ب�ضفك دمه« رواه البخاري.
مغفرة  من  احلرمان  امل�ضلمني  بني  القطيعة  �ضيئات  من  ويكفي 
اهلل - عز وجل - فعن اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول 
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النا�س يف كل جمعة مرتني، يوم االثنني ويوم  اأعمال  ملسو هيلع هللا ىلص: »تعر�س  اهلل 
اخلمي�س فيغفر لكل عبد موؤمن اإال عبًدا بينه وبني اأخيه �ضحناء فيقال: 

اتركوا اأو اأركوا )يعني اأخروا( هذين حتى يفيئا« رواه م�ضلم.
ومن تاب اإىل اهلل من املتخا�ضمني فعليه اأن يعود اإىل �ضاحبه ويلقاه 
بال�ضالم فاإن فعل واأبى �ضاحبه فقد برئت ذمة العائد وبقيت التبعة على 
من اأبى، عن اأبي اأيوب االأن�ضاري - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يحل لرجل اأن يهجر اأخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيعر�س 

هذا ويعر�س هذا وخريهما الذي يبداأ بال�ضالم« رواه البخاري.
على  اإ���ض��رار  اأو  �ضالة  ك��رتك  للهجر  �ضرعي  �ضبب  وج��د  اإن  اأم��ا 
ي�ضعره  اأو  �ضوابه  اإىل  ويعيده  املخطئ  يفيد  الهجر  كان  ف��اإن  فاح�ضة؛ 
ا  اإعرا�ضً اإال  املذنب  يزيد  ال  كان  اإن  واأم��ا  واجًبا،  الهجر  �ضار  بخطئه 
اإال عتًوا ونفوًرا وعناًدا وازدي��اًدا يف االإثم، فعند ذلك ال ي�ضوغ  وال ينتج 
الهجر؛ الأنه ال تتحقق به امل�ضلحة ال�ضرعية، بل تزيد املف�ضدة فيكون من 

ال�ضواب اال�ضتمرار يف االإح�ضان والن�ضح والتذكري.

اإىل من تدخل املواقع اجلن�ضية

اأختي العزيزة: تخيلي اأن هيئة االت�ضاالت يف بلدك، قررت اإ�ضافة 
بند جديد يف فاتورة التلفاز.

وهذا البند خم�ض�س حل�ضاب عدد املرات التي تدخلني فيها اإىل 
املواقع اجلن�ضية على ال�ضبكة العنكبوتية!.

باهلل عليِك، اأتراِك تدخلني بعدها اإىل تلك املواقع اخلبيثة؟!
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بالطبع ال، ولكن ملاذا؟
الزوج  اأم من  االأم،  اأو  االأب  �ضواء من  الف�ضيحة  هل خلوفِك من 

واالأوالد، اأم من �ضاحبة العمل، اأو من اأي �ضيء اآخر؟
ت�ضاهدين  واأن��ِت  ي��راِك،   - وجل  - عز  اهلل  اأن  تعلمني  اأال  اأختي، 

وتقلبني نظرِك يف هذه ال�ضور اجلن�ضية اخلبيثة؟!
اأال تعلمني اأن مالئكته تكتب ما تفعلني واإىل اأي �ضيء تنظرين؟!

اأختي احلبيبة: تخيلي اأنِك االآن بني يدي رب العاملني، واأنه اأعطاِك 
�ضحيفة اأعمالِك، ثم قال لك: اقرئي كتابِك.

اقرئي كتابِك.. نعم واهلل، ولكن على من �ضتقرئني؟
هل على زوجِك، اأم على اأوالدِك، اأم على والدِك ووالدتِك؟

ال واهلل، اإمنا تقرئني على اهلل امللك اجلبار، �ضديد العقاب، ذي 
الطول، الذي ال يفلت منه اأحد!

تخيلي اأنِك واقفة بني يديه - عز وجل - وتقرئني قائلة: دخلت يوم 
كذا يف ال�ضاعة الثالثة لياًل، يف الوقت الذي تنزل فيه الرحمات، وينادي 
رب االأر�س وال�ضموات: هل من �ضائل فاأعطيه؟ هل من م�ضتغفر فاغفر 

له؟ هل من تائب فاأتوب عليه؟ هل من داع فاأجيبه؟
اأما اأنا، فلم اأبال بنظرك، ومل اأ�ضتِح منك..

مل اأ�ضتمع اإىل دعوتك، ومل األب نداءك..
فدخلت على املنتديات، واطلعت على املحرمات..
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فاقرتفت ال�ضيئات، ومل اأكرتث بغ�ضبك، يا من تعلم اخلفيات!
باملعا�ضي،  اأب��ارزك  املحرمات،  على  واج��رتاأت  عقابك،  اأخ�س  مل 

واأفعل ال�ضرور وال�ضيئات!
فيا ويلتاه من غ�ضب اهلل علّي!

حكم ال�ض�حر يف ال�ضريعة الإ�ضالمية

قال االإمام مالك - رحمه اهلل تعاىل: ال�ضاحر الذي يعمل ال�ضحر 
ومل يعمل ذلك غريه هو مثل الذي قال اهلل تبارك وتعاىل فيه: زب ک 

ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ رب )البقرة: 102(.

وقال ابن قدامة: "ال�ضاحر الذي يركب املكن�ضة وت�ضري به يف الهواء 
ونحوه يكفر ويقتل".

وقال القرطبي: "اختلف الفقهاء يف حكم ال�ضاحر امل�ضلم والذمي؛ 
فذهب مالك اإىل اأن امل�ضلم اإذا �ضحر بنف�ضه بكالم يكون كفًرا يقتل، وال 
والأن  وال��زاين،  كالزنديق،  به  ي�ضترت  اأمر  الأنه  توبته؛  تقبل  وال  ي�ضتتاب، 

اهلل - �ضبحانه وتعاىل - �ضمى ال�ضحر كفًرا بقوله تعاىل: زب ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  رب )البقرة: 102(.

وهو قول اأحمد بن حنبل، واأبي ثور، واإ�ضحاق، واأبي حنيفة. 
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اإذا مل يجد البديل ال�ضرعي

البالد  تلك  يف  ال�ضرعي  البديل  املبتعث  يجد  مل  اإذا  احلكم  ما 
دفع  الربوي  البنك  وا�ضرتط  ب��الده،  من  ا�ضتخراجها  عليه  وي�ضعب 
البطاقة يوقعه  املتاأخرة بفائدة ربوية وكان عدم ح�ضوله على  االأموال 

يف حرج �ضديد؟ 
جراء  له  يح�ضل  وك��ان  بحث،  بعد  ال�ضرعي  البديل  يجد  مل  اإذا 
امتناعه عن ا�ضتخراجها م�ضقة وعنت يف تلك البالد، ويعلم من نف�ضه 
نيته  يف  كان  اإذا  ي�ضتخرجها  اأن  فيجوز  الوقت  يف  ال�ضداد  على  القدرة 

وعزمه اأن ي�ضدد اأو الوقت، وال ي�ضل اإىل فرتة تطبيق ال�ضرط املحرم. 
عن  �ضئل  عندما   - اهلل  رحمه   - عثيمني  بن  حممد  ال�ضيخ:  قال 
مثل ذلك: "اإن كان احلرج متيقًنا واحتمال التاأخر عن الت�ضديد �ضعيف، 
اأمًرا متحقًقا وهو ال�ضرورة،  اأن ال يكون فيها باأ�س.. الأن عندنا  فاأرجو 

وعندنا اأمر م�ضكوك فيه وهو التاأخر، فمراعاة املتيقن اأوىل". 

النحراف عن العقيدة و�ضبل التوقي منه

العقيدة  الأن  و�ضياع؛  مهلكة  ال�ضحيحة  العقيدة  عن  االنحراف 
عقيدة  بال  والفرد  النافع،  العمل  اإىل  القوي  الدافع  هي  ال�ضحيحة 
�ضحيحة، يكون فري�ضة لالأوهام وال�ضكوك التي رمبا ترتاكم عليه، فتحجب 
عنه الروؤية ال�ضحيحة لدروب احلياة ال�ضعيدة؛ حتى ت�ضيق عليه حياته 
كما  باالنتحار،  ولو  حياته  باإنهاء  ال�ضيق  هذا  من  التخل�س  يحاول  ثم 
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هو الواقع من كثري من االأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة ال�ضحيحة .  
كل  يفقد  بهيمي  جمتمع  هو  �ضحيحة  عقيدة  ت�ضوده  ال  الذي  واملجتمع 
احلياة  مقومات  من  الكثري  ميلك  كان  واإن  ال�ضعيدة؛  احلياة  مقومات 
اإىل الدمار، كما هو م�ضاهد يف املجتمعات  املادية التي كثرًيا ما تقوده 
الكافرة؛ الأن هذه املقومات املادية حتتاج اإىل توجيه وتر�ضيد؛ لال�ضتفادة 
من خ�ضائ�ضها ومنافعها، وال موجه لها �ضوى العقيدة ال�ضحيحة؛ قال 
تعاىل :  زب ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ رب  )املوؤمنون: 51(.

ڑ  ژ  ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  زب  ت��ع��اىل :   وق����ال 
ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  کک  ک  ڑک 

ہ  ہہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ڱں  

ۈ   ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭڭڭۇ  ۓڭ  ےۓ  ے  ھھ  ھ  ھ 

ىى  ې  ې  ې   ې  ۉ   ۉ  ۅ   ۅ   ۋۋ  ٴۇ 

ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئوئ   ائائەئەئ 

ېئ رب  )�ضباأ: 10- 13(.

انفكت  ف��اإن  امل��ادي��ة؛  القوة  عن  تنفك  ال  اأن  يجب  العقيدة  فقوة 
عنها باالنحراف اإىل العقائد الباطلة، �ضارت القوة املادية و�ضيلة دمار 
وانحدار؛ كما هو امل�ضاهد اليوَم يف الدول الكافرة التي متلُك مادة، وال 

متلك عقيدة �ضحيحة .  
واالنحراف عن العقيدة ال�ضحيحة له اأ�ضباب جتب معرفتها، من 

اأهمها :  
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تعلمها  عن  االإع��را���س  ب�ضبب  ال�ضحيحة؛  بالعقيدة  اجلهل   -1
تلك  يعرُف  ال  ين�ضاأ جيٌل  بها؛ حتى  والعناية  االهتمام  قلة  اأو  وتعليمها، 
العقيدة، وال يعرف ما يخالفها وي�ضادها؛ فيعتقد احلق باطاًل، والباطل 
ا، كما قاَل عمُر بن اخلطاب - ر�ضي اهلل عنه -  :   " اإمنا ُتنق�ُس ُعرى  حقًّ

االإ�ضالم عروًة عروًة اإذا ن�ضاأ يف االإ�ضالم من ال يعرُف اجلاهلية "  .  
ُب ملا عليه االآباء واالأجداد، والتم�ضك به واإن كان باطاًل،  2- الّتع�ضُّ

ا؛ كما قال اهلل تعاىل :  زب ٱ ٻٻ ٻ ٻ  وترك ما خالفه واإن كان حقًّ
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹٹ ٹ رب  )البقرة: 170(.

3� التقليُد االأعمى باأخذ اأقوال النا�س يف العقيدة من غري معرفة 
من  املخالفة  الفرِق  من  الواقُع  هو  كما  �ضحتها،  مدى  ومعرفة  دليلها، 
جهمية ومعتزلة، واأ�ضاعرة و�ضوفية، وغريهم، حيُث قلدوا من قبلهم من 

اأئمة ال�ضالل؛ ف�ضلوا وانحرفوا عن االعتقاد ال�ضحيح .  
بحيث  منزلتهم؛  فوق  ورفعهم  وال�ضاحلني،  االأولياء  يف  الُغُلو   �4
ال�ضر،  ودف��ع  النفع،  جلب  من  اهلل  اإال  عليه  يقدر  ال  ما  فيهم  ُيعتقد 
واتخاذهم و�ضائط بني اهلل وبني خلقه يف ق�ضاء احلوائج واإجابة الدعاء؛ 
اأ�ضرحتم  اإىل  والتقرب  اهلل،  دون  من  عبادتهم  اإىل  االأم��ر  ي��وؤول  حتى 
بالذبائح والنذور، والدعاء واال�ضتغاثة وطلب املدد، كما ح�ضل من قوم 

نوح يف حق ال�ضاحلني حني قالوا :  زب ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ  ۓ رب  )نوح: 23(.
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اد الُقبور اليوَم يف كثري من االأم�ضار .   وكما ُهَو احلا�ضُل من عبَّ

 حكم النتم�ء اإىل املذاهب الإحل�دية 
والأحزاب اجل�هلية

والعلمانية،  كال�ضيوعية،  االإحل��ادي��ة  امل��ذاه��ب  اإىل  االنتماء   -1
فاإْن  االإ�ضالم،  دين  رّدة عن  الكفر،  والراأ�ضمالية، وغريها من مذاهب 
كاَن املنتمي اإىل تلك املذاهب يّدعي االإ�ضالم، فهذا من النفاق االأكرب، 
يف  الكفار  مع  وه��م  الظاهر،  يف  االإ���ض��الم  اإىل  ينتمون  املنافقني  ف��اإن 

الباطن، كما قال تعاىل فيهم :  زب ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې  ې ى  ى ائ ائ رب)البقرة: 14(.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل :   وق��ال 
ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ 

ٹٹ رب )الن�ضاء: 141(.
به  يلقى  وج��ٌه  وجهان :   منهم  لكل  املخادعون؛  املنافقون  فهوؤالء 
املوؤمنني، ووجه ينقلب به اإىل اإخوانه من امللحدين، وله ل�ضانان :  اأحُدهما 

زب ۈ ۈ   يقبله بظاهره امل�ضلمون، واالآخر ُيرتجم عن �ِضّره املكنون :  
ائ  ى  ى   ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ رب  )البقرة: 14(.
وا�ضتحقاًرا،  باأهلهما  ا�ضتهزاًء  وال�ضنة؛  الكتاب  عن  اأعر�ضوا  قد 
الذي  العلم  من  عندهم  مبا  فرًحا  الوحيني،  حلكم  ينقادوا  اأن  واأب��َوا 

www.alukah.net



205 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

باملتم�ضكني  اأب��ًدا  فرتاهم  وا�ضتكباًرا،  اأ�ضًرا  اإال  منه  اال�ضتكثار  ينفع  ال 
زب ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ رب   ي�ضتهزئون :   الوحي  ب�ضريح 

ڄ  ڄ  زب  املوؤمنني :   اإىل  باالنتماء  اهلل  اأمَر  وقد   ،)15 )البقرة: 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ رب  )التوبة: 119(.

على  موؤ�ض�ضة  الأنها  متناحرة؛  مذاهُب  االإحلادية  املذاهب  وهذه 
وحتارب   - وتعاىل  �ضبحانه   - اخلالق  وجود  تنكر  فال�ضيوعية  الباطل، 
وينكر  عقيدة،  بال  يعي�س  اأن  لعقله  ير�ضى  وم��ن  ال�ضماوية،  االأدي���ان 
البدهيات العقلية اليقينية؛ فيكون ُملغًيا لعقله ؟  والعلمانية تنكر االأديان، 
اإال  لها يف هذه احلياة  وال غاية  لها،  ه  التي ال موجِّ املادية  وتعتمُد على 
تتقيد  وال  وجه  اأي  املال من  والراأ�ضماليُة همها جمع  البهيمية ؟   احلياة 
وقوام  وامل�ضاكني،  الفقراء  على  �ضفقة  وال  وال عطف  وال حرام،  بحالل 
دماُر  هو  والذي  ولر�ضوله؛  هلل  حماربة  هو  الذي  با  الرِّ على  اقت�ضادها 
الدول واالأفراد، وامت�ضا�ُس دماء ال�ضعوب الفقرية، واأي عاقل - ف�ضاًل 
عمن فيه ذرة من اإميان - ير�ضى اأن يعي�س على هذه املذاهب، بال عقل 
وال دين، وال غاية �ضحيحة من حياته يهدف اإليها، وُينا�ضل من اأجلها؟! 
الدين  اأكرثيتها  عن  غاب  ملَّا  امل�ضلمني؛  بالد  املذاهُب  هذه  غزت  واإمنا 

ال�ضحيح، وتربت على ال�ضياع وعا�ضت على التبعية .  
2� واالنتماء لالأحزاب اجلاهلية، والقوميات العن�ضرية، هو االآخر 
ة عن دين االإ�ضالم؛ الأنَّ االإ�ضالم يرُف�ُس الع�ضبيات، والنعرات  ُكفٌر وردَّ

چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  زب  تعاىل :   يقول  اجلاهلية، 
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 ،)13 )احل��ج��رات:  رب  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇڇ  ڇ  چ 
ولي�س منا من قاتل  اإىل ع�ضبية،  ملسو هيلع هللا ىلص :   » لي�س منا من دعا  النبي  ويقول 

على ع�ضبية، ولي�س منا من غ�ضب لع�ضبية «   رواه الرتمذي.
وفخرها  اجلاهلية،  َة  يَّ ُعبِّ عنكم  اأذه��ب  قد  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص :   »اإن  وق��ال 
باالآباء، اإمنا هو موؤمن تقي اأو فاجر �ضقي، النا�س بنو اآدم، واآدم خلق من 

تراب، وال ف�ضل لعربي على عجمي اإال بالتقوى «  رواه م�ضلم .
باالجتماع  اأم���ر  ق��د  واهلل  امل�ضلمني،  ت��ف��رق  احل��زب��ي��ات  وه���ذه 
 والتعاون على الرب والتقوى، ونهى عن التفرق واالختالف، وقال تعاىل :  

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب 
چڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ رب  ) اآل عمران: 103(.

التوحيد اأولاً !

يقول االإمام املجدد حممد بن عبدالوهاب - رحمه اهلل - :
وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اإف���راد  هو  التوحيد  اأن  اهلل،  رحمك  اعلم 

بالعبادة، وهو دين الر�ضل الذي اأر�ضلهم اهلل به اإىل عباده.
غلوا يف  ملا  قومه  اإىل  اهلل  اأر�ضله   - ال�ضالم  عليه   - نوح  فاأولهم   

ال�ضاحلني.. وًدا و�ضواًعا ويعوق ون�ضًرا.
واآخر الر�ضل حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهو ك�ضر �ضور هوؤالء ال�ضاحلني، اأر�ضله 
اهلل اإىل اأنا�س يتعدون ويحجون ويت�ضدقون ويذكرون اهلل كثرًيا، ولكنهم 
منهم  نريد  يقولون  اهلل،  وبني  بينهم  و�ضائط  املخلوقات  بع�س  يجعلون 
ومرمي  وعي�ضى  املالئكة  مثل  عنده  �ضفاعتهم  ونريد  اهلل  اإىل  التقرب 
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واأنا�س غريهم من ال�ضاحلني.
عليه   - اإبراهيم  اأبيهم  دي��ن  لهم  يجدد  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  اهلل  فبعث 
ال�ضالم - ويخربهم اأن هذا التقرب واالعتقاد حم�س حق اهلل ال ي�ضلح 
منه �ضيء لغري اهلل، ال مللك مقّرب وال لنبي مر�ضل ف�ضاًل عن غريهما، 
واإال فهوؤالء امل�ضركون ي�ضهدون اأن اهلل هو اخلالق هو وحده ال �ضريك له، 
واأنه ال يزرق اإال هو، وال يحيي وال مييت اإال هو وال يدبر االأمر اإال هو، واأن 
كلهم عبيده وحتت  فيهن،  واالأر�ضني ومن  فيهن،  ال�ضموات ومن  جميع 
ر�ضول  قاتلهم  الذين  اأن هوؤالء  الدليل على  اأردت  فاإذا  وقهره،  ت�ضرفه 

ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  زب  تعاىل:  قوله  فاقراأ  بهذا  ي�ضهدون  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئوئۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب  )يون�س: 31(.
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  زب  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ىائ  ى 
جئ  ییی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
حئ مئىئ يئ جب حب خب  رب )املوؤمنون: 84 - 89(. وغري ذلك 

من االآيات.
الذي  التوحيد  يف  يدخلهم  ومل  بهذا،  مقرون  اأن��ه  حتققت  ف��اإذا 

دعاهم اإليه ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
وعرفت اأن التوحيد الذي جحدوه، هو توحيد العبادة الذي ي�ضميه 
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امل�ضركون يف زماننا ) االعتقاد(.
يدعو  من  منهم  ثم  ونهاًرا،  لياًل  �ضبحانه  اهلل  يدعون  كانوا  كما 
رجاًل  يدعو  اأو  له  لي�ضفعوا  اهلل  من  وقربهم  �ضالحهم  الأج��ل  املالئكة 

�ضاحًلا، مثل الالت اأو نبًيا مثل عي�ضى.
ملسو هيلع هللا ىلص قاتلهم على هذا ال�ضرك ودعاهم اإىل  وعرفت اأن ر�ضول اهلل 
اإخال�س العبادة هلل وحده، كما قال اهلل تعاىل: زب چ چ چ چ ڇ رب  

)اجلن: 18(.
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:   وق���ال 

ڀ رب  )الرعد: 14(.
وحتققت اأن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قاتلهم ليكون الدعاء كله هلل، والنذر 
العبادات  اأنواع  وجميع  باهلل،  كلها  واال�ضتغاثة  هلل،  كله  والذبح  هلل  كله 

كلها هلل .

اإن الدين عند اهلل الإ�ضالم

�ضئل �ضماحة ال�ضيخ/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز - رحمه اهلل 
- هذا ال�ضوؤال:

واأمريكا  اأوروب���ا  يف  انت�ضرت  فرقة  احلديث  الع�ضر  يف  ظهرت 
اإىل  املنت�ضبني  وامل��وؤل��ف��ني  واملفكرين  املثقفني  م��ن  ع��دد  اإليها  ان�ضم 
االإ�ضالم، وتتلخ�س عقيدة هذه الفرقة باأن الديانات الكربى كاليهودية 
اأديان �ضحيحة ومقبولة  والن�ضرانية والهندوكية والبوذية وغريها هي 
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عند اهلل �ضبحانه وتعاىل، واأن املخل�ضني من اأتباعها ي�ضلون اإىل احلق 
وينجون من النار ويدخلون اجلنة دون حاجة يف كل هذا اإىل الدخول اإىل 

االإ�ضالم. 
اأرجو من �ضماحتكم الرد على هذا الزعم. 

اجلواب: احلمد هلل وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول اهلل وعلى اآله 
واأ�ضحابه ومن اهتدى بهداه اأما بعد: 

فهذا الزعم املذكور باطل بالن�ضو�س من الكتاب وال�ضنة واإجماع 
العلماء.

رب   چچ  چ  چ   ڃ  ڃ  زب  وع��ال:  جل  فقوله  الكتاب   اأم��ا 
)اآل عمران: 19(.

رب  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  زب  �ضبحانه:   وق��ول��ه 
)اآل عمران: 85(، وقوله - عز وجل - يف �ضورة املائدة: زب چ چ 
چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب )املائدة: 3(، 

واالآيات يف هذا املعنى كثرية. 
واأما ال�ضنة فمنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نف�ضي بيده ال ي�ضمع بي اأحد 
من هذه االأمة يهودي وال ن�ضراين ثم ميوت ومل يوؤمن بالذي اأر�ضلت به 

اإال كان من اأهل النار« رواه م�ضلم.
ويف ال�ضحيحني عن جابر بن عبداهلل االأن�ضاري - ر�ضي اهلل عنه 
- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اأعطيت خم�ًضا مل يعطهن اأحد قبلي ذكر منها: 
»وكان النبي يبعث اإىل قومه خا�ضة وبعثت اإىل النا�س عامة«، ويدل على 
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هذا املعنى من القراآن الكرمي قوله �ضبحانه: زب ۀ ہ ہ ہ 
زب ٺ ٺٺ    : ہھ ھ رب )�ضباأ: 28(، وقوله - عز وجل - 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ رب  )االأنعام: 19(، وقوله �ضبحانه: زب ى ى 
ائ رب )اإبراهيم: 52(، وقوله عز وجل يف �ضورة االأعراف يف �ضاأن نبيه 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص: زب گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱڱ 
ڱڱ ں ں ڻ رب  )االأعراف: 157(، ثم قال �ضبحانه بعد 

زب ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھھ  ذلك: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ےے  ھ 
ۉرب   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ 

)االأعراف: 158(.
وقد اأجمع العلماء على اأن ر�ضالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص عامة جلميع الثقلني، 
واأن من مل يوؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من اأهل النار ومن الكفار �ضواء 

كان يهودًيا اأو ن�ضرانًيا اأو هندوكًيا اأو بوذًيا اأو �ضيوعًيا اأو غري ذلك. 
باهلل  يوؤمنوا  اأن  واالإن�س  اجلن  من  الثقلني  جميع  على  فالواجب 
ور�ضوله، واأن يعبدوا اهلل وحده دون ما �ضواه، واأن يتبعوا ر�ضوله حممدا 
ال�ضعادة والنجاة والفوز يف الدنيا  ملسو هيلع هللا ىلص حتى املوت، وبذلك حت�ضل لهم 
ال�ضريف، وكما  ال�ضابقة واحلديث  االآيات  واالآخ��رة، كما تقدم ذلك يف 

قال اهلل - عز وجل - : زب ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

www.alukah.net



211 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

چ چ  چ رب  )غافر: 51- 52(، وقال �ضبحانه: زب چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چڇ  چ 
گ  گ  کگ   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 
گ  ڳ رب  )احلج: 40- 41(، وقال - عز وجل - يف �ضورة النور: 

زب ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 
ڍ ڌ ڌڎ ڎ  ڈڈ ژژڑ ڑ ک ک  ک ک 

گ گ گ  رب )النور: 55(، واالآيات يف هذا املعنى كثرية. 
وجميع الديانات املخالفة لالإ�ضالم فيها من ال�ضرك والكفر باهلل 
ما يخالف دين االإ�ضالم الذي بعث اهلل به الر�ضل واأنزل به الكتب وبعث 
به حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص خامت االأنبياء واأف�ضلهم.. وفيها عدم االإميان مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص 
وعدم اتباعه، وذلك كاف يف كفرهم وا�ضتحقاقهم غ�ضب اهلل وعقابه 
وحرمانهم من دخول اجلنة وا�ضتحقاقهم لدخول النار اإال من مل تبلغه 
دعوة الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص. فهذا اأمره اإىل اهلل - �ضبحانه وتعاىل - وال�ضحيح: 
اأجاب ملا طلب منه دخل اجلنة واإن ع�ضا  اأنه ميتحن يوم القيامة فاإن 
امل�ضاألة  القيم - رحمه اهلل - هذه  ابن  العالمة  ب�ضط  وقد  النار،  دخل 
واأدلتها يف اآخر كتابه: طريق الهجرتني حتت عنوان: طبقات املكلفني. 
فمن اأراده فلرياجعه لي�ضتفيد منه الفائدة الكبرية. واهلل ول التوفيق، 

و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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العلم�نية

العلمانية ترجمتها ال�ضحيحة: الالدينية اأو الدنيوية، وهي دعوة 
اإىل اإقامة احلياة على العلم الو�ضعي والعقل، ومراعاة امل�ضلحة بعيًدا 
احلكم،  يف  الالدينية  بالذات  ال�ضيا�ضي  جانبها  يف  وتعني  الدين.  عن 
وهي ا�ضطالح ال �ضلة له بكلمة العلم، وقد ظهرت يف اأوروبا منذ القرن 
ال�ضابع ع�ضر، وانتقلت اإىل ال�ضرق يف بداية القرن التا�ضع ع�ضر، وانتقلت 
تون�س،  ثم  و�ضوريا  ولبنان  واإي���ران  وتركيا  م�ضر  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
وحلقتها العراق يف نهاية القرن التا�ضع ع�ضر.. اأما بقية الدول العربية 
فقد انتقلت اإليها يف القرن الع�ضرين، وقد اختريت كلمة علمانية الأنها 

اأقل اإثارة من كلمة ال دينية.
ومدلول العلمانية املتفق عليها يعني عزل الدين عن الدولة وحياة 
اخلا�ضة  العالقة  يتجاوز  ال  الفرد  �ضمري  يف  حبي�ًضا  واإبقاءه  املجتمع، 
بينه وبني ربه، فاإن �ضمح له بالتعبري عن نف�ضه ففي ال�ضعائر التعبدية 

واملرا�ضم املتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. 
تتفق العلمانية مع الديانة الن�ضرانية يف ف�ضل الدين عن الدولة، 
اإذ لقي�ضر �ضلطة الدولة وهلل �ضلطة الكني�ضة. وهذا وا�ضح فيما ين�ضب 

اإىل ال�ضيد امل�ضيح من قوله: زب ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ 
ۈ ۈ رب )االأنعام: 162(.

ويت�ضح مما �ضبق: اأن التغريب تيار م�ضبوه يهدف اإىل نق�س عرى 
االإ�ضالم والتحلل من التزاماته وقيمه وا�ضتقالليته، والدعوة اإىل التبعية 
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االإ�ضالمي  الفكر  قادة  واجب  توجهاته وممار�ضاته. ومن  للغرب يف كل 
التي  ومفرتياته،  �ضمومه  اأم��ام  ب�ضالبة  وال��وق��وف  خمططاته  ك�ضف 
حماوالت  يف  طويل  باع  ذات  و�ضحافة  م�ضلمة،  �ضخ�ضيات  االآن،  تبثها 
التغريب، واأجهزة وثيقة ال�ضلة بال�ضهيونية العاملية واملا�ضونية الدولية. 
وقد ا�ضتطاع هذا التيار ا�ضتقطاب كثري من املفكرين العرب، فم�ضخوا 
وانتمائهم  بوالئهم  والذهاب  بدينهم،  �ضلتهم  قطع  وحاولوا  هويتهم، 
الأمتهم االإ�ضالمية، من خالل مواالة الغرب والزهو بكل ما هو غربي، 

وهي اأمور خطر عظيم على ال�ضباب امل�ضلم.

الـوثـنيـة

التي ال تفرد اهلل - �ضبحانه  العقائد  الوثنية: تطلق على خمتلف 
وتعاىل - بالتوحيد، وتن�ضب اإىل عبادة الوثن من اأحجار واأ�ضنام، وقد 
و�ضف اليونان القدماء "االإغريق" بالوثنية، كما و�ضفت بها املجتمعات 
العربية قبل االإ�ضالم، مع االختالف يف املدى والفهم؛ اإذ كانت للوثنية 
واأر�ضطو  اأفالطون  اأمثال:  فال�ضفتها  ولها  كاملة  اأيديولوجية  اليونانية 
�ضوفوكلي�س  اأمثال:  و�ضعراوؤها  التنزيه،  من  عندهم  ما  مع  و�ضقراط 
اأو  كان  فرًدا  الب�ضر  تاأليه  منها  متعددة  �ضور  الوثنية  وللعقائد  وغريه. 
قدماء  كان عند  كما  واالأ�ضر احلاكمة،  امللوك  كعبادة  اأو جماعة  اأ�ضرة 
�ضائد  اليابان كما هو  واإمرباطور  امليكاد  اأو كعبادة  والهنود،  امل�ضريني 
والقدي�ضني  واالأول��ي��اء  االأنبياء  كعبادة  ا،  واأي�ضً االآن،  حتى  اليابان  يف 
والتكرمي  التعظيم  يف  املبالغة  بعدم  االإ���ض��الم  اأم��ر  ولذلك  واالأب��ط��ال؛ 
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ا، �ضًدا للذرائع، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  لالأبطال وال�ضاحلني حتى االأنبياء، اأي�ضً
تطروين كما اأطرت الن�ضارى ابن مرمي...« وقوله، ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل اليهود 
جتعلوا  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  م�ضاجد....«،  اأنبيائهم  قبور  اتخذوا  والن�ضارى 

قربي عيًدا...«.

عالم�ت يعرف به� ال�ض�حر

اإن لل�ضاحر عالمات يعرف بها، فاإذا وجدت واحدة منها يف اأحد 
املعاجلني فهو �ضاحر دون اأدنى �ضك. 

ومن هذه العالمات: 
1- ي�ضاأل املري�س عن ا�ضمه وا�ضم اأمه. 

2- ياأخذ اأثًرا من اآثار املري�س مثل: ثوب، �ضماغ، غرتة، منديل، 
فانيلة، �ضروال، طاقية، وغري ذلك من املالب�س، وغريها مما ي�ضتخدمه 

امل�ضاب.
ا�ضم  يذكر  وال  ليذبحه،  معينة  ب�ضفات  حيواًنا  يطلب  اأحياًنا   -3
يف  به  يرمي  اأو  املري�س،  من  االأمل  اأماكن  بدمه  لطخ  ورمبا  عليه،  اهلل 

مكان خرب. 
4- كتابة الطال�ضم. 

5- تالوة الطال�ضم والعزائم غري املفهومة. 
6- اإعطاء املري�س حجاًبا يحتوي على مربعات بداخلها حروف، 

اأو اأرقام.
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7- ياأمر املري�س باأن يعتزل النا�س فرتة معينة يف غرفة ال تدخلها 
ال�ضم�س وي�ضميها العامة )احلجبة(. 

8- اأحياًنا يطلب من املري�س اأال مي�س املاء ملدة معينة، غالًبا تكون 
اأربعني يوًما.

9- يعطي للمري�س اأ�ضياء يدفنها يف االأر�س.
10- يعطي للمري�س اأوراًقا يحرقها ويتبخر بها. 

11- يتمتم بكالم غري مفهوم وخارج متاًما عن اللغة العربية. 
12- اأحياًنا يخرب ال�ضاحر املري�س با�ضمه، وا�ضم بلده، وم�ضكلته 

التي جاء من اأجلها، من دون اأن يذكر له املري�س ذلك. 
13- يكتب للمري�س حروًفا مقطعة يف ورقة )حجاب( اأو يف طبق 

من اخلزف االأبي�س وياأمر املري�س باإذابته و�ضربه. 
14- اأن يكون له من قوة العناد واالإ�ضرار واملكر ما ال ميكن معه 
زعزعته عن عقيدته ال�ضيطانية، حتى ولو قا�ضى يف �ضبيلها اأ�ضد واأق�ضى 

اأنواع واألوان التعذيب واالإهانة. 
15- اأن ال ترتعد فرائ�ضه عند ظهور اإبلي�س اأو اأحد اأتباعه له يف 

اأية �ضورة، اأو عندما يرى حريًقا اأو اأمًرا مفزًعا.
ومقدرة  ومقدرته  ال�ضيطان  قوة  يف  را�ضًخا  اعتقاًدا  يعتقد   -16
اأعوانه من االأرواح ال�ضريرة اخلبيثة، مطيًعا الأوامرها، خا�ضًعا ل�ضروطها 

وقوانينها. 
17- عدو لدود جلميع االأديان، ويظهر �ضخطه عليها وا�ضتهزاءه 
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بها يف كل منا�ضبة، وال يدخل بتاًتا اأي حمل للعبادة اإال بق�ضد تدني�ضه اأو 
تلويث معداته، متربًئا من دينه، ومن جميع الكتب املنزلة، مع متزيقها 

وحرقها وا�ضتعمالها يف اأغرا�س دنيئة. 
18- م�ضتعد الرتكاب اأية جرمية خلقية، وكل مع�ضية ورذيلة، مع 

االنغما�س الكلي يف الفجور واالإباحية. 
مالب�ضه  بذلك  ت�ضهد  كما  النف�س،  ودن��اءة  للقذارة،  مثال   -19
وطرق معي�ضته، حتى يكت�ضب رائحة نتنة كريهة تل�ضق به طوال حياته. 

20- يق�ضي معظم الوقت بعيًدا عن النا�س، وال يعاملهم، وال يت�ضل 
بهم اإال اإذا طلب منه ذلك الأعمال �ضحرية، اأو اإحلاق ال�ضرر بالنا�س. 

فاإذا وجدت عالمة واحدة من العالمات ال�ضابقة يف اأحد املعاجلني 
ملسو هيلع هللا ىلص الذي  اإليه، وتذكر حديث النبي  اأنه �ضاحر، فاإياك والذهاب  علمت 
يقول فيه »من اأتى عراًفا اأو كاهًنا ف�ضدقه مبا يقول فقد كفر مبا اأنزل 

على حممد ملسو هيلع هللا ىلص«.
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الفرق بني ال�ضحر واملعجزة والكرامة

يقول ابن تيمية - رحمة اهلل - : "املعجزة هي ما يعم كل خارق 
للعادة يف اللغة، وعرف االأئمة املتقدمني كاالإمام اأحمد بن حنبل وغريه 

وي�ضمونها االآيات.
لكن كثرًيا من املتاأخرين يفرق يف اللفظ بينهما؛ فيجعل املعجزة 

للنبي، والكرامة للول، وجماعهما االأمر اخلارق للعادة. 
ويقول املازري: "والفرق بني ال�ضحر واملعجزة والكرامة اأن ال�ضحر 
يكون باإعانة من ال�ضيطان على اأن يقوم ال�ضاحر باأقوال واأفعال فيتم له 

ما يريد. 
والكرامة ال حتتاج اإىل ذلك بل تقع غالًبا اتفاًقا.

واملعجزة متيز عن الكرامة باأنها تكون لتحدي املكذبني" 
وقال ابن حجر: "ونقل اإمام احلرمني االإجماع على اأن ال�ضحر ال 

يظهر اإال من فا�ضق، واأن الكرامة ال تظهر على فا�ضق".
ا: "وينبغي اأن يعد بحال من يقع اخلارق منه  وقال ابن حجر اأي�ضً
يده  على  يظهر  فالذي  للموبقات  جمتنًبا  بال�ضريعة،  متم�ضًكا  كان  فاإن 
من اخلوارق كرامة، واإال فهو �ضحر؛ الأنه ين�ضاأ عن اأحد اأنواعه كاإعانة 

ال�ضياطني".
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ر�ض�ئل من القلب اإىل حمرومة

احلياة،  يف  موقع  لِك  يكون  اأن  اأمتنى  كنت  كم  املحرومة:  اأيتها 
وتوا�ضلني  فت�ضتمرين  ويقني؛  علم  عن  فيه  فت�ضريين  الطريق  فتعرفني 
امل�ضار  التي هي  النهاية  اإىل  تنقطعني حتى ن�ضل  معنا يف طريقنا، وال 
واملنهج لالإن�ضان يف هذه احلياة، بل هي الهدف االأ�ضمى لكل عبد يعي�س 

يف هذه الدنيا!!
طريق  االآن  فيه  ت�ضريين  الذي  الطريق  هذا  اإن  املحرومة:  اأيتها 
مليء بالعقبات والعوائق املانعة للو�ضول نحو الهدف، فهذه طبيعة هذا 
ويف  اأول��ه  يف  يقفون  للطريق  قطاع  من  فيه  بد  ال  طريق  وكل  الطريق، 
منت�ضفه؛ فاأرجوِك ال تقفي اأبًدا، فاإن احلوادث كثرية، فا�ضتعيني باهلل 
وكوين �ضابرة حمت�ضبة �ضادقة قوية ال تتزعزعني اأمام الفنت واملغريات؛ 

فاإن ال�ضرب يف البداية جناة للعبد يف النهاية!!
الطريق  ب�ضعوبة  الواهية  االأع��ذار  اختالف  اإن  املحرومة:  اأيتها 
مربًرا  ولي�س  القيامة،  يوم  به  اهلل  ندين  �ضرعًيا  ع��ذًرا  لي�س  ووعورته 
اإن�ضان  للقعود والنكو�س، بل هو حقيقة عني ال�ضعف والوهن، فكم من 
و�ضل  ما  اإىل  وو�ضل  الهالك،  من  جنا  حتى  العقبات  هذه  اأم��ام  �ضمد 
اإليه من عزة وكرامة، اإنها همم الرجال واإمنا يتفاوت الرجال بالهمم ال 
بال�ضور، فكوين �ضاحب همة وعزمية حتى ت�ضلي معنا ب�ضالم، ولِك يف 

ال�ضلف ال�ضالح اأ�ضوة ح�ضنة!!
الرتبوية  املحا�ضن  هذه  اإىل  ندعوِك  حينما  اإننا  املحرومة:  اأيتها 
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لت�ضتفيدي منها ينبوًعا �ضافًيا من الرتبية وتزكية الذات وتهذيب النف�س 
للرقي وال�ضعود، اإننا ال ندعوِك لذواتنا اأو ذاتِك، اإمنا ندعوِك الإر�ضاء 
اهلل �ضبحانه؛ فاهلل يطلب منا اأن نذكره ونعظمه، واأن نتعاون على ذلك 
 ،)2 )املائدة:  زب ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئېئ رب 
وينهانا اأن نتفرق ونختلف  زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  رب ) 

اآل عمران: 103(.
فاإننا يف تربيتنا اجلماعية نرتبى جميًعا على عظمة اهلل، فنتعلم 
من ذلك مفتاح النجاة الذي هو طريقنا لرتبيتنا لذواتنا، واإن الرتبية 
ال�ضرب  على  فنرتبى  النا�س،  مع  نطبقه  در�ًضا عملًيا  تعطينا  اجلماعية 
وال�ضجاعة  االآخرين  وخدمة  واالإيثار  والعفو  كاحللم  االأخ��الق  ومكارم 
والكرم.. اإلخ وال ياأتي ذلك اإال باملخالطة، فالذي يخالط النا�س وي�ضرب 

على اأذاهم خري من الذي ال يخالط النا�س وال ي�ضرب على اأذاهم.
اأيتها املحرومة: اإننا ال ن�ضتطيع اأن نعي�س يف احلياة من دون مواقف؛ 
م�ضاعرها،  لتعديل  للذات  رهيبة  امتحانات  اإال  لي�ضت  فاملواقف حقيقة 
اأن  املتوقع  من  واإن  وال�ضرب!!  الثبات  على  وتعويدها  �ضلوكها  وتهذيب 
تخالفيني الراأي يوًما من االأيام، فيكون يف النف�س من احلزازات ما اهلل 
لل�ضقوط واالنقطاع عن هذه  البداية  اأو يكون هذا املوقف هو  به عليم، 

املحا�ضن الرتبوية!!
اأيتها املحرومة: اأظننا ل�ضنا يف حاجة اأن نعلق على كل موقف ح�ضل 
تعرفينه  ب�ضر  موقفِك  عن  متاًما  يختلف  فموقفي  االآخرين؛  وبني  بيننا 
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ب�ضوابط  عواطفنا  ن�ضبط  اأن  اإىل  نحن يف حاجة  بل  اأنا،  واأعرفه  اأنت 
ال�ضرع، واأن يكون لدينا اتزان يف �ضعود الطريق، ومن اأراد اأن ي�ضري معنا 
فلي�ضرب على مرارة املوقف وحرارته، ومن اأراد اأن ي�ضري وراء عواطفه 

فليعتزل عنا.
اأيتها املحرومة: اإن من اخلطاأ اأن تثرينا املواقف فتكون هي ال�ضبب 
النقطاعنا عن الطريق وموا�ضلة امل�ضري يف ركاب ال�ضاحلني، فاملوقف 
حقيقة لي�س اإال تربية ل ولك على اأن اأحتلى بال�ضرب، واأن اأحتدى املوقف 

ب�ضجاعتي واإمياين الكبري باأن املوقف موقف ولي�س بداية النهاية.
اأيتها املحرومة: اإن من احلماقة اأن تاأخذ بي العاطفة اإىل املبالغة 
يف ت�ضوير املوقف وت�ضخيمه فوق حجمه، فالكتاب وال�ضنة مرجع عند 
)الن�ضاء:  رب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  زب  واالختالف  التنازع 

59(، والعقل يرجح ما يراه موافًقا للكتاب وال�ضنة!!
كانت  واإن  الرتبوية،  م�ضاكلنا  لعالج  احلل  هي  لي�ضت  والعواطف 
ال�ضبب  كانت  فقد  الرتبوية،  م�ضكالتنا  يف  كبرًيا  حيًزا  تاأخذ  العواطف 
االأول يف �ضياع اجلهود وبعرثة االأوقات، ونحن قوم ال نقد�س العواطف، 
وال�ضنة  الكتاب  االختالف  عند  فاملرجعية  وال�ضنة؛  الكتاب  نعظم  بل 

فقط، والعواطف واإ�ضاعات املرجفني يف االأر�س منبوذة عندنا.
اأنك  اأق�ضد  ال  اللقب  بهذا  اأناديك  حينما  اإنني  املحرومة:  اأيتها 
حمرومة من رحمة اهلل، كال وحا�ضا، واإمنا اأق�ضد اأننا جميًعا يف حاجة 
اإىل اأن نتهم اأنف�ضنا بالتق�ضري، وهذا هو الواقع؛ اأننا مق�ضرون ومذنبون، 
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وقد حرمنا اهلل ب�ضبب ذنوبنا ومعا�ضينا اخلري الكثري، وال�ضلف ال�ضالح 
ملا عرفوا خطورة املعا�ضي قلت ذنوبهم فوفقوا لكل خري، قال اأبو الدرداء 
ر�ضي اهلل عنه: "ا اأهون اخللق على اهلل اإذا هم �ضيعوا اأمر اهلل". وقد 
اأين  من  الأع��رف  "اإنني  فقال:  حياته  اآخر  يف  دين  �ضريين  ابن  اأ�ضاب 
جاءين هذا الدين؛ اإين قلت لرجل منذ اأربعني �ضنة: يا مفل�س، فعاقبني 

اهلل ب�ضبب ذنبي.." اهلل اأكرب.
نافعة  �ضاحلة  تكوين  اأن  كثرًيا  تفكرين  األ�ضِت  املحرومة:  اأيتها 
التق�ضري  على  دوًم��ا  يوؤنبانِك  و�ضمريِك  هاج�ضِك  اأن  اأظن  بل  لالأمة، 
عندما تتعرثين يف بداية الطرق، وكاأن ل�ضان حالِك ومقالِك يدعوانِك اأن 
تكوين �ضيًئا يف احلياة!! واإن كنِت تقولني م�ضلية لنف�ضك: من يبحث عن 
حل مل�ضكلتي؟ فاإن احلل هو اأنِت، بب�ضاطة وعفوية هو اأن تعيدي التفكري 
خميلتِك،  يف  التي  والو�ضا�س  ال�ضكوك  وتطرحي  تبدئي  واأن  جديد  من 
الكثري،  ال�ضيء  والقدرات  املواهب  من  فيِك  اهلل  خلق  قد  اإن�ضان  فاأنت 
واأن اهلل اأكرمِك باالإ�ضالم  زب ک ک ک  ک گ رب )االإ�ضراء: 70(، 
واإن كان ثمة بع�س امل�ضكالت التي تعرت�س بع�س املحرومني كاالنحراف 
يف بداية الطريق وامللل والفتور، والتنازل عن امل�ضري معنا يف طريقنا، 
باأيدينا؛  حلها  م�ضكالت  اأنها  اإال  وغريها.  النظر  وجهات  واختالف 
فق�ضيتنا للبحث عن احلل هي الفعل اأو الرتك، فال بد اأن تكون الرتبية 

زب وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   اجلادة هي املعيار يف تربيتنا الأنف�ضنا 
ېئ رب )االأح��زاب: 21(، فلقد عا�س يف بيئة كافرة بعيدة كل البعد 

عن القدوة ال�ضاحلة ومع ذلك فقد �ضرب، فا�ضربي كما �ضرب ملسو هيلع هللا ىلص.
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حليف  والف�ضل  االإن�ضان،  طبيعة  من  اخلطاأ  اإن  املحرومة:  اأيتها 
اأن  كله هو  العيب  ولكن  وتف�ضلي،  اأن تخطئي  العيب  ولي�س من  النجاح، 
ت�ضتمري يف خطئِك وتتمادي، وال تقبلي من ي�ضحح لِك اأخطاءِك، وهذا 
اأن نل�ضق  واأنِت ال تر�ضني  ينبعث عن مر�س بالقلب كالغرور والعجب، 
ال�ضدود  فلماذا  فيِك،  نراها  التي  بالتهم  نرميِك  واأن  ال�ضبهات،  بِك 
واالإعرا�س عن الن�ضيحة؟ اأمل تعلمي -اأنا واأنت- يف حم�ضننا الرتبوي 
مقولة عمر بن اخلطاب - ر�ضي اهلل عنه -: "املوؤمن مراآة اأخيه املوؤمن" 

فاأين التطبيق والعمل؟!
اأيتها املحرومة: 

ف���ي���ه ع�����ي�����ب  ال  م������ه������ذًب������ا  ت������ري������د 
وه��������ل ع��������ود ي�����ف�����وح ب������ال دخ������ان

كلها ���ض��ج��اي��اه  ت��ر���ض��ى  ال����ذي  ذا  م���ن 
م��ع��اي��ب��ه ت��ع��د  اأن  ن���ب���اًل  امل�����رء  ك��ف��ى 

اإنني اأملح من نربات �ضوتِك وِفعالِك وت�ضرفاتِك اأنك تبحثني عن 
�ضديقة  تريدين  فاإنِك  اأبالغ  اأن  اأري��د  ال  كنت  واإن  فيه،  عيب  ال  �ضديق 
جميع  فيها  الزلل،  من  مع�ضومة  اأب���ًدا،  تخطئ  ال  املالئكة  جن�س  من 
هو  بل  احلماقة،  من  اخلاطئ  الت�ضور  هذا  اإن  واهلل  الكمال..  �ضفات 
عني الق�ضور، واإن املطالبة باملثاليات وا�ضرتاط الكمال لهو �ضياع للوقت 
والعمر، فاأنِت يا من تطالبيننا فيِك من االأخطاء ما اهلل به عليم، فاأين 
ق�ضية العدل واالإن�ضاف واملوازنة يف َفْهم االآخرين واإعطائهم حقوقهم؟ 
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خلقهم  وهكذا  نق�س،  و�ضفة  كمال  �ضفة  فيه  الدنيا  هذه  يف  عبد  فكل 
اأخطاء  عن  وتغا�ضي  واتركي،  فخذي  �ضبحانه.  يعلمها  حلكمة  ربهم 

ى النا�س عن اأخطائك، وكما تدينني تداين. االآخرين يتغا�ضَ
املحا�ضن  هذه  عن  العزوف  عزمِت  قد  كنت  اإن  املحرومة:  اأيتها 
الرتبوية فقبل اأن تقرري القرار النهائي لالنف�ضال فتذكري اأن �ضياطني 
فيفرت�ضونِك،  �ضحية  تكوين  ال  فاأرجوِك  باملر�ضاد؛  لِك  واجلن  االإن�س 
فقد عودِتنا اأن تكوين اأ�ضًدا �ضجاًعا، واالأ�ضد كما هو معروف ال يفرت�ضه 
اأحد!! وقد اأح�ضنا الظن فال ت�ضمِتي بنا االأعداء، فاإن العدو ي�ضتهزئ بنا 

وي�ضحك حينما يفرت�س اأ�ضًدا من اأ�ضودنا مثلك.

و�ض�ئل ال�ضرك التي حذر منه� علم�ء احلن�بلة

لقد اهتم االإمام اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل تعاىل - اأ�ضد االهتمام 
مب�ضاألة �ضد الذرائع؛ وذلك ثابت عنه كما قال القرطبي - رحمه اهلل - : 
واأ�ضحابه،  مالك  االإمام  الذرائع وحمايتها هو مذهب  ب�ضد  "والتم�ضك 

واأحمد بن حنبل".
وجاء عن االإمام اأحمد - رحمه اهلل - وبع�س اأتباعه، النهي عما 

هو من و�ضائل ال�ضرك.
عليها،  والكتابة  وتعليتها،  عليها،  والبناء  القبور  كتج�ضي�س 
وال�ضالة  عليها،  وال�ضجود  للدعاء،  وا�ضتقبالها  م�ضاجد،  واتخاذها 
وو�ضع  عليها،  واجللو�س  واإ���ض��راج��ه��ا،  وتبخريها،  تقبيلها،  عندها، 
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واال�ضت�ضفاء  به،  والطواف  القبور،  وك�ضوة  عليها،  واخليمة  الف�ضطاط 
برتبته من االأمرا�س والتم�ضح به، و�ضد الرحل اإليه. 

ال�ضعور ب�لنهزام والهوان وا�ضت�ضغ�ر الهمم

ال اأظن اأن هناك عائًقا اأهدر كًما هائاًل من طاقات ال�ضباب كعائق 
االنهزام النف�ضي، واإح�ضا�س ال�ضاب بالق�ضور وعدم القدرة على م�ضاركة 
املجتمع يف تطوره وازدهاره، وبالتال يدفعه هذا ال�ضعور املنهزم للتوجه 

اإىل �ضفا�ضف االأمور واأراذلها. 
ملسو هيلع هللا ىلص:  عن اأبي �ضعيد اخلدري - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال النبي 
»ال يحقر اأحدكم نف�ضه« قالوا: يا ر�ضول اهلل، كيف يحقر اأحدنا نف�ضه؟ 
قال: »يرى اأمر اهلل عليه فيه مقال، ثم ال يقول فيه، فيقول اهلل عز وجل 
فاإياي  النا�س، فيقول:  اأن تقول، قال: خ�ضية  القيامة: ما منعك  له يوم 
ملسو هيلع هللا ىلص: »احر�س على ما ينفعك وا�ضتعن باهلل  اأن تخ�ضى« وقال  كنت اأحق 

وال تعجز ...«.
ال�ضمو  معاين  اأجمل  �ضطروا   - عليهم  اهلل  ر�ضوان   - وال�ضحابة 
منك�ًضا  االإن�ضان  يجعل  الذي  الكاذب  بالتوا�ضع  يعرتفوا  فلم  النف�ضي، 
ومواطن  والتوا�ضع  التذلل  مواطن  ميزوا  اإنهم  بل  حال،  كل  يف  راأ�ضه 
العزة والكربياء و�ضحذ النف�س واالعتزاز بها ... كان عثمان - ر�ضي اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قد قال:  اأن ر�ضول اهلل  "األ�ضتم تعلمون  عنه - يقول معتًزا بنف�ضه: 
»من حفر بئر رومة فله اجلنة؟« فحفرتها. األ�ضتم تعلمون اأنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

www.alukah.net



225 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

»من جهز جي�س الع�ضرة فله اجلنة؟« فجهزته. قال: ف�ضدقوه مبا قال«. 
قال ابن حجر - رحمه اهلل - : "وفيه جواز حتدث الرجل مبناقبه 
عند االحتياج اإىل ذلك دفع م�ضرة اأو حت�ضيل منفعة، واإمنا يكره ذلك 

عند املفاخرة واملكاثرة والعجب".
وهذا يو�ضف - عليه ال�ضالم - يقول عنه نف�ضه: زب ڄ ڃ  ڃ 

ڃڃ چچ چ رب )يو�ضف: 55(.
هكذا كان ال�ضلف - رحمهم اهلل - ال يغفلون جانب االأنفة و�ضموخ 
النف�س ويرمتون با�ضم التوا�ضع يف اأح�ضان ال�ضعف واالنهزام واالنك�ضار 

الدائم الذي يورث املجتمع عدم الثقة برجاله و�ضبابه. 

طالقة الوجه

اإ�ضراقه حني مقابلة اخللق، و�ضد ذلك عبو�س  الوجه هو  طالقة 
من  حتقرن  »ال   :- وال�ضالم  ال�ضالة  عليه   - النبي  قال  ولهذا  الوجه. 
املعروف �ضيًئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق«. وقد روي عن ابن عبا�س - 

ر�ضي اهلل عنهما - اأنه �ضئل عن الرب فقال: وجه طلق ول�ضان لني.
وقد نظمه بع�س ال�ضعراء فقال:

ه���ني  ��������ض�������يء  ال�����������رب  اإن  ب������ن������ي 
وج�����������ه ط�����ل�����ي�����ق ول���������������ض�������ان ل���ني 

املودة واملحبة  النا�س وجتذب  ال�ضرور على  الوجه تدخل  فطالقة 
وتوجب ان�ضراح ال�ضدر منِك وممن يقابلِك.
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ين�ضرحون  وال  منِك،  ينفرون  النا�س  فاإن  عبو�ضة،  كنِت  اإذا  لكن 
باجللو�س اإليِك، وال بالتحدث معِك، ورمبا ت�ضابني بعقد نف�ضية، ورمبا 
ت�ضابني باملر�س اخلطري وهو ما ي�ضمى بال�ضغط، فاإن ان�ضراح ال�ضدر 
وطالقة الوجه من اأجنع العقاقري املانعة من هذا الداء؛ ولهذا ين�ضح 
ذلك  الأن  ويغ�ضبه،  يثريه  عما  يبتعد  باأن  الداء  بهذا  ابتلي  من  االأطباء 
هذا  على  تق�ضي  الوجه  وطالقة  ال�ضدر  فان�ضراح  مر�ضه،  يف  يزيد 

املر�س، ويكون بذلك االإن�ضان حمبوًبا اإىل اخللق كرمًيا عليهم. 
هذه هي االأ�ضول الثالثة التي يدور عليها ح�ضن اخللق يف معاملة 

اخللق. 

عدم روؤية الثمرة لدى الداعية

ونهاًرا،  لياًل  الدعوية  اأن�ضطته  يف  الداعية  ي�ضتمر  اأن  هو  املعنى: 
�ضًرا وجهًرا من حيث التوجيه واالإر�ضاد والوعظ والتذكري بالعديد من 
الو�ضائل الدعوية، ثم ال يرى جلهده ثمرة وا�ضحة له اأمام ناظريه؛ فاإذا 

به يتقاع�س عن اال�ضتمرار وامل�ضي يف دعوته، فاإما اأن يك�ضل اأو يرتك. 
املظاهر: 

1- فقد احلما�س للدعوة فكرًيا وبدنًيا. 
2- عدم التجديد واالبتكار يف الو�ضائل الدعوية. 

3- االنعزال عن جمموعة العمل الدعوية ون�ضاطاتها. 
4- التخذيل لغريه من الدعاة باأن العمل ال فائدة منه وال ثمرة له، 
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واالن�ضغال بالنف�س وترك االآخرين. 
ابتعدوا  النا�س  واأن  والتثبيط،  والوهن  الك�ضل  عبارات  تف�ضي   -5

عن النهج ال�ضليم، وال اأمل يف رجعتهم اإليه، وهكذا. 
االأ�ضباب: 

واأنه ماأمور بالعمل ومل  1- عدم فهم دور الداعية ب�ضكل وا�ضح، 
يكلف بالنتائج. 

2- قلة العلم بحال االأنبياء - عليهم ال�ضالة وال�ضالم -من حيث 
واأن هناك من  اأمثال نوح - عليه ال�ضالم -،  عدم اال�ضتجابة الأقوالهم 

االأنبياء من ياأتي يوم القيامة ولي�س معه اأحد. 
من  للداعية  يظهر  ال���ذي  ال�ضلبي  اجل��ان��ب  على  ال��رتك��ي��ز   -3
الكثري  اأحوال  تغري  االأمور، من حيث  بواطن  النظر يف  االأ�ضخا�س دون 

من املدعوين اإىل حال اأف�ضل مما كانوا عليه من قبل. 
4- النظر اإىل غريه من الدعاة الذين ظهرت ثمار الهداية على 

كثري من مدعويهم عدم النظر يف و�ضائلهم وطرقهم الدعوية. 
5- عدم اهتمام امل�ضئول بعالج هذا اخللل يف حياة الداعية مبكًرا. 

العالج: 
1- غر�س مبداأ اأن امل�ضلم مطالب بالعمل بغ�س النظر عن النتيجة؛ 

فعليه هداية الداللة، واأما هداية التوفيق فمن اهلل - عز وجل. 
2- اال�ضتفادة من اأهل اخلربة يف جمال الدعوة والتاأ�ضي بهم يف 

الو�ضائل وال�ضبل واالأن�ضطة الدعوية. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة228

3- االهتمام بالدعاة من قبل م�ضئول وموجهي الن�ضاط الدعوي، 
وعالج مثل هذه ال�ضلبيات يف حياة الدعاة مبكًرا. 

4- التاأمل يف �ضري امل�ضلحني على مر الع�ضور من اأنبياء - عليهم 
ال�ضالة وال�ضالم -ودعاة م�ضلحني و�ضريهم مع اأقوامهم. 

5- بث روح االأمل والتفاوؤل يف النفو�س واإبعاد روح الت�ضاوؤم. 

الواقع الأليم وت�أثريه على الداعية

املعنى: اأن يعي�س الداعية وهو يتاأمل ويتاأمل للواقع الفعلي للب�ضرية 
من حيث االنحراف عن منهج اهلل القومي، فننظر اإىل قلة امل�ضتم�ضكني 
�ضالح  من  يائ�ضة  حالة  داخله  فتتولد  له؛  املجانبني  كرثة  واإىل  بالدين 

الب�ضرية. 
على  ال�ضغوط  اأ�ضباب  اأهم  من  وهذا  العمل؛  عن  يقعد  وعندها 

الداعية. 
املظاهر: 

1- القعود عن العمل الدعوي والتخلف عن االأن�ضطة. 
ال  باأنه  فيها  يعي�س  التي  البيئة  واقع  اإىل  الت�ضاوؤمية  النظرة   -2

�ضالح لهذا الف�ضاد. 
3- البعد عن تطوير الذات والوقوف بها يف مكانها. 

4- توقف نف�ضية الداعية عن االإبداع واالبتكار الدعوي. 
5- ترك الدعوة العامة بالكلية اأو معظمها واالقت�ضار على نف�ضه 
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ومن هو معهم.
االأ�ضباب: 

1- املتابعة امل�ضتمرة ملاآ�ضي واأمرا�س االأمة. 
2- وجود رفقة تركز على هذا العن�ضر الت�ضاوؤمي دون غريه. 

3- البعد عن التفاوؤل واأنه هو املنهج القومي الذي علمه اهلل - جل 
وعال - اأنبياءه - عليهم ال�ضالة وال�ضالم -. 

4- الواقع الفعلي الأحوال واأو�ضاع النا�س. 
5- القعود عن تغيري احلال الراهن، واال�ضت�ضالم لل�ضعف املوجود 

يف االأمة. 
العالج: 

ملسو هيلع هللا ىلص  اإيجابية متفائلة، كما كان النبي  الواقع نظرة  اإىل  1- النظر 
يحب الفاأل احل�ضن. 

2- االن�ضغال بق�ضية االإ�ضالح وحماربة الف�ضاد. 
3- مرافقة �ضحبة طيبة تعرف الواقع وتنظر اإىل امل�ضتقبل مبزيد 

عمل واإ�ضرار. 
4- متابعة اأخبار ومو�ضوعات اخلري يف املجتمعات واالأفراد. 

5- معرفة التاريخ ودرا�ضة ال�ضرية وا�ضتخراج العرب والفوائد من 
االأحداث التي مرت باالأمة وكيف مت تغيريها. 
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احل�جة ال�ضديدة اإىل الدعوة

اأن العامل  اأو ب�ضرية  اأدنى علم  "لي�س من اخلايف على كل من له 
االإ�ضالمي اليوم، بل العامل كله يف اأ�ضد احلاجة اإىل الدعوة االإ�ضالمية 
لهم  وتو�ضح  االإ���ض��الم،  حقيقة  للنا�س  ت�ضرح  التي  اجللية  الوا�ضحة 
اإال اهلل". ومعنى �ضهادة  اإله  "ال  وت�ضرح لهم معنى  اأحكامه وحما�ضنه، 
اأكرث اخللق مل يفهموا هاتني ال�ضهادتني  "اأن حممًدا ر�ضول اهلل"؛ فاإن 
كما ينبغي، ولذلك دعوا مع اهلل، وابتعدوا عنه، اإن هاتني ال�ضهادتني هما 

اأ�ضل الدين، واأ�ضا�س امللة، وقاعدة االإ�ضالم التي عليها مداره". 
دين  بيان  اإىل  احلاجة  اأ�ضد  يف  كله  العامل  بل  اليوم،  "امل�ضلمون 
اليوم ولو  النا�س  اهلل، واإظهار حما�ضنه، وبيان حقيقته، واهلل لو عرفه 
عرفه العامل على حقيقته، لدخلوا فيه اأفواًجا اليوم، كما دخلوا اأفواًجا 

بعدما فتح اهلل على نبيه مكة، عليه ال�ضالة وال�ضالم". 
االإ�ضالمي  املجتمع  االإ�ضالح،  اإىل  احلاجة  اأ�ضد  يف  "واملجتمع 
اأ�ضد  االإ���ض��الم��ي يف  املجتمع  اأخ�����س  ب��وج��ه  ول��ك��ن  االإ���ض��الم��ي،  وغ��ري 
احلاجة اإىل اأن ي�ضري على النهج القومي، واأن ياأخذ بالعوامل واالأ�ضباب 
والو�ضائل التي بها �ضالحه، واأن ي�ضري على النهج الذي �ضار عليه خرية 
هذه االأمة، خليل الرحمن و�ضفوته من عباده، حممد بن عبداهلل - عليه 

ال�ضالة وال�ضالم".
اأهم  من  اهلل  اإىل  ال��دع��وة  اأن  علم  طالب  لكل  يت�ضح  "وبذلك 
املهمات، واأن االأمة يف كل زمان ومكان يف اأ�ضد احلاجة اإليها، بل يف اأ�ضد 
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ال�ضرورة اإىل ذلك. 
الأن اجلهاد اليوم مفقود يف غالب املعمورة، والنا�س يف اأ�ضد احلاجة 
اأهل  على  فالواجب  وال�ضنة،  الكتاب  �ضوء  على  واملر�ضدين  الدعاة  اإىل 
العلم اأينما كانوا اأن يبلغوا دعوة اهلل، واأن ي�ضربوا على ذلك، واأن تكون 
ال�ضالة  عليه   - ال�ضحيحة  ر�ضوله  و�ضنة  كتاب اهلل  نابعة من  دعوتهم 
 - ال�ضالح  ال�ضلف  ومنهج  واأ�ضحابه،  الر�ضول  وعلى طريق   - وال�ضالم 

ر�ضي اهلل عنهم -". 

الدعوة واجب من؟

امل�ضلمني  وحكام  العلماء  من  القادرين  جميع  على  "الواجب 
يف  كافة  العامل  اإىل  البالغ  ي�ضل  حتى   - وجل  عز   - اهلل  اإىل  والدعاة 
البالغ  هو  وهذا  النا�س،  ي�ضتعملها  التي  باللغات  املعمورة  اأنحاء  جميع 

الذي اأمر اهلل به، قال اهلل - �ضبحانه وتعاىل - لنبيه: زب ڃ چ چ 
البالغ،  عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  فالر�ضول   .)67 )املائدة:  رب  ڇڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ 
 ،- عليهم  و�ضالمه  اهلل  �ضلوات   - البالغ  عليهم  جميًعا  الر�ضل  وهكذا 
وعلى اأتباع الر�ضل اأن يبلغوا، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بلغوا عني ولو اآية«. وكان 
من  اأوع��ى  مبلغ  فرب  الغائب  ال�ضاهد  »فيبلغ  يقول:  النا�س  خطب  اإذا 
�ضامع«. فعلى جميع االأمة حكاًما وعلماء وجتاًرا وغريهم اأن يبلغوا عن 
اهلل وعن ر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص هذا الدين، واأن ي�ضرحوه للنا�س ب�ضتى اللغات احلية 

امل�ضتعملة ... اإلخ". 
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اأ�ضن�ف املدعوين وطريقة دعوتهم

املدعوون اأ�ضناف كثرية وطبقات خمتلفة: 
1- "فمنهم الراغب يف اخلري، ولكنه غافل قليل الب�ضرية فيحتاج 
اإىل دعوته بحكمة: وهي تفهيمه احلق واإر�ضاده اإليه وتنبيهه على ما فيه 
من امل�ضلحة العاجلة واالآجلة، فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته 

وجهله ويبادر اإىل احلق". 
يحتاج  فمثل هذا  بغريه،  امل�ضتغل  املعر�س عن احلق  "ومنهم   -2
اإىل املوعظة احل�ضنة بالرتغيب والرتهيب والتنبيه على ما يف التم�ضك 
ال�ضقاء  من  خالفه  يف  ما  وعلى  واالآجلة  العاجلة  امل�ضالح  من  باحلق 
والف�ضاد �ضيئ العواقب، ولعله بهذا يجيب اإىل احلق ويرتك ما هو عليه 
من الباطل. وال ريب اأن هذا املقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه اإىل 
مزيد من ال�ضرب واحللم والرفق باملدعو تاأ�ضًيا باإمام الدعوة وهو حممد 

بن عبداهلل ملسو هيلع هللا ىلص". 
3- "الطبقة الثالثة من النا�س من له �ضبهة قد حالت بينه وبني فهم 
احلق واالنقياد له فهذا يحتاج اإىل مناق�ضة وجدال بالتي هي اأح�ضن حتى 
يفهم احلق وتنزاح عنه ال�ضبهة. ومثل هذا يجب على الداعي اأن يرفق به  
اأكرث من الذين قبله واأن ي�ضرب على مناق�ضة واقتالع جذور ال�ضبهة من 
قلبه؛ وذلك باإي�ضاح االأدلة الدالة على احلق وتنويعها و�ضرحها �ضرًحا 
وافًيا جلًيا، على ح�ضب لغة املدعو وعرفه؛ اإذ لي�س كل اأحد يفهم اللغة 
العربية فهًما جيًدا واإن كان من اأهل العلم، فاإنه قد يدخل عليه من لغته 
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وعاداته وعادة قومه ما يلب�س عليه املعنى الذي اأراده ال�ضارع فيح�ضل 
بذلك خطاأ كبري وقول على اهلل ور�ضوله بغري علم. وال يخفى على من له 
اأدنى ب�ضرية ما يرتتب على ذلك من الف�ضاد الكبري يف الدنيا واالآخرة، 
ومن هنا يعلم الداعي اإىل اهلل - تعاىل - اأنه يف حاجة �ضديدة اإىل الفقه 
يف الدين والب�ضرية باأحكام ال�ضريعة واملعرفة بلغة املدعوين وعرفهم؛ 
وذلك يوجب عليه التو�ضع يف فهم الكتاب وال�ضنة والعناية مبعرفة ما اأراد 
ا - بدرا�ضة اللغة العربية و�ضرية النبي  اهلل ور�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص والعناية - اأي�ضً
ملسو هيلع هللا ىلص من حني بعثه اهلل اإىل اأن قب�ضه اإليه درا�ضة وافية؛ حتى يتمكن بذلك 
من اإر�ضاد االأمة اإىل ما دل عليه كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص من اأخالق 

واأعمال وعلى ح�ضب اجتهاده وعمله و�ضربه يكون حظه من الثناء". 
الدعوة،  على  �ضرهم  من  يخ�ضى  الذين  والكبار  "امل�ضئولون   -4
وامل�ضافهة  بالكتابة  ويدعون  ويوجهون،  احل�ضن،  باالأ�ضلوب  ين�ضحون 
 :- �ضبحانه   - ق��ال  كما  واأمرائها  وقادتها  ورجالها  االأم��ة  اأعيان   من 
رب  ٹٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ   زب 
-عليهما  وه��ارون  ملو�ضى   - �ضبحانه   - قال  وكما   .)159 عمران:  )اآل 

ال�ضالة وال�ضالم-، ملا بعثهما اإىل فرعون: زب ہ ہھ ھ  ھ ھے 
ے ۓ رب )طه: 44(. 

5- "والكافر يدعى اإىل اهلل، ويبني له اأن اهلل خلقه لعبادته، واأن 
الواجب عليه الدخول يف االإ�ضالم واالأخذ مبا جاء به نبي الهدى عليه 

اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم". 
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متى يلج�أ الداعية اإىل ال�ضدة والغلظة؟

الدعوة بالعنف وال�ضدة �ضررها اأكرث، واإمنا الواجب وامل�ضروع هو 
االأخذ مبا بينه اهلل - عز وجل - يف �ضورة النحل وهي قوله - �ضبحانه -: 
زب ہ ہ  ہ ہ ھ  رب )النحل: 125(. اإال اإذا ظهر من املدعو 
العند والظلم، فال مانع من االإغالظ عليه كما قال اهلل - �ضبحانه -: 
 ،)9 )التحرمي:  رب  ڎڈ   ڎ  ڌ  ڌ   ڍڍ  ڇ  زب 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  زب   :- ت��ع��اىل   - وق���ال 
ڀڀڀ ڀٺ رب)العنكبوت: 46 (.

من  وغ��ريه  الكاتب  يعلم  واالأح��ادي��ث  االآي��ات  من  تقدم  "فمما 
والغلظة  باللني يف حمله  الكاملة جاءت  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأن  القراء 
باللني  يت�ضف  اأن  اهلل  اإىل  للداعية  امل�ضروع  واأن  جمالهما،  يف  وال�ضدة 
اأكمل يف نفع دعوته والتاأثر بها كما  والرفق واحللم وال�ضرب؛ الأن ذلك 
اأمره اهلل بذلك واأر�ضد اإليه ر�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص واأن يكون على علم وب�ضرية فيما 

زب ڇ ڇ  ڍ ڍ  لقول اهلل - �ضبحانه -:  وينهى عنه  اإليه  يدعو 
ڌڌڎ ڎ ڈ رب )يو�ضف: 108(.

احلاجة  عند  اإال  والغلظة  ال�ضدة  اإىل  يلجاأ  اأن  للداعية  ينبغي  وال 
يكون  وبذلك  االأوىل،  بالطريقة  املق�ضود  ح�ضول  وع��دم  وال�ضرورة 
الداعي اإىل اهلل - �ضبحانه - قد اأعطى املقامني حقهما وتر�ضم هدي 

ال�ضريعة يف اجلانبني.
لعباده  والنا�ضحني   - �ضبحانه   - اهلل  اإىل  الدعاة  على  والواجب 
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اأن يتخريوا االأ�ضاليب املفيدة والعبارات التي لي�س فيها عنف وال تنفري 
قبوله  اإىل  ان�ضياع من خالف احلق  ورائها  والتي يرجى من  من احلق 
يف  ي�ضلك  واأال  الباطل،  من  عليه  هو  عما  والرجوع  واإيثاره  به،  والر�ضا 

دعوته امل�ضالك التي تنفر من احلق وتدعو اإىل رده وعدم قبوله".

دور املراأة يف الدعوة

املراأة هي كالرجل عليها الدعوة اإىل اهلل واالأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر؛ الأن الن�ضو�س من القراآن الكرمي، وال�ضنة املطهرة تدل على 
ذلك، وكالم اأهل العلم �ضريح يف ذلك، فعليها اأن تدعو اإىل اهلل، وتاأمر 
الرجل،  التي تطلب من  ال�ضرعية،  باالآداب  املنكر  باملعروف وتنهي عن 
ال�ضرب؛  وقلة  اجل��زع  اهلل  اإىل  الدعوة  عن  يثنيها  اأال  ذلك  مع  وعليها 
الحتقار بع�س النا�س لها اأو �ضبهم لها اأو �ضخريتهم منها، بل عليها اأن 
تتحمل وت�ضرب، ولو راأت من النا�س ما يعد نوًعا من ال�ضخرية واال�ضتهزاء، 
للعفة واحلجاب عن  اأن تكون مثااًل  اآخر، وهو  اأمًرا  اأن ترعى  ثم عليها 
العناية  مع  دعوتها  تكون  بل  االختالط،  عن  وتبتعد  االأجانب،  الرجال 
بالتحفظ من كل ما ينكر عليها، فاإن دعت الرجال دعتهم وهي متحجبة 
من دون خلوة باأحد منهم، واإن دعت الن�ضاء دعتهن بحكمة، واأن تكون 
نزيهة يف اأخالقها و�ضريتها؛ حتى ال يعرت�ضن عليها، ويقلن: ملاذا مل تبداأ 

بنف�ضها؟!
النا�س به، واأن تكون  اللبا�س الذي قد تفنت  اأن تبتعد عن  وعليها 
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بعيدة عن كل اأ�ضباب الفتنة، من اإظهار املحا�ضن، وخ�ضوع يف الكالم، 
مما ينكر عليها، بل تكون عندها العناية بالدعوة اإىل اهلل على وجه ال 

ي�ضر دينها وال ي�ضر �ضمعتها".
يف  كبرًيا  واأثًرا  االإ�ضالم،  يف  رفيعة  مكانة  امل�ضلمة  للمراأة  "فاإن 
اإذا  ال�ضالح،  املجتمع  بناء  يف  االأوىل  املدر�ضة  فهي  م�ضلم،  كل  حياة 
الأن  ملسو هيلع هللا ىلص؛  نبيه  و�ضنة  اهلل  كتاب  من  هدى  على  ت�ضري  امل��راأة  هذه  كانت 
التم�ضك بهما يبعد كل م�ضلم وم�ضلمة عن ال�ضالل يف كل �ضيء، و�ضالل 
االأمم وانحرافها ال يح�ضل اإال بابتعادها عن نهج اهلل - �ضبحانه وتعاىل 
- وما جاء به اأنبياوؤه ور�ضله - عليهم ال�ضالة وال�ضالم - قال ملسو هيلع هللا ىلص: »تركت 

فيكم اأمرين لن ت�ضلوا ما مت�ضكتم بهما كتاب اهلل و�ضنتي«

اأيته� امل�ضلم�ت

عن  احلديث  كرثة  ميل  ال  الغيورة  والغرة  ال�ضادقات،  املوؤمنات 
ماآ�ضي امل�ضلمني، وانتهاك حقوقهم، و�ضلب اأرا�ضيهم؛ الأن الكاأ�س تفي�س 
عند امتالئها، وال بد من �ضكوى اإىل ذي مروءة يوا�ضيِك اأو ي�ضليِك، اأو 
نقطة  اأ�ضبحت  اليوم  امل�ضلمني  ماآ�ضي  الأن  لِك؛  يتوجع  تقدير  اأقل  على 
وك�ضف  امتحان  حمطة  و�ضاحتها  االإ�ضالمي،  اجلهاد  ميدان  يف  ارتكاز 

لقوة امل�ضلمني وغريتهم على دينهم واأوطانهم وحرماتهم. 
ونحن من هذا احلديث ل�ضنا ننقب عن نائحة م�ضتاأجرة ت�ضمعنا 
نحيبها، وال عن ظئر عارية موؤداة، تودع ق�ضايانا ترائبها؛ الأن البكاء ال 
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ولكن  امل�ضيبة،  يدفع  ال  واحلزن  الغائب،  يرد  ال  واالأ�ضف  امليت،  يحيي 
ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  متابعة  مع  واالإخ��ال���س  وال�ضدق  النجاح،  مفتاح  العمل 
رب  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب  ودرجاته:  الفالح  �ضلم 

)التوبة: 105(. 

يعرفون نعمة اهلل .. ثم ينكرونه�

عليِك  اهلل  نعمة  ل��رتي  املجانني(  )م�ضت�ضفى  املار�ضتان  زوري 
بالعقل. 

زوري عيادة املر�ضى لرتي نعمة اهلل عليِك بالعافية. 
زوري املقربة لرتي نعمة اهلل عليِك باحلياة. 

زوري ال�ضجن لت�ضاهدي نعمة اهلل عليِك باحلرية. 
انظري اإىل الكافر لتب�ضري نعمة اهلل عليِك باالإميان. 

انظري اإىل املقعد امل�ضلول لرتي نعمة اهلل عليِك بامل�ضي. 
�ضاهدي االأعمى لرتي نعمة اهلل عليِك بال�ضرب. 

التفِت لالأ�ضم لتب�ضري ف�ضل اهلل عليِك بال�ضمع. 
تاأملي يف االأبكم لرتي نعمة اهلل عليِك بالنطق. 

طالعي االأبر�س واالأبهق لتعلمي نعمة اهلل عليِك باجللد احل�ضن.
زب ک ک ک ک گ  رب )النحل: 83(.

نعمة العقل وما اأدراِك ما العقل؟ هل فكرِت يف عقلِك وكيف اأنعم 
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اهلل به عليِك؟! هل وقفِت مرة واحدة تتاأملني ف�ضل اهلل عليِك بالعقل؟! 
هل �ضاألِت نف�ضِك عن موهبة العقل وقيمة العقل ومكانة العقل؟!

ي� �ضيعة الأعم�ر مت�ضي �ضبهلال ..!

اأخواتي: ما من املوت بد، باب البقاء يف الدنيا قد �ضد، كم قد يف 
القرب قد قد؟ كم خد يف االأخدود خد؟.

لئن  فقال:  رج��اًل  عزى  امل��ري،  "�ضاحًلا  �ضهدت  االأ�ضمعي:  قال 
كانت م�ضيبتك بابنك مل حتدث لك موعظة يف نف�ضك، فهي هينة يف 

جنب م�ضيبتك بنف�ضك فاإياها فابك!
فيا عجًبا للمغالط نف�ضه، الذي ال يعد برفيقه، وال يتعظ ب�ضديقه، 
وال يتزود لطريقه، فريى وكاأنه ما راأى، وي�ضمع وكاأنه ما �ضمع. قال االإمام 

اأحمد بن حنبل: "من علم اأنه اإذا مات ن�ضى، اأح�ضن ومل ي�ضيء". 

من بدع اجلن�ئز

1- و�ضع اأردية على اجلنائز مكتوب عليها بع�س االآيات القراآنية. 
2- يقوم بع�س املتبعني للجنائز بقولهم: وحدوه وكربوه. 

3- االآذان واالإقامة يف القرب قبل و�ضع امليت فيه. 

4- الوقوف باجلنازة يف حي املدعي لقراءة الفاحتة. 
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زي�رة القبور

- زيارة القبور ثالثة اأنواع، هي:
1- م�ضروعة، وهو اأن يزورها للدعاء الأهلها اأو لتذكرة االآخرة. 

للذبح عندها؛  اأو  لل�ضالة عندها  اأو  للقراءة عندها  تزار  اأن   -2
فهذه بدعة ومن و�ضائل ال�ضرك. 

3- اأن يزورها للذبح للميت والتقريب اإليه بذلك، اأو لدعاء امليت 
من دون اهلل، اأو لطلب املدد منه اأو الغوث اأو الن�ضر؛ فهذا �ضرك اأكرب. 

هجر القراآن الكرمي

القراآن الكرمي هادي الب�ضرية ومر�ضدها ونور احلياة ود�ضتورها، 
اإىل   - ملسو هيلع هللا ىلص  واأم��ي  باأبي هو   - االأم��ة  ه��ذه  ر�ضول  ا�ضتكى  ذل��ك فقد  وم��ع 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  زب  فقال:  للقراآن،  قومه  هجران   رب��ه 
امل�ضلمني يف  لو علم بحال كثري من  ۅ رب )الفرقان: 30(، فماذا 

زمن كرث فيه اخلالف وال�ضقاق لبعدهم عن كتاب ربهم - عز وجل -.
يعرف  امل�ضلمني ال  كثرًيا من  نرى  اأن   - املوؤ�ضف حًقا   - اإنه واهلل 

القراآن اإال يف رم�ضان.. األي�س هذا من الهجر لهذا الكتاب العظيم ..؟ 
اأختي الكرمية.. وحتى تعريف هجر القراآن الكرمي فهو على اأنواع: 

1- ترك االإميان به وت�ضديقه. 
2- ترك تدبره وتفهمه. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة240

3- ترك العمل به وامتثال اأوامره واجتناب زواجره. 
4- العدول عنه اإىل غريه من �ضعر اأو قول اأو غناء اأو لهو اأو كالم، 

اأو طريقة ماأخوذة من غريه.

ال�ضحر

وا�ضتمر  مبر�س،  اأ�ضيبت  اإذا   - اهلل  هداهن   - الطالبات  بع�س 
معها فرتة، اأخذها اأهلها اإىل ال�ضحرة وامل�ضعوذين، وهذا من الكبائر، 
ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  ال�ضياطني.  اإىل  بها  يتقرب  التي  الكفرية  باالأفعال  وياأمرها 
يقول: »من اأتى كاهًنا ف�ضدقه مبا يقول فقد كفر مبا اأنزل على حممد« 
الكفر،  اإىل  يوؤدي  هوؤالء  فت�ضديق  االألباين.  و�ضححه  ال�ضنن  اأهل  رواه 
ويزيد املر�س والبالء؛ الأن اهلل - تعاىل - مل يجعل �ضفاء اأمته فيما حرم 

عليها. 

الحتف�ل ب�أعي�د الكف�ر

بها،  وتهنئتهم  فيها،  وم�ضاركتهم  الكفار،  باأعياد  االحتفال  اإن 
املوؤمنني  عباده  و�ضف   - وجل  عز   - اهلل  الأن  املحرمات؛  من  ذلك  كل 
باجتناب الزور فقال: زب ک ک کک  رب )الفرقان: 72(، 
واأعياد هوؤالء واحتفاالتهم من الزور البني والبهتان الوا�ضح، فعلى الفتاة 
املوؤمنة اأن تبتعد عن تلك االأعياد وال ت�ضارك فيها باأي نوع من امل�ضاركة، 
االأعياد، قال  "عيد احلب" و"الكري�ضما�س" وغري ذلك من  ومن ذلك 
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جت   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  زب  تعاىل: 
حت خت متىت يتجث مث ىث يثحجمج جح  رب)املائدة: 57(. 

التقليد والت�ضبه

اأختي الطالبة: اإن مما يفطر القلب، ويدمي العني، ويحزن الفوؤاد؛ 
وامل�ضروع يف  املاألوف  الطالبات خرجن عن  كثرًيا من  االإن�ضان  يرى  اأن 
مالب�ضهن واأ�ضكالهن وزينتهن وق�ضات �ضعورهن، واأخذن يقلدن من ال 
خالق لهن من �ضقطة الن�ضاء الالتي تن�ضر �ضورهن يف املجالت الهابطة 
وتربجها  زينتها  بكامل  املراأة  تلك  فتظهر  ال�ضالة،  الف�ضائيات  اأو عرب 
ال�ضباب  وتفنت  الف�ضيلة،  اأرك���ان  وتقو�س  االأخ���الق،  لتهدم  وعريها 

والفتيات على حد �ضواء.
املتعمد،  التغريب  لهذا  االإ�ضالم  فتاة  ت�ضتجيب  اأن  لالأ�ضف  ويا 
فتنزل من عليائها وقمتها ال�ضاخمة لتقلد تلك املراأة التي باعت نف�ضها 
كل  يف  تقليدها  الفتاة  تلك  فتحاول  قليل،  الدنيا  من  بعر�س  لل�ضيطان 
الفتيات  بع�س  اأن  قراأنا  حتى  ذلك،  يحدث  اأن  ن�ضدق  كنا  وما  �ضيء، 
ولعن بق�ضة �ضعر غريبة اأطلق عليها: "ق�ضة كلب ديانا" وهناك ق�ضة 
ال�ضرف  لها  اهلل  اأراد  التي  العقول  هذه  من  هلل  جاك�ضون" ويا  "مايكل 
هذا  اإىل  و�ضلت  حتى  واالنحطاط،  الدناءة  اإال  فاأبت  وال�ضمو،  والرفعة 

القدر البغي�س من التقليد والتبعية. 
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ال�ضخرية وال�ضتهزاء

اأختي الطالبة: بع�س الطالبات - هداهن اهلل - جعلن من ال�ضخرية 
ا  واال�ضتهزاء بزميالتهن ومعلماتهن مادة لل�ضحك والت�ضلية، وهذا اأي�ضً

من كبائر الذنوب واالآثام، قال تعاىل: زب ى ى ائ ائەئ  ەئوئ 
جئ  ی  ییی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  

حئ مئ ىئ يئجب رب )احلجرات: 11(. 
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا مع�ضر من اآمن بل�ضانه ومل يدخل االإميان يف 
قلبه، ال توؤذوا امل�ضلمني، وال تعريوهم، وال تتبعوا عوراتهم« رواه الرتمذي.
وقد توؤدي ال�ضخرية واال�ضتهزاء اإىل الكفر - والعياذ باهلل - اإذا 
�ضعائر  من  �ضعرية  ب��اأي  اأو  باحلجاب،  اأو  باالإ�ضالم،  الفتاة  ا�ضتهزاأت 
واحذري  ل�ضانك،  عليك  واأم�ضكي  الطالبة،  اأختي  اهلل  فاتقي  االإ�ضالم، 
اأربي  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  امل�ضلمات، فقد  اأخواتك  اأعرا�س  اال�ضتطالة يف  من 

الربا؛ ا�ضتطالة الرجل يف عر�س اأخيه« رواه الطرباين.

عدم الهتم�م برتبية الفت�ة لنف�ضه�

اأداء  وال  والنوافل،  ال�ضلوات  وال حمافظة على  قراآن،  قراءة  فال 
�ضوم  اأو  قراآن  قراءة  اأو  نافلة  �ضالة  اأو  ليل  قيام  من  باأنواعها  للنوافل 
نافلة اأو غري ذلك، فاأهملت نف�ضها مع اأنها ملتحقة بالفتيات امللتزمات، 
ور�ضيت باأن تكتفي فقط باملظهر - اأي تكون ملتزمة يف مظهرها فقط - 
وهذا ما �ضبق اأن اأ�ضرنا اإليه من ت�ضميته بااللتزام االأجوف - ومثل هذه 

www.alukah.net



243 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

الفتاة تكون ملتزمة �ضكاًل، اأما م�ضموًنا فهي يف احلقيقة منتك�ضة، واإذا 
اأن ينتك�س  انتك�س الباطن فاإن انتكا�ضة الظاهر �ضهلة جًدا، �ضهل جًدا 
الظاهر بعد اأن ينتك�س الباطن، ويف الغالب اأنه ال يحدث انتكا�س الظاهر 
اإال بعد انتكا�س الباطن، وهذا هو ال�ضر يف اأنِك تفاجئني باأن تري بع�س 
على  النا�س  اأحر�س  ومن  النا�س  اأن�ضط  من  حت�ضبينهم  الذين  النا�س 
عبادة اهلل - �ضبحانه وتعاىل - ثم فجاأة جتدينهم قد انتك�ضوا، واحتفظوا 
بال�ضكل اخلارجي حتى اأتى اليوم الذي مل يبق لل�ضكل اخلارجي فائدة 

ا.  فاجنر االنتكا�س لل�ضكل اخلارجي اأي�ضً

الكم�ل الزائف

من  ت�ضجيًعا  التزامها  بداية  يف  جتد  امللتزمة  الفتاة  اأن  وذل��ك 
امل�ضرفة اأو ممن تقوم برتبيتها، قد جتد منهما ت�ضجيًعا ومدًحا لها مما 
على  املحافظة  عن  تغفل  فاإنها  ولذلك  الكمال؛  بلغت  قد  باأنها  يوهمها 
نف�ضها وامل�ضاركة يف اأعمال اخلري، وبذلك تغرت، ومن ثم تنتك�س، والعياذ 

باهلل. 

� � �ضحيحاً عدم فهم الفتي�ت امللتزم�ت فهماً

يدخلن  االلتزام عندما  بداأن يف  الالتي  الفتيات  بع�س  اأن  وذلك 
مع الفتيات امللتزمات ت�ضور لنف�ضها اأنها تدخل مع كائنات مالئكية ال 
يخطئن ويجب اأال يخطئن، مع اأن هوؤالء ب�ضر يخطئن وي�ضينب، نح�ضب 
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اأن �ضوابهن اأكرث من خطئهن، لكن ال يعني هذا اأن خطاأهن غري موجود، 
بل لهن اأخطاء قد تكرب وقد ت�ضغر، وقد تقل وقد تكرث، املهم اأنهن ب�ضر 

كغريهن من الب�ضر، لهن اأخطاء.
عندما تدخل هذه الفتاة معهن بهذا التفكري وبهذه ال�ضورة وتفاجاأ 
بوقوع خطاأ من بع�ضهن، بل رمبا تفاجاأ بوقوع اخلطاأ عليها، فيولد هذا 
�ضدمة هائلة يف حياتها، ويوؤثر عليها تاأثرًيا �ضلبًيا؛ مما يجعلها تنتك�س. 

من�ذج من حر�ص ال�ضلف على �ضالة اجلم�عة

1- عن ابن امل�ضيب قال: ما فاتتني ال�ضالة يف جماعة منذ اأربعني 
�ضنة. 

2- وعن عثمان بن حكيم �ضمعت �ضعيد بن امل�ضيب يقول: ما اأذن 
املوؤذن منذ ثالثني �ضنة اإال واأنا يف امل�ضجد. 

3- وعن ميمون بن مهران بلغني اأن �ضعيد بن امل�ضيب بقي اأربعني 
�ضنة مل ياأت امل�ضجد فيجد اأهله قد ا�ضتقبلوه خارجني من ال�ضالة. 

4- وعن ابن �ضهاب قال: قلت ل�ضعيد بن امل�ضيب: لو تبديت وذكرت 
له البادية وعي�ضها والغنم فقال: كيف ب�ضهود العتمة. 

5- وقال وكيع: من مل ياأخذ اأهبه لل�ضالة قبل وقتها مل يكن وقرها. 
ا: من تهاون بالتكبرية االأوىل فاغ�ضل يدك منه.  6- وقال اأي�ضً

7- وعن عبدالرحمن بن عامر قال: �ضمعت ربيعة بن يزيد يقول: 
ما اأذن املوؤذن ل�ضالة الظهر منذ اأربعني �ضنة اإال واأنا يف امل�ضجد، اإال اأن 
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ا اأو م�ضافًرا.  اأكون مري�ضً
8- وعن برد موىل ابن امل�ضيب قال: ما نودي بال�ضالة منذ اأربعني 

�ضنة اإال و�ضعيد يف امل�ضجد. 
اإليها  اإال واأنا  9- وعن عدي بن حامت قال: ما جاء وقت ال�ضالة 

باالأ�ضواق، وما دخل وقت �ضالة قط اإال واأنا لها م�ضتعد. 
10- وقد حث �ضفيان بن عيينة اإىل ال�ضعي ل�ضالة اجلماعة قبل 
النداء فقال: ال تكن مثل عبد ال�ضوء ال ياأتي حتى يدعى.. ائت ال�ضالة 

قبل النداء. 
قد  النا�س  اإن  ل��ه:  فقيل  امل�ضجد  مهران  بن  ميمون  واأت��ى   -11
ان�ضرفوا فقال: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون لف�ضل هذه ال�ضالة اأحب اإل 

من والية العراق. 
12- وعن نافع اأن عبداهلل بن عمر - ر�ضي اهلل عنهما - كان اإذا 

فاتته الع�ضاء يف جماعة اأحيا بقية ليلته. 
13- وعن �ضعيد بن امل�ضيب قال: ما فاتتني التكبرية االأوىل منذ 

خم�ضني �ضنة. 
14- وقال يون�س بن حممد املوؤدب: مات حماد بن �ضلمة يف ال�ضالة 

يف امل�ضجد. 
يقول:  �ضماعة  بن  حممد  �ضمعت  عمران:  بن  حممد  وق��ال   -15
مكثت اأربعني �ضنة مل تفتني التكبرية االأوىل اإال يوم ماتت اأمي ف�ضليت 

خم�ًضا وع�ضرين �ضالة اأريد الت�ضعيف. 
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16- ب�ضر بن احل�ضن الب�ضري يقال له ال�ضفي و�ضمي ال�ضفي؛ 
الأنه لزم ال�ضف االأول يف م�ضجد الب�ضرة خم�ضني �ضنة. 

17- قال وكيع بن اجلراح: من مل يدرك التكبرية االأوىل فال ترجوا 
خريه. 

18- وعن عدي بن حامت - ر�ضي اهلل عنه - اأنه قال: ما دخل وقت 
ا: ما اأقيمت ال�ضالة منذ اأ�ضلمت اإال  �ضالة حتى اأ�ضتاق اإليها، وقال اأي�ضً

واأنا على و�ضوء. 
مل  يقول:  القواريري  عبيداهلل  �ضمعت  ق��ال:  البغوي  وع��ن   -19
العتمة يف جماعة فنزل بي �ضيف ف�ضغلت به؛  تكن تكاد تفوتني �ضالة 
فخرجت اأطلب ال�ضالة يف قبائل الب�ضرة، فاإذا النا�س قد �ضلوا فقلت 
يف نف�ضي: يروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »�ضالة اجلميع تف�ضل على �ضالة 
وروي:  درج��ة«  وع�ضرين  »خم�ًضا  وروي:  درج��ة«.  وع�ضرين  اإح��دى  الفذ 
وع�ضرين  �ضبًعا  العتمة  ف�ضليت  منزل  اإىل  فانقلبت  وع�ضرين«.  »�ضبًعا 
مرة ثم رقدت فراأيتني مع قوم راكبي اأفرا�س واأنا راكب ونحن نتجارى 
اآخرهم  اإىل  فالتفت  الأحلقهم  اأ�ضربه  فر�ضي فجعلت  ت�ضبق  واأفرا�ضهم 
؟ قال: الأننا �ضلينا  فقال: ال جتهد فر�ضك فل�ضت بالحقنا، قال فقلت: ومِلَ

العتمة يف جماعة. 
20- ويقال عن اإ�ضماعيل املزين، اأنه كان اإذا فاتته �ضالة اجلماعة 

�ضلى تلك ال�ضالة خم�ًضا وع�ضرين مرة. 
21- وروي عن حممد بن خفيف، اأنه كان به وجع اخلا�ضرة فكان 

www.alukah.net



247 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

اإذا اأ�ضابه اأقعده عن احلركة فكان اإذا نودي بال�ضالة يحمل على ظهر 
رجل فقيل له: فو خففت على نف�ضك؟ قال: اإذا �ضمعتم حي على ال�ضالة 

ومل تروين يف ال�ضف فاطلبوين يف املقربة. 
22- وقال وكيع بن اجلراح عن االأعم�س �ضليمان بن مهران: كان 

االأعم�س قريًبا من �ضبعني �ضنة مل تفته التكبرية االأوىل. 
من  ك��ان  ق��ال:  االأعم�س  ذك��ر  اإذا  اأن��ه  القطان  يحيى  وع��ن   -23
الن�ضاك وكان حمافًظا على ال�ضالة يف جماعة وعلى ال�ضف االأول وهو 

عالمة االإ�ضالم. 
24- وقال حممد بن املبارك ال�ضوري: كان �ضعيد بن عبدالعزيز 

التنوخي اإذا فاتته �ضالة اجلماعة بكى. 
25- وقال غ�ضان: حدثني ابن اأخي ب�ضر قال: ما راأيت عمي فاتته 

التكبرية االأوىل. 
26- وقال عبدالرحمن ر�ضته: �ضاألت عبدالرحمن بن مهدي عن 
واح��دة،  �ضالة  وال  ال  قال  اأياًما؟  اجلماعة  اأي��رتك  باأهله  يبني  الرجل 
وح�ضرته �ضبيحة بني على ابنته فخرج، فاأذن، ثم م�ضى اإىل بابهما، فقال 
الن�ضاء واجلواري،  ال�ضالة، فخرج  اإىل  لهما: يخرجان  للجارية: قول 
اإىل  يخرجا  حتى  اأب��رح  ال  فقال:  ه��ذا؟  �ضيء  اأي  اهلل!  �ضبحان  فقلن: 
ال�ضالة، فخرجا بعدما �ضلى، فبعث بهما اإىل م�ضجد خارج من الدرب. 
عينه  ا�ضتكى  اأن��ه  امل�ضيب،  بن  �ضعيد  عن  حرملة  ابن  وعن   -27
فقالوا: لو خرجت اإىل العقيق فنظرت اإىل اخل�ضرة لوجدت لذلك خفة 
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قال: فكيف اأ�ضنع ب�ضهود العتمة وال�ضبح. 
28- وعن اأبي حيان عن اأبيه قال: كان الربيع بن خثيم يقاد اإىل 
"حي على  اأ�ضمع  اإين  قال  له: قد رخ�س لك  الفالج فقيل  وبه  ال�ضالة 

ال�ضالة" فاإن ا�ضتطعتم اأن تاأتوها لو حبًوا. 
29- وعن من�ضور عن اإبراهيم بن يزيد، اأنه قال: اإذا راأيت الرجل 

يتهاون يف التكبرية االأوىل فاغ�ضل يدك منه. 
30- قال م�ضعب: �ضمع عامر بن عبداهلل بن الزبري املوؤذن وهو 
يجود بنف�ضه فقال: خذوا بيدي، فقيل اإنك عليل قال: اأ�ضمع داعي اهلل 
فال اأجيبه! فاأخذوا بيده فدخل مع االإمام يف املغرب فركع ركعة ثم مات.

www.alukah.net



249 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

تطوير الذات

يظل االإن�ضان ميلك الكثري من القدرات يف داخله، فاإن مل يخرجها 
بقيت مدفونة اإىل اأن ميوت وهي مل تَر النور.

لذا.. نحتاج اإىل اإخراج قدراتنا الذاتية، والعمل على تطويرها.
وهذه الفقرة هي حماولة حلث االأخريات على تطوير اأنف�ضهن مع 

خالل عر�س مناذج م�ضرقة، وق�ض�س موؤثرة، ون�ضائح معربة.
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 عندم� ت�أمل اأدي�ضون اأ�ض�ء 
الع�مل وعندم� ت�أملِت اأنِت م�ذا فعلِت للع�مل؟

جل�س متاأملًا على ركبتيه يحدق من النافذة اإىل ال�ضماء الغارقة يف 
الظالم، وي�ضتمع اإىل اأنينها الذي مالأ اأركان امل�ضت�ضفى.

اأدار وجهه حمدًقا بالطبيب، م�ضتنجًدا به، لكنه اأعاد اإجابته التي 
قالها منذ �ضاعات طويلة "يجب اأن ننتظر نور ال�ضم�س حتى اجري لها 

العملية، اإن ال�ضوء ال يكفي الإجراء اجلراحة االآن"..
خرج من امل�ضت�ضفى هارًبا من عجزه عن اإنقاذها والتخفيف من 
اأملها، مي�ضط الطرقات ويجر قدميه التي حتمالن اأمله بتكا�ضل، اإن الليل 
طويل واأمه تكاد متوت من املر�س، وكلما �ضمع �ضوت اأنينها ُطعن قلبه 
املرهف ب�ضكني العجز، ومتنى لو كان هذا االأمل ي�ضيبه وميزقه، لكن ال 

مي�ضها ب�ضوء.
بقدراته  اآمنت  التي  الوحيدة  فهي  معها،  ذكرياته  ي�ضرتجع  كان 
عدم  بحجة  املنزل  اإىل  واأع��اده  بليد،  طفل  اأن��ُه  املدر�س  و�ضفه  عندما 

قدرته على التعلم، وكيف وقفت بجانبه وجعلت منه اإن�ضاًنا عبقرًيا. 
ف�ضق طريقه  ال�ضماء  اإىل  النهار  ت�ضللَت خيوط  يتجول حتى  وظل 
بني ال�ضوارع اإىل امل�ضت�ضفى، وتهلل وجهه عندما اأجرى الطبيب لوالدته 

العملية والقت النجاح.
وفكر  ا�ضتمراره،  اإ�ضراًرا على  لنجاحه وعجزه  اأمله كدافع  وو�ضع 
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الأي  املوقف  ه��ذا  يتكرر  ال  حتى  لياًل؛  بالنور  مت��ده  اآل��ة  باخرتاع  الأي��ام 
وا�ضنطن بفكرته  براءة االخرتاع يف  ت�ضجيل  واأخرب مكتب  اإن�ضان كان، 
"�ضتقفون يوًما لت�ضديد فواتري  والقى �ضخرية كاملعتاد، لكنه قال بفخر 

الكهرباء".
اأدي�ضون  توما�س  اأ�ضاء  حت�ضى  وال  تعد  ال  فا�ضلة  حم��اوالت  وبعد 
كانت  الأنها  ولدتني؛  التي  هي  اأمي  "اإن  ال�ضهرية  مقولته  وقال  العامل، 
فاأ�ضبح  الوجود،  يف  �ضخ�س  اأه��م  ب��اأين  اأ�ضعرتني  يف،  وتثق  حترتمني 
وجودي �ضرورًيا من اأجلها، وعاهدت نف�ضي اأن ال اأخذلها كما مل تخذلني 

قط".
وبالفعل مل يخذلها اأبًدا.

تاأملِت  وعندما  العامل،  اأ�ضاء  اأدي�ضون  تاأمل  عندما  الطالبة:  اأختي 
اأنِت ماذا فعلِت للعامل؟

ل نـج�ح بال فالح

يظل النجاح هو بغية كل الب�ضر..
بابه  ط��رق  يف  فعاًل  يبداأ  من  ومنا  اإليه،  ن�ضعى  نطلبه،  جميعنا 
والوقوف على اأعتابه، ودائًما ما ينظر الواحد منا اإىل عدميي الطموح 
بني  ي�ضكن  خفًيا  �ضرًطا  هناك  اأن  بيد  وا�ضتنكار،  ا�ضتخفاف  نظرة 
الدنيوي عن الفالح  النجاح  يلهبنا  اأن  العظيم، وهو  ثنايا ذلك املطلب 
نن�ضى  اأن  اإىل  والتقدير  والتفوق  النجاح  تيارات  ت�ضحبنا  اأن  االأخ��روي، 
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النجاح  اأرقى من جمرد  اأ�ضمى وهدًفا  اأن هناك غاية  نتنا�ضى! -  اأو   -
الدنيوي الفاين.

اإن املنهج االإ�ضالمي ما برح يوؤكد حقيقة مهمة جًدا، وهي اأن الدنيا 
مطية املوؤمن اإىل اجلنة، و�ضرك املفتون اإىل النار. 

فهي زاهية متاألقة، بالغة احل�ضن واجلمال، رائعة املذاق، خا�ضة 
ملن مل ي�ضاهد �ضواها، ومل يعاي�س معاين االآخرة، ويرى اجلنة والنار كما 

و�ضفهما اهلل ور�ضوله. 
وجعلهم  وا�ضتعبادهم،  الب�ضر،  معظم  اإغ��واء  على  ق��ادرة  الدنيا 
وتعطيهم  وهمتهم  وطموحهم  اأيامهم،  خال�س  يعطونها  لديها،  اأجراء 

ا من متعها الزائفة الزائلة. بع�ضً
اأال ين�ضاقوا  اأتباعه  ا يف الت�ضديد على  ملسو هيلع هللا ىلص حري�ضً لذا؛ كان النبي 
وراء متع احلياة وزخرفها، فرناه يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »اأب�ضروا واأملوا ما ي�ضركم، 
فواهلل ما الفقر اأخ�ضى عليكم، ولكني اأخ�ضى اأن تب�ضط الدنيا عليكم كما 
كما  فتهلككم  تناف�ضوها،  كما  فتناف�ضوها  قبلكم،  كان  من  على  ب�ضطت 

اأهلكتهم« متفق عليه.
هنا.. النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يعني تطليق الدنيا كما قال غالة املت�ضوفة، 
ومل يطالب اأ�ضحابه برتكها ل�ضياطني االإن�س واجلن ليعيثوا فيها ف�ضاًدا، 
واإمنا طالبهم بالعمل واالجتهاد والرقي الدنيوي، لكن لي�س للدرجة التي 
الغاية  ون�ضيان  بال�ضبب  والتعلق  باملظهر دون اجلوهر،  يهتمون  جتعلهم 

الكبرية. 
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اأن  يجب  العطاء،  ي�ضتطيع  كي  احلياة؛  يحب  اأن  يجب  امل�ضلم  اإن 
يتعامل معها بجدية ويعمرها ويجتهد يف جعلها اأجمل واأروع مما كانت 
يكون  اأن  يجب  االأخ��روي،  العطاء  ح�ضاب  على  لي�س  لكن  مقدمه،  قبل 
التزامه  عرب  االأخ���روي،  جناحه  يف  مبا�ضًرا  �ضبًبا  الدنيا  يف  جناحه 
بيقظة  والتعامل  لل�ضمري  امل�ضتمرة  والتنمية  للخلق،  القومية  باملنظومة 

تامة مع النف�س و�ضطحاتها.

روعة الإخف�ق

ال  قد  جتارب  وتتحا�ضني  االإخفاق،  وترهبني  الف�ضل،  تخ�ضني  هل 
ت�ضتطيعني اأن توفقي فيها؟ 

اإن كانت اإجابتِك ب� نعم، فلديِك ثمة م�ضكلة، واأغلب الظن اأنِك لن 
ت�ضتطيعي حتقيق اأحالمِك!

فالف�ضل يا عزيزتي هو جناح النجاح، وروحه، وجوهر وجوده، ولن 
تري ناجًحا يف احلياة، مل ي�ضقط يوًما اأو َيكُب، واأحتدى اأن يتجراأ اأحد 

على �ضنن اهلل يف الكون ويفخر باأن التوفيق الزمه على طول اخلط. 
فالف�ضل �ضقل لتجارب الواحد منا، واإ�ضالح ملنحنى حياتنا ولبنة 

يف �ضرح جناحنا. 
ت�ضر�ضل(  )ون�ضتون  ال�ضابق  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  ُيعّرف 
من  االنتقال  على  القدرة  هو  )النجاح  فيقول:  جمياًل،  تعريًفا  النجاح 

ف�ضل اإىل ف�ضل دون اأن تفقد حما�ضتك(.
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وال  به  اإال  يتم  النجاح ال  اأ�ضول  اأ�ضاًل من  الف�ضل  وكاأنه جعل من 
يكون اإال بتذوقه. 

ولكن هل معنى هذا اأن نر�ضى بالف�ضل ون�ضتكني له!؟
بالطبع ال، ولي�س هذا مربط فر�ضنا، بل هو اأبعد ما يكون عما نريد، 
اإن ما اأريده منِك اأن توؤمني ب�ضيء يف غاية االأهمية، وهو اأن الف�ضل وارد 
جًدا ما دمِت قد قررِت اأن ت�ضنعي �ضيًئا، واالإخفاق قريب من ال�ضخ�س 

الذي ين�ضد التغيري. 
واإنِك بب�ضاطة كلما كنِت فعالة يف احلياة.. كثرية العمل واحلركة 
واالجتهاد، كرثت اأخطاوؤك، بعك�س امل�ضتكينة التي ال تفعل �ضيًئا وال تقدم 

لنف�ضها اأو جمتمعها اأي بادرة اإيجابية. 
والرد املنا�ضب على الف�ضل هو النجاح الكا�ضح، والتعامل االأمثل مع 
االإخفاق يكون بتكرار التجربة، واإعادة الكّرة، ودرا�ضة اأ�ضباب االإخفاق 

للتغلب عليه. 
لالأ�ضف كثري من النا�س اأقعدتهم التجارب الفا�ضلة، نالوا حظهم 
والعمل، وهوؤالء - ال غريهم - هم  التجربة  باب  فاأغلقوا  االإخفاق  من 

الفا�ضلون.
اأن منهم من  واحلقيقة التي ال يعلمها كثري من هوؤالء الفا�ضلني، 

كان قريبا جدا من النجاح حينما قرر التوقف واال�ضت�ضالم للف�ضل!
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ل حتيي على اأطراف اأ�ض�بعِك

هل اأنِت خائفة؟ 
تقومي  اأن  ق��ررِت  بعدما  والرهبة،  باخلوف  ت�ضعرين  هل  اأق�ضد 
عليه  اأنِت  اأف�ضل مما  �ضيجعلِك  باأنه  ترين  ما يف حياتِك،  �ضيء  بتغيري 

االآن؟ 
يف  فكرِت  ما  اإذا  والقلق  باخلوف  ت�ضعري  اأن  جًدا  الطبيعي  من 
اأو القيام بعمل غري ماألوف، وكلما زادت املخاطرة،  تغيري �ضيء قائم، 

كان قلقِك اأ�ضد، وخوفِك اأكرب. 
فاخلوف - كما يراه علم النف�س - حماية للمرء من عوامل التهديد 
واملخاطر، اإال يف حالة اأن يكون اخلوف حاجًزا اأمام الُرقي، ومانًعا للمرء 
التخل�س  يكون حالة مر�ضية يجب  والتقدم، هنا  واالجتهاد  العمل  من 

منها ومعاجلتها.
ومن الثابت اأن املرء الذي يعمل من اأجل تغيري �ضيء قائم، ُيجاَبه 
اإقعاده عن حتقيق  التي حتاول  واملحبطة  ال�ضلبية  امل�ضاعر  بجيو�س من 
على  ويتفوق  الرهان،  يك�ضب  اإما  وهو  اخلوف،  م�ضاعر  اأهمها:  مراده، 
واإما يخ�ضر وقد متلكته م�ضاعر اخلوف  ال�ضلبية هذه،  وم�ضاعره  نف�ضه 

والرهبة والقلق. 
اأ�ضابعه.. وجاًل خائًفا من  اأطراف  اأن يحيا على  اإما  الواحد منا 
املجهول.. متوج�ًضا طرق اأبواب جديدة، حمتمًيا مبا عرفه واألفه، وجربه 
قبله كثريون.. واإما مقداًما �ضجاًعا، موؤمًنا باأنه لن يعي�س احلياة �ضوى 
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مرة واحدة، واأنه لي�س هناك فر�ضة ثانية، فيقتحم املجهول، وي�ضتمتع 
بلذة التجربة بل وبلذة املخاطرة واالقتحام. 

اإليها مارك توين، الكاتب  وفوق هذا، هناك املعلومة التي ينبهنا 
االأمريكي، حيُث يخربنا ب�ضيء يف غاية االأهمية، فيوؤكد اأنه عا�س حياة 
لكنها مل حتدث  املخاوف،  الكثري من  بقلبه  وكان يحمل  طويلة حافلة، 
اأن  دون  منوت  وباأننا  تاأتي،  ال  خماوفنا  معظم  اأن  اإىل  وينبهنا  اأب��دا!!، 

نعي�ضها!
منا  والكثري  بالويل!  تنذرنا  ما  دائًما  بداخلنا  التي  النف�س  اإن 
يتحركون ويف اأذهانهم دائًما ال�ضيناريو االأ�ضواأ لالأحداث، مما يوؤثر على 

قراراتهم احلياتية، ويقعدهم عن اتخاذ اإجراءات هامة وم�ضريية. 
ودعني اأخربِك بقاعدة مهمة من قواعد احلياة، وهي اأن: النجاح 

ال يوهب.. بل ينتزع انتزاًعا!
فوق  ورمب��ا  عادية،  اإن�ضانة  تكوين  اأن  بني  خمرية  بب�ضاطة  واأن��ِك 
العادي بقليل وتتمتعي باالأمان، واإما اأن تكوين اإن�ضانة عظيمة وتواجهي 

بع�س املخاطر والعقبات.

اأتقني مع�دلت الربح امل�ضرتك

هل على املرء اأن يعمل مببداأ )اأنا وليذهب اجلميع اإىل اجلحيم(؛ 
نظًرا الأن فوز االآخرين يعد هزمية له؟

احلقيقة اأن معادالت الفوز واخل�ضارة يف احلياة تتوقف كثرًيا على 
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املبادئ التي يتبناها املرء منا، فهناك من الب�ضر من ال يرى �ضوى نف�ضه 
وال يعنيه من اأمر النا�س �ضيء، كما اأن هناك من يهتم ب�ضاأن االآخرين 
حتى لو على ح�ضاب نف�ضه، وهناك من ال يتحرك اإال بعدما يتاأكد من اأنه 

�ضيفوز ب�ضكل حمرتم يحقق الراحة لالآخرين. 
اأ�ضتاذ االإدارة ال�ضهري �ضتيفن كويف كتابه الرائع واملعنون ب�)العادات 

ال�ضبع لالأ�ضخا�س االأكرث فاعلية(.
اأكد اأن هناك �ضتة احتماالت ملعادالت احلياة: 

اأنا اأربح/ اأنت تخ�ضر: اأ�ضحاب هذا املنهج يوؤمنون اأن احلياة لعبة 
جمموعها �ضفر، وال يتحقق النجاح بال�ضكل املر�ضي اإال بخ�ضارة الطرف 
�ضرهون  ال�ضرا�ضة،  تنق�ضهم  ال  اأ�ضخا�س  املبداأ  هذا  واأ�ضحاب  االآخر، 

للفوز دون النظر الأطراف اللعبة. 
اأن يكون هناك �ضخ�س  اأنت تربح: لعلك تتعجب من  اأخ�ضر/  اأنا 
يعمل على خ�ضارته مقابل ربح االآخرين، ولكن لالأ�ضف فاإن هذا كثرًيا ما 
يحدث يف حاالت عدة، منها االإحباط ال�ضديد وعدم الرغبة يف الفوز، 
اأو الرتف الزائد وعدم توافر احلما�ضة، وهذا املبداأ يفتقر لالإيجابية، 

ومعتنقوه دائًما ما يت�ضفون بال�ضلبية وقلة احليلة. 
اأنت تخ�ضر: هوؤالء هم الذين يتبنون قاعدة �ضم�ضون  اأخ�ضر/  اأنا 
اأعدائي(، معتنقو هذا املبداأ تركيزهم دائًما م�ضوب نحو  )علّي وعلى 
اتكاليون  املبداأ  هذا  ومعتنقو  خا�ضًرا،  يردوه  اأن  االأول  همهم  املناف�س، 
اأ�ضخا�س  فهم  ل��ذا  االآخ��ري��ن  ف�ضل  اإىل  بالنظر  الف�ضل  وج��ع  يخففون 
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�ضلبيون، بنيت مداركهم على اأ�ض�س ه�ضة. 
اأنا اأربح/ اأنت لك اهلل: ما يهم الذي يتبنى هذا املبداأ اأن يربح دون 
النظر اإىل مناف�ضه، نعم قد ال يتعمد اإف�ضاله، لكنه يف املقابل ال يحاول 

اأن ي�ضاركه النجاح. 
ال اأخ�ضر/ ال تخ�ضر: مبعنى اأن تتم الت�ضوية ال�ضليمة بني الطرفني 

دون خ�ضائر، وليذهب كل منا يف طريقه.
اإىل م�ضلحة االآخر متاًما كنظرهم  املبداأ ينظرون  اأ�ضحاب هذا 
اإىل م�ضلحتهم، يوؤمنون باأن مك�ضب طرف دون النظر لالآخر، يعد اأنانية 

وخطاأ. 
يف  باأحدها  ونلتزم  وفقها،  نعمل  التي  ال�ضت  املعادالت  هي  هذه 
احلياة، وبالطبع اخليار االأخري )اأنا اأك�ضب/ اأنت تك�ضب( هو ما قد توافق 

على فاعليته وقوته، ملا يوفره جلميع االأطراف من مكا�ضب م�ضرتكة.
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ببطء كي تكوين الأ�ضرع!

رمبا يبدو كالمنا هذا غريًبا على العقلية النمطية، لكن احلقيقة 
تقول اإننا كلما كنا اأهداأ، كنا اأ�ضرع!

يف  اأكرث  وقًتا  لنف�ضك  اأعطيِت  )كلما  االإدارة  اأهل  بلغة  لنقلها  اأو 
التفكري الهادئ، قّلت حاجتِك للعمل املحموم، وال�ضغوط امل�ضتمرة وفوق 

هذا اأجنزِت ب�ضكل اأ�ضرع(.
اأكرث  حينها  اأننا  ونظن  �ضريع،  ب�ضكل  بالعمل  نقوم  ما  كثرًيا  اإننا 
يف  بالقليل  لي�س  وقًتا  نق�ضي  ما  كثرًيا  اأننا  بيد  الوقت،  على  �ضيطرة 

ت�ضحيح اأخطاء اأفرزتها ال�ضرعة والعجلة. 
الر�ضام ال�ضيني "�ضو يوجن" - اأحد اأ�ضهر ر�ضامي القرن ال�ضابع 
الوقت وحقيقة  �ضلوكه جتاه  تغيري  اأثرت كثرًيا يف  ع�ضر - يحكي ق�ضة 
اإدراكه وذلك اأنه قرر ذات يوم زيارة مدينة تقع يف اجلانب االآخر من 
النهر فركب ال�ضفينة و�ضاأل ربانها عن اإمكانية دخوله املدينة قبل اأن تغلق 
اأبوابها حيُث الليل يقرتب ومنت�ضف الليل – موعد اإغالق االأبواب– قد 

يداهمه.
مرتاخ،  ب�ضكل  املربوطة  والكتب  االأوراق  كومة  اإىل  الربان  فنظر 

وقال له: نعم �ضت�ضل قبل منت�ضف الليل، اإذا مل مت�س ب�ضرعة مفرطة!
على  زحف  قد  الليل  كان  ال�ضاطئ،  اإىل  ال�ضفينة  و�ضلت  وعندما 
املكان، فخ�ضي "�ضو ينج" اأن تغلق املدينة اأبوابها، ومن �ضقوطه فري�ضة 
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وفجاأة  للرك�س  اأقرب  ب�ضرعة  مي�ضي  فراح  واملحتالني،  الطريق  لقطاع 
االأر���س،  على  فتبعرثت  والكتب،  ب��االأوراق  يحيط  ال��ذي  اخليط  انقطع 
فاأخذ يجمعها م�ضرًعا، لكنه يف النهاية تاأخر، وعندما و�ضل اإىل اأبواب 

املدينة كانت قد اأغلقت منذ زمن. 
لي�س دائًما يف �ضالح  "�ضو يوجن" اأن اال�ضتعجال  ومن يومها علم 

الوقت، واأن العجلة اأحد اأهم االأ�ضياء التي تخلق م�ضاكل وكبوات. 
ا�ضتغالله  وحماولة  الوقت  قيمة  معرفة  اأن  يظن  منا  الواحد  اإن 
اإيقاع احلياة، وهذا لي�س �ضحيًحا، واإمنا ا�ضتغالل الوقت  تتاأتى بت�ضرع 

ياأتي من التخطيط االأمثل لال�ضتفادة منه. 
توفر  التفكري  �ضاعة من  اأن كل  االإدارة يخربوننا  واأ�ضاتذة  علماء 
لنا ما ال يقل عن ثالث �ضاعات من العمل، وامل�ضحك اأن معظمنا - عن 
االأم��ر مبجرد  تنفيذ  البدء يف  عليه  اأن  وقًتا  ي�ضيع  ال  كي  يظن   - جهل 
يعني  راأيه ال  فالتخطيط يف  التخطيط؛  اإىل  فيه، دون احلاجة  التفكري 

�ضوى اإهدار املزيد من الوقت.

ا�ضتمتعي مب� متلكني

يقول االأ�ضتاذ/ كرمي ال�ضاذل: "عادة قدمية األفتها �ضارت منهًجا 
ما ال  اأ�ضتهي  وال  لي�س ل،  �ضيء  اإىل  اأنظر  اأال  وهو  اعتنقته يف احلياة، 

ميكنني امتالكه. 
قد  بطفرة  اأ�ضتمتع  وال  يالئمني،  ال��ذي  الثوب  يف  اأعي�س  دائًما 
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حتملني معها عالًيا لفرتة، ثم تردين اإىل اأ�ضل طبيعتي.
�ضيارة، حمماًل  لي�ضرتي  ا  قر�ضً ياأخذ  �ضديق ل  اأ�ضتاء من  كنت 
نف�ضه واأ�ضرته ما ال يطيق، فاأزجره قائاًل: ع�س يف م�ضتواك، وا�ضتمتع مبا 
اإنك ال تقدر على �ضراء �ضيارة كهذه يف العادة قبل خم�س  متلك فعاًل، 

�ضنوات، فلم تعجل بالعي�س يف م�ضتوى مل ياأت اأوانه.
ي�ضبقون  هذا  زمننا  يف  الب�ضر  معظم  اأن  فاأجد  حول  اأنظر  ثم 

اإمكاناتهم بخطوة ورمبا بخطوات..
االأجل  طويلة  واالأق�ضاط  الفيزا،  وبطاقات  باأنواعها،  القرو�س 
حيُث  املنطقي،  غري  ال��رتف  من  نوًعا  وخلقت  مدينني،  اجلميع  جعلت 

ا�ضرت االآن و�ضدد فيما بعد ...!
ولقد قراأت يوًما يف �ضرية اأحد احلكماء اأمًرا ين�ضح بالفطنة وبعد 
لقد  اأبي  يا  ب�ضرى  يقول:  وهو  مهلاًل  يوًما  جاءه  ولده  اأن  وذلك  النظر، 
وجدت متًرا يف ال�ضوق الكيلو يباع بدينار واحد، فاأحلحت على البائع اأن 
يحجز ل جوااًل كاماًل، حتى اآتيه بالثمن، فابت�ضم احلكيم بهدوء وقال: 

هاك ديناران، اذهب فا�ضرت لنا بهما!
فاأطاع الولد املنده�س كالم اأبيه دون اعرتا�س، حتى اإذا ما مرت 

فرتة اإذ ناداه ثانية وقال له: كم بلغ �ضعر التمر اليوم؟
فاأجابه الولد: خم�ضة دنانري يا اأبي للكيلو. 

فقال له االأب: اذهب فا�ضرت لنا جوااًل، ثم اأعطاه النقود!
اأتاأبى ال�ضراء  اأبي،  اأباه قائاًل: ما اأعجبك يا  فتعجب الولد و�ضاأل 
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وقت اأن كان بدينار واحد، وت�ضرتي عندما اأ�ضبح ثمنه خم�ضة دنانري!!
يا بني عندما كان بدينار واحد، مل يكن معي وقتها  االأب:  فقال 

�ضوى دينارين، اأما االآن فاأنا اأملك الكثري. 
اإن من اأعظم االإ�ضرتاتيجيات التي ينتجها العقالء، هي اإ�ضرتاتيجية 
)اال�ضتغناء(، فاإذا ما ا�ضتهيت ما ال ت�ضتطيع امتالكه فاأخرجه من قلبك 
وتفكريك، وبهذا فقط تتغلب على �ضهوة امتالكه و�ضحر تاأثريه عليك، 
بينما تطلعك امل�ضتمر ملا ال ت�ضتطيع اال�ضتحواذ عليه يجعلك قلًقا دائًما، 
وياأخذ من تركيزك ال�ضيء الكثري، واالأ�ضواأ من ذلك اأنه قد يجعلك غري 

مدرك جلمال وروعة ما متلكه فعال". 

 الفر�ص �ضتقرع ب�بِك مرات عديدة يف امل�ضتقبل: 
فكم مرة �ضتجدِك يف البيت؟

عقلِك  ق��درة  حت�ضني  هو  به  القيام  ميكنِك  ا�ضتثمار  اأف�ضل   اإن 
على االإبداع. وعليِك اأن ت�ضتغلي الفر�س التي تتاح لِك، حتى جتعلي من 
االإبداع اأف�ضل م�ضدر لِك للك�ضب املال. ولعلِك ت�ضاألني: "اأين هي تلك 
الفر�س كلها"؟ واجلواب هو: يف كل مكان، مبا يف ذلك اأقرب االأمكنة 
منِك؛ فاأحد اأكرب االأوهام التي تزيد من عقدة الفكر، وتبقي العديد من 
النا�س فقراء، هو اأن كل الفر�س اجليدة لك�ضب مبالغ كبرية قد ا�ضتغلت 
وانتهى االأمر.. فكل ما يف احلياة، كل �ضيء ترينه اأو تلم�ضينه، كان فكرة 

خفية قبل اأن يقرر اأحدهم اأن يج�ضدها. 
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اأو  ي�ضتغلها  اأن  دون  من  منها  وتخرج  الب�ضر  حياة  تدخل  الفر�س 
حتى يراها ويالحظها اأحد. احلياة مليئة بالفر�س الرائعة، لكن النا�س 
يتجاهلونها عمًدا اأو �ضهًوا. ويف هذا االإطار ال يتنبه املبدع الأمور ال يراها 
يكون  عندما  يراه  اأن  اأحد  اأي  ي�ضتطيع  ما  اإىل  ا  اأي�ضً بل  فح�ضب،  اأحد 
متنبًها. اأ�ضف اأن املبدع ي�ضتغل الفر�س التي يراها غريه ويهملها بداعي 

اخلوف اأو نق�س احلوافز.
اأن يف�ضل معظم النا�س يف مالحظة الفر�س الكبرية  من املحزن 
اليوم يف م�ضاهدة  النا�س منهمكون  بو�ضوح..  اإليها  ي�ضار   حتى عندما 
الربامج التلفزيونية اأو بالت�ضوق اأو باحلفالت، ومع كل هذه االأمور التي 
اأن  االأ�ضهل  اأنه من  النا�س  االأعظم من  ال�ضواد  يجد  االنتباه،  ت�ضتقطب 
وهذا  العادي..  لل�ضخ�س  اليوم  املتوافرة  الفر�س  غياب  من  يتذمروا 

اأ�ضهل بالطبع من التنبه للفر�س املتاحة. 

امل�ل ل يتكلم .. بل يهم�ص

امتالك  اإىل  ي�ضعون  الذين ال  النا�س  قلة هم  امل��ال!  امل��ال.  امل��ال. 
اأكرث قيمة من  اأن ما من �ضيء  االأم��وال الطائلة... حتى يكاد يبدو لك 

املال يف هذا العامل. 
بدرجات  حياتنا  جوانب  من  جانب  كل  مي�س  امل��ال  اأن  �ضحيح 
عالقاتنا،  نوعية  يف  توؤثر  اأن  ميكن  منلكها  التي  املال  فكمية  متفاوتة؛ 

و�ضداقاتنا وقيمة م�ضكننا، ون�ضاطاتنا الرتفيهية و�ضحتنا.
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وما علينا �ضوى اأن ن�ضتخدم خميلتنا لنفكر بطرق ال تعد وال حت�ضى 
ن�ضتطيع عن طريقها ا�ضتخدام املال لزيادة درجة الرفاهية التي نعي�س 

فيها ولنزيد من ا�ضتمتاعنا باحلياة. 
الرائعة يف حياتنا،  الرغم من كل م�ضاهماته  املال، على  اأن  غري 
ي�ضتطيع اأن يخيب اآمالنا اإىل حد بعيد. هذا اال�ضتنتاج يتنافر مبا�ضرة 
املبداأ  وهو   - الب�ضر  �ضلوك  توجه  التي  املحورية  املبادئ  اأه��م  اأح��د  مع 
االأمر  يف  واملحزن  �ضعادتنا.  زادت  اأك��رث  م��ااًل  جمعنا  كلما  اإننا  القائل 
املادية،  اأو�ضاعهم  التخطيط لتح�ضني  الذي يفرطون يف  االأ�ضخا�س  اأن 

يعر�ضون اأنف�ضهم لال�ضتغالل واملذلة واالنحراف؛ �ضعًيا وراء املال. 
ا اأن توؤدي بهم توقعاتهم غري الواقعية حول ما  ومن البديهي اأي�ضً
احل�ضد  مثل  �ضلبية  مب�ضاعر  االإح�ضا�س  اإىل  املال،  لهم  يوفره  اأن  ميكن 
واحلرمان والرف�س وخيبة االأمل. ويف بع�س احلاالت الق�ضوى ميكن اأن 
يودي ال�ضعي وراء املال بحياة اأ�ضخا�س كرث؛ فهوؤالء النا�س ين�ضون معنى 
اال�ضرتخاء وال�ضحك واال�ضتمتاع باحلياة – حتى ولو تو�ضلوا اإىل جمع 

الرثوات. 

 احلي�ة اأجمل من اأن تقت�ضر على 
متعة امتالك كل �ضيء

كدنا اأن نحقق ال�ضعادة.. لكننا اأردنا كل �ضيء.
هوؤالء لن ي�ضعروا اأبًدا بال�ضعادة املطلقة الأنهم يريدون احل�ضول 
على كل �ضيء مًعا � ال�ضهرة، الرثوة، املنزل الفخم، ال�ضاليه على �ضاطئ 
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البحر، �ضيارتني اأو ثالث، زوجة )اأو زوج( الفتة، ثالثة اأطفال متتالني، 
مربية لالأوالد، اأ�ضدقاء رائعني، ال�ضفر اإىل بلدان غربية يف العطالت.

ت�ضللت عقلية "�ضرورة امتالك كل �ضيء" اإىل كل املجتمعات، حتى 
ال�ضرقية منها. وهذه العقلية لها �ضلطان كبري. فقد ا�ضتطاعت �ضركات 
االإعالن اأن تقنع ال�ضواد االأعظم من النا�س اأنهم لي�س فقط ي�ضتطيعون 
ا.  اأي�ضً ي�ضتحقونها  اإنهم  بل  الرفاهية،  و�ضائل  كل  امتالك  اإىل  التطلع 
اإال  ويف احلقيقة، تبلغ تطلعات بع�س النا�س حًدا ي�ضتحيل معه تلبيتها، 
مبعجزة من اهلل. ولكن... رغم اأن الطبقتني الو�ضطى والرثية مل متتلكا 
يف اأي جيل �ضابق من االأجيال ما متلكانه يف ع�ضرنا هذا، ت�ضري االأبحاث 
اأن �ضعورهما بالر�ضا يرتاجع اأكرث فاأكرث. وما من �ضيء يربر هذا  اإىل 

الرتاجع اإال عقلية "�ضرورة امتالك كل �ضيء".
اأو  الر�ضا  من  مزيًدا  النهاية  يف  الأح��د  جتلب  لن  العقلية  وه��ذه 

ال�ضعادة.

� يف عمله   م�ذا ينفع الإن�ض�ن اإن ك�ن ن�جحاً
وف��ضالاً يف ع�ئلته؟

تفر�س علينا احلياة الع�ضرية حقائق كثرية، منها اأن الكل لديه 
اأعمال كثرية يريد اإجنازها، لكن الوقت املتوافر لها حمدود جًدا. علينا 
ب�ضاعات  يتعلق  لي�س فقط يف ما  الوقت،  تتعلق بتوظيف  اتخاذ قرارات 
الرتفيهية.  للن�ضاطات  تخ�ض�ضه  الذي  الوقت  يف  ا  اأي�ضً ولكن  العمل، 
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فب�ضرف النظر عن مدخولنا وما منلكه من ر�ضيد يف البنك، ن�ضتطيع 
جميعنا اأن نعي�س يف بحبوحة اإن ا�ضتطعنا حتقيق التوازن ما بني �ضاعات 
العمل و�ضاعات الرتفيه. والتوازن االأف�ضل ما بني العمل واحلياة هو اأن 
الوقت  اأن  ت�ضعري  وال  اأقل من ذلك  اأو  االأ�ضبوع  �ضاعة يف  تعملي )40( 

ينق�ضك لتعي�ضي حياتك اخلا�ضة.
يف  فا�ضلة  كنِت  اإن  له  اأهمية  ال  العمل  يف  النجاح  اأن  ات�ضح  وقد 
يف  وتف�ضلي  عملك  يف  باهًرا  جناًحا  حتققي  اأن  املمكن  فمن  عائلتِك. 
احلياة االجتماعية ف�ضاًل ذريًعا. ال يجدر بِك البتة اأن ت�ضحي بال�ضعادة 
املال  هذا  �ضتنفقني  كنِت  اإن  بخا�ضة  امل��ال،  من  حفنة  لقاء  احلا�ضرة 
لن  ب�ضيء.  حياتِك  نوعية  حت�ضنني  وال  لها  قيمة  ال  اأغرا�س  على  بتهور 
يعود حلياتِك اليومية اأي معنى اإن كان الهدف من ذهابِك اإىل العمل هو 

دفع ثمن  االأغرا�س التي متلكينها وال متلكني الوقت ال�ضتخدامها.
ما الفائدة من اأن تكوين مرتاحة مادًيا اإمنا ال وقت لديِك لتعي�ضي 

حياتِك، بل بالكاد تعي�ضني؟ 

اإي�ِك اأن ت�ضت�ضلمي

قد متر بِك حلظات �ضعف؛ فيخيل اإليِك اأن قواِك قد خارت، واأنه 
مل تعد فيِك قدرة على املجاهدة وال�ضرب وموا�ضلة العمل؛ فال ت�ضت�ضلمي 
لهذا اخلاطر؛ فاإن للنفو�س اإقبااًل واإدباًرا؛ فلعل ذلك االإدبار يعقبه اإقبال.
وقد ت�ضعرين اأحياًنا باإحباط، و�ضعف يف الثقة، و�ضعور بالنق�س، 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة268

ال�ضعور..  لهذا  ت�ضت�ضلمي  فال  االأعمال؛  من  ل�ضيء  ت�ضلحني  ال  واأن��ِك 
تذكري اأن االإخفاق لي�س عاًرا اإذا ما بذلِت جهدِك باإخال�س، وتذكري 

اأن املرء ال يعد خمفًقا حتى يقبل الهزمية، ويتخلى عن املحاولة.
فحاول مرة بعد مرة، واأعيدي الكرة بعد الكرة، و�ضت�ضلني اإىل 

مبتغاِك - باإذن اهلل -.
ن�ضيج  باأنِك  فت�ضعرين  واالإع��ج��اب،  بالزهو  �ضعور  يعرتيِك  وق��د 

وحدِك؛ فال حتتاجني اإىل نا�ضٍح اأو م�ضري!
ما  اإىل  تركني  وال  له،  ت�ضت�ضلمي  فال  ذلك اخلاطر  بِك  مر  ف��اإذا 

اأوتيِت من ذكاء وعلم. 
اإياِك والغرور؛ فاإنه قاتلِك، وقد اغرت اإبلي�س من قبلِك فُطرد من 
رحمة اهلل .. تذكري ما فيِك من نق�س و�ضعف، واأيقني اأن التوفيق من 

اهلل وحده. 
وقد تهجم عليِك الهموم، وتتواىل عليك الغموم، فيخّيل اإليِك اأنها 
نور  ال  �ضوداء  اأيام  املقبلة  اأيامِك  اأن  وتظنني  عمرِك،  طوال  �ضتالزمِك 
فيها؛ فال ت�ضت�ضلمي لهذا اخلاطر، وال حت�ضبني ال�ضر ال خري بعده، اأو اأنه 

ال�ضق بِك ال يزول؛ فاإن مع الع�ضر ي�ضًرا، اإن مع الع�ضر ي�ضًرا.
وقد تتحرين ال�ضواب، وحتر�ضني كل احلر�س على اأال تخطئي يف 
حق اأحد، ثم ال تلبثني اأن تقعي يف الهفوة تلو الهفوة، فال تظنني اأن ذلك 

يبعدِك عن الكمال وال�ضعي اإليه.
اأن  روع��ِك  يف  ال�ضيطان  فيلقي  الذنب،  اإثر  الذنب  يف  تقعني  وقد 
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اخلري منِك بعيد، واأنِك ممن كتبِت عليهم ال�ضقاوة؛ فال ت�ضت�ضلمي لهذا 
اآدم خطاء، وخري اخلطاءين  ابن  كل  اأن  وتذكري  ال�ضيطاين،  اخلاطر 

ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   زب  ال��ت��واب��ون، 
گ گ گ گ رب )االأعراف: 201(، وبذلك تنق�ضع عنِك غياهب 

الياأ�س. 

طّبقي تلك القيم يف حي�تِك

فكري كيف ميكنِك تطبيق كل قيمة من القيم ال�ضبع التي اخرتِتها 
بها  القيام  ميكنِك  التي  اخلا�ضة  باالأن�ضطة  قائمة  و�ضعي  حياتِك،  يف 

لتتاأكدي من اأنِك تطبقني تلك القيم يف حياتِك. 
فعلى �ضبيل املثال: اإذا كان االإح�ضان اإحدى تلك القيم التي قمِت 
ت�ضاعدين  كاأن  ومالِك،  وقتِك  يف  �ضخية  تكوين  اأن  فعليِك  باختيارها، 
االأقل  على  اأو  متلكني،  ما  بكل  �ضعبة  ظروًفا  يواجهون  الذين  االآخرين 
تظني  اأن  ا  اأي�ضًَ وح��اول  حاجتِك.  عن  يزيد  ما  ببع�س  لهم  تربعي 
باالآخرين خرًيا، حتى واإن كانوا جفاة غالظ القلوب اأو مثريين لالإزعاج. 
واإن كانت االأمانة هي اأهم القيم التي اخرتِتها، فعليِك اأن تتاأكدي 
من اأنِك �ضتفعلني ما تقولينه: فاإذا ائتمنتِك زميلة يف العمل على �ضرها 
وثوًقا منها باأنِك لن تف�ضي ال�ضر، فال تف�ضيه اإىل بقية اأفراد العمل. واإذا 
اأمينة فعندما جتدين حافظة نقود ملقاة  كنِت تعدين نف�ضِك �ضخ�ضية 
البولي�س، وعليِك  اإىل ق�ضم  ال�ضوارع، فعليِك ت�ضليمها  اأر�ضفة  اأحد  على 
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اأال تاأخذي تلك النقود يف جيبِك معتقدة اأن "من يجد �ضيًئا فهو ملكه"!
وعندما تطبقني تلك القيم �ضوف تتجنبني ال�ضغوط وامل�ضاحنات 
�ضوف  وبذلك  املريبة،  وال�ضلوكيات  ال�ضمري  ا�ضطرابات  من  النا�ضئة 
ت�ضتخدمني ذكاءك الروحي يف حتقيق اأق�ضى ا�ضتفادة لنف�ضِك ولكل من 

حولِك، وبذلك �ضيعم اخلري على اجلميع!

� اأف�ضل اجعلي من الع�مل مك�ناً

مهما يكن ت�ضورِك، ال بد اأن يت�ضمن اإح�ضا�ًضا بامل�ضئولية، اعقدي 
واالأف��ع��ال  ب��االأح��داث  مفعًما  احلياة  يف  طريقِك  يكون  اأن  على  العزم 
رحلة  اأف�ضل خالل  مكاًنا  العامل  والتي جتعل  وال�ضغرية،  منها  الكبرية 
حياتِك. فلي�س �ضرورًيا اأن تكون اأفعالِك عظيمة تغريين بها العامل )مثل 
الق�ضاء على املجاعات اأو ق�ضاء ديون العامل يف مرة واحدة(، فاالأفعال 
ا مهمة، وكلها ت�ضب يف �ضالح الب�ضر. ومن تلك االأفعال  ال�ضغرية اأي�ضً
ل�ضخ�س  اأو احلافلة  القطار  الذي جتل�ضني عليه يف  الكر�ضي  اأن ترتكي 
اأقمِت فيها  التي  ال�ضقة  اأن ترتكي  الوقوف، ومنها  �ضعيف ال يقدر على 
اإن فكرِت يف �ضراء بع�س  باأ�س  االإج��ازات نظيفة ومرتبة، وال  فرتة من 
االأزهار لرتكها يف تلك ال�ضقة لكي ي�ضتمتع بها من يخلفك. وميكنِك اأن 
تغر�ضي �ضجرة اأو بع�س الزهور يف حديقتِك اإذا كان هذا مبقدورِك، اأو 
تهبي �ضجرة للحديقة العامة، �ضحيح اأنِك لن جتني ح�ضيلة اأفعالِك هذه 

يف التو، ولكن اأحفادك �ضيجنونه وينعمون بها.
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اجعلي الآخرين م�ضدر اإله�م لك

عن  االآخ��ري��ن  مع  وتناق�ضي  اقرئي  الفر�ضة،  ل��ِك  �ضنحت  كلما 
الروحيني.  القادة  هوؤالء  ا  وخ�ضو�ضً التاريخ،  يف  العظيمة  ال�ضخ�ضيات 
ما  ق��در  وتعلمي  لتحقيقها.  ج��اه��دوا  وكيف  ت�ضوراتهم  على  ت��ع��ّريف 

ت�ضتطيعني، ثم حاول تطبيقه بعد ذلك.

قّدري الأ�ضي�ء ال�ضغرية .. واأعلني ذلك!

تاأكدي من اأنِك تقدرين كل االأ�ضياء على مدار اليوم.. قدري الذين 
يعملون ويعي�ضون معِك وحتى الذين مترين عليهم ب�ضكل عابر. ف�ضوف 
يومه  وجتعل  �ضخ�س  اأي  يف  جماملة  اأو  �ضكر  عبارة  �ضتوؤثر  كم  ترين 
�ضعيًدا. وتذكري اأن كل الب�ضر يف حاجة اإىل التعاطف والتقدير. فقومي 
بتقدير هوؤالء االأ�ضخا�س الذين يخدمونِك وي�ضاعدونِك � بدًءا من بائعي 
ال�ضوارع،  يكن�ضون  ومن  القمامة،  وجامعي  املطاعم،  ونادل  ال�ضحف، 
ا من  واالأ�ضخا�س الذين ينظفون املكاتب، و�ضائقي احلافالت، وخ�ضو�ضً
مريحة.  غري  احلياة  تكون  دونها  من  والتي  الكريهة  باالأعمال  يقومون 
ورئي�ضاتك،  ملديرتِك  ا  واأي�ضً وزميالتِك،  ل�ضديقاتِك  التقدير  امنحي 
الوظيفي،  ال�ضلم  يعتلني  الالتي  االأ�ضخا�س  اأن هوؤالء  املثري هو  فال�ضيء 
اأو اأي مقام رفيع، يتلقني القليل من املدح، على عك�س ما يعتقده معظم 
النا�س؛ وذلك الأن الكل يفرت�س اأن جميع االأ�ضخا�س االآخرين ميدحونهن 

ويجاملونهن.
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ال�ضحك هو قوة دافعة للحي�ة

من  يت�ضح  ذلك  على  والدليل  دواء  اأف�ضل  احلقيقة  يف  ال�ضحك 
مثال الكاتب امل�ضهور "نورمان كزن�س" الذي علم اأنه قد اأ�ضيب ب�ضرطان 
مميت، لكنه رف�س هذا احلكم املطلق، و�ضعى يف اإيجاد اأف�ضل االأدوية 

والعالجات والتي اختار من بينها ال�ضالح الفتاك، اأال وهو "الدعابة".
فقد اأحاط نف�ضه بكتب الر�ضوم املتحركة واالأفالم الكوميدية وكتب 
ا  فر�ضً ال�ضرطان  مر�س  يجد  مل  وبذلك  الظرفاء؛  واالأ�ضدقاء  النكات 
للتنف�س اأمام القذف املتوال وال�ضربات العنيفة التي كان يالقيها من 
ال�ضحك النابع من داخله. وغادر امل�ضت�ضفى وهو يف حالة �ضحية جيدة 

واأكرث �ضعادة.

ال�ضحك يهزم الأمل

تقل  االأمل  من  ال�ضكوى  كمية  اأن  منتظم  ب�ضكل  امل�ضت�ضفيات  تعلن 
الذين  االأ�ضخا�س  واإمتاعهم من قبل  ت�ضليتهم  يتم  الذين  عند املر�ضى 
ا اأن ال�ضحك  يثريون �ضحكهم. واأو�ضحت الدرا�ضات الف�ضيولوجية اأي�ضً
يزيد من اإفراز الهرمونات التي متنع ال�ضعور باالأمل، كما اأنه يف الوقت 

نف�ضه يزيد من قوة اجلهاز املناعي للج�ضم.
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ابت�ضمي و�ضتبت�ضم لِك احلي�ة

مرورهن  خالل  تعرفيهن  من  اأنظار  التقاط  على  تدربي  جّربي 
الوجوه جدية �ضتبادلِك  اأكرث  اأن  وابت�ضمي يف وجوههن، و�ضتجدين  بِك 

االبت�ضام.

اجعلي حي�تك اأكرث �ضهولة!

يتطلب العبو�س جمهوًدا ع�ضلًيا اأكرث بكثري من االبت�ضامة!
فالعبو�س الطبيعي يتطلب جمهوًدا من الع�ضالت اأكرث مما تتطلبه 

ابت�ضامة عري�ضة طبيعية؛ لذا اختاري الطريق االأ�ضهل وابت�ضم!

اأي قن�ع تريدين اأن ترتدي؟

تبت�ضمي،  اأن  ح��اول  ث��م  �ضغري،  طفل  وج��ه  يف  العبو�س  جربي 
فعل  فرد  وجهِك.  تعبري  يعك�س  ال�ضغري  الطفل  هذا  فعل  رد  و�ضرتين 
ال�ضمات  اإحدى  الأنه  االأطفال؛  لي�س مقت�ضًرا على  ال�ضغري  الطفل  هذا 

الطبيعية للب�ضر.
اأن تديريه  اأي وجه تريدين  لذا؛ اتخذي قراًرا واعًيا حتددين به 
اإىل العامل، وما النتائج التي تاأملني اأن جتنيها من هذا القناع )الوجه(؟
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اأ�ضك�ل اللق�ء والتحية

لِك  ق�ضوى  اأه��م��ي��ة  ذات  االأ���ض��خ��ا���س  ب��ني  االأوىل  املقابلة  تعد 
ولالآخرين؛ فالعقل ال ين�ضى تلك املقابلة االأوىل لِك مع اأي �ضخ�س اآخر، 

ويتذكر كل ما جرى بها تلقائًيا اأكرث من املقابالت التي تليها.
لذا؛ عندما تلقني التحية وترحبني باالآخرين تاأكدي من اأنِك قمت 
باإلقاء التحية باأ�ضلوب اإيجابي حمبب، وتاأكدي من اأنِك تركِت انطباًعا 
جيًدا يف عقولهم وذاكرتهم. واجعلي من تلك التحية االإيجابية طقو�ًضا 

دائمة متيز �ضلوكِك الذي ينبع من ذكائِك الروحي.

در�ص يف عدم ال�ضت�ضالم

عليه  ف�ضيطر  املعارك،  اإح��دى  يف  وجي�ضه  ُه��ِزم  قائًدا  اأّن  يحكى 
حت�ضيل  من  الفوز  اأّن  ظ��ّن  اأن  بعد  يقتله،  بالياأ�س  و�ضعر  االإح��ب��اط، 
اإىل مكان بعيد يف  احلا�ضل، فذهب عنه االأمل، فرتك املع�ضكر وذهب 

ال�ضحراء، وجل�س اإىل جوار �ضخرة كبرية.
قمح،  حّبة  جت��ّر  �ضغرية  منلة  راأى  احل��ال،  تلك  على  هو  وبينما 
وحتاول اأن ت�ضعد بها اإىل منزلها يف اأعلى ال�ضخرة، و ملّا �ضارت باحلّبة 
�ضقطت منها يف ن�ضف امل�ضافة، فعادت اإىل حملها مّرة اأخرى، ويف كّل 
بها،  ت�ضعد  اأن  وحت��اول  لتلتقطها  النملة  فتعود  احلّبة  تقع  كانت  م��ّرة 

وهكذا بال ملل وال كلل.
ويتابع  �ضديد،  باهتمام  النملة  ي��راق��ب  املحبط  القائد  ف��اأخ��ذ 
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اأخرًيا  وك��ّرات، حّتى جنحت  مّرات  املتكّررة يف حمل احلّبة  حماوالتها 
يف ال�ضعود باحلّبة اإىل م�ضكنها، فتعّجب القائد املهزوم من هذا املنظر 
اأن  ثّم نه�س من مكانه املنعزل وقد مالأه االأمل والعزمية بعد  الّدر�س، 
التفاوؤل  اإليهم روح  واأعاد  الياأ�س يف داخله؛ فجمع رجاله،  النملة  قتلت 

واالإقدام، واأخذ يجّهزهم خلو�س معركة جديدة.
وبالفعل انت�ضر القائد على اأعدائه، وكان �ضالحه االأّول هو االأمل 
وعدم اال�ضت�ضالم للياأ�س، الذي ا�ضتمّده وتعّلمه من تلك النملة ال�ضغرية 

العاملة.

تغلبي على العقب�ت يف البيع وال�ضراء

يف بع�س االأحيان يعرب العمالء عن قلقهم ب�ضاأن اأمر هو بالفعل 
مربر لعدم �ضراء املنتج الذي تبيعينه، ومثال ذلك:

�ضكًرا على ما اأ�ضعته من وقت. ولكن مبقدوري احل�ضول على هذه 
�ضركة  من  وذلك   )%15( بن�ضبة  �ضركتك  �ضعر  عن  يقل  ب�ضعر  ال�ضلعة 

مناف�ضة لك.
ال ميكننا االنتظار ثالثة اأ�ضهر حتى موعد الت�ضليم.. اإن مناف�ضِك 

�ضي�ضلمني املنتج خالل ع�ضرة اأيام.
وقد  للتدريب،  اإ�ضافًيا  ا�ضتثماًرا  يتطلب  �ضوف  ملنتجِك  �ضراوؤنا 

قررنا االإبقاء على النظام القدمي.
وحل�ضن احلظ، هذا القلق الذي يعرب عنه العميل عادة ما يكون 
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العميل  اإر���ض��اء  ا�ضتطعِت  ف��اإذا  منتجِك،  �ضرائه  لعدم  الوحيد  امل��ربر 
وف��زِت  ال�ضراء  عملية  اأردِت  قد  تكونني  قلقه،  �ضبب  على  الق�ضاء  اأو 
�ضلبي،  �ضيء  اإزال��ة  تعني  على(  )الق�ضاء  الفرق  الحظي  بال�ضفقة.. 
اأ�ضباب تدفع العميل للتغا�ضي عن اجلانب  اأما )اإر�ضاء( فتعني تقدمي 

ال�ضلبي الذي راآه يف منتجِك.
ال�ضراء،  لعدم  دفعه  ال��ذي  العميل  م��ربر  على  جتيبني  وعندما 

ا�ضتعيني باخلطوات ال�ضت الإدارة ال�ضركة:
اخلطوة 1: اطرحي اأ�ضئلة تهدف الكت�ضاف �ضبب حمدد للقلق.

اخلطوة 2: تاأكدي من اأن �ضبب القلق هو العقبة التي تقف يف طريق 
البيع. فاإذا مل يكن العميل قد �ضرح باأنه لن ي�ضرتي منتجِك فا�ضاأليه: 

هل هذا ميثل م�ضكلة بالن�ضبة لك؟
اخلطوة 3: عندما يو�ضح العميل �ضبب عدم �ضرائه للمنتج، فابحثي 
عما اإذا كان هذا هو ال�ضبب الوحيد الذي يعوق البيع، اأم اأن هناك الق�ضية 
املتفاو�س ب�ضاأنها يتحد الهدف التفاو�ضي، وكذا غر�س كل مرحلة من 
تناولها  يتعني  التي  والعنا�ضر  واالأجزاء  والنقاط  بل  التفاو�س،  مراحل 
يف كل مرحلة من املراحل والتكتيكات واالأدوات واال�ضرتاتيجيات املتعني 

ا�ضتخدامها يف كل مرحلة من املراحل.
دون  تفاو�س من  اأي عملية  تتم  ال  التفاو�ضي:  الهدف  اخلطوة4: 
اأجله  من  وتو�ضع  اإليه  الو�ضول  اأو  حتقيقه  اإىل  ت�ضعني  اأ�ضا�ضي  هدف 
اخلطط وال�ضيا�ضات. فبناًء على الهدف التفاو�ضي يتم قيا�س مدى تقدم 

www.alukah.net



277 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

الدقيقة،  احل�ضابات  وتعمل  التفاو�س  جل�ضات  يف  التفاو�ضية  اجلهود 
وجتري التحليالت العميقة لكل خطوة.

اأه��داف  على  النهائي  اأو  العام  التفاو�ضي  الهدف  تق�ضيم  ويتم 
اأهمية كل منها ومدى ات�ضالها بتحقيق الهدف  كل مرحلة، وفًقا ملدى 

االإجمال اأو العام اأو النهائي.
ومن ناحية اأخرى، فاإن الهدف التفاو�ضي، يدور يف الغالب حول 

حتقيق اأي من التال:
- القيام بعمل حمدد يتفق عليه االأطراف.

بني  به  القيام  على عدم  يتفق  بعمل معني  القيام  االمتناع عن   -
اأطراف التفاو�س.

- حتقيق مزيج من الهدفني ال�ضابقني مًعا.

مه�رات البيع

اإن املهارات التي يتمتع بها البائع وقدرته على ا�ضتثمارها يف تقدمي 
عرو�ضه هي املدخل الذي ميكن من خالله اإمتام ال�ضفقة.

اأن  البائع  ا�ضتطاع  اإذا  اأ�ضا�ضية،  بيع  مهارات   )4( ا�ضتعرا�س 
عمالئه  ا�ضتمالة  به  ميكن  ال��ذي  ال�ضالح  له  كانت  وينميها  يكت�ضبها 

امل�ضتهدفني لعقد ال�ضفقة، واملهارات االأربع هي:
-  القدرة على تغيري مواقف العمالء.

-  التعرف على موؤ�ضرات ال�ضراء.
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-  التعامل مع اعرتا�ضات العمالء.
-  القدرة على اإمتام ال�ضفقة.

)1( القدرة على تغيري مواقف العمالء: غالًبا ما يواجه البائع من 
قبل العميل امل�ضتهدف بالرف�س اأو ال�ضك والرتدد؛ لعدم ال�ضعور بالثقة 
ب�ضدد  يكون  ال��ذي  املنتج  عن  البائع  به  يتحدث  ما  �ضحة  عن  التامة 
اإذا  اإال  كذلك،  و�ضيبقى  وتلقائي  طبيعي  �ضعور  وهذا  وترويجه،  عر�ضه 
اإىل  العميل  داخل  ت�ضتقر  التي  الرف�س  مواقف  يغري  اأن  البائع  ا�ضتطاع 

مواقف قبول تقوده اإىل الثقة باملنتج، ومن ثم ميكن �ضراوؤه واقتناوؤه.
بتحويل  يقوم  اأن  خاللها  من  للبائع  ميكن  التي  العملية  هذه  اإن 
بهم  تنتهي  اإيجابية  مواقف  اإىل  امل�ضتهدفني  للعمالء  ال�ضلبية  املواقف 
اإىل ال�ضراء. واإمتام ال�ضفقة متثل املهارة االأ�ضا�ضية االأوىل للبائع التي 
ميكنه اأن يوؤديها من خالل قدرته على ا�ضتهواء العميل؛ وذلك بالتحدث 
على  وقدرته  احتياجاته  تلبية  على  يقوم  باأنه  واإ�ضعاره  اهتماماته،  عن 
عر�س وتقدمي املنافع واملزايا يف املنتج الذي يروجه، واالأدلة التي توؤكد 
�ضيبداأ  احتياجاته  يلبي  املنتج  باأن  العميل  �ضعور  فمجرد  ذلك.  وتدعم 
اتخاذ  .. ومن ثم  وثقة  اإىل يقني  والرتدد  ال�ضك  بتغيري مواقف  تلقائيا 

قرار ال�ضراء.
)2( مهارة التعرف على موؤ�ضر ال�ضراء: تعك�س هذه املهارة املهمة 
حد�س البائع وقدرته على التعرف على ما قد يبدر من العميل من قول 
اأو ت�ضرف يعطي اإ�ضارات تبني رغبته يف �ضراء املنتج الذي يعر�س عليه؛ 
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فقد تكون موؤ�ضرات ال�ضراء وا�ضحة من خالل حديثه اأو من خالل اأ�ضئلته 
اأو من خالل اهتمامه وطريقة اإقباله واإمياءاته.

)3( مهارات التعامل مع اعرتا�ضات العمالء: ت�ضتدعي هذه املهارة 
مواقف  ومعاجلة  العمالء،  اعرتا�ضات  مع  التعامل  �ضرورة  البائع  من 
االعرتا�س التي قد تبدو يف اأثناء العر�س البيعي باإيجابية واأريحية تامة. 
بل يجب على البائعني دائًما ت�ضحيح نظرتهم على االعرتا�ضات؛ فكثرًيا 
ما يكون االعرتا�س �ضكلًيا، وما هو اإال �ضورة من �ضور موؤ�ضرات ال�ضراء 
لدى العميل؛ فقد ميكن لهم االنطالق منها، واإيجاد فر�س بيعية يقومون 

من خاللها بعقد ال�ضفقات.
)4( مهارة اإمتام ال�ضفقة: تعد هذه املهارة �ضلب وجوهر العملية 
البيعية؛ الأنها تعك�س اأهمية الدور املنوط بالبائع يف اإمتام عقد ال�ضفقة؛ 
اإذ ال يعقل اأن يتمتع البائع بكل املهارات، ويفتقد اإىل هذه املهارة التي من 
ال�ضفقة. فكثرًيا ما يربع  ويعقد  بنجاح،  البيعية  العملية  خاللها يختم 
البائعون يف تقدمي عرو�ضهم البيعية، اإال اأن كثرًيا منهم قد يف�ضلون يف 
اإبرام ال�ضفقة مع العميل. ويف هذه احلال ال يكون الن�ضاط الذي قام به 
البائع اإال كالذي يدور يف حلقة مفزعة؛ فالعربة لي�ضت بالعرو�س والتفنن 
يرجى  التي  ال�ضفقات  من  املتوخاة  واالأه��داف  بالنتائج  العربة  بل  بها 

حتقيقها.
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الإحب�ط قوة دافعة للنج�ح

يواجه املرء يف حياته كثرًيا من امل�ضاكل والعقبات التي حتول بينه 
وبني حتقيق اأهدافه، وتختلف درجة و�ضدة هذه العقبات حتى قد ت�ضل 
اأن ي�ضيب املرء حالة من االإحباط والياأ�س جتعله ي�ضت�ضلم  اإىل  �ضدتها 

لهذه املعوقات، ويعتقد اأنه ال خال�س منها. 
الكمال  اإىل  وال�ضعي  ذاته  وتطوير  حاله  تغيري  االإن�ضان  اأراد  واإذا 
فاإنه حتًما �ضيواجه معوقات كبرية وكثرية، واأول هذه املعوقات واأ�ضدها 
هو نف�ضه، اإذ اإن اأكرب املعوقات هي التي تنبعث من الذات؛ ولهذا جند 

القراآن الكرمي ين�ضب اخللل والق�ضور اإىل النف�س االإن�ضانية : زب ی  
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  
مت  ىت  يت         جث  مث  ىث   رب )اآل عمران(. فامل�ضائب واالأخطاء يف 
الداخل  اأواًل من  تبداأ  البناء والهدم  النف�س، فعملية  غالبها مبعثها من 
من النف�س زب ھھ ے  ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ  رب  )الرعد: 11(.
وغالب احلال اأن التاأثري اخلارجي ال يكون له اأثر كبري ما مل يكن 

هناك قابلية من الداخل. 
ومن اأراد اأن يغري من حاله ويرتقي بها يف �ضلم الكمال فعليه اأن 
يوّطن نف�ضه على مواجهة ال�ضعاب، وليعلم اأن الطريق لن يكون �ضهاًل 
خالًيا من االأكدار واملنغ�ضات، ومن اأراد التغيري دون اأن تواجهه م�ضاكل 
يف الطريق فهو مل يعرف حقيقة احلياة وطبيعة التحول والرتقي. واإذا 

www.alukah.net



281 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

كانت املعاناة من �ضروريات التغيري فاإن االأمر ال�ضلبي الذي قد ي�ضاحب 
املعاناة؛  هذه  من  االإن�ضان  ت�ضيب  قد  التي  االإحباط  حالة  هو  التغيري 
واحلقيقة اأن االإن�ضان قد يجعل من االإحباط قوة دافعة لالإجناز وحتقيق 

اأهدافه وطموحاته، فباالإمكان حتويل االإحباط اإىل حدث اإيجابي. 
اإن تفاعلنا االأول مع اأي عقبة قد ُي�ضّكل نوًعا من االإحباط اأو يبعث 
اأفكاًرا تدمريه ال تنتج لنا عماًل اإيجابًيا؛ لذا علينا اأن نغري نظرتنا اإىل 

الو�ضع واأن نتعامل مع االإحباط � اإن وجد � بال�ضورة التالية. 
اأواًل: االإحباط يدل على اأنِك يف حاجة اإىل اأن تتخذي خطوة للوراء. 
كثري من النا�س ت�ضغلهم االأحداث اجلزئية واجلانبية عن الهدف 
يقف  اأن  االإن�ضان  على  ولذلك  اإليها؛  ي�ضعى  التي  الكربى  والغاية  الكلي 
اإىل ال�ضورة ب�ضكل كامل. اتخذي  ويبتعد قلياًل عن احلدث؛ كي ينظر 
وقًتا كافًيا الإعادة تاأكيد الهدف االأ�ضا�ضي وانظري هل ما زلِت ت�ضريين 
اأنِك قد  تكت�ضفني فيها  التاأملية قد  الوقفة  ال�ضحيح. فهذه  الطريق  يف 

�ضلكِت طريًقا مل يخطر على بالِك اأنِك قد ت�ضلكينه يوًما ما. 
ثانًيا: العقبات تعطي فر�ضة رائعة للع�ضف الذهني. 

اأحياًنا عندما ن�ضع اخلطط؛ فاإننا مبا�ضرة نفكر يف احلل ونتجه 
باالإحباط  ت�ضاب  وعندما  املمكنة.  للخيارات  كافية  درا�ضة  دون  اإليه 
فاإنك تتجه اإىل الع�ضف الذهني، وهي درا�ضة جلميع احللول واخليارات 
املمكنة وبالتال قد تكت�ضف طرًقا اأكرث فعالية بقليل من اجلهد والتفكري. 
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ثالًثا: االإحباط عالمة باأنك بحاجة للراحة. 
فاإنهم  الطريق  يف  عقبات  يواجهون  عندما  االأ�ضخا�س  بع�س 
ي�ضخمون هذه العقبات ويعطونها اأكرث مما ت�ضتحق من الوقت واجلهد؛ 
واإعطاء  احل��ل.  اإدراك  وبني  بينه  يحول  نف�ضًيا  �ضغًطا  ي�ضبب  قد  مما 
النف�س فرتة من الراحة اأمر �ضروري، فال�ضغط النف�ضي قد ي�ضور االأمر 
نبذل  فقد  احلل.  اكت�ضاف  االإن�ضان  على  يتعذر  مما  حقيقته  غري  على 
اأو م�ضروعاتنا ومع ذلك  اأهدافنا  �ضاًقا جتاه حتقيق  قوًيا وعماًل  جهًدا 
نرى  اأن  ن�ضتطيع  ال  اإننا  حتى  ما  بعمل  نلت�ضق  واأحياًنا  االإخفاق،  جند 
عماًل غريه، وال ندري ملاذا؟ وهذه النقطة بالذات جتعل كثرًيا من النا�س 
يقلعون ويرتكون اأعمالهم التي �ضرعوا فيها، ولهذا اإعطاء النف�س ق�ضط 

من الراحة اأمًرا �ضرورًيا لال�ضتمرار. 
رابعا: االإحباط فر�ضة للنجاح: 

وخ��ربات  كفر�س  تواجهينها  التي  االإح��ب��اط��ات  اإىل  نظرِت  اإذا 
اكت�ضبِتيها فاإنِك �ضتوا�ضلني يف م�ضريك وتتغلبني على العقبات وامل�ضاكل 
خربات  هناك  الف�ضل  مع  بل  مطلق؛  ف�ضل  هناك  فلي�س  تواجهِك.  التي 
ومعلومات ح�ضلِت عليها، فغالب ال�ضر ينطوي على �ضيء من اخلري، اإننا 
نحتاج فقط اإىل اأن نتعلم كيف نتعامل مع االإحباط. ونظرتنا وطريقتنا 
فر�ضة،  كل  العقبات يف  املت�ضائم  "يرى  قيل:  وقد  ذلك،  مهمة جًدا يف 
بدقة  عملك  اإىل  انظري  لذلك  عقبة"؛  كل  يف  الفر�ضة  املتفائل  ويرى 
ا�ضاأل  عندها  رائع،  وهذا  �ضحيًحا،  �ضيًئا  هناك  االأقل  على  �ضتجدين 
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فاأنِت  ال�ضوؤال  هذا  بو�ضعِك  النجاح؟  ذلك  تطوير  ميكن  كيف  نف�ضِك: 
اأخرجِتي نف�ضِك من احلالة ال�ضلبية املحبطة وعدِت لرتكزي على الو�ضع 
االإيجابي، وبالتال �ضتتغلبني على امل�ضاكل التي تواجهينها - باإذن اهلل 

تعاىل. 
من  تعي�ضينه  فما  املحال،  من  احلال  بقاء  اأن  علمِت  اإذا  ختاًما: 
حلظات اإحباط فهي لن تدوم، وكلما ازداد الكرب وال�ضيق قرب الفرج، 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   زب  تعاىل:   اهلل  قال  كما 
رب   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  

)يو�ضف: 110(. واهلل اأعلم واأحكم، و�ضلى اهلل على نبيه الكرمي.  

ا�ضتثمري يف م�ضتقبلِك

دعينا نتحدث عن املال. هل تعتقدين اأنِك حت�ضنني اإدارة اأموالِك؟ 
هل تقلقني ب�ضاأن النقود اأو تعانني ال�ضغط الع�ضبي ب�ضببها؟ هل تت�ضاءلني 
اإذا كان �ضيتوافر لديِك املال الكايف ل�ضراء ما حتتاجينه، اأم تفرت�ضني 
اأم  اإنفاقِك  يف  تتحكمني  هل  باأخرى؟  اأو  بطريقة  االأمر  �ضتدبرين  اأنِك 

يتحكم فيِك اإنفاق املال؟
هل تخططني المتالك منزل خا�س بِك يوًما ما؟ هل ترغبني يف 
�ضتحتاجني  هل  تطوًرا؟  اأك��رث  كمبيوتر  جهاز  اأو  خمتلفة  �ضيارة  �ضراء 
باأنك  تتنبئني  هل  جديدة؟  منزلية  اأجهزة  اأو  اأث��اث  اأو  �ضرير  اإىل  يوًما 
�ضت�ضافرين كثرًيا يف امل�ضتقبل؟ هل لديِك فكرة عن تكلفة تلك االأ�ضياء؟ 
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هل تعرفني ما عليك فعله لتتاأهلي للح�ضول على رهن عقاري اأو قر�س؟
ل�ضِت الوحيدة اإذا مل تكوين على علم بكل ما حتتاجني اإىل معرفته 
ب�ضاأن النقود، فال يت�ضمن املنهج الدرا�ضي يف معظم املدار�س املعلومات 
تعتمد قدرتِك  املال. ال  لتوؤّمني م�ضتقبلك  اإىل معرفتها  التي حتتاجني 
على القيام مبا ترغبني فيه اأو العي�س باالأ�ضلوب الذي تختارينه على ما 
اأنفقِت كل دخلِك  اإذا  تك�ضبينه فح�ضب، بل على ما تفعلينه مبكا�ضبِك. 
�ضتعي�ضني حياتِك يف حدود راتبِك فح�ضب، ولكن اإذا ا�ضتثمرِت اأموالِك 

بحكمة �ضرتاقبني مدخراتِك وهي تنمو.
رمبا تكونني قد داأبت على االدخار وا�ضتثمار اأموالِك بحكمة عرب 
اأنفقِت  قد  غالًبا  لكنك  ذلك،  فعل  يف  و�ضت�ضتمرين  املا�ضية  ال�ضنوات 

بحرية ما كنِت متتلكينه من نقود مثلِك مثل معظم من هم يف �ضنِك.
�ضيتوافر  اأك��رب،  راتب  على  حت�ضلني  كامل  ب��دوام  تعملني  عندما 
معِك مال اأكرث مما امتلكِته يف حياتِك من قبل. �ضت�ضعرين باالإثارة عند 

احل�ضول على راتب كبري.

تع�ملك جت�ه الآخرين

�ضحتهم  ع��ن  االآخ��ري��ن  ت�ضاألني  ه��ل  ب��االآخ��ري��ن؟  تهتمني  ه��ل   -
ا، هل تتذكرينه عندما  وت�ضتمعني اإىل اإجاباتهم؟ عندما تلتقني �ضخ�ضً
وتفا�ضيل  االأ�ضماء  تذكر  على  ال��ق��درة  لديِك  هل  جم���دًدا؟  تتقابالن 
املحادثات ال�ضابقة؟ عندما حتبني االآخرين وتهتمني بهم عن �ضدق ال 
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بد اأن تطرحي عليهم االأ�ضئلة وتتذكري ما ت�ضمعينه من اإجابات، وعندما 
مدى  لالآخرين  تظهرين  فاإنك  تتذكرين  يجعلِك  الذي  بالقدر  تهتمني 

اهتمامك.
ا،  - هل ت�ضعني الب�ضمة على �ضفاه االآخرين؟ عندما تقابلني �ضخ�ضً
هل ترين االبت�ضامة على وجهه؟ اأم ي�ضيح االآخرون بوجوههم متحا�ضني 
من  تقابلينهم  من  وجوه  على  البادية  التعبريات  الحظي  بِك؟  االلتقاء 
االأ�ضخا�س، فهي غالًبا ما تكون انعكا�ًضا لِك. اإذا كنِت متيلني اإىل اأن تري 
ابت�ضمي  نف�ضك.  اإىل  النا�س، تطلعي  بادًيا على وجوه كثري من  العبو�س 
فر�ضة  هناك  �ضتكون  وعندها  االآخرين،  مع  ابت�ضامتِك  و�ضاركي  كثرًيا 

كبرية يف اأن ترى املزيد من االبت�ضامات تعود اإليك.
- هل حتبني ذاتِك؟ كلما كنِت مرتاحة مع نف�ضك، كنت مرتاحة 
اأن  اأ�ضهل عليِك  مع االآخرين . عندما حتبني ذاتك وتتقبلينها، �ضيكون 

حتبي االآخرين وتهتمي بهم.
االآخرين؟ عّم تبحثني يف  اأف�ضل ما يف  اإظهار  - هل تعملني على 
االآخرين؟ هل ترين ال�ضفات احل�ضنة اأم تركزين على ال�ضيئة منها؟ هل 
تنتقدين االآخرين اأم حتكمني عليهم اأم تتطوعني الإ�ضداء الن�ضح لهم؟ 
� ولذلك فهم لي�ضوا يف  اأنف�ضهم يف كثري من االأحيان  يق�ضو النا�س على 

حاجة اإىل من يذكرهم بعيوبهم. ابحثي عن اخلري يف االآخرين.
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تع�ملي مع امل�ضكالت

اأمر حتمي، لكن القدر الي�ضري منها فقط هو  اإن وقوع امل�ضكالت 
ما ال ميكن جتاوزه. ينا�ضل بع�س االأ�ضخا�س اأكرث من غريهم يف �ضبيل 
تتجنبي  اأن  لِك  بالن�ضبة  االأ�ضهل  امل�ضكالت، وقد يكون من  اخلروج من 
اإذا  اإال  اأب��ًدا بحق  تزول  امل�ضكالت ال  ولكن  تواجهينه من م�ضكالت،  ما 
بال�ضجاعة  حتليِك  تقابلينها  التي  امل�ضكالت  معاجلة  تتطلب  واجهِتها. 

واالن�ضباط، فهل اأنِت اأهل للتحدي؟

كيف تتعاملني مع امل�صكالت؟: 

هل تنظرين للم�ضكالت نظرة �ضلبية؟ لي�ضت امل�ضكالت دائًما اأمًرا 
مع  عالقاتِك  من  امل�ضكالت  اإحدى  عالج  على  العمل  يح�ضن  قد  �ضيًئا. 
وينتج  مبتكرة  بطرق  التفكري  على  ويحثِك  توترِك  من  ويقلل  االآخرين 
اإح��دى  ب�ضاأن  ما  �ضخ�س  مواجهة  تكون  اأال  يجب  اإيجابية.  تغيريات 
امل�ضكالت اأمًرا كريًها اأو مدعاة للقتال. فلت�نظري على امل�ضكالت بو�ضفها 
حتديات وحمفزات للتغيري. ميكن لكل م�ضكلة تواجهينها اأن تعلّمِك �ضيًئا 
لتو�ضيع  فر�ضة  اإىل  تتحول  اأن  م�ضكلة  لكل  وميكن  نف�ضِك،  عن  جديًدا 

نطاق تفكريِك، ولتتعلمي، ولت�ضبحي �ضخ�ضية اأف�ضل واأكرث تعاطًفا.
هل تتحول م�ضاكلِك اإىل هواج�س تقلقِك؟ اإن القلق املبالغ به ب�ضاأن 
اإحدى امل�ضكالت والرتكيز ال�ضديد عليه لن يعمل على حلها، بل يف الواقع 
قد يوؤدي املرور اأو عندما يت�ضبب �ضخ�س ما يف اإف�ضاد جدول اأعمالك � 
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توقعي حدوث تاأخري وخططي له برتك بع�س الوقت االإ�ضايف يف جدولك 
-. عندما تتوقعني غري املتوقع، �ضتكونني م�ضتعدة له وقادرة على التعامل 

معه؛ الأنه لن يكون غري متوقع على اأية حال.
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متنوعة، حتمل الكثري من الفوائد، والعديد من املنافع التي اأودعها اخلالق - 
�شبحانه - لنا فيها، ولكن جهلنا وك�شلنا حرمنا من البحث عنها، وال�شتفادة 

منها.
وقبل البدء يف قراءة املو�شوعات؛ اأود التذكري باأن هذه الفقرة ما هي 
اإل بذرة �شغرية يف ف�شاء الكون الف�شيح، فابحثن عن فوائد الأ�شياء، وانهلن 
من العلوم التي ت�شاعدكن على اكت�شاف الفوائد، وكن على يقن واإميان باأن 

اهلل مل يخلق �شيًئا عبًثا، بل حلكمة بالغة قد ندركها وقد ل ندركها.
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 ف�ئدة 
ل تقــدر بثمن 

لكل �شيء من حولنا فوائد، قد تكون كبرية، وقد تكون اأقل من ذلك، 
اإل اأن الغريب يف الأمر هو اأننا دائًما اأو غالًبا ما نبحث عن الفوائد يف الأ�شياء 
التي نتوقع وجود الفوائد فيها، يف حن اأننا نهمل اأو نتغافل عن اأ�شياء بن 

اأيدينا فيها من الفوائد ال�شيء الكبري.
اأ�شياء  وق��ف��ات متعددة، عند  )ف��وائ��د(:  الفقرة  ه��ذه  لنا يف  ك��ان  ل���ذا.. 
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فائدة ل تقدر بثمن: 

هناك طرق ال ح�ضر لها الإدراك وجتربة اأي �ضيء يف احلياة، اإن 
القيام  اأية حلظة - كل ما عليِك  اإح�ضا�س ميكن احل�ضول عليه يف  اأي 
به هو اأن ت�ضبطي موؤ�ضر نف�ضِك مع املوجة ال�ضليمة، كيف يحدث هذا؟ 
ال�ضر  دائمة:  ب�ضفة  واالنفعالية  العاطفية  حالتك  لتغيري  �ضران  هناك 

االأول هو تغيري تركيزِك، واهتمامِك العقلي.
طوال  نف�ضِك  على  العزيزة  الذكريات  اأكرث  من  واحدة  يف  فّكري 
اأخربيني ما هو �ضعورِك حيالها؟  اأنِت تتذكرينها االآن،  حياتك. وبينما 
باأنك  ت�ضعرين  جتعلِك  والتي  عليها  تركزين  التي  االأخرى  االأ�ضياء  وما 

عظيمة؟
العاطفية  حالتِك  لتغيري  الثانية  الطريقة  مًعا  غًدا  ندر�س  �ضوف 

ب�ضفة دائمة.

فائدة ل تقدر بثمن: 

هل حدث لِك اأن تعر�ضِت ملوقف كاد يدفعِك للجنون نتيجة ال�ضعور 
االآن وبعد  فاإنِك  بالقهر، ومع ذلك،  ال�ضعور  اأو   ، االإحباط  اأو  بالغ�ضب، 
اأغ�ضبِك  ال��ذي  ال�ضيء  وي�ضحكِك  ال��وراء  اإىل  تنظرين  م�ضت  �ضنوات 
االأيام �ضوف  املاأثور: )يف يوم من  القول  كثرًيا؟ لقد �ضمعنا جميًعا عن 
تنظر اإىل هذا االأمر وت�ضحك عليه(، لقد قال اأحد اأ�ضاتذتي - "ريت�ضارد 
باندلز" - وهو من امل�ضاركني يف تاأ�ضي�س الربجمة اللغوية الع�ضبية: )مل 
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االنتظار؟ ملاذا ال ت�ضحك االآن؟(.
حاول جتربة هذا اليوم. ا�ضحكي على اأمر كنِت تعتقدين من قبل 
اأنه ينطوي على �ضغوط ال ميكن حتملها، هل ت�ضعرين باأنك م�ضئولة اإىل 

حد ما عن املوقف؟ 

فائدة ل تقدر بثمن: 

تركيزِك،  على  لل�ضيطرة  فعالة  و�ضيلة  اأكرث  االأ�ضئلة  ا�ضتخدام  اإن 
اإن خمِك يجيبِك عن اأي �ضوؤال تطرحينه، على �ضبيل املثال، اإذا �ضاألت 
اإال الرتكيز  نف�ضِك: )ملاذا تتملكني هذه االأ�ضياء؟(، فلن يكون بو�ضعِك 
على الطريقة املنا�ضبة للعمل على حت�ضني هذا املوقف؟، ف�ضوف ت�ضبحني 
على يقني من اأنك �ضوف حت�ضلني على اإجابات متكنِك من القيام بعمل 

اإيجابي.

فائدة ل تقدر بثمن: 

هل �ضبق اأن اأخربِك اأحد باأن "لك م�ضتقباًل م�ضرًقا؟" كيف كان 
باأن  اأخ��ربِك  اأحدهم  اأن  لو  �ضعورِك  �ضيكون  وماذا  �ضعورِك جتاه هذا؟ 
م�ضتقبلِك مظلم؟ اأو اأن خطتِك "تبدو" رائعة، بداًل من اأن  "ي�ضرخ يف 
وجهِك لتح�ضينها"؟ اأو اأن رفيقتِك اجلديدة يف الغرفة "جتعلِك ترتعدين 

خوًفا"، اأو "اأنها رائعة فعاًل؟".
تنتج  التي  امل�ضاعر  يف  ولكن  الكلمات،  يف  فقط  لي�س  االختالف 

منها.
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رمبا كان الذين يتحدثون عن امل�ضتقبل امل�ضرق اأو املظلم يتحدثون 
حني  يف  يرونه،  مبا  كثرًيا  ويتاأثرون  الت�ضوري،  النظام  من  انطالًقا 
يتاأثر االآخرون كثرًيا مبا ي�ضمعونه )فالغناء وال�ضراخ كلمات م�ضموعة( 
االأ�ضياء.  بها  يدركون  التي  الطريقة  على  االآخرين  م�ضاعر  قوة  وتعتمد 

)"يرتعد" من بني الكلمات التي تنم عن احلركة(. 
ترى.. اأي هذين النظامني ينطبق يف معظم االأحوال على تركيزِك؟

فائدة ل تقدر بثمن: 

على  ما،  �ضيء  يعنيه  مبا  يقيني  �ضعور  جمرد  اإال  هو  ما  االعتقاد 
�ضبيل املثال، اإذا اعتقدِت اأنِك ذكية، فاإن هذا اأكرث من جمرد فكرة، اأنِت 

على يقني من اأنِك ذكية. من اأين اأتى هذا االإح�ضا�س باليقني؟
تخيلي اأنها �ضطح طاولة من دون اأرجل وال �ضيء يدعمهما. ولكي 
ت�ضبح اعتقاًدا يجب اأن يكون للفكرة � التي ت�ضبه الطاولة � اأرجل. وتتوفر 
اأو اليقني من خالل التجارب املرجعية ذات ال�ضلة. على  للتاأكد  اأرجل 
�ضبيل املثال، اإذا كنِت توؤمنني باأنِك ذكية، رمبا يكون لديك جتارب تدل 
اإنِك ذكية..  اأن هناك من يقول لك  اأو  اأدائك اجليد يف املدر�ضة،  على 

اإلخ.
للتاأكد  اأن نظل مقيدين مبا�ضينا كم�ضدر  ومع ذلك فلي�س علينا 
خللق  خيالنا  ا�ضتخدام  ميكننا  "روجربان�ضرت"،  فعل  وكما  واليقني. 

جتارب مرجعية تتعلق باأ�ضياء مل نحاول جمرد القيام بها.
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فائدة ل تقدر بثمن: 

املوؤيدة  التجارب  وفرنا  اإذا  معتقد  اإىل  فكرة  اأي  حتويل  ن�ضتطيع 
لها، اأي من العبارات التالية �ضحيح؟

1( النا�س �ضرفاء وحمرتمون يف االأ�ضا�س.
2( النا�س غري �ضرفاء، وي�ضعون فقط وراء م�ضلحتهم.

)اأ�ضانيد(  كافية  جتارب  لديِك  األي�س  بذلك،  االعتقاد  اأردِت  اإذا 
لتعزيز االعتقاد باأن النا�س من الناحية االأ�ضا�ضية فا�ضدون اأخالقًيا؟ اإذا 
ركزِت على جتارب اأخرى، األن ت�ضتطيعي اأن جتدي ب�ضهولة الدليل على 

اأن النا�س �ضرفاء يف االأ�ضل؟
الذي  االعتقاد  اإن  �ضحيًحا؟  يعد  ال�ضابقة  االعتقادات  من  اأي 

تتبنينه، وتكونينه �ضوف يكون االعتقاد ال�ضحيح بالن�ضبة لِك.

فائدة ل تقدر بثمن: 

يف حني اأن ال�ضعور الرا�ضخ باليقني والتاأكد ميكن اأن ي�ضاعدِك على 
ا اأن يخفي عنِك املعلومات التي  اأي�ضً اأ�ضياء عظيمة، فاإن بو�ضعه  اإجناز 

ميكن اأن تغري من حياتِك لالأبد.
جديدة  اأفكار  اإىل  ي�ضتمع  ال  االأ�ضخا�س  اأحد  قابلِت  اأن  �ضبق  هل 

بدافع رغبته يف اأن يظل على يقينه؟
�ضتلقني نظرة على معتقداتِك من خالل عيني �ضخ�س  اإذا كنت 

اآخر، فماذا �ضرتين؟
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فائدة ل تقدر بثمن: 

اإن املعتقدات هي ال�ضيء املوجه لكل اأمناط �ضلوكنا، ويف حني توؤثر 
بع�ضها فقط يف اأحد اأوجه حياتنا، توؤثر بقية املعتقدات االأخرى يف كل 
جوانب حياتنا، على �ضبيل املثال، قد يوؤثر اعتقاد معني مثل: )"فالنة" 
"النا�س  باأن  االعتقاد  ولكن  "فالنة"،  مع  عالقاتك  على  �ضريفة(  غري 

غري �ضرفاء" قد يكون له تداعيات ونتائج تتجاوز عالقة واحدة.
تعتمد االعتقادات العامة ال�ضبيهة بذلك االعتقاد عادة على بع�س 
االأفكار العامة التي تكونت منذ فرتة طويلة يف ظل ظروف قا�ضية. رمبا 
وعي  غري  من  لها  ن�ضمح  ن��زال  ال  ذلك  ومع  متاًما،  ن�ضيناها  قد  نكون 

بالقيام بتوجيه عملية اتخاذ القرار لدينا.
لي�س  ولكنه  حم��دودة،  غري  حياتنا  يف  االعتقادات  هذه  تاأثري  اإن 
�ضلبًيا بال�ضرورة: غري اأحد معتقداتك العامة، وبذلك تغريت كل جوانب 

حياتك اإىل االأف�ضل.

فائدة ل تقدر بثمن: 

واأطلق  توثيقها  ومت  االأداء  حت�ضني  توقع  ق��وة  عملًيا  ثبت  لقد 
اإن   : للمدر�ضني  قيل  الدرا�ضات  اإحدى  يف  "بجماليون"،  تاأثري  عليها 
دائم  اإىل حتد  ويحتاجون  هناك طالًبا معينني يف ف�ضولهم موهوبني 
املده�س  من  يكن  ومل  لهذا  املدر�ضون  ا�ضتجاب  تفوقهم.  يظهروا  كي 
اأوائل الطالب يف الف�ضل. وعلى الرغم  اأ�ضبح هوؤالء الطالب من  اأن 
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مت  الذين  الطالب  ه��وؤالء  ف��اإن   � جميًعا  علمهم  غري  وعلى   � ذلك  من 
ت�ضنيفهم على اأنهم متفوقون، مل يكونوا قد اأظهروا بوادر للذكاء قبل 
بع�ضهم يح�ضل على درجات  كان  الدرا�ضة. ويف احلقيقة  تلك  اإجراء 
املكت�ضف  اإح�ضا�ضهم  اإن��ه  االختالف؟  هذا  اأح��دث  ال��ذي  ما  متدنية. 
االعتقاد  فيهم  غر�ضه  )والذي  ممتازون  باأنهم  واليقني  بالثقة  حديًثا 

املدر�ضني(! "الزائف" الأحد 
وعن  نف�ضك  عن  به  توؤمنني  ما  اأهمية  تدركي  اأن  ت�ضتطيعني  هل 
بقدرتِك على  االإميان  لديِك  اإذا كان  تنجزي  اأن  االآخرين؟ ماذا ميكن 

توظيف طاقاتِك الهائلة؟ 

فائدة ل تقدر بثمن: 

بب�ضاطة  النا�س؟  من  والفا�ضلني  الناجحني  بني  ال��ف��ارق  هو  ما 
�ضديدة، الناجحون هم الذين طرحوا اأ�ضئلة اأف�ضل ونتيجة لذلك ح�ضلوا 
اأطوارها،  اأول  ال�ضيارات يف  كانت �ضناعة  اأف�ضل. عندما  اإجابات  على 
حاول املئات دون خربة تكوين �ضيارات، ولكن "هرني فورد" وقف موقًفا 
باجلملة؟(.  االآل��ة  هذه  اإنتاج  اأ�ضتطيع  )كيف  ت�ضاءل:  عندما  خمتلًفا 
حتت  يئنون  ال�ضرقية  اأوروب��ا  يف  املاليني   كان  حيث  اآخ��ر  مثل  وهناك 
" ليت�س ولي�ضا" "كانت لديه ال�ضجاعة لي�ضاأل: )كيف  ال�ضيوعية، ولكن 

اأرفع من م�ضتوى املعي�ضة جلميع العاملني من الرجال والن�ضاء؟(.
اإذا كنِت �ضتطلقني خليالك العنان، فاإىل اأين �ضتقودِك ت�ضاوؤالتِك؟
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فائدة ل تقدر بثمن: 

يدفع  ال��ذي  ما  االأ�ضئلة:  طرح  نتيجة  هو  حياتي  يف  اأفعله  ما  اإن 
النا�س اإىل القيام مبا يفعلونه؟ ما الذي مّكن بع�س النا�س من حتقيق 
النجاح مبوارد تبدو اأقل من تلك التي ميلكها الذين ف�ضلوا؟ كيف يت�ضنى 
ب�ضهولة  التغيري  نحقق  كيف  الناجحون؟  حققه  ما  اأ�ضعاف  حتقيق  لنا 
وطبيعة  م�ضتوى  نح�ّضن من  اأن  كيف ميكن  قبل؟  اأكرث من ذي  و�ضرعة 

حياة جميع النا�س؟
ما هي االأ�ضئلة التي ت�ضكل حياتِك حالًيا؟

فائدة ل تقدر بثمن: 

اإال  �ضيًئا  يجد  مل  التدخني  عن  ليقلع  تقريًبا  �ضيء  كل  حاول  لقد 
تبكي  وهي  �ضنوات  العمر )6(  البالغة من  ابنته  عندما دخلت حجرته 
قائلة: )اأبي من ف�ضلك توقف عن قتل نف�ضك! اأريدك اأن تكون موجوًدا... 

عندما اأتزوج(.
مل ينجح التربير يف اإقناعه اأن التدخني لن يقتله.. األقى ب�ضجائره 

خارج املنزل يف ذلك اليوم، ومل يدخن منذ ذلك الوقت.
اأحياًنا ال يكون اأملك كافًيا الإحداث تغيري، ولكن اأمل من حتبينهم 

ميكن اأن ميدِك بقوة وفاعلية هائلة.
اإذا كنِت قد حاولِت وف�ضلِت يف اإحداث تغيري، فاإن العن�ضر املفقود 
رمبا كان الفاعلية والقوة. اإذا مل ت�ضتطيعي اأن ت�ضلي بنف�ضِك اإىل النقطة 
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التغيري.  تاأجيل  التغيري �ضرورة ق�ضوى، رمبا توا�ضلني  التي يكون فيها 
ولكن عند وجود اأ�ضباب قوية كافية � مثل الفاعلية، وقوة الدافع � ف�ضوف 

تكونني م�ضطرة اإىل اتخاذ اإجراء.

فائدة ل تقدر بثمن: 

ابتكري بدياًل جديًدا موؤيًدا.
الذين  املخدرات  متعاطي  على  اأجريت  التي  الدرا�ضات  ك�ضفت 
مت عالجهم اأن هناك معدالت خمتلفة لالنتكا�س لعدد منهم. ا�ضتاأنف 
الذين مت اإجبارهم على االإقالع عن املخدرات التعاطي مبجرد اأن اأطلق 
�ضراحهم من ال�ضجن، يف حني جنح الذين كان لديهم الدافع لالإقالع 
يف االمتناع ملا يقرب من عامني. ولكن بع�س الذين ا�ضتبدلوا اإدمانهم 
ببدائل جديدة - مثل التدين، اأو تطوير اإحدى مهارات العمل اجلديدة - 
ا�ضتطاعوا االمتناع عن تعاطي املخدرات ملدة  ثمان �ضنوات اأو اأكرث دون 
االنتكا�س ثانية، يف حني اأن االأغلبية العظمى منهم مل تتعاط املخدرات 

ثانية.
اإن معظم حماوالت النا�س من اأجل التغيري حماوالت موؤقتة، الأنهم 
يف�ضلون يف اإيجاد و�ضيلة بديلة للتخل�س من االأمل واإيجاد ال�ضعادة؛ لذلك 

يجب ا�ضتبدال االأمناط القدمية ولي�س احلد منها اأو تقليلها.

فائدة ل تقدر بثمن: 
يعرف مدربو احليوانات اأنك اإذا اعتدت على اإطعام "الدولفني" 
يف كل مرة يقفز فيها، فاإنه �ضرعان ما �ضيتوقف عن القفز اإذا مل تطعمه، 
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واالأ�ضواأ من ذلك � رمبا ي�ضبع وال يكلف نف�ضه عناء القفز على االإطالق.
ال يوجد اختالف بينك وبيني، اأو بني اأطفالنا، و�ضركائنا يف العمل 
اأو اأي �ضخ�س اآخر نتعامل معه. اإذا قمت بتدعيم اأي �ضخ�س يف كل مرة 
اأحد اأمناط  اأمًرا ف�ضرعان ما �ضي�ضعر بامللل. مبجرد ابتكار  يوؤدي فيها 
لذلك،  عليه؛  للحفاظ  فاعلية  اأكرث  يعد  املتنوع  التدعيم  فاإن  ال�ضلوك، 
فبعد نحو �ضهر من املكافاآت املنتظمة على اأحد اأمناط ال�ضلوك اجلديدة، 

توقفي، وبداًل من ذلك كافئي نف�ضِك اأو االآخرين ب�ضورة غري ثابتة!

فائدة ل تقدر بثمن: 

هل �ضبق اأن �ضعرِت بالتوتر اإذا كان عليِك التحدث اأمام جمموعة 
من النا�س؟ هل �ضعرِت بتقل�س يف معدتك؟ اأو كان تنف�ضِك �ضريًعا؟ اأو 
االأحا�ضي�س  هذه  كانت  لقد  يداك.  ارتع�ضت   اأو  قلبك؟  دقات  ت�ضارعت 
واالأعرا�س �ضبًبا يف اإحجام "كاروىل �ضاميون" عن الظهور اأمام النا�س 
مبا�ضرة ل�ضنوات، ومع ذلك اكت�ضف مذيعون اآخرون كيفية ا�ضتخدام هذه 
االأعرا�س ل�ضاحلهم، على �ضبيل املثال يطلق "برو�س �ضربجن�ضتني" على 
هذه االأحا�ضي�س واالأعرا�س البدنية لفظ "اإثارة"، ويعدها جانًبا طبيعًيا 
واإيجابًيا من اإعداده لتقدمي احلديث. وتذكره هذه االأحا�ضي�س باأنه على 
و�ضك الدخول يف جتربة قوية لت�ضلية اآالف النا�س. وبالن�ضبة له، ال يعد 

النب�س ال�ضريع عدًوا، بل حليًفا له.
يف املرة القادمة التي تعرفني فيها اأنِك �ضوف تكونني بوؤرة اهتمام 
االآخرين، فرمبا يكون قد حان الوقت لو�ضف اندفاع مادة "االأدرينالني: 
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على اأنها اإثارة ولي�ضت خوًفا".

فائدة ل تقدر بثمن: 

اأو  اأنِت م�ضدر جميع عواطفِك، وانفعاالتِك، وت�ضتطيعني خلقها، 
تغيريها يف اأية حلظة.

ذلك  ومع  ملعظمنا،  "طبيعي" بالن�ضبة  اأمر  باال�ضتياء  ال�ضعور  اإن 
يجب اأن يكون لدينا �ضبب كي ن�ضعر باأننا بخري. ولكنِك ل�ضِت يف حاجة 
باأنك  اأنك ت�ضعرين  اأن تقرري  باأنِك بخري، فبو�ضعِك  لل�ضعور  اإىل �ضبب 
اأن  تريدين  ا  اأي�ضً والأن��ِك  احلياة،  قيد  على  بب�ضاطة  الأن��ِك  االآن؛  بخري 
ت�ضعري بذلك، فاأنت ل�ضت يف حاجة اإىل انتظار اأي �ضيء اأو اأي �ضخ�س 

مينحك هذه امل�ضاعر. 

فائدة ل تقدر بثمن: 

لكي حت�ضلي على الثقة يف قدرتِك على التعامل مع اأحد االنفعاالت 
ال�ضلبية، تذكري اأحد االأوقات التي �ضعرِت فيها باالإح�ضا�س نف�ضه: يجب 
اأن تدركي اأنِك تعاملِت مع هذا االإح�ضا�س بنجاح من قبل. هل تتذكرين 
باالإحباط  �ضعرِت  هل  اأو  منه؟  وتخل�ضِت  باالكتئاب  �ضعرِت  عندما 

واال�ضطهاد، ومع ذلك اأعدِت الرتكيز و�ضعرِت باالتزان؟
عليِك اأن حتاكي اأفعالِك الناجحة يف املا�ضي. ما الذي فعلِته اآنذاك 
وحقق نتائج اإيجابية؟ هل غريِت ما كنِت تركزين عليه؟ هل �ضاألِت نف�ضِك 
�ضوؤااًل اأف�ضل؟ هل جنحِت يف اإيقاف النمط اخلا�س بِك عن طريق تغيري 
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و�ضع اجل�ضم، اأو الذهاب للتم�ضية، ثم عدِت بحالة اأكرث اتزاًنا؟
اإذا بداأِت يف ال�ضعور بهذا االنفعال ثانية، ا�ضتخدمي اال�ضرتاتيجيات 

نف�ضها التي ا�ضتخدمِتها يف املا�ضي للتخل�س منه.

فائدة ل تقدر بثمن: 

الرغم  فعلى  اال�ضتمرارية؛  البطولة احلقيقية هو  الدليل على  اإن 
من كل �ضيء، فمن الذي يريد اأن يحقق نتائج من حني الآخر فقط؟ من 
يريد اأن ي�ضعر بال�ضعادة للحظة واحدة فقط، اأو اأن يكون يف قمة اأدائه 
امل�ضاعر  كل  با�ضتمرار  نعي�س  اأن  نريد  اإننا  متقطعة؟  على فرتات  فقط 

التي جتعل احلياة جديرة باأن نحياها.
ويف �ضوء ذلك، كيف حتققني اال�ضتمرارية؟ اإن االأمر برمته يعتمد 
على عاداتك. اإن معرفة ما تريدين اأن تفعليه لي�س كافًيا، بل يجب اأن 

تفعلي ما تعرفينه.

فائدة ل تقدر بثمن: 

توؤثر يف وقت واحد على  بتغيريات �ضاملة  القيام  ت�ضتطيعني فوًرا 
طريقة تفكريِك، واإح�ضا�ضِك، وت�ضرفِك يف جماالت متعددة من جماالت 
حياتِك. كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا بب�ضاطة عن طريق تغيري اأي من 

العنا�ضر اخلم�ضة املكونة للنظام االأ�ضا�ضي لديك.
على �ضبيل املثال، بداًل من جمرد التاأقلم على تغيري م�ضاعرِك جتاه 
رف�س االآخرين لِك، فاإنِك ت�ضتطيعني اأن تتبني اعتقاًدا �ضاماًل جديًدا: 
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)اأنا م�ضدر جميع م�ضاعري، وال �ضيء، وال اأحد ي�ضتطيع تغيري ما اأ�ضعر 
ما،  اأمر  ثابت جتاه  فعل  رد  لدي  اأن  فاإذا الحظِت  اللحظة.  به يف هذه 
فاإنه ميكنني تغيري ذلك فوًرا(. اإذا كنِت �ضتتبنني هذا االعتقاد ب�ضدة، 
هل ت�ضتطيعني اأن تري كيف يقلل هذا االعتقاد لي�س فقط من اخلوف اأو 
ا من �ضعورِك بالغ�ضب،  من رف�س االآخرين لِك، ولكنه يخفف ويحد اأي�ضً

واالإحباط، اأو عدم الكفاءة؟ وفجاأة ت�ضبحني �ضيدة م�ضريِك.

فائدة ل تقدر بثمن: 
اإدراك القيم: اإن كل ما يجب اأن تفعليه الكت�ضاف القيم التي ت�ضعني 
اإىل حتقيقها هو اأن ت�ضاأل نف�ضك �ضوؤااًل واحًدا: ما اأهم �ضيء بالن�ضبة 
اأنك  الو�ضف  اآخذة يف  ب�ضرعة  ال�ضوؤال  اأجيبي عن  ل يف هذه احلياة؟ 
تريدين اأن تكت�ضفي قيم الغاية، واحلاالت العاطفية التي ترغبني رغبة 

�ضديدة يف ال�ضعور بها.
على  اأهميتها.  ح�ضب  بت�ضنيفها  قومي  القائمة،  ت�ضعي  اأن  بعد 
�ضبيل املثال، فاإن رقم )1( هي احلالة التي ترغبني فيها ب�ضدة، ورقم 

)2( هي احلالة التي تليها اأهمية..اإلخ.

فائدة ل تقدر بثمن: 
ما الذي يجعلِك خمتلفة عن باقي النا�س على ظهر هذا الكوكب؟ 
اإن جتاربِك هي اأحد امل�ضادر املهمة الدالة على تفردِك ومتيزِك. اإن كل 
ا داخل  اأي�ضً �ضيء تفعلينه م�ضجل لي�س فقط يف ذاكرتِك الواعية ولكن 
اأو  اأو تذوقِته،  مل�ضِته،  اأو  اأو �ضمعِته،  راأيِته،  اإن كل ما  الع�ضبي،  جهازك 
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�ضممِته خمزون يف خزانة امللفات الهائلة التي تعرف باملخ.
ت�ضمى هذه الذكريات الواعية وغري الواعية بالتجارب املرجعية، 
ذلك  يف  مبا  به،  نوؤمن  مما  للتاأكد  عليه  نعتمد  ما  هي  التجارب  وهذه 

املعتقدات االأكرث اأهمية لدينا، واملتعلقة بكياننا وما نحن قادرون عليه.

فائدة ل تقدر بثمن: 

اأنت امل�ضممة االأ�ضا�ضية حلياتِك �ضواء اأدركِت ذلك اأم ال. اعتربي 
باأي  ت�ضميمها  ميكنِك  هائلة  �ضجادة  كاأنها  احلياة  يف  جتاربِك  جميع 

�ضكل تريدينه. واأ�ضيفي كل يوم اأحد اخليوط اإىل ذلك الن�ضيج.
�ضحرًيا  ُب�ضاًطا  تبتكري  اأم  خلفه،  لتختبئي  �ضتاًرا  ت�ضممني  هل 
يحملِك الآفاق لي�س لها مثيل؟ هل تعيدين الت�ضميم عن عمد لكي تكون 

الذكريات التي متنحِك القوة هي مركز عملك الرائع؟

فائدة ل تقدر بثمن: 

اإذا  اأحبه؟(  اأنا ال  العمل!  القيام بهذا  اأ�ضتطيع  يوًما )ال  هل قلِت 
اإىل  تو�ضلت  قد  تكونني  بذلك  فاإنِك  العبارة،  هذه  ا�ضتخدمِت  قد  كنِت 
الطريقة التي كنت تعرفني نف�ضك بها يف املا�ضي واأن هذا يوؤثر يف طبيعة 
حياتك احلالية، ا�ضاأل نف�ضك: )من اأين جاءت هذه االعتقادات اخلا�ضة 
بكياين؟ وما هو عمر هذه االعتقادات؟( رمبا اآن االأوان لتحديث كيانِك. 
هل حتددينه بنف�ضِك، اأم اأنه جمموع ما اأخربِك به االآخرون، واالأحداث 
موافقة  اأو  ق�ضد  دون  التي حدثت  االأخ��رى  والعوامل  حياتِك  املهمة يف 
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منِك؟
اإذا كنِت �ضتبدئني يف تعريف نف�ضِك بطريقة خمتلفة تدعمِك اأكرث، 
وتكونني اأكرث دقة يف و�ضف هويتِك االآن، فكيف ت�ضفني ما اأ�ضبحِت عليه 

االآن؟

فائدة ل تقدر بثمن: 

اإننا جميًعا نحتاج اإىل تو�ضيع جمال وجهة نظرنا اخلا�ضة مبا نحن 
عليه، وما نحن قادرون عليه. نحن يف حاجة اإىل التاأكد اأن ال�ضفات التي 
ن�ضعها الأنف�ضنا لي�ضت قيوًدا، بل دعامات وتعزيزات ن�ضيفها لكل ما هو 
ح�ضن بداخلنا. كوين حذرة: اإن كل ما تطلقينه على نف�ضك من �ضفات، 

�ضوف يكون حقيقة عن قريب.
على �ضبيل املثال، يقول بع�س النا�س: )اأنا �ضخ�س ك�ضول(، على 
اأن  اأنهم لي�ضوا كذلك، ويف حقيقة االأمر فاإن هذا يدل على  الرغم من 

اأهدافهم غري ملهمة.
ت�ضبح  هل  بالقيود؟  تكبلِك  بو�ضائل  نف�ضِك  بتعريف  تقومني  هل 
فاإن  كذلك،  االأم��ر  كان  اإذا  بذاتها؟  تلقائًيا  تتحقق  نبوءة  القيود  هذه 

عليِك تغيري هذه الو�ضائل االآن.

فائدة ل تقدر بثمن: 

يف كل مرة نقوم فيها باإجراء تغيري يف حياتنا، ي�ضبح االآخرون يف 
اإذا  اأو عقبة يف �ضبيل حتقيق تقدم دائم  اإما م�ضاعدين،  بيئتنا  حميط 
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املا�ضي،  يف  اعتادوها  التي  نف�ضها  بالطريقة  فينا  التفكري  يف  ا�ضتمروا 
عندئذ ميكن اأن ي�ضبح �ضعورهم باليقني )اعتقاداتهم( ب�ضاأن هوياتنا 
القدمية،  امل�ضاعر  نحو  اخللف  اإىل  موؤقًتا  يجذبنا  �ضلبًيا  عاماًل  ميثل 

واالعتقادات التي كانت يف يوم من االأيام جزًءا من كياننا.
يجب اأن نعي اأن لدينا القدرة النهائية على حتديد هويتنا. ال يحدد 
املا�ضي حا�ضرنا اأو م�ضتقبلنا، حتركي قدًما، وطالبي بكيانك، وهويتك 

اجلديدة املوؤيدة لك، وابداأي من اليوم.
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م� هـو؟ وم� هـي؟

ما هو؟ وما هي؟.. هي فقرة ثقافية حتتوي على العديد من املعلومات 
ال�شيقة واملثرية، والغريبة نوًعا ما.

كل  املعلومات من  عليِك  تنهال  ثم  ه��ي؟  وم��ا  ه��و؟  تبداأ كل فقرة مبا 
حدب و�شوب.

لذا.. تعد هذه الفقرة عن�شر اإثارة وجذب للطالبات، وينبغي الركيز 
عليها.
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م� امل�ء الع�ضر؟

املاء الع�ضر، هو ماء يحتوي على اأمالح جتعل ال�ضابون ال يرغي 
ا على مواد كيميائية مذابة توؤثر على ال�ضابون  ب�ضهولة. وهو يحتوي اأي�ضً
فيه  اأذيب  وقد  كل�ضية،  مناطق  املاء  م�ضدر  كان  واإذا  بالزبد.  فتك�ضوه 

حجر كل�ضي، فاإن ذلك يجعل املاء ع�ضًرا.
وللماء الع�ضر �ضيئات عدة، من ذلك اأن كمية اأكرب من ال�ضابون، 
اأو من م�ضحوق ال�ضابون، �ضرورية للح�ضول على رغوة منا�ضبة. وف�ضاًل 
عن ذلك، فاإن الزبد اأو الغثاء يظل عالًقا بال�ضيء املغ�ضول، كما يرتك املاء 
الع�ضر تر�ضًبا كثري احلرا�ضف يف االأباريق املعدنية، والقدور، واملراجل، 

االأمر الذي يخف�س فعاليتها.
ولكن بالو�ضع معاجلة املاء الع�ضر الإزالة الكيميائيات غري املرغوب 

فيها منه.
ففي املنازل ميكن ا�ضتعمال كميات �ضئيلة من ال�ضودا امل�ضتعملة 
املنازل  تزود  التي  الكبرية  املياه  ترقيق  البورق. ويف معامل  اأو  للغ�ضيل، 
باملاء، فاإن املاء يقطر اأو ي�ضفى عرب معدن يدعى الزيوليت الذي يزيل 

الكيميائيات، و الزيوليت، ولكن بالو�ضع ا�ضتعادته بغ�ضله باملاء املالح. 

م� الروم�تزم؟

التهاب يف مفا�ضل اجل�ضم.  اإنه  الواقع مر�س،  الروماتزم هو يف 
وما مل يوقف هذا املر�س، فاإن احلالة ت�ضوء، وميكن اأن ي�ضبح امل�ضاب 

يف النهاية عاجًزا.
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يبداأ املر�س بالتهاب يف الغ�ضاوة التي تبطن املف�ضل، مثل الركبة، 
اأنه يطراأ تغيري  بالغ�ضروف، حتى  الر�ضغ، وي�ضاب كذلك  اأو  الكوع،  اأو 
يف العظم نف�ضه. فتفقد العظمة بع�س معادنها وت�ضبح ليفية. ويحدث 

ت�ضلب يف املف�ضل.
يف حني اأن هناك نظريات عديدة حول ما ي�ضبب الروماتزم ، فاإنه 
مل يتم اإثبات اأي واحدة منها. فثمة نظرية تقول اإنه يتاأتى عن العدوى 
التي ت�ضيب بثالث طرق: باملتع�ضيات )اجلراثيم، البكرتيا( التي تبلغ 
املف�ضل عرب جمرى الدم؛ اأو بوا�ضطة التك�ضينات التي تت�ضبب عن اأنواع 
بع�س  اإىل  بالن�ضبة  املف�ضل ح�ضا�ًضا  كون  ب�ضبب  اأو  العدوى؛  من  اأخرى 

املتع�ضيات.
اأكرث  معر�ضون  النا�س  من  معينة  اأن��واع  اأن  االأطباء  بع�س  يعتقد 
من �ضواهم لالإ�ضابة بالروماتزم. وميكن اأن تكون اأعمارهم تراوح بني 
بفرط  وي�ضعرون  اأقوياء،  غري  هزيلني،  ويكونون  واالأرب��ع��ني،  الع�ضرين 

التعب ب�ضهولة.
عندما يبداأ املر�س ي�ضعر امل�ضاب عادة باحلمى، واالأمل، والتورم، 
وينخف�س  التعب،  من  امل�ضاب  وي�ضكو  اأك��رث.  اأو  مفا�ضله  من  واحد  يف 

وزنه، ويح�س باخلدر والوخز اخلفيف يف القدمني والذراعني.
واإحدى اإ�ضارات هذا املر�س الدفء، واالأمل، والتورم يف املفا�ضل 
اأخرى،  الو�ضطى لالأ�ضابع، وي�ضبح موؤملًا حتريك االأ�ضابع. ويف حاالت 
القدمني،  واأ�ضابع  اليدين،  مفا�ضل  اجل�ضم:  من  اأخرى  اأجزاء  ت�ضاب 
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اأي  اأن  والواقع  واخل�ضرين،  والكتفني،  والكوعني،  والركبتني،  والر�ضغ، 
مف�ضل يف اجل�ضم ميكن اأن ي�ضاب بالروماتزم.

وملا كنا جنهل �ضبب هذا املر�س، ومع كونه يختلف كثرًيا يف طريقة 
ن�ضوئه وتطوره لدى كل �ضخ�س، فاإنه ال عالج مفرًدا له ي�ضح ا�ضتعماله 

مع اجلميع. ومن هنا يعالج الطبيب كل حالة بطريقة خمتلفة.

م� الته�ب ال�ضح�ي�؟

)تورم  التهاب  اإنه  حمدًدا..  واحًدا  ا  مر�ضً ال�ضحايا  التهاب  لي�س 
وتقرح( ال�ضحايا، اأو اأغ�ضية الدماغ واحلبل ال�ضوكي.

يف  فاإنه  املر�س،  ت�ضبب  اأن  ميكن  خمتلفة  عدة  جراثيم  اأن  ومع 
وقد  ال�ضحائية.  املكورة  امل�ضماة  البكرتيا  عن  يت�ضبب  االأحيان  اأغلب 
يتاأتى التهاب ال�ضحايا عقب اإ�ضابات يف الراأ�س، وعدوى، اأو رمبا اإحدى 
م�ضاعفات مثل االأمرا�س التالية: ال�ضل، ال�ضعال الديكي، والتهاب رئوي 

)ذات الرئة(، واالأنفلونزا، واحلمى القرمزية.
يف معظم احلاالت، تدخل البكرتيا اجل�ضم عرب احلنجرة، ورمبا 
حمل بع�س االأ�ضخا�س البكرتيا يف حناجرهم دون اأن ي�ضابوا باملر�س. 

وي�ضمى هوؤالء "ناقلو اجلراثيم"، وهم ي�ضاعدون على انت�ضار العدوى.
واالأطفال واالأوالد اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة باملر�س . وقد يحدث كل 

خم�س �ضنوات اأو ع�ضر وباء، يظهر فيه عدد من االإ�ضابات.
وعادة،  وق�ضعريرة،  حمى  فت�ضبب  ال��دم،  يف  اأواًل  اجلراثيم  تنمو 
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طفًحا اأحمر اللون على اجللد. ثم ت�ضتقر اجلراثيم يف ال�ضحايا، فت�ضبب 
االلتهاب. وعندما يجري ذلك ي�ضاب الراأ�س بال�ضغط، فيح�س امل�ضاب 
باأنه يعاين �ضداًعا �ضديًدا. ثم ت�ضبح العنق �ضلبة، في�ضعى امل�ضاب اإىل 
اإبقاء عنقه بال حركة ما اأمكنه ذلك؛ الأن كل حماولة لثنيها اإىل االأمام 

ت�ضبب اأملًا كبرًيا.
وغالًبا ما ي�ضبح امل�ضاب م�ضو�ًضا، اأو حتى غائًبا عن الوعي، ويروح 
يتقياأ، ورمبا اأ�ضيب ج�ضمه بالت�ضنج، واالنتقا�س، واالرجتاج، فيعجز عن 

ال�ضيطرة عليها جميًعا.
وملكافحة هذه احلالة، غالًبا ما ي�ضتعمل االأطباء، عقاقري ال�ضلفا اأو 
تلك املحتوية عليها، وم�ضادات احليوية. ومن دون املعاجلة، ُيق�ضى على 

ثالثة اأرباع املر�ضى ال حمالة!  

م� �ضرعة الفكر؟

هل يحدث "الفكر" باأق�ضى �ضرعة ممكنة؟
يف املا�ضي، كان ذلك يعد �ضحيًحا، وهذا ما يف�ضر التعبري "�ضريع 
اهتياج  اندفاع )موجة من  ال�ضوت هو  اأن  نعلم  اليوم  ولكننا  كالفكر"! 
عنها  وين�ضاأ  والع�ضالت،  االأع�ضاب  وبخا�ضة عرب  االأن�ضجة،  تنقل عرب 
ن�ضاط ف�ضيولوجي(. وميكن قيا�س هذه ال�ضرعة بدقة. واملده�س يف االأمر 

اأن الفكر يظهر اأنه عملية بطيئة جًدا.
يف  مياًل   )155( تتجاوز  ال  ب�ضرعة  ينتقل  الع�ضبي  االندفاع  اإن 
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ال�ضاعة.
خ��ارج  اأك��رب  ب�ضرعة  تر�ضل  اأن  ميكن  ر�ضالة  اأن  يعني  وه��ذا 
ج�ضمنا منها جزء من ج�ضمنا اإىل جزء اآخر! فالتلفزيون، واالإذاعة، 
اأع�ضابنا.  تفعله  مما  اأك��رب  ب�ضرعة  ر�ضائل  تبث  جميًعا  والتلفون، 
متاأخًرا  ي�ضل  �ضيكاغو  اإىل  نيويورك  من  بالع�ضب  املنتقل  فالفكر 
اأو  االإذاعة،  اأو  التلغراف،  بوا�ضطة  املر�ضل  نف�ضه  الفكر  عن  �ضاعات 

التلفزيون. اأو  التلفون، 
االندفاع  ذلك  ف��اإن  مثاًل  قدمنا،  اإ�ضبع  ما  �ضيء  ي�ضيب  عندما 
ي�ضتغرق حلظة قبل اأن يتلقاه دماغنا، ولنفر�س اأنك عمالق، راأ�ضك يف 
اأ�ضبع  قر�س  ع�س  ما  فاإذا  اإفريقيا.  جنوبي  طرف  يف  وقدماك  اآال�ضكا 
قدمك �ضباح يوم االثنني، فاإن دماغك لن يعرف بذلك قبل ليل االأربعاء، 
واإذا ما قررت اأن ت�ضحب اأ�ضبعك من املاء، ف�ضت�ضتغرق بقية اأيام االأ�ضبوع 

اإعادة اإر�ضال الفكرة تلك اإىل قدمك.
الفعل  برد  نقوم  جتعلنا  "االإ�ضارات"  من  �ضتى  كثرية  اأنواًعا  اإن 
مع  منا  ال�ضوت  مع  اأك��رب  ب�ضرعة  نتجاوب  فنحن  خمتلفة.  ب�ضرعات 
ال�ضوء، ومع ال�ضوء ال�ضاطع منا مع ال�ضوء الباهت، ومع االأحمر منا مع 

االأبي�س، ومع �ضيء كريه منا مع �ضيء �ضار.
ب�ضرعة  اأف��ك��اًرا  ير�ضل  منا  واح��د  كل  ل��دى  الع�ضبي  اجلهاز  اإن 
خمتلفة نوًعا ما. ومن هنا كان بو�ضع بع�ضهم اأن يتفاعل ب�ضرعة اأكرب مع 

االإ�ضارات بالن�ضبة اإىل االآخرين.
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م� مه�رات العمل وقواعد ال�ضلوك يف حي�تِك؟

اأنت بالغة من االآن ف�ضاعًدا. كبالغة، يتوقع منك  اأ: كوين بالغة: 
اأ�ضبح  اليوم  والئق.  ب�ضكل عملي  وتلب�ضي  وتت�ضريف  تبدي  اأن  االآخ��رون 
اأن حتافظي على  الرائع - واملطلوب -  اإنه ملن  النا�س فيك مهًما.  راأي 
يف  والن�ضج  لالأعراف  االمتثال  من  قدر  منِك  يتوقع  اأن��ه  اإال  تفردِك، 

مظهرِك و�ضلوكِك.

م�ضروع  اأن��ِت  اإليه.  حتتاجني  مما  اأف�ضل  كوين  اأف�ضل:  كوين  ب: 
مل يكتمل – كوين تلميذة للحياة، وكوين ممن ال ير�ضون اإال باالأف�ضل. 
ا�ضعي  التغيري.  تخ�ضي  وال  باالأ�ضياء  للقيام  جديدة  ط��رق  عن  ابحثي 

لتطوير نف�ضِك مهنًيا و�ضخ�ضًيا يف كل يوم.

ت: كوين م�ضيطرة: �ضيطري على حياتِك وال تدعيها ت�ضطري عليِك. 
ال تكوين �ضعيفة ال�ضخ�ضية. نحن ال نعي�س �ضوى مرة واحدة؛ لذا فاإن 
اأي قرار تتخذينه اإما اأن يدفعِك ناحية اأهدافِك، واإما اأن يبعدِك عنها. 
اآالن:  تيم  الكوميدي  املمثل  قول  فعلى حد  ال�ضديدة،  القرارات  اتخذي 
»اإذا مل تتخذ قرارات يف احلياة، فاإن احلياة �ضوف تتخذها نيابة عنك«.

لتحلمي  اجل��راأة  لديِك  لتكن  احللم.  على  فلتجرئي  احلمي:  ث: 
احللم امل�ضتحيل. اإذا حلمِت به، ميكنِك اأن ت�ضنعيه؛ يتوقف ذلك على 
لتدمري  ي�ضعون  الذين  اأولئك  اإىل  ت�ضتمعي  ال  لبذله.  م�ضتعدة  اأن��ِت  ما 
وغالب  اأحالمهم،  اإف�ضاد  حاول  من  هناك  اأن  الظن  اأغلب  اأحالمِك. 
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االأمر اأنه قد جنح يف ذلك. اإذا مل توؤمني اأن االأحالم ممكنة، فا�ضاأل 
اأحد االأ�ضخا�س الذين حتققت اأحالمهم امل�ضتحيلة و�ضوف يوؤكد لك اأن 

االأحالم تتحقق بالفعل.

ج�: حتّلي باحلما�س: اإن احلما�س اأمر �ضديد االأهمية، وهو معد، 
انقلي عدواه اإىل زميالتك يف العمل وهيئي لنف�ضك بيئة عمل اأكرث اإمتاًعا 
تغيريه؛  يف  فكري  تعملني  ما  جتاه  باحلما�س  ت�ضعري  مل  اإذا  وفائدة. 

فاحلياة اأق�ضر من اأن تكبح حما�ضِك.

تقدمِك؛  يعوق  املدر�ضة  يف  الف�ضل  اإن  الف�ضل:  من  تخايف  ال  ح: 
والف�ضل يف احلياة يعطلِك. الف�ضل اأمر موؤقت وهو لي�س اأمًرا يدعو اإىل 
اخلجل. لقد جاءت بع�س اأهم االنت�ضارات كنتيجة الأ�ضواأ الهزائم، ويف 
حياة كل منا �ضراعات �ضخ�ضية وهزائم وحلظات �ضدق. كوين تلميذة 

لف�ضلك؛ فالعيب ال يكمن يف الف�ضل واإمنا يف عدم املحاولة.

اأنِك ممن يعطون  اأكرثي من العطاء: فلي�ضبح م�ضهوًرا عنك  خ: 
ال ممن ياأخذون. ا�ضنعي فرًقا يف حياة اأحد االأ�ضخا�س؛ قول جماملة، 
انتظار  دون  ا  خال�ضً عطاوؤِك  يكون  حني  وتطوعي.  لطيًفا،  �ضيًئا  افعلي 
مقابل، دائًما ما ينتهي االأمر بح�ضولِك على اأكرث مما اأعطيِت. جّربي 

ذلك و�ضوف ترين بنف�ضِك.
د: كوين �ضعيدة: اإذا كان مبقدورِك اأن ت�ضتيقظي كل يوم را�ضية عن 
اإنني  نف�ضِك وعالقاتِك وعملِك، فاإنِك تعي�ضني احلياة باأف�ضل �ضورها. 
اأعلم اأن ذلك لي�س �ضهاًل، فدائًما �ضيكون هناك اأمر يحزنِك اأو م�ضكالت 
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تعرت�س طريقِك. لقد ذكر اأبراهام لينكولن يوًما اأن معظم االأ�ضخا�س 
يكونون �ضعداء بقدر ما يقررون؛ لذا ال ت�ضتكي وتنا�ضي م�ضاكلِك. اعقدي 

العزم على اأن تكوين �ضعيدًة.
ذ: ا�ضتثمري: ا�ضتثمري يف م�ضتقبلِك االآن. ال يعني كونك تك�ضبني 
مااًل اأن عليك اأن تنفقيه عن اآخره. خذي عربة من ماليني االأ�ضخا�س 
الذين يتمنون لو كانوا ا�ضتثمروا اأموالهم بداًل من تبذيرها. ال تنفقي اأكرث 

مما جتنني، بل اأنفقي اأقل. ابتعدي عن الديون وا�ضتثمري يف نف�ضِك.
تفعلينه.  ما  لكل  ومعنى  بهجة  اإيجاد  عليِك  مبتهجة:  ك��وين  ر: 
�ضخ�س  يوم  باإ�ضعاد  يومِك  واأ�ضعدي  االآخرين  باإبهاج  نف�ضِك  اأبهجي 
باأ�ضمائهم  اال�ضتقبال  عامل  اأو  ال�ضائق  اأو  املتجر  يف  البائع  نادي  اآخر. 
اقرتبي  اأفعالهم.  ردود  راقبي  ثم  يومهم،  حال  عن  وا�ضاأليهم  املجردة 
من االآخرين وتوا�ضلي معهم �ضخ�ضًيا، بعد ذلك �ضوف ترين وت�ضعرين 

باأق�ضى حاالت االبتهاج.
تعليمِك  من  انتهيِت  قد  تكونني  رمب��ا  املعرفة:  على  احر�ضي  ز: 
الر�ضمي، اإال اأن بع�س اأهم درو�س حياتِك ما زالت تنتظرِك لتتعلميها. 
م�ضت  �ضنوات  منذ  للحياة.  تلميذة  كوين  احلياة؛  مدى  متعلمة  كوين 
�ضمعت تلك املقولة: كلما ازدادت معرفتِك عرفِت ما ال تعرفينه، وكلما 
ما  كل  بعد  تعرفني  ال  اأنك  اعلمي  لها.  فهما  ازددِت  العمر  يف  تقدمِت 
كلما  جديًدا  �ضيًئا  وتعلمي  املعرفة  اإىل  ا�ضعي  معرفته.  اإىل  حتتاجني 

�ضنحت لِك الفر�ضة.
وفم  الأذن��ني  جميًعا  امتالكنا  وراء  من  غاية  توجد  ا�ضتمعي:  �س: 
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فاال�ضتماع  الن�ضبة؛  تلك  مع  متنا�ضًبا  لها  ا�ضتعمالك  لتجعلي  واح��د. 
باإن�ضات لي�س جمرد �ضمعِك ملا يقال. اأنِت م�ضئولة عن فهم ما يحدثك 

به �ضخ�س ما؛ لذلك اأن�ضِتي جيًدا.
�س: ال تخ�ضي اخلطاأ: ارتكبي اخلطاأ؛ ارتكبي كثرًيا من االأخطاء 
اجلديدة، اإنها اأن�ضب الطرق لتتعلمي. ال تخايف - اجلميع يخطئ. دعي 
تعلمِته  ما  على  لتحزين  الوقت  من  ق�ضًطا  وخ��ذي  حتبطِك،  اأخطاءِك 
من اخلطاأ ال لتبحثي له عن تف�ضريات ومربرات، ثم انه�ضي من جديد 

وا�ضعي لئال تكرري اخلطاأ ذاته مطلًقا.
يف  ل��الإف��راط  ال  ق��ول  ال.  تقولني  كيف  تعلمي  »ال«:  ق��ول:  ���س: 
ال�ضيئة،  لعاداتك  ال  وق��ول  اخلطرة،  لل�ضلوكيات  ال  وق��ول  الت�ضاهل، 
متى  تعلمي  حياتِك.  وي�ضممون  تقابلينهم  الذين  لالأ�ضخا�س  ال  وقول 

وكيف تقولني ال.
يبنى م�ضتقبلِك  �س: كوين �ضبورة: كما كان احلال مع روما، لن 
يف يوم واحد. كل �ضخ�س يبداأ من مكان ما، وكل �ضيء ي�ضتغرق وقًتا. 
وعلى الرغم من �ضعوبة ا�ضتيعاب ذلك يف الوقت الراهن، فاإنِك �ضوف 
ت�ضتمتعني مبا لديِك وتقدرينه اأكرث اإذا ا�ضطررِت للعمل من اأجله وال�ضعي 
اإليه. اإن ال�ضرب هو بالفعل ف�ضيلة. كوين �ضبورة؛ فاالأف�ضل مل ياأت بعد.
ظ: احر�ضي على اجلودة: �ضعي خامت اجلودة على كل ما تفعلينه. 
تناول  ج��ودة،  ذات  مالب�س  ا�ضرتي  العالقات،  يف  اجل��ودة  عن  ابحثي 
اأنت  وات�ضفي  تت�ضف باجلودة،  طعاًما ذا جودة، اح�ضلي على وظيفة 
ذاتِك بها، اجعلي اجلودة �ضفة اأ�ضا�ضية ملا تفكرين به وملا تقومني به من 
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عمل، وتذكري اأن ما تطمحني اإليه لي�س الكم، بل الكيف. اجعلي اجلودة 
�ضمة حلياتِك.

من  بقي  ملا  الدائم  �ضجلِك  يبداأ  االآن  �ضمعتِك:  على  احر�ضي  ع: 
حياتِك  يف  تكونيه  اأن  حتبني  ال��ذي  ال�ضخ�س  ن��وع  يف  فكري  حياتِك. 
ال�ضخ�ضية والعملية: �ضخ�ضية منامة؟ مغتابة؟ �ضخ�ضية على ا�ضتعداد 
الإزاحة االآخرين من طريقها للو�ضول اإىل حيث تريد؟ فكري يف �ضمعتِك 
بناء  لذا احر�ضي على  اأينما ذهبِت؛  الأنها �ضتالحقِك  ال�ضغري؛  كظلِك 

�ضمعة ت�ضتطيعني التعاي�س معها ملا بقي من حياتِك.
غ: كوين ناجحة: لي�س اللقب الذي حققِته اأو االأموال التي تك�ضبينها 
اأو قيمة ممتلكاتِك مقيا�ًضا للنجاح. النجاح هو ما ت�ضنعينه اأنِت بحياتِك. 
اإذا و�ضعِت نف�ضِك يف مقارنة مع االآخرين، ف�ضت�ضعرين دوًما باأنك اأدنى 
منهم. �ضعي نف�ضِك يف مقارنة مع اأهدافِك ورغباتِك اأنت؛ فاأنِت لديِك 

كل ما حتتاجني اإليه لتنجحي.
لِك  تتاح  التي  الفر�ضة  وق��ّدري  �ضاكرة  كوين  �ضاكرة:  كوين  ف: 
الوظيفة. ال  نوع  النظر عن  بغ�س  ت�ضتطيعني،  اأق�ضى ما  وابذل  للعمل 
توجد وظيفة اأدنى منِك. اأي وظيفة �ضرعية هي وظيفة حمرتمة وغالًبا 
اأخرى  بقاع  اآخ��رون يف  يتقا�ضاه  اأكرث مما  �ضهرًيا  دخاًل  عليِك  تدر  ما 
من العامل �ضنوًيا. كوين ممتنة لنعمة ال�ضحة واالأ�ضرة وكل اخلري الذي 

تلقينه يومًيا.
ق: تفهمي االآخرين: عليك اأن تدركي اأن جميع االأ�ضخا�س مهمون.. 
تذكري دائًما اأولئك الذين مدوا لك يد العون، وحاول دائًما اأن ت�ضاعدي 
االآخرين. عاملي اجلميع باحرتام مهما كان و�ضعِك اأو مركزِك؛ فكلما 
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ن�ضجِت �ضوف تدركني اأن االأمر ال يتعلق مبن تعرفني، بل مبن اأنِت.
ك: مت�ضكي بقيمِك: حددي قيمِك االأ�ضا�ضية واعريف ما هو مهم يف 
حياتِك وال تتنازل يوًما عن االأ�ضياء التي تقدرينها. انه�ضي للدفاع عما 

توؤمنني به، فاإذا مل يكن لِك موقف حمدد، ف�ضوف تنخدعني دائًما.
ل: كوين م�ضتعدة: كوين م�ضتعدة لل�ضهر وللح�ضور مبكًرا وللتنازل 
عن اخلروج لتناول الغداء اأو لفعل اأي �ضيء يتطلبه اإجناز عملك بجودة 
ويف الوقت املحدد. االأهم من ذلك، كوين على ا�ضتعداد للبدء من نقطة 
ال�ضفر و�ضقي طريقِك اإىل االأعلى؛ فاجلميع ال بد اأن يبداأ من مكان ما. 
�ضبب  دون  من  حتدث  االأ�ضياء  بع�س  املاألوف:  لغري  ا�ضتعدي  م: 
بالعامل  مت�ضكني  اأن��ِك  تظنني  قد  تربير.  اأو  اإن��ذار  �ضابقة  وبال  حم��دد، 
ما  ح��دوث  وقت  �ضحيح  غري  هذا  اأن  تدركني  ولكنك  ي��دِك،  قب�ضة  يف 
باأنك  االعتقاد  اإىل  ت�ضلي  حتى  بنف�ضِك  تعتدي  واأن  اإياك  تتوقعينه.  ال 
مع�ضومة من اخلطاأ. اأنِت ل�ضِت كذلك. عي�ضي حياتِك وا�ضعي لتحقيق 
اأو  وطنِك  اأو  اأ�ضرتِك  اأو  �ضحتِك  باأن  واالعتقاد  اإي��اِك  ولكن  اأحالمِك، 

وظيفتِك اأو اأي �ضيء يف حياتك من االأمور امل�ضلم بها. 
ن: اكتفي بذاتِك: اأنِت كافية. ال ت�ضبي اهتمامِك على من ميلكون 
ت�ضعري  ال  اأق��ل.  ميلكون  من  اإىل  العون  يد  م��دي  بل  لديِك،  مما  اأك��رث 
تعي�ضي  لديِك. ال  وا�ضعدي مبا  لِك فر�ضة فعله  تتاح  بال�ضوء جتاه ما ال 

حياتِك نادمة؛ تخيلي م�ضتقباًل باهًرا ينتظرِك.

ه�: انطلقي: ا�ضتعدي وتهيئي... انطلقي! ا�ضتمتعي بركب حياتِك. 
اأمامِك طريق وا�ضع ومفتوح؛ �ضريي معه حتى تبلغي اأحالمِك.
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م� القوانني التي جتعلِك �ضيدة مبيع�ت ن�جحة؟

1( البيع: يف عامل االأعمال ال يحدث �ضيء اإال اإذا باع �ضخ�س �ضيء 
ما على �ضخ�س اآخر:

عملية  اإمت��ام  هو  واالأعمال  للتجارة  وال�ضروري  احليوي  ال�ضيء 
البيع.. ي�ضتلزم هذا االأمر حث العمالء على طلب ال�ضراء، لكن معظم 
حقيقية  فر�ضة  املتوقع  للعميل  يتيحوا  اأن  قبل  ين�ضرفون  البيع  رج��ال 
تلتم�ضي  اأن  البيع. يجب  ت�ضتطيعي  لكي  باخت�ضار  ال�ضراء.  ليوافق على 

طلب ال�ضراء من العميل.
2( العزمية: يتحدد مدى جناحِك يف جمال املبيعات على درجة 

عزميتِك وت�ضميمِك:
ب�ضكل  اإليه  ت�ضلني  الذي  النجاح  مدى  يعتمد  املبيعات  جمال  يف 
كبري على معتقداتِك الداخلية اأكرث منه على العوامل اخلارجية االأخرى. 
القانون  هذا  �ضعي  اأك��رث  دخ��اًل  وحتققي  االأف�ضل  ت�ضبحي  لكي  ولهذا 
على  واأقبلي  ال�ضلبية  وتوقعاتِك  مفاهيمِك  من  وتخل�ضي  عينيِك  ن�ضب 

عملِك بكل حب وتفاٍن.
3( االحتياجات: يهدف كل قرار �ضرائي اإىل تلبية حاجة اأو حتقيق 

هدف ما:
ا�ضتطعِت  للعمالء؛  احلقيقية  باالحتياجات  معرفتِك  زادت  كلما 
يبحثون  اأمثل  كحل  اأمامهم  خدماتِك  اأو  منتجتِك  و�ضع  كيفية  فهم 
وانتباه مرهف  يكونون ذوي ح�س  ما  دائًما  املمتازون  البيع  عنه. رجال 

الحتياجات العمالء.
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ما  اأنها حل  على  واخلدمات  املنتجات  اإىل  النظر  امل�ضكالت:   )4
مل�ضاكل بعينها:

ي�ضرتي العمالء املنتج لتوقعهم باأنه �ضيحل م�ضاكلهم، ال من اأجل 
االأكرث  فعالية هم  االأك��رث  املبيعات  ف��اإن رج��ال  لذا  ذات��ه؛  املنتج يف حد 

احرتاًفا يف تقدمي منتجاتهم كحلول مل�ضاكل العمالء.
املنتج  قيمة  اأن  اإظهار  حماولة  هو  البيع  يف  االإقناع  االإقناع:   )5

ت�ضاوي اأكرث من �ضعره:
ي�ضعى امل�ضرتون دائًما نحو اإيجاد حل واحد الأكرب عدد ممكن من 
اأن  يعلمون  بارتياح عندما  العمالء  ي�ضعر  �ضعر.  وباأرخ�س  احتياجاتهم 
اآخرين قد متكنوا من اإيجاد حلول لنف�س نوعية م�ضاكلهم؛ مما يدفعهم 

لقبول املنتج واخلدمة.
6( االأمان: اأكرث احتياجات االإن�ضان اأهمية: احل�ضول على االأمن 

ال�ضخ�ضي واملال والعاطفي:
لالأمن.  العميل  باب  من  مبا�ضرة  الفعالون  املبيعات  رجال  يدخل 
اإذا  باأن املخاطر �ضتقل كثرًيا  العميل  وبتوفري االأمان والثقة له �ضي�ضعر 

اأقدم على التعامل معك. ميثل هذا حافًزا قويا ملزيد من التعامل.
اأن��واع  من  ن��وع  اأي  يف  دائ��ًم��ا  م��وج��ودة  املخاطرة  املخاطرة:   )7

اال�ضتثمارات:
املبيعات  رج��ال  يعي  احلياة.  خماطر  جتنب  اأب��ًدا  ت�ضتطيعني  ال 
االأذكياء هذه احلقيقة، ودائًما ما ي�ضعون منتجاتهم يف و�ضع يربزهم 
باأنها االختيار االأقل خطًرا؛ فهم يقومون بعمل كل �ضيء ممكن لتخفي�س 
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معهم  مبا�ضرة  ويتحدثون  العمالء(  نظر  وجهة  )من  املخاطرة  مفهوم 
ينظر يف يف  ال�ضراء.  قرار  ناجت من  ارتكاب خطاأ  ب�ضاأن خماوفهم من 
اأثناء عملية البيع اإىل كل �ضيء من زاوية تقليل اأو زيادة تقليل اأو زيادة 
املخاطر عن عملية البيع. يعمل رجال البيع االأْكفاء ويفهمون ذلك متاًما. 
اأخذ  مت  باأنه  انطباًعا  العميل  اإعطاء  اإىل  يهدفون  به  يقومون  فعل  كل 
معايري  ت�ضبح يف حدود  لكي  تعديلها  ومت  احل�ضبان.  كافة يف  املخاطر 

االأمان.
القوية  ال�ضلة  الناجحة من خالل  البيع  تن�ضاأ عمليات  الثقة:   )8

بني رجل البيع والعميل:
يف جمال املبيعات الثقة هي كل �ضيء. فرجال البيع االأْكفاء يطرحون 
اأ�ضئلة ب�ضاأن االحتياجات املطلوبة ثم ي�ضغون باهتمام لالإجابات. بهذه 

الطريقة ين�ضحون العميل مبا ينا�ضب احتياجاته بالفعل.
9( العالقات: عملية البيع ما هي اإال "بيع عالقة":

اإقامة  على  القدرة  اأ�ضا�س  على  املبيعات  جمال  يف  النجاح  يبنى 
عالقات طيبة مع العمالء. فلن يقبل النا�س على �ضراء �ضلعة اأو خدمة 
من دون اأن تكون هناك عالقة قوية مع رجل البيع امل�ضرف على بيعها. 

فاحلقيقة اأن هذه العالقات دائًما ما ت�ضتمر بعد �ضفقات البيع نف�ضها.
اأنك  ي�ضعروا  ما مل  اأبًدا  النا�س  ي�ضرتي منك  لن  ال�ضداقة:   )10

تعمل لتحقق م�ضاحلهم:
تكوين  يف  عالية  ك��ف��اءة  فعالية  االأْك��ف��اء  املبيعات  رج���ال  ل��دى 
اأن  النا�س  اأعمال ممتاز،  حيث يحب  ن�ضاط  �ضيولد  ال�ضداقات. وهذا 
يتعاملوا مع االأ�ضخا�س الذين يقيمون عالقات معهم ويثقون فيهم، ولكي 
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ترفعي من اأرقام مبيعاتك قومي بتو�ضيع عالقاتك احلقيقية مع العمالء.
11( الطرح: نظرة العميل لك هي احلقيقة التي يعي�ضها ويتعامل 

على اأ�ضا�ضها معك:
لك  العميل  لنظرة  اإ�ضافة  ي�ضكل  اأن  يجب  به  تقومني  ما  كل  اإن 
كنا�ضحة اأمينة له. اتبعي هذا االأ�ضلوب جيًدا و�ضتنده�ضني ملا �ضيحدث. 
يعر�ضه  ال��ذي  ال�ضعر  من  بقليل  اأك��رث  بثمن  ال�ضراء  يف  العميل  �ضيقبل 

مناف�ضوك؛ الأنه ي�ضعر بدعمك وم�ضاندتك له.
12( ال�ضمعة: يتنا�ضب دخلك مبا�ضرة مع ال�ضورة التي يراك بها 

العمالء:
تت�ضرف  التي  ال�ضخ�ضية  ���ض��ورة  يف  العمالء  ي��راك  اأن  يجب 
ل�ضاحلهم ولكن تتقا�ضى راتبها من �ضخ�س اآخر. حققي هذه ال�ضمعة 
وخالل فرتة ق�ضرية جًدا �ضت�ضبحني واحدة من اأ�ضحاب الدخل املرتفع 

يف جمالك.
التفا�ضيل كافة قبل  13( التخطيط: يجهز رجل املبيعات املمتاز 

كل �ضفقة:
غريه.  عن  واملتميز  املحرتف  املبيعات  لرجل  ال�ضخ�ضية  ال�ضفة 
هي القدرة على االإعداد بدقة وبعناية �ضاماًل التفا�ضيل كافة اخلا�ضة 
التفا�ضيل  �ضاماًل  وبعناية  بدقة  االإع��داد  درجة  زادت  كلما  بال�ضفقة. 
كافة اخلا�ضة بال�ضفقة، زادت درجة توقعك واأعددت لها مبكًرا، متكنت 
من خدمة العميل ب�ضورة اأف�ضل بكثري. اأي�ضا كلما كانت اخلدمة اأف�ضل 

اأ�ضبحت اأكرث احرتاًفا من وجهة نظر العميل.
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14( التحفيز: يحب كل �ضخ�س اأن ي�ضعر باأنه جنح يف اتخاذ قرار 
ال�ضراء بناًء على حكمة اكت�ضفها بنف�ضه:

عر�س  الأ�ضلوب  �ضحايا  وقعوا  قد  باأنهم  ال�ضعور  النا�س  يحب  ال 
ي�ضعروا  اأن  يحبون  اإنهم  العك�س..  على  بل  جذاب،  بيعي  اأي   ت�ضويقي، 
توفرت  التي  املعلومات  على  وبناًء  باأنف�ضهم  ال�ضراء  قرار  اتخذوا  اأنهم 
اأمامهم. وفًقا لذلك فاإن رجال املبيعات االأكرث فعالية هم الذين ي�ضعون 
العمالء على احل�ضول  ي�ضاعد  الذي  الذكي  املر�ضد  �ضورة  اأنف�ضهم يف 
على االأف�ضل بالن�ضبة لهم بال�ضرح الوا�ضح عن كيفية اال�ضتخدام االأمثال 

للمنتجات واخلدمات.  

م� قواعد واأ�ض��ضي�ت الإقن�ع؟

بيد  القلوب  اأن مفاتيح  ا�ضتعيني باهلل - عز وجل - وتذكري   -1
اهلل، وا�ضتغفري اهلل داخلك واأكرثي من ال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
2- ركزي نحو الهدف.

3- االأ�ضاليب واملداخل غري املبا�ضرة كثرًيا ما تكون موؤثرة.
4- ا�ضتخدمي اأدلة قطعية الداللة وقطعية الثبوت واتركي االأدلة 
الظنية يف ثبوتها اأو داللتها ما مل تكوين م�ضطرة ملا بعدها من اعرتا�س.
5- اآراوؤك ال�ضحيحة ال تعني ازدراء اأو اإهانة اأي راأي اآخر له ن�ضبة 

من ال�ضحة.
6- ا�ضت�ضهدي ما ا�ضتطعت مبا ميثل لديه قيمة مقنعة )ن�ضو�س 
التعبريات  وا�ضتخدمي  االأدلة(  نوع  – جتارب -  اأ�ضخا�س  - �ضواهد - 
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ا. والق�ض�س واالأمثلة املعربة واملنا�ضبة له اأي�ضً
ما  امل�ضتمع  عند  املنا�ضبة  واحلالة  املنا�ضب  الوقت  اختاري   -7

اأمكن.
بناًء  و�ضواهدك وغريي من خططك  اأ�ضلوبك  مرنة يف  كوين   -8

على احلوار ونتائجه اأوال باأول.
9- ال تعار�ضي نف�ضك اأبًدا �ضواء يف املجل�س نف�ضه اأو مع ت�ضريحات 
واآراء اأخرى ذكرِتها قبل ذلك، واإذا حدث هذا فنّبهي عليه بو�ضوح "�ضبق 

اأن قلت كذا واالآن اأعدل عنه اإىل كذا.. لل�ضبب".
10- اتركي له الباب ليخرج منه بكل احرتام يف حالة قناعته اأو 

عدم قناعته.
11- احمدي اهلل - عز وجل - على توفيقِك وا�ضتغفري اهلل يف كل 

االأحوال يف يف اأثناء االإقناع وبعده.
12- مّيزي بني اأن يكون راأيك هو االأف�ضل وبني اأن يكون راأيك هو 

ال�ضواب وغريه خطاأ، ولكل متطلباته و�ضوابطه.
والتهديدات  والفر�س  وال�ضعف  القوة  نقاط  وحللي  توقعي   -13

ا ما ا�ضتطعِت. عندك ولديه اأي�ضً
14- مّني خرباتِك ومهاراتِك دائًما.

م� مب�دئ تنمية ال�ضخ�ضية؟

)1( التمحور حول مبداأ: اإن اإرادة االإن�ضان اأن يعي�س وفق مبادئه، 
واأراد اإىل جانب ذلك اأن يحقق م�ضاحله اإىل احلد االأق�ضى، فاإنه بذلك 
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يحاول اجلمع بني نقي�ضني!!، اإنه م�ضطر يف كثري من االأحيان اأن ي�ضحي 
باأحدهما حتى ي�ضتقيم له اأمر االآخر، وقد اأثبتت املبادئ عرب التاريخ اأنها 
قادرة على االنت�ضار تارة تلو االأخرى، واأن الذي يخ�ضر مبادئه يخ�ضر 

ذاته، ومن خ�ضر ذاته ال ي�ضح اأن يقال اإنه ك�ضب بعد ذلك اأي �ضيء!!
)2( املحافظة على ال�ضورة الكلية: اإن املنهج االإ�ضالمي يف بناء 
ولي�س  االأبعاد،  كل  يف  والتكامل  ال�ضمول  اأ�ضا�س  على  يقوم  ال�ضخ�ضية 
غريًبا اأن نرى من ينجذب ب�ضكل عجيب نحو حمور من املحاور ويرتك 
باقيها دون اأدنى اهتمام؛ وحتى ال نفقد ال�ضورة الكلية يف �ضخ�ضياتنا 

يجب اأن نقوم باأمرين:
- النظر دائًما خارج ذواتنا من اأجل املقارنة مع ال�ضياق االجتماعي 

العام.
- النظر الدائم يف مدى خدمة بنائنا الأنف�ضنا يف حتقيق اأهدافنا 

الكلية.
يف  ت�ضكل  ترتاكم  حني  امل��اء  قطرات  اإن  ال�ضغرية:  العهود   )3(
الطيبة  االأعمال  كذلك  جباًل،  الرمل  ذرات  ت�ضكل  كما  بحًرا،  النهاية 
التجربة  اأثبتت  وقد  عظيًما،  رجاًل  االإن�ضان  جتعل  ترتاكم  حني  فاإنها 
و�ضلوكيات  بعادات  التزامه  املرء هو  ل�ضقل �ضخ�ضية  ال�ضبل  اأف�ضل  اأن 
حمددة �ضغرية، كاأن يقطع على نف�ضه اأن يقراأ يف اليوم جزًءا من القراآن 
االلتزام  ليكن  واالأج��واء،  الظروف  كانت  مهما  �ضاعة  ن�ضف  مي�ضي  اأو 
اأدومها واإن  �ضمن الطاقة وليكن �ضارًما؛ فاإن )اأحب االأعمال اإىل اهلل 

قل(.
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)4( عمل ما هو ممكن االآن: علينا اأن نفرت�س دائًما اأننا مل ن�ضل 
اإىل القاع بعد، واأن االأ�ضواأ رمبا يكون يف الطريق!، فذلك يجعل االإن�ضان 
اأن  تعتقد  اأن  ويجب  اأغلقت،  التي  باالأبواب  ين�ضغل  وال  الفر�س  ينتهز 
يعني  وال  �ضيكون،  متى  ندري  ال  لكننا  اأحوالنا،  على  يطراأ  قد  التح�ضن 
ذلك اأن ننتظر حتى تتح�ضن ظروفنا، بل ليكن �ضعارنا دائًما: )با�ضر ما 

هو ممكن االآن(.

م� القبيلة؟

اأو جد واحٍد.  اأب  اإىل  النا�س ينت�ضبون  القبيلة: هي اجلماعة من 
كقبيلتي عب�س، وذبيان.

وهناك �ضعوب وقبائل قدمية وعديدة ا�ضتوطنت اأنحاء �ضا�ضعة من 
بقاع االأر�س، عا�ضت حياة بدائية حم�ضة متنقلة، ثم ا�ضتقرت يف اأماكن 

حمددة، حيث يتوافر الغذاء واملاأوى.
ممالك  وتبني  بها،  خا�ضة  ح�ضارات  توؤ�ض�س  �ضارت  وبالتدريج 
ت�ضمها  اأخرى  مناطق  على  وت�ضيطر  االأرج��اء،  ف�ضيحة  واإمرباطوريات 

اإىل مملكتها اأو اإمرباطوريتها.
اأم����ا اأ���ض��ه��ر ه���ذه ال�����ض��ع��وب ال��ق��دمي��ة وال��ت��ي اأ���ض�����ض��ت ممالك 

واإمرباطوريات حملت ا�ضمها فهي:
1- البابليون: يف العراق.

2- االأ�ضوريون: يف بالد ما بني النهرين.
3- الفراعنة: يف وادي النيل.
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4- ال�ضينيون: يف ال�ضني.

5- اليونانيون: يف اليونان.
6- الرومانيون: يف اإيطاليا.

7- القرطاجيون: يف قرطاجة، يف تون�س.
8- االإ�ضكندينافيون: يف اإ�ضكندينافيا.
9- العرب: يف البالد العربية برمتها.

ب�ضبب  اآث���اره  وطم�ضت  وزال،  انقر�س،  من  ال�ضعوب  ه��ذه  وم��ن 
اإىل  وبقى  وازده��ر  ومنها من �ضمد  اأخ��رى،  ل�ضعوب  املتكررة  احل��روب 

يومنا هذا.

م� الت�ضخم امل�يل؟

الت�ضخم املال هو ما يحدث عندما ترتفع االأ�ضعار يف بلد معني 
كثرًيا وب�ضرعة لدرجة اأنها تربك اقت�ضاد ال�ضعب.

من  املزيد  �ضراء  يريد  ال�ضعب  الأن  ب�ضرعة  االأ�ضعار  ترتفع  قد 
قد  االأ�ضعار  ارتفاع  من  اخلوف  املوجودة.  الب�ضائع  من  اأكرث  الب�ضائع 
يجعل ال�ضعب يندفع وي�ضرتي اأ�ضياء طاملا هو قادر على اقتنائها. وهكذا 

يزداد الطلب على الب�ضائع وتكاليفها تاأخذ يف االرتفاع ب�ضورة اأكرب.
بالطبع،  لكن،  ال�ضراء،  يتوقف عن  اأن  لل�ضعب هو  الوحيد  العالج 
من ال�ضعب اإقناع ال�ضعب بالتوقف عن �ضراء اأ�ضياء هو يريدها. العمال 
ذوو االأجور ي�ضرتون منها اأقل، وامل�ضنون الذين تقاعدهم مل يعد كافًيا 
ه��وؤالء  كل  لدعمهم،  كافية  تعد  مل  منحهم  الذين  وال��ط��الب  للعي�س، 
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املرتفعة  االأج��ور  االأ�ضعار.  ملجاراة  املال  من  املزيد  اأجل  من  ي�ضغطون 
كثرًيا ما تعني ب�ضائع غالية الثمن.

م� ال�ضحب اأكرث من الر�ضيد؟

دائ��ن  ر�ضيد  ت�ضهيل  ه��و  الر�ضيد  م��ن  اأك��رث  ال�ضحب  اجل���واب: 
تقدمه البنوك بحيث ي�ضمح للفرد اأو للموؤ�ض�ضة التجارية بال�ضحب اأكرث 
)القرو�س  عليها.  املتفق  احل��دود  لغاية  امل�ضريف  ح�ضابها  ر�ضيد  من 
وال�ضحوبات اأكرث من الر�ضيد لها معدل فائدة ثابت اأو خمتلف. املطلوب 
يف  بالكامل  اأو  منتظمة  اأق�ضاط  يف  املقرت�س  املال  راأ�س  مبلغ  ي�ضدد  اأن 

موعد م�ضتقبلي متفق عليه(.

م� القر�ص؟

بوا�ضطة  املقرت�س  اإىل  يقدم  امل��ال  من  حمدد  مبلغ  هو  القر�س 
املقر�س لتغطية -على �ضبيل املثال- ا�ضتهالك �ضخ�ضي ومتطلبات مالية 
املنتجات  من  مبخزون  واالحتفاظ  اجلور  لرفع  التجاري؛  للعمل  يومية 

اجلاهزة.

م� ال�ضي��ضة امل�لية؟

بوا�ضطة  االقت�ضاد  يف  ال�ضرف  ح�ضر  تن�ضد  املالية  ال�ضيا�ضة 
التوريد املال، وتهيئة الدين عرب القرو�س، والرتكيب ملعدالت  مراقبة 

الفائدة.
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حماولة  ميكنها  الطلب  جتمع  تخفي�س  يف  احلكومة  رغبت  اإذا 
تخفي�س التوريد املال عن طريق بيع �ضندات لعامة ال�ضعب، امل�ضرتون 
يدفعون لتلك ال�ضندات عن طريق �ضحب املال من ودائعهم امل�ضرفية � 
وهو عن�ضر مهم للتوريد املال � هذا يرغم البنوك بدورها على تخفي�س 
دين  اإدارة  ا  اأي�ضً احلكومة  وت�ضتطيع  لديها.  املتوافرة  القرو�س  قيمة 

اأق�ضاط )�ضراء م�ضتاأجر( مبراقبة االإقرا�س بوا�ضطة البيوت املالية.
االقرتا�س ميكن اأن يهبط بزيادة انخفا�س املدفوعات )الودائع( 
اأو�ضع.  الفائدة  م�ضاريف  تزيد  التي  القرو�س.  ت�ضديد  فرتة  وتخفي�س 
وبتخفي�س التوريد املال بالن�ضبة للطلب اإليها ت�ضتطيع احلكومة زيادة 
�ضعر املال � اأي معدل الفائدة � مع النظر اإىل اإعاقة االقرتا�س بوجه عام. 
)معدل الفائدة هو الن�ضبة املئوية للمبلغ املقرت�س الذي يجب اأن يدفع 

اإىل املقر�س كل �ضنة حتى يتم دفع املبلغ املقرت�س(.
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لل�ضب�ح حكمة

زب ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ   قال تعاىل:  
ەئوئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ  رب )البقرة: 269(.

اأي: »يوؤتي اهلل الإ�شابة يف القول والفعل َمن ي�شاء من عباده، 
اأعطاه خ��رًيا كثرًيا. وما يتذكر هذا  اأنعم اهلل عليه بذلك فقد  ومن 
وينتفع به اإل اأ�شحاب العقول امل�شتنرية بنور اهلل وهدايته«. )التف�شري 

املي�شر(.
اأحق  فهو  اأن��ى وجدها  املوؤمن  �شالة  »احلكمة  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وق��ال 
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النا�ض بها«.
بعد  ل��اإن�����ش��ان  اهلل  مينحه  اأن  ميكن  ���ش��يء  اأغ��ل��ى  ه��ي  احلكمة 
الإميان والتحلي مبكارم الأخاق، وهي اأمل كل الناجحن. »واحلكمة 
هي اأعلى املراتب التي ميكن اأن يتو�شل اإليها الإن�شان فبعد اأن تكتمل 
فاحلكيم  وبالتايل  احلكمة  حت�شل  قمته  اإىل  التاريخ  وي�شل  املعرفة 
اأعلى �شاأًنا من الفيل�شوف واحلكمة هي املرحلة التالية والأخرية بعد 
اإىل  يتو�شل  ملن  وهنيًئا  الغايات،  وغاية  ال��ذرى  ذروة  اإنها  الفل�شفة، 

احلكمة والرزانة«. )للفيل�شوف الأملاين: هيجل(.

وقالوا عن احلكمة:

- هي و�ضع ال�ضيء مو�ضعه، وقالوا: اإنها فعل ما ينبغي كما ينبغي 
يف الوقت الذي ينبغي.. وقالوا: اإنها مثالية ال�ضلوك والقرار.

وقد تبواأت احلكمة مكاًنا مهًما يف برامج االإذاعة املدر�ضية؛ وكل 
االإذاعة  اهتمام  فبقدر  امل�ضتمعني؛  على  �ضينعك�س  �ضك  دون  ومن  هذا 
وبقدر  منها،  الطالب  ا�ضتفادة  بقدر  ال�ضباحية  باحلكمة  املدر�ضية 
اأكرث  اأن احلكم يف  اإهمالها يكون العك�س، وهو الغالب ولالأ�ضف؛ فنجد 
جميع  من  االآن  اأتذكر  ال  �ضخ�ضًيا  فاأنا  ومعادة؛  بل  مكررة،  املدار�س 

احلكم التي �ضمعتها طوال االثنتي ع�ضرة �ضنة �ضوى حكمتني، هما: 
االأوىل: من جد وجد، ومن زرع ح�ضد، ومن �ضار على الدرب و�ضل.

والثانية: الوقت كال�ضيف اإن مل تقطعه قطعك.
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"راأ�س احلكمة خمافة  اإىل ذهني االآن حكمة ثالثة وهي:  وقفزت 
اهلل".

ْرن كم مرة كررت هذه احلكم، وكم مرة �ضمعت،  َوّ وَلُكّن اأن َتَت�ضَ
مائة مرة، مائتي مرة؛ اأقول رمبا اأكرث.

تكون على  �ضوف  املهمة  الفقرة  اأن هذه  �ضك  وبالطبع ومن دون   
اأق�ضد ال فائدة منها، فهذه احلكم التي ي�ضمعنها كل يوم قد  املهم�س، 
حفظنها، ومللن منها؛ فما الفائدة من تكرارها؛ اأرجو اأن ال ي�ضل االأمر 

اإىل هذا، ولكن؛ لالأ�ضف اأن االأمر قد و�ضل اإىل هذا احلد.
لذا؛ على كل من لها �ضاأن بالربامج الثقافية املدر�ضية اأن تبادر اإىل 
معاجلة و�ضع هذه الفقرة الغالية جًدا، اأال وهي )احلكمة ال�ضباحية(، 
اإىل كثري تفكري؛ كل ما علينا فعله هو  واالأمر �ضهل وب�ضيط، وال يحتاج 
من  جمموعة  قلت  ملا  انظر  ي��وم،  كل  احلكم  من  جمموعة  تخ�ضي�س 
ثم  وم��ن  فقط؛  واح��دة  حكمة  ولي�س  خم�س،  اأو  اأرب��ع  اأو  ث��الث  احلكم 
عر�ضها يف االإذاعة ال�ضباحية، بكل هدوء وروية، وال باأ�س بتحديد اأيام 
لها يف االأ�ضبوع مثاًل ثالثة اأيام يف االأ�ضبوع، ال�ضبت، واالثنني، واالأربعاء؛ 
اإىل �ضماعها،  حتى ال تفقد مكانتها، واأهميتها، ولكي تت�ضوق الطالبات 

واالإن�ضات اإليها.
ثم  اأن��ت  ه��و  اأواًل  منها  �ضي�ضتفيد  م��ن  ب��اأن  احل��دي��ث  واأ���ض��دق��ِك 
الطالبات، ثم املعلمات، وكل من �ضت�ضتمع اإليها؛ فاحلكمة �ضالة حتتاج 

اإىل موؤمن.
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من احلكم الفرعونية القدمية

النا�س. ت�ضلح  اأن  اأردت  اإذا  اأواًل  نف�ضك  • اأ�ضلح 
الغد. يخ�ضى  من  للنوم  ي�ضت�ضلم  • ال 

تفكريك. ي�ضبق  جتعله  وال  ل�ضانك  • اكبح 
• ال مت�س بحذاء غريك؛ حتى ال تتعرث خطواتك، فتقع وتنك�ضف 

حقيقتك.
ينزع  واجلهل  نف�ضه،  به  ليحمي  االإن�ضان  يحمله  �ضالح  • العلم 

�ضالح االإن�ضان فال يجد ما يحمي به نف�ضه.
منك. اأ�ضغر  هو  من  يحرتمك  منك  اأكرب  هو  من  • احرتم 

ثانية. منها  ت�ضرب  اأن  اإىل  حتتاج  فقد  البئر  يف  بحجر  تلق  • ال 
ذلك. من  اأكرث  ي�ضايقهم  �ضيء  فال  الأعدائك  دائًما  • اغفر 

وتبكي. فيه  ت�ضقى  ق�ضر  من  خري  وت�ضحك،  فيه  ت�ضعد  • كوخ 
ال�ضم�س. قر�س  يحجب  اأن  الغربال  ي�ضتطيع  • ال 

االأعماق،  يف  حب�ضها  طال  مهما  ال�ضطح  على  تطفو  • احلقيقة 
واخلديعة ت�ضقط يف االأعماق مهما طال بقاوؤها على ال�ضطح.

رد اجلميل  قبلك،  عا�س  زرعها من  بها  ت�ضتظل  التي  • ال�ضجرة 
بزراعة �ضجرة اأخرى ي�ضتظل بها من ياأتي بعدك.

التيار. اجتاه  يغري  لن  التيار  �ضد  يجدف  • من 
بال�ضمت. اإال  عنها  يجاب  ال  اأ�ضئلة  • هناك 
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• املراأة الفا�ضلة �ضندوق جموهرات يك�ضف كل يوم عن جوهرة 
جديدة.

يوًما  ت�ضبح  فلن  الق�س  �ضوى  عربتك  فوق  حتمل  ال  كنت  • اإن 
تاجر حبوب.

• الثمرة الكبرية ال تريد اأن ت�ضمع اأنها كانت يوًما بذرة �ضغرية.
فيه. مت�ضي  اأن  بل  الطريق،  تعرف  اأن  احلكمة  • لي�ضت 

  قال احلكيم الفرعوين "اآين" يف بردية هذه احلكمة:
من ن�ضائح احلكيم الفرعوين "اآين" البنه "جن�س حتب":

التي  اأم��ك  فتذكر  وبيًتا  زوج��ة  لك  وات��خ��ذت  ترعرعت  ما  )اإذا 
ولدتك، ال تدعها تلومك وترفع اأْكفها اإىل اهلل في�ضمع �ضكواها(.

من احلكم ما يقع يف اأن�صاف الأبيات: .

�ضانع. اهلل  ما  االإن�ضان  ي�ضعر  • وما 
زهري. بن  لكعب  بيت  عجز  حامل.  اهلل  حطه  لرحل  • ولي�س 

مالك. بن  لكعب  بيت  عجز  الغالب.  مغالب  • وليغلنب 
ربيعة. بن  للبيد  بيت  �ضدر  باطل.  اهلل  خال  ما  �ضيء  كل  • اأال 

االأبر�س. بن  لعبيد  بيت  عجز  يخيب.  ال  اهلل  • و�ضائل 
اأجنح ما طلبت به. �ضدر بيت المرئ القي�س. • اهلل 

للحطيئة. بيت  عجز  والنا�س.  اهلل  بني  العرف  يذهب  • ال 
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م�ضاربه. تفل  ال  �ضيف  • وهلل 
النا�س. ي�ضكر  ال  من  اهلل  ي�ضكر  • ال 

اهلل. ي�ضنع  فيما  اأجمع  • اخلري 
توقينا. من  خري  اهلل  • كفاية 

اأكرث. عجز بيت لرجل من ولد عمر  • وما ال نرى مما يقي اهلل 
بن اخلطاب.

هادم. اهلل  يد  تبني  ملا  • ولي�س 
ي�ضاء. ما  اإال  اهلل  • وياأبى 

راب�س. وهو  الطال  الليث  يغر�س  • وهل 
وكره. يف  ب�ضائد  لي�س  • وال�ضقر 

عفوه. قبلت  ما  اإال  لك  • ما 
فا�ضد. واأنت  النا�س  ت�ضلح  • لن 

العتاهية. الأبي  بيت  عجز  القدر.  اأخطاأ  فما  اأخطاأت  كنت  • اأن 
مثله. عليك  ما  اإال  لك  • ما 

• تعمى القلوب والعيون ناظره.
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حكم يف فن التع�مل مع الأخط�ء

عيب.  العيب  ل  • تاأمَّ
عن  ر�ضي  من   :- عنه  اهلل  ر�ضي   - طالب  اأبي  بن  علي  • يقول 

نف�ضه، كرث ال�ضاخطون عليه. 
ي�ضتفيد  فاإنَّه  خطاأه،  خطاأ  ذي  على  تردنَّ  ال  �ضقراط:  يقول   •

منك علًما، ويتخذك عدًوا. 
اآرائه.  يف  تعار�ضه  مل  اإذا  اجلاهل،  ثقة  تك�ضب  اأن  • ت�ضتطيع 

اإبرة.  • احلقيقة مثل النحلة، حتمل يف جوفها الع�ضل ويف ذنبها 
اإن�ضاًنا ال  اإال  اأنَّك ال ت�ضادق  لو  ال�ضباعي - رحمه اهلل -  • يقول 

عيب فيه، ملا �ضادقت نف�ضك. 
اإجابته.  ل  يتحمَّ اأن  عليه  االأحمق  يناق�س  • من 

• يقول برتراند را�ضل: احلياة اأق�ضر من اأن نق�ضيها يف ت�ضجيل 
بني  ال��ع��دل  روح  تقوية  ويف  حقنا،  يف  غرينا  ارتكبها  التي  االأخ��ط��اء 

النا�س. 
ة يف التفتي�س  • يقول �ضوبنهارو: ذوو النفو�س الدنيئة، يجدون اللذَّ

عن اأخطاء العظماء.
• يقول ميخائيل نعيمة: من كان ال يب�ضر غري حما�ضنه وم�ضاوئ 

غريه فال�ضرير خرٌي منه. 
باخلطاأ.  االعرتاف  عدم  من  خري  خطاأ  هناك  • لي�س 
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على  الطرفني  من  كاًل  اأن  يعني  الطويل  النزاع  فولتري:  • يقول 
خطاأ. 

اأع�ضاب  على  يعي�ضون  ما  غالًبا  اأع�ضابهم،  على  يعي�ضون  الذين 
ا.  االآخرين اأي�ضً

فقال  ه؟..  ع��دوَّ من  االإن�ضان  ينتقم  مِبَ  احلكماء:  لبع�س  قيل   •
باإ�ضالح نف�ضه. 

عفان  بن  عثمان  بلغ   - اهلل  رحمه   - امل�ضيب  بن  �ضعيد  • يقول 
فحمد  تفرقوا،  وقد  فاأتاهم  فاح�ضٍة  على  قوًما  اأن   - عنه  اهلل  ر�ضي   -

اهلل واأعتق رقبة. 
ت�ضحيحها.  من  ولي�س  عيوبك  من  • اخجل 

القلوب.  مودات  من  ُحرم  العيوب،  خفيَّات  تتبع  • من 
االأوان.  فوات  بعد  اخلطاأ  اكت�ضاف  هو  • الندم 

 حكم من كت�ب "هكذا علمتني احلي�ة" 
للك�تب م�ضطفى ال�ضب�عي

كنت  واإذا  ب�ضحتك،  فاعنِت  احلياة  ال�ضرور يف  كنت حتّب  اإذا   -
يف  اخللود  حت��ّب  كنت  واإذا  بخلقك،  فاعنِت  احلياة  يف  ال�ضعادة  حت��ّب 

احلياة فاعنِت بعقلك، واإذا كنت حتّب ذلك كله فاعنِت بدينك.
والعدو  ع��دّوا  ال�ضديق  ينقلب  فقد  والكره،  تفرط يف احلب  ال   -

�ضديًقا.
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باحلذر من  وان�ضح عقلك  رغباتها،  بال�ضك يف  نف�ضك  ان�ضح   -
خطراته، وان�ضح ج�ضمك بال�ضّح يف �ضهواته، وان�ضح مالك باحلكمة يف 

اإنفاقه، وان�ضح علمك باإدامة النظر يف م�ضادره.
- اإمنا يتم لك ح�ضن اخللق ب�ضوء اأخالق االآخرين.

ى الباطل يوًما مع احلق؛ فقال الباطل: اأنا اأعلى منك راأ�ًضا. - مت�ضَّ
قال احلق: اأنا اأثبت منك قدًما.

قال الباطل: اأن اأقوى منك.
قال احلق: اأنا اأبقى منك.

قال الباطل: اأنا معي االأقوياء واملرتفون.
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ          ڭ   ڭ     ۓ   زب  احل���ق:  ق��ال 
ۆ  ۆۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  رب )االأنعام(.

قال الباطل: اأ�ضتطيع اأن اأقتلك االآن.
قال احلق: ولكن اأوالدي �ضيقتلونك ولو بعد حني.

عنها  رغبَت  واإن  منك،  امتنعت  طلبتها  اإن  كاحل�ضناء:  احلياة   -
�ضعت اإليك.

ول��ذة  التفكري،  يف  العلماء  ول��ذة  امل��ن��اج��اة،  يف  العابدين  ل��ذة   -
االأ�ضقياء يف  ولذة  الهداية،  ولذة امل�ضلحني يف  االإح�ضان،  االأ�ضخياء يف 

امل�ضاك�ضة، ولذة اللئام يف االأذى، ولذة ال�ضالني يف االإغواء واالإف�ضاد.
واآخرها  ال�ضالمة،  واأو�ضطها  الكرامة،  اأولها  طريق  اال�ضتقامة   -

اجلنة.
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اإما  اأولها بكاء، واأو�ضطها �ضقاء، واآخرها فناء، ثم  - هذه الدنيا 
نعيم اأبًدا، واإما عذاب �ضرمًدا.

- من اأح�ضن اإليك ثم اأ�ضاء فقد اأن�ضاك اإح�ضانه.
- يف املاآزق ينك�ضف لوؤم الطباع، ويف الفنت تنك�ضف اأ�ضالة االآراء، 
ويف احلكم ينك�ضف زيف االأخالق، ويف املال تنك�ضف دعوى الورع، ويف 

اجلاه ينك�ضف كرم االأ�ضل، ويف ال�ضدة ينك�ضف �ضدق االأخوة.
- احذر احلقود اإذا ت�ضلط، واجلاهل اإذا ق�ضى، واللئيم اإذا حكم، 

واجلائع اإذا يئ�س، والواعظ املتزهد اإذا كرث م�ضتمعوه.
النا�س  اأف�ضح لهم طريقهم، ولكي ين�ضفك  النا�س  - لكي يحبَّك 
افتح لهم قلبك، ولكي تن�ضف النا�س افتح لهم عقلك، ولكي ت�ضلم من 

النا�س تنازل لهم عن بع�س حقك.
- العاقل من يرى فيما يقال عنه تنبيًها الأخطائه، واالأحمق يرى 

فيها حم�س اإيذائه.
اإليه، واإذا اجتمعت اإىل عاقل  - اإذا اجتمعت اإىل حكيم فاأن�ضت 

فتحدث معه، واإذا اجتمعت اإىل �ضخيف ثرثار فقم عنه واإال قتلك!.
- التجارب تنمي املواهب، ومتحو املعايب، وتزيد الب�ضري ب�ضًرا، 
ت�ضجع  وقد  فيل�ضوًفا،  واحلكيم  حكيًما،  العاقل  وجتعل  حلًما،  واحلليم 
اجلبان، وت�ضخي البخيل، وقد تق�ضي قلب الرحيم، وتلني قلب القا�ضي، 
ومن زادته عمى على عماه، و�ضوًءا على �ضوئه فهو من احلمقى املختومني.
- زر ال�ضجن مرة يف العمر لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف احلرية، وزر 
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املحكمة مرة يف العام لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف ح�ضن االأخالق، وزر 
امل�ضت�ضفى مرة يف ال�ضهر لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف ال�ضحة واملر�س، 
وزر احلديقة مرة يف االأ�ضبوع لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف جمال الطبيعة، 
وزر املكتبة مرة يف اليوم لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف العقل، وزر ربَّك كل 

اآن لتعرف ف�ضله عليك يف نعم احلياة.
ف��اإذا  ال��ن��ار،  يف  ول��و  �ضحبتهم  فتتمنى  ت�ضمعهم  النا�س  -بع�س 

خربتهم كرهت �ضحبتهم ولو يف اجلنة.
- يقولون ل: اأرح فكرك لُت�ضفى، ومعنى ذلك: ادفن نف�ضك لت�ضلم.
- قال الثعلب لالأ�ضد بعد اأن اأوقعه يف حفرة ظّن اأنه �ضيهلكه فيها: 
�ضاأف�ضحك بني احليوانات ب�ضعفك، ف�ضحك االأ�ضد وقال: مهما فعلت 

ف�ضاأظل اأنا اأ�ضًدا و�ضتظل اأنت ثعلًبا!
- اإياك وم�ضاحبة املغرور، فاإنه اإن راأى منك ح�ضنة ن�ضبها اإليه، 

واإن بدت منك �ضيئة ن�ضبها اإليك.
- من خانك يف �ضداقتك فقد اأراحك من عبء واجباتك نحوه، 
ه عليك  ط يف �ضحبتك فقد اأراحك من التفكري يف اأمره، ومن موَّ ومن فرَّ

يف دينك فقد ا�ضتخفَّ بعقلك، ومن كذب عليك فقد ا�ضتخف بوعيك.
- ع�س يف احلياة كعابر �ضبيل يرتك وراءه اأثًرا جمياًل، وع�س مع 
النا�س كمحتاج يتوا�ضع لهم، وكم�ضتغٍن يح�ضن اإليهم، وكم�ضئول يدافع 
عنهم، وكطبيب ي�ضفق عليهم، وال تع�س معهم كذئب ياأكل من حلومهم، 
وكثعلب ميكر بعقولهم، وكل�س ينتظر غفلتهم؛ فاإن حياتك من حياتهم، 
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وبقاءك ببقائهم، ودوام ِذكرك بعد موتك من ثنائهم، فال جتمع عليك 
تعّر�س  وال  نف�ضك ملحكمتني،  تقدم  وال  توؤلب عليك عاملني،  وال  ميتتني، 

نف�ضك حل�ضابني، وحل�ضاب االآخرة اأ�ضد واأنكى.
- ال ت�ضك مر�ضك اإال لطبيبك، وال ت�ضك دهرك اإال ل�ضديقك، وال 
تبح ب�ضرك اإال الأخيك، وال تك�ضف عن فاقتك اإال ملن ينجدك، وال تبذل 
وال  اأمام من يحرتمها،  اإال  كلمتك  تقل  وال  ي�ضتمعها،  ملن  اإال  ن�ضيحتك 
�ضه، وال ت�ضفه لهم اجتاًها اإال  تعر�س على النا�س راأيك اإال بعد اأن متحِّ

واأنت حمب نا�ضح.
االأنظار،  اإليها  وتتطلَّع  النفو�س،  اإليها  تهفو  املثمرة  ال�ضجرة   -

وتت�ضاقط عليها االأحجار.
- ما يلقاه الرجل من ح�ضد اأقرانه اأ�ضد مما يلقاه من كيد اأعدائه.
- م�ضكالت الطائر وهو يحلِّق يف ال�ضماء، ال يفهمها اإال طائر مثله.

- اختالف االأ�ضرار فيما بينهم بدء نهايتهم.
اأن  زحزحتها،  حماولة  من  لك  وخ��ري  عاتية،  �ضخرة  احلياة   -

قاء حرِّ ال�ضم�س، وثورة االأعا�ضري. ت�ضتفيد من ظلِّها التِّ
- اإذا وقعت يف اأزمة م�ضتحكمة، فاجعل فكرك يف مفاتيحها ال يف 

ق�ضبانها.
فت�ضمع  يعنيك  ال  فيما  تتدخل  ال  ع�ضًرا:  فت�ضمع  ع�ضًرا  تفعل  ال   -
وال  غ�ضًبا،  يزيدك  ما  فت�ضمع  مغ�ضب  واأن��ت  تتكلم  وال  ير�ضيك،  ال  ما 
يغار  ال  من  اإىل  ت�ضك  وال  احتقارك،  فيه  ما  منه  فت�ضمع  مغروًرا  متدح 
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عليك فت�ضمع منه ما يزيد يف اآالمك، وال تبد �ضخطك على جاهل فت�ضمع 
منه ما يزيدك غيًظا، وال تن�ضح من ي�ضتهني بك فت�ضمع منه ما ي�ضعر 
بامتهانك، وال تعظ مفتوًنا براأيه فت�ضمع منه ما يزري براأيك، وال تتحدث 
وال  ثالثهما،  يجعلك  ما  منهما  فت�ضمع  ي�ضخطهما  مبا  متخا�ضمني  اإىل 
اإنكار  لها من خري فت�ضمع منها  تذكر زوجتك وهي مغ�ضبة مبا قدمت 
ما  منه  فت�ضمع  اجلاهل،  العاق  ولدك  على  باأبوتك  تدل  وال  كله،  ذلك 

تتمنى معه اأن ال تكون ولدته!
- اإياك والكذب؛ فاإن من تكذب عليه اإما اأن يكون واعًيا فيحتقرك، 
اأو خبيًثا فيكذب عليك، اأو �ضاذًجا فيخدع بك، ثم ما تلبث احلقيقة اأن 

تنك�ضف له فيكفر بك، هذا كله عدا عقوبة اهلل وعذابه.
- الدهاء مكر باأعدائك، وح�ضن ت�ضرف مع اأ�ضدقائك.

- النجم الذي يتاألق فجاأة ثم ينطفئ فجاأة.
- قد حتتاج يوًما ما اإىل رفقة الذئب اتقاء ل�ضر الثور ال�ضر�س.

- رب حبل حاولت قطعه ثم راأيته ملتًفا حول عنقك.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة342

www.alukah.net



343 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

 ف�ق�ض�ص الق�ض�ص 
لعلهم يتفكرون

الق�ش�ض حتف اجلنة، وفيها العظة والعربة؛ قال تعاىل: زب ائ ەئ  
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ رب )يو�ضف: 111(.

وحتظى الق�ش�ض امل�شوقة، والعجيبة حًبا وقبوًل عظيَمن؛ وقد تدفع 
م�شتمعها اإىل حفظها وتكرارها ومن ثم ا�شتخا�ض العرب والدرو�ض والفوائد 

منها، وهذا هو ما ن�شبو ونطمح اإليه يف هذه الفقرة.
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جمالت  يف  واملهمة  املتنوعة،  الق�ش�ض  من  العديد  بجمع  قمنا  فقد 
ونواٍح �شتى؛ بهدف الإحاطة باأكرب قدر ممكن من التجديد والتطوير وعدم 

القت�شار على نوع واحد.
لذا.. علينا جميًعا يف هذا احلقل الإذاعي، وامليدان الثقايف، اأن ن�شتغل 
وال�شريفة،  ال�شامية  والأفكار  الأه��داف،  ن�شر ما نريد من  الق�ش�ض يف  هذه 
الق�ش�ض  ِذك��ر  والدنيئة من خال  الذميمة  الأخ��اق  التحذير من  وكذلك 

التي تتحدث عن مثل هذه اجلوانب.
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الأوىل: • الق�ضة 

اإن اهلل ل ي�ضيع اأجر املح�ضنني

وعلم،  خلق  ذو  تقي  رجل  يعي�س  كان  ال�ضغرية  القرية  يف  هناك 
وكان فقرًيا جًدا ويعي�س وحيًدا يف هذه القرية، ويف يوم من االأيام عرث 
على عقد باهظ الثمن فاأخذه وذهب اإىل بيته، وظل يفكر يف اأمره طوال 
العقد  فاأخذ ذلك  ال�ضباح،  اأن حان  اإىل  به؟..  يفعل  �ضوف  ماذا  الليل 
وذهب اإىل امللك واأخربه مبا حدث واأعطاه العقد ف�ضكره امللك، وقال له 
اإن هذا العقد لرجل غني جًدا كان يعي�س يف القرية املجاورة �ضوف اأبعث 
اإىل بيته، وكاأن �ضيئا مل  له العقد، و�ضاأخربه مبا حدث، وم�ضى الرجل 

يكن.
ومرت اأعوام واأعوام وهو يعي�س فقرًيا وحيًدا يف هذه القرية، فعزم 
على اأن يرحل فاأخذ متاعه واجته نحو البحر، وعند رحيله هبت عا�ضفة 

قوية دمرت ال�ضفينة باأكملها، لكن اهلل اأمد يف عمر هذا الرجل.
مهجورة،  تكون  اأن  تكاد  جزيرة  يف  نف�ضه  وجد  ا�ضتيقظ  وعندما 
واأخذوه  احلر�س  فاأوقفه  فدخله؛  ق�ضًرا  وجد  حتى  قلياًل  م�ضَي  اأن  وما 
اإىل امللك ف�ضاأله من تكون؟ فق�س عليه الرجل ما حدث معه، فاأمر امللك 

ب�ضيافته ثالثة اأيام. 
ويف اليوم التال وهو جال�س يف غرفته يتلو كتاب اهلل دخل عليه 
امللك فقال له اأاأنت من اأهل العلم؟ فاأجاب الرجل: احلمد هلل؛ لقد اأنعم 
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اهلل علي بهذه النعمة، فطلب منه امللك اأن يعّلم اأهل القرية قراءة القراآن 
وي�ضاعدهم  النا�س  يعلم  وبداأ  الرجل  فقبل  جهل،  من  يعانونه  كانوا  ملا 

وي�ضلح بينهم، فاأُعجب به امللك فاأمره باأن يتزوج اأخته فقبل الرجل.
ويف ليلة الزفاف جاءت العرو�س اأمامه وهو مل َيَرَها بعد، وكانت 
ترتدي عقًدا جمياًل جًدا فبداأ الرجل ينظر اإىل العقد فقال له امللك يا 
لك من رجل لقد جرحت زوجتك اأتنظر اإىل عقدها بداًل من اأن تنظر 
اإىل وجهها، فقال له الرجل اإن ل مع هذا العقد ق�ضة مر عليها زمن 

بعيد فطلب منه امللك اأن يخربه اإياها.
العقد  هذا  مالك  كان  اأب��ي  اإن  له  وق��ال  امللك  فانده�س  فاأخربه، 
وق�س علينا ما ق�ض�ضت اأيها الرجل ال�ضالح، وكان اأبي دائًما يدعو اهلل 

قبل اأن ميوت باأن تكون زوج ابنته فيا �ضبحان اهلل.
وبعد وقت ق�ضري توفيت زوجته وورث عنها ذلك العقد، واأ�ضبح 

غنًيا بف�ضل اهلل.

الث�نية: • الق�ضة 

من ق�ض�ص مغ�ضلي املوتى

يقول اأحد مغ�صلي املوتى:

اإن  وقال ل  لياًل،  ال�ضاعة احلادية ع�ضرة  نحو  �ضاب  علّي  ات�ضل 
ابن خالتي ح�ضل له حادث �ضري وقد تويف، وهو موجود يف امل�ضت�ضفى.. 
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وبعد فرتة و�ضلت اإىل امل�ضت�ضفى وكان احلادث مل مير عليه �ضوى �ضاعة 
تقريًبا.... ملا دخلت غرفة الطوارئ اإذا بج�ضد م�ضجى على ال�ضرير وقد 
غطي بغطاء اأبي�س... فلما ك�ضفت الغطاء اإذا ب�ضاب يف عمر الزهور ال 
يتجاوز الثامنة ع�ضرة.. وقد اأ�ضيب بنزيف �ضديد يف الدماغ... وك�ضور 
الأن  التغ�ضيل؛  مكان  اإىل  ال�ضاب  نقلنا  ب�ضرعة  االأط��راف...  يف  متعددة 
الذي  النزيف  الأن  ودفنه  تغ�ضيله  من  االنتهاء  �ضرعة  على  نبه  الطبيب 
معه �ضديد و�ضيزداد خروج الدماء عندما يربد اجل�ضم... بداأنا بتغ�ضيل 
ال�ضاب.... ويف اأثناء تغ�ضيله ظهرت العالمة التي اآملت القلب واأرجفته.. 
واهلل يا اإخوان ويا اأخوات من عند اأعلى الكتف اإىل اأعلى الراأ�س بداأ لون 
اجل�ضم بالتغري.. لي�س لالأ�ضود.. ال ولكن اأ�ضبح وكاأن عليه ظلة... ولكي 
تفهم املوقف... �ضع يدك بعيدة االآن عن لوحة املفاتيح )الكيبورد( اأترى 
فرق االإ�ضاءة بني املكان الذي حتت يدك وباقي لوحة املفاتيح... هذا 
ال�ضالمة  ن�ضاأل اهلل  وا�ضح..  ب�ضكل  الوجه معب�ًضا  اأعني... وقد كان  ما 
والعافية.... بعد اأن انتهيت و�ضلينا على ال�ضاب ودخلنا املقربة... كنت 
اأول من نزل اإىل القرب الأجهز اأر�ضية القرب واأبعد عنها االأحجار.. فعندما 
االأر���س...  نظفت  بنف�ضي  اأخ��وات...  ويا  اإخ��وان  يا  اأنزلناه.... الحظوا 
اإذا بدود  اأر�س القرب حتى ظهر منظر عجيب..  واهلل ما الم�س ج�ضده 
االأر�س  من  ولكن  ج�ضده  من  لي�س  يخرج  اأين  من  اأدري  ال  جًدا  �ضغري 
وي�ضعد على اجل�ضد.. بداأت بدفعه بيدي ولكن دون فائدة كلما دفعت 
منه �ضعد الغري... ركناه يف قربه و�ضعدنا.. وبعد اأيام... اأتاين �ضاب من 
ال�ضاحلني يف م�ضجدي و�ضلم عليَّ و�ضاألني اأنت من غ�ضلت فالن... قلت 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة348

نعم... قال اأمل تظهر عليه عالمات.. فقلت له ال.. مل اأر اإال خرًيا... قال 
ل.. وا�ضمعوا يا اأحبة... قال واهلل مل يكن من اأهل ال�ضالة.. مل يكن من 
الكثري وهكذا... فقلت يف نف�ضي  اأهل ال�ضالة... ي�ضلي فر�س ويرتك 

هذه هي العالمة.. ا�ضاأل اهلل اأن يغفر له ويرحمه.
 ا�ضمعوا يا من �ضيعتم ال�ضالة تفكروا.. يا من �ضيعتم ال�ضالة 
واأنتم ت�ضامرون  اأمام القنوات.. يا من �ضيعتم ال�ضالة  واأنتم جتل�ضون 
ال�ضبكات.. يا من �ضيعتم ال�ضالة واأنتم تلعبون الكرة... يا من تركتم 
ال�ضالة هل تريد مثل هذه امليتة؟.. هل تريد مثل هذه اخلامتة؟ �ضارع 
اإله اإال هو �ضياأتي عليك يوم تندم فيه  اأخي بالتوبة..... فواهلل الذي ال 

على ما فرطت يف جنب اهلل، فبادر قبل اأن تغادر.

الث�لثة: • الق�ضة 

� من الذي دخل الدار فع�ضه�؟  عجباً

كان يف دم�ضق م�ضجد كبري ا�ضمه جامع التوبة، وكان فيه منذ نحو 
�ضبعني �ضنة �ضيخ مرب عامل عامل ا�ضمه ال�ضيخ �ضليم امل�ضوطي، وكان 
وكان  لالآخرين،  وبذلها  نف�ضه  وع��زة  اإبائه  ويف  فقره  يف  املثل  م�ضرب 

ي�ضكن يف غرفة يف امل�ضجد.
- مر عليه يومان مل ياأكل فيهما �ضيًئا ولي�س عنده ما يطعمه وال ما 
ي�ضرتي به طعاًما، فلما جاء اليوم الثالث اأح�س كاأنه م�ضرف على املوت، 
وفكر ماذا ي�ضنع، فراأى اأنه بلغ حد اال�ضطرار الذي يجوز له اأكل امليتة 
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اأو ال�ضرقة مبقدار احلاجة.
- واآثر اأن ي�ضرق ما يقيم �ضلبه - هذا ما راآه يف حاله هذه - وكان 
امل�ضجد يت�ضل �ضطحه ببع�س البيوت، ي�ضتطيع املرء اأن ينتقل من اأولها 
وانتقل منه  امل�ضجد  �ضقف  اإىل  اأ�ضقفها، ف�ضعد  م�ضًيا على  اآخرها  اإىل 
اإىل الدار التي تليه، فلمح بها ن�ضاء فغ�س من ب�ضره، ونظر فراأى اإىل 
جوعه  من  فاأح�س  منها،  ت�ضدر  الطبخ  رائحة  و�ضم  خالية  داًرا  جنبها 
واحد،  دور  البيوت من  وكانت  اإليها،  مغناطي�س جتذبه  كاأنها  �ضمها  ملا 
فقفز قفزتني من ال�ضقف اإىل ال�ضرفة ف�ضار يف الدار واأ�ضرع اإىل املطبخ 
فك�ضف غطاء القدر فراأى فيها باذجناًنا حم�ضًوا، فاأخذ واحدة ومل يبال 
من �ضدة جوعه ب�ضخونتها وع�س منها ع�ضة فما كاد يبتلعها حتى ارتد 
اإليه عقله ودينه وقال لنف�ضه: اأعوذ باهلل اأنا طالب علم مقيم يف امل�ضجد، 
ثم اأقتحم املنازل واأ�ضرق ما فيها؟ وكرب عليه ما فعل وندم وا�ضتغفر ورد 

الباذجنانة وعاد من حيث جاء.
يكاد من �ضدة  ال�ضيخ وهو ال  امل�ضجد وقعد يف حلقة  اإىل  - فنزل 
النا�س.. جاءت  الدر�س وان�ضرف  انق�ضى  ي�ضمع، فلما  اجلوع يفهم ما 
االأيام امراأة غري م�ضترتة - فكلمت  امراأة م�ضترتة - ومل يكن يف تلك 
وقال  فدعاه  ير غريه  فلم  حوله  ال�ضيخ  فتلفت  ي�ضمعه  بكالم مل  ال�ضيخ 
له: هل اأنت متزوج؟ قال: ال. قال: هل تريد الزواج؟ ف�ضكت، فاأعاد عليه 
ال�ضيخ �ضوؤاله فقال: يا �ضيخ ما عندي ثمن رغيف واهلل فلماذا اأتزوج؟ 
قال ال�ضيخ: اإن هذه املراأة اأخربتني اأن زوجها تويف واأنها غريبة عن هذا 
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البلد ولي�س لها فيه وال يف الدنيا اإال عم عجوز فقري وقد جاءت به معها، 
واأ�ضار اإليه قاعًدا يف ركن احللقة، وقد ورثت دار زوجها ومعا�ضه، وهي 

حتب اأن جتد رجاًل يتزوجها لئال تبقى منفردة فيطمع بها.
- قال: نعم، و�ضاألها ال�ضيخ هل تقبلني به زوًجا؟ قالت: نعم.

املهر عن  العقد دفع  �ضاهدين وعقدا  ودعا  ال�ضيخ عمها  - فدعا 
التلميذ وقال له: خذ بيد زوجتك، فاأخذ بيدها فقادته اإىل بيتها، فلما 
البيت  هو  البيت  واإذا  وجمااًل،  �ضباًبا  فراأى  وجهها  عن  ك�ضفت  اأدخلته 
الذي اقتحمه، و�ضاألته: هل تاأكل؟ قال نعم فك�ضفت غطاء القدر فراأت 
الرجل  فبكى  فع�ضها؟  الدار  الذي دخل  فقالت: عجًبا من  الباذجنانة 
وق�س عليها اخلرب فقالت له: هذه ثمرة االأمانة، عففت عن الباذجنانة 

احلرام فاأعطاك اهلل الدار كلها و�ضاحبتها باحلالل.

الرابعة: • الق�ضة 

�ضيدن� مو�ضى - عليه ال�ضالم - وجلي�ضه يف اجلنة 

طلب مو�ضى - عليه ال�ضالم - يوًما من الباري - تعاىل – يف يف 
اأثناء مناجاته اأن يريه جلي�ضه يف اجلنة يف هذه الدنيا. فاأتاه جربائيل 
على احلال وقال: يا مو�ضى جلي�ضك هو الق�ضاب الفالين.. ال�ضاكن يف 

املحلة الفالنية.
ذهب مو�ضى - عليه ال�ضالم - اإىل دكان الق�ضاب فراآه �ضاًبا ي�ضبه 
ال�ضالم  عليه   - مو�ضى  وبقي  اللحم  ببيع  م�ضغول  وهو  الليلي  احلار�س 
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يفعله ذلك  ما  ي�ضخ�س  لعله  قريب لريى عمله؛  الأعماله من  مراقًبا   -
الق�ضاب، لكنه مل ي�ضاهد �ضيًئا غريًبا.

وملا جن الليل اأخذ الق�ضاب مقداًرا من اللحم وذهب اإىل منزله.. 
اأن  دون  الليلة من  �ضيافته  وطلب  - خلفه  ال�ضالم  مو�ضى -عليه  ذهب 

يعّرف بنف�ضه.. فا�ضتقبله ب�ضدر رحب واأدخله البيت باأدب كامل.
ال�ضاب قام  اأن هذا  ال�ضالم -  وبقي مو�ضى يراقبه فراأى - عليه 
واأخرج منه عجوًزا  ال�ضقف  زنبياًل كان معلًقا يف  واأنزل  الطعام  بتهيئة 
اإطعامها  اأكمل  اأن  وبعد  بيديه،  واأطعمها  مالب�ضها  واأب��دل  غ�ضلها  كهلة 

اأعادها اإىل مكانها االأول.
 ف�ضاهد مو�ضى اأن االأم تلفظ كلمات غري مفهومة، ثم اأدى ال�ضاب 

اأ�ضول ال�ضيافة واأح�ضر الطعام واأخذا يتناوالن الطعام مًعا.
- �ضاأل مو�ضى - عليه ال�ضالم - من هذه العجوز؟

- اأجاب: هي اأمي.. اأنا اأقوم بخدمتها.
- وماذا قالت اأمك بلغتها؟

جلي�س  وجعلك  لك  اهلل  غفر  تقول:  اأخدمها  وقت  كل  اأج��اب:   -
مو�ضى يوم القيامة يف قبته ودرجته.

قد   - تعاىل   - اهلل  اأن  اأب�ضرك  �ضاب  يا  ال�ضالم:  عليه  فقال   -
اأنت  فكنت  اجلنة  يف  جلي�ضي  يريني  اأن  رجوته  اأم��ك..  دعوة  ا�ضتجاب 
واحرتامك  الأمك  جتليلك  �ضوى  منك  اأر  ومل  اأعمالك  وراقبت  املعرف، 

واإح�ضانك اإليها.
وهذا جزاء االإح�ضان واحرتام الوالدين.
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اخل�م�ضة: • الق�ضة 

م� عندك زائل وم� عند اهلل ب�ق 

- كان الر�ضول حممد ملسو هيلع هللا ىلص يجل�س و�ضط اأ�ضحابه عندما دخل اإليه 
�ضاب يتيم ي�ضكو اإليه..

قال ال�ضاب: يا ر�ضول اهلل، كنت اأقوم بعمل �ضور حول ب�ضتاين فقطع 
طريق البناء نخلة هي جلاري.. طلبت منه اأن يرتكها ل لكي ي�ضتقيم 
ال�ضور، فرف�س، طلبت منه اأن يبيعني اإياها فرف�س، فطلب الر�ضول اأن 
ياأتوه باجلار... اأتي اجلار اإىل الر�ضول وق�س عليه الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص �ضكوى 
ال�ضاب اليتيم.. ف�ضدق الرجل على كالم الر�ضول.. ف�ضاأله الر�ضول اأن 
يرتك له النخلة اأو يبيعها له فرف�س الرجل... فاأعاد الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص قوله 

»بع له النخلة ولك نخلة يف اجلنة ي�ضري الراكب يف ظلها مائة عام«.
يدخل  املغري جًدا، فمن  العر�س  ر�ضول اهلل من  اأ�ضحاب  فذهل 

النار وله نخلة كهذه يف اجلنة؟
لكن  اجلنة..  يف  نخلة  مقابل  الدنيا  يف  نخلة  ت�ضاويه  ال��ذي  وما 
اأ�ضحاب  اأحد  فتدخل  الدنيا،  متاع  يف  طمًعا  اأخرى  مرة  رف�س  الرجل 

الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص ويدعى اأبا الدحداح...
وتركتها  النخلة  تلك  ا�ضرتيت  اإن  »اأ  ملسو هيلع هللا ىلص:  الكرمي  للر�ضول  فقال 

لل�ضاب اأ ل نخلة يف اجلنة يا ر�ضول اهلل؟«.
فاأجاب الر�ضول: نعم.
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فقال اأبو الدحداح للرجل: اأتعرف ب�ضتاين يا هذا؟ 
فقال الرجل، نعم، فمن يف املدينة ال يعرف ب�ضتان اأبي الدحداح 
ذا ال�ضتمائة نخلة والق�ضر املنيف والبئر العذب وال�ضور ال�ضاهق حوله... 

فكل جتار املدينة يطمعون يف متر اأبي الدحداح من �ضدة جودته.
وبئري  وق�ضري  ب�ضتاين  نخلتك مقابل  بعني  الدحداح،  اأبو  فقال 
اأيعقل  اإىل الر�ضول غري م�ضدق ما ي�ضمعه..  وحائطي... فنظر الرجل 
اأن يقاي�س �ضتمائة نخلة من نخيل اأبي الدحداح مقابل نخلة واحدة فيا 

لها من �ضفقة ناجحة بكل املقايي�س.
البيع...  على  وال�ضحابة  الكرمي  الر�ضول  واأ�ضهد  الرجل  فوافق 
ومتت البيعة.. فنظر اأبو الدحداح اإىل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �ضعيًدا �ضائاًل: اأ 

ل نخلة يف اجلنة يا ر�ضول اهلل؟
اهلل..  ر���ض��ول  رد  م��ن  ال��دح��داح  اأب��و  فبهت  »ال«.  الر�ضول  فقال 
يف  نخلة  مقابل  نخلة  عر�س  »اهلل  معناه  ما  قائاًل  الر�ضول  فا�ضتكمل 
اجلنة واأنت زايدت على كرم اهلل بب�ضتانك كله، ورد اهلل على كرمك وهو 
اأعجز على  الكرمي ذو اجلود باأن جعل لك يف اجلنة ب�ضاتني من نخيل 

عدها من كرثتها«.
الدحداح«  اأبي  اإىل  مداح  من  »كم  ملسو هيلع هللا ىلص:  الكرمي  الر�ضول  وقال   -

)واملداح هنا: هي النخيل املثقلة من كرثة التمر عليها(.
وبقي الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص يكرر جملته اأكرث من مرة لدرجة اأن ال�ضحابة 
تعجبوا من كرثة النخيل التي ي�ضفها الر�ضول الأبي الدحداح، ومتنى كل 

منهم لو كان اأبا الدحداح.
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وعندما عاد الرجل اإىل امراأته، دعاها اإىل خارج املنزل وقال لها 
لقد بعت الب�ضتان والق�ضر والبئر واحلائط.. فتهللت الزوجة من اخلرب 

فهي تعرف خربة زوجها يف التجارة و�ضطارته و�ضاألت عن الثمن!!!
فقال لها لقد بعتها بنخلة يف اجلنة ي�ضري الراكب يف ظلها مائة 

عام. فردت عليه متهللة: ربح البيع اأبا الدحداح - ربح البيع.
-- فمن منا يقاي�س دنياه باالآخرة ومن منا م�ضتعد للتفريط يف 

ثروته اأو منزله اأو �ضيارته مقابل اجلنة.
يرتفع  اأو  م�ضاكلها  من  تقنط  اأو  حتزن  اأن  ت�ضاوي  ال  فالدنيا   --

�ضغط دمك من همومها؛ فما عندك زائل وما عند اهلل باق.

ال�ض�د�ضة: • الق�ضة 

ق�ضة يف ف�ضل ال�ضدقة

تقول اإحدى االأخوات الفا�ضالت:
يف �ضهر رم�ضان املن�ضرم كنت قد خرجت ل�ضراء مالب�س العيد، 
اأحد املجمعات وكان يجل�س  ال�ضيء، ودخلت  ا بع�س  وكان قلبي مقبو�ضً
وي�ضتجدي  ماآقيه  يف  الدموع  وكانت  م�ضن  رجل  الرئي�ضة  البوابة  عند 

النا�س.
خرجت  اإن  اهلل  ب��اإذن  نف�ضي:  يف  وقلت  تاأمل  نظرة  اإليه  نظرت 
اأ�ضحب  اأن  وقررت  نقوًدا  اأحمل  اأكن  مل  وقتها  الأين  �ضاأعطيه؛  ووجدته 

نقوًدا من داخل املجمع.
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ا�ضرتيت ما يلزمني وخرجت يف ا�ضتعجال من اأمري؛ الأن قلبي كان 
ا وال اأعلم ما يحدث ل وكانت �ضورة طفلي مل تفارقني. مقبو�ضً

قلبي..  وانقبا�س  ُتهدئ من خويف  اأن  اأختي وحاولت  وكانت معي 
فاأنا اأمتلك حا�ضة �ضاد�ضة غريبة بع�س ال�ضيء.

ويف اأثناء خروجي م�ضرعة ن�ضيت اأمر الرجل امل�ضن، لكن تذكرته 
قبل اأن تتحرك ال�ضيارة؛ فنزلت من ال�ضيارة واأنا اأرى الده�ضة يف عني 
و�ضعه  على  زال  ما  الرجل  وراأي��ت  املجمع  نحو  م�ضرعة  ورجعت  اأختي 

وينظر اإلَّ بغرابة.
يبلغ،  كم  اأع��رف  ال  احلقيقة  يف  مبلًغا  واأعطيته  نحوه  تقدمت 

وان�ضرفت عنه بعد اأن ابت�ضمت له وهو يدعو ل باخلري.
اأبناء  مع  احل��ارة  يلعب يف  راأي��ت طفلي  املنزل  اإىل  و�ضول  وعند 
عمه، دق قلبي ب�ضكل خميف ال اأعلم ِل�َم خفت عليه، وعندما راآين واأنا 
القادمة،  لل�ضيارة  ينتبه  اأن  دون  نحوي  يرك�س  جاء  ال�ضيارة  من  اأنزل 
ف�ضرخت واأنا اأراه ُي�ضدم وتلقيه ال�ضيارة عالًيا كالري�ضة وي�ضقط فوقها، 

ومن ثم يقع على االأر�س.
وما  ج��ًدا  وخائًفا  جزًعا  يقودها  من  وك��ان  فجاأة  ال�ضيارة  وقفت 
نحوي لريمتي  ويجري  باكًيا  يقف  وراأيت طفلي  معدودات  ثواٍن  اإال  هي 
باأح�ضاين دون اأن ُي�ضاب بخد�س �ضغري فتفح�ضته ب�ضكل �ضريع و�ضاألته 

هل ي�ضكو من اأمل؟ فاأجابني ب� ال.
الرجل ودعاءه ل باخلري؛  اللحظة نف�ضها ذلك  وهنا تذكرت يف 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة356

ف�ضبحان اهلل الذي علمنا ف�ضل ال�ضدقة وجزاءها، و�ضدق ر�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص 
حينما قال: »اإن ال�ضدقة لتطفئ غ�ضب الرب وتدفع ميتة ال�ضوء«.

فال�ضدقة تدفع البالء وال�ضرور وامل�ضائب، و�ضدق ربنا الكرمي اإذ 
يقول: زب ڀ ٺٺٺ ٺٿ ٿ رب )يو�ضف: 64(.

ال�ض�بعة: • الق�ضة 

ثقوب ل نراه� 

مليًئا  كي�ًضا  وال��ده  فاأعطاه  اإر���ض��اوؤه،  ي�ضعب  طفل  هناك  ك��ان 
بامل�ضامري، وقال له: قم بطرق م�ضمار واحد يف �ضور احلديقة يف كل مرة 

تفقد فيها اأع�ضابك اأو تختلف مع �ضخ�س...
يف اليوم االأول طرق الولد �ضبعة وثالثني م�ضماًرا يف �ضور احلديقة، 
ويف االأ�ضبوع التال تعلم الولد كيف يتحكم يف نف�ضه وكان عدد امل�ضامري 

التي تو�ضع يومًيا ينخف�س..
اأ�ضهل من  اأنه تعلم ب�ضهولة كيف يتحكم يف نف�ضه،  الولد اكت�ضف 

الطرق على �ضور احلديقة..
يف النهاية اأتى اليوم الذي مل يطرق فيه الولد اأي م�ضمار يف �ضور 
احلديقة، عندها ذهب ليخرب والده اأنه مل يعد يف حاجة اإىل اأن يطرق 
اأي م�ضمار، فقال له والده: االآن اخلع م�ضماًرا واحًدا عن كل يوم مير بك 

دون اأن تفقد اأع�ضابك..
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مرت اأيام عدة واأخرًيا متكن الولد من اإبالغ والده اأنه قد خلع كل 
امل�ضامري من ال�ضور..

اأخذ الوالد ابنه اإىل ال�ضور وقال له: بني قد اأح�ضنت الت�ضرف، ولكن 
انظر اإىل هذه الثقوب التي تركتها يف ال�ضور لن تعود اأبًدا كما كانت.

 املغزى من هذه الق�ضة هو:
عندما حتدث بينك وبني االآخرين م�ضادة اأو اختالف وتخرج منك 
بع�س الكلمات ال�ضيئة، فاأنت ترتكهم بجرح يف اأعماقهم كتلك الثقوب التي 
تراها، اأنت ت�ضتطيع اأن تطعن ال�ضخ�س ثم تخرج ال�ضكني من جوفه، ولكن 
تكون قد تركت اأثًرا جلرح غائر؛ لهذا ال يهم كم من املرات قد تاأ�ضفت له؛ 

الأن اجلرح ما زال موجوًدا، جرح الل�ضان اأقوى من جرح االأبدان..
- االأ�ضدقاء جواهر نادرة، هم يبهجونك وي�ضاندوك، هم جاهزون 
ل�ضماعك يف اأي وقت حتتاج اإليهم، هم بجانبك فتحن قلوبهم لك؛ لذا 
اأرهم مدى حبك لهم، ال�ضيء اجليد يف ال�ضداقة هو معرفة من الذي 

ميكن اأن ت�ضتودعه �ضرك ويقوم بن�ضحك.

الث�منة: • الق�ضة 

من�ضور بن عم�ر م�ضتج�ب الدع�ء

اأمر اأحد االأغنياء غالمه اأن يذهَب في�ضرتَي باأربعة دراهَم زهوًرا 
حلفلٍة حمراَء عنده، فذهب الغالم.. وملا و�ضل اإىل م�ضجٍد، دخله  فوجد 
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اأربعَة  الفقرَي  ُيعطي هذا  َمن  يقول:  ثم  النا�س،  يعظ  بن عمار  من�ضور 
الدراهم، فقال  الغالُم، فاأعطاه  اأربَع دَعواٍت، ف�ضارع  له  دراهَم فاأدعَو 
له من�ضور: ُاطُلْب ما تريد، فقال الغالم: ُادُع اهلَل اأن يُردَّ عليَّ دراهمي 
اأ�ضعاًفا م�ضاعفة،  فدعا له، ثم قال: اطلب ما تريد، فقال الغالم: ادع 
اهلل اأن يعتقني �ضيدي، فدعا له، ثم قال: اطلب ما تريد، فقال الغالم: 
ادع اهلل اأن يتوب على �ضيدي، فدعا له، ثم قال: اطلب ما تريد، فقال 
اأن يغفر ل وللم�ضلمني، فدعا له، ثم عاد الغالم اإىل  الغالم: ادع اهلل 
على  دخلت  الغالم:  فقال  الزهور؟  اأين  و�ضاأله:  غا�ضًبا  فوجده  �ضيده 
من�ضور بن عمار يف امل�ضجد وحكى له ما حدث، فقال له: ماذا دعا لك؟ 
فقال: دعا اهلَل ل اأن َيُردَّ علّي دراهمي، فقال: لك اأربعة اآالف درهم، 
وقال له: وماذا دعا لك؟ فقال: دعا اهلَل اأن تعتقني، فقال: اأنت ُحرٌّ لوجه 
اهلل، وقال له: وماذا دعا لك؟ فقال: دعا اهلَل اأن تتوَب اإىل اهلل تعاىل، 
فقال: اأنا تائب باإذن اهلل، ثم قال: وماذا دعا لك؟ فقال: دعا اأن يغفر 

اهلُل لنا وللم�ضلمني، فقال: اأرجو اهلل �ضبحانه وتعاىل.

الت��ضعة: • الق�ضة 

ا بكلمة واحدة م�ضلم اأ�ضكت ك�فراً

ال��دول  اإح���دى  يف  املغا�ضل  اإح���دى  يف  يتو�ضاأ  م�ضلم  لنا  اأخ  ك��ان 
االأوروبية، فجاءه �ضخ�س من اخللف واأم�ضك به يف ازدراء وقال له: اأنتم 
امل�ضلمون قذرون ت�ضعون اأقدامكم القذرة يف مكان نظيف!!! نغ�ضل فيه 
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اأوجهنا واأيدينا..!!
فرد عليه امل�ضلم برباعة: قل ل كم مرة تغ�ضل وجهك يف اليوم؟

فاأجابه: مرة يف ال�ضباح واأحيانا اإذا تعبت اأغ�ضله مرة ثانية.
فرد عليه امل�ضلم: نحن نغ�ضل اأقدامنا خم�س مرات يف اليوم!! فقل 

ل من االأنظف قدمي اأم وجهك؟؟
فما كان من الكافر اإال اأن �ضكت.

الع��ضرة: • الق�ضة 

ح�ض�ن طروادة

اليوناين  االأدب  ت��راث  اأ�ضهر  م��ن  ط���روادة  ح�ضان  ق�ضة  تعد 
)االإلياذة(، حيث �ضردت االإلياذة ق�ضة هذا احل�ضان فاأ�ضحى تعبرًيا 
لتفتيت  الداخل  من  والتاآمر  اخل��داع  فن  عن  احلني  ذلك  منذ  ورم��ًزا 

وهزمية اخل�ضم. 
حا�ضر طروادة مناف�ضتهم التجارية مدة تزيد على ع�ضر �ضنوات 
)1193- 1184ق.م( دون اأن يتمكنوا من اخرتاق قالع املدينة املح�ضنة، 
وتذكر كتب التاريخ اأن طروادة كانت تقع غرب تركيا. واأمام ف�ضل القوة 
حينها  فاقرتح  واملكر؛  الدهاء  بقوة  التفكري  من  بد  ال  كان  الع�ضكرية 
وبعد  احليلة.  ا�ضتخدام  ومفكرها  اأثينا  فيل�ضوف  )اأودي�ضيو�س(  اأولي�س 
هو  احل�ضان  اأن  وجد  الطروادية  والتقاليد  بالعادات  والتمعن  الدر�س 
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�ضخًما  خ�ضبًيا  ح�ضاًنا  لذلك  ف�ضنع  الطرواديني؛  عند  �س  مقدَّ حيوان 
يت�ضع خالله لع�ضرات اجلنود االأ�ضداء، فتَّم جّر هذا احل�ضان واجلنود 
اليونان داخله اإىل اأبواب طروادة، واأوعز اإىل اجلي�س اليوناين املحا�ضر 

باالن�ضحاب من خارج املدينة. 
احليلة  عليهم  فانطلت  اليونانيني  بان�ضحاب  الطرواديون  فوجئ 
داخل  اإىل  اخل�ضبي  احل�ضان  فاأدخلوا  منت�ضرين؛  اأنف�ضهم  واعتربوا 

مدينتهم لالحتفال بالن�ضر املبني. 
ويغنون  يرق�ضون  ال�ضخم  احل�ضان  حول  ط��روادة  اأه��ال  جتمع 
وي�ضربون؛ حتى باتت طروادة جميعها �ضكرى بانت�ضارهم املزعوم. وما 
نوا من فتح  ان ومتكَّ اأن حلَّ الليل حتى خرج اجلنود اليونانيون من احل�ضّ
اأبواب املدينة من الداخل لتدخل اإليها اجليو�س اليونانية التي كانت قد 

عادت وجتمعت مع اأول خيوط الليل على اأ�ضوار املدينة. 
بذلك متَّ احتالل املدينة وحرقها بعد �ضبي �ضكانها بف�ضل خديعة 

احل�ضان.

ع�ضرة: احل�دية  • الق�ضة 

دعوة الأم

اأ�ضيب طفل  والفقر(  واملر�س  اجلوع  اأيام   ( عقود عدة  قبل  من 
بداء اجلدري الذي كان منت�ضًرا يف تلك االأيام والذي ال ميكن عالجه 
يف ذلك الزمن وكان اأهله ال ميلكون اإال اأن ي�ضربوا ويحت�ضبوا ما اأ�ضاب 
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ابنهم. 
اأن ابنها مي�ضي وهو مم�ضك بجدار  اأحد االأيام الحظت االأم  ويف 
وقرة عينها  ابنها  اأن اجلدري قد خطف ب�ضر  اأدرك��ت  الغرف، حينها 
وفلذة كبدها الغال، وكانت االأم ت�ضتند اإىل عقيدة �ضافية واإميان قوي 
ورا�ضخ؛ فما جزعت وال �ضرخت وال ولولت، بل حمدت اهلل واأثنت عليه 
ثناء عطًرا وذهبت وتطهرت وتوجهت اإىل م�ضالها و�ضلت هلل ركعتني 
اأطالت �ضجودها وهي تقول: "يا رب اإذا عميت ب�ضره ال تعمي ب�ضريته، 
اللهم فقهه يف دينك واجعله من حفظة كتابك"، واأطالت الدعاء والبكاء 
اأال  الراحمني  واأرح��م  العاملني  لرب  وتتو�ضل  تتذلل  وهي  اهلل  يدي  بني 
ال�ضبور  اأمه  وترعرع يف كنف  الطفل  �ضب  وي�ضتجيب دعاءها.  يخذلها 
ال�ضاكرة؛ فحفظ القراآن الكرمي كاماًل وهو دون العا�ضرة، وبداأ يف حفظ 
نبوًغا غري  واأظهر  الفقه وال�ضرية،  كتب احلديث والتف�ضري ومتون كتب 
بل  املعروفني،  العلماء  كبار  عاملًا من  املجدور  اأ�ضبح ذلك  عادي، حتى 
ا  اأخرج اهلل من �ضلبه اأربعة من حفظة كتاب اهلل، اأ�ضبح اأحدهم اأي�ضً
مثل اأبيه من كبار العلماء الذين ي�ضار اإليهم بالبنان وهو االآن حي يرزق 
وقد رحل والده اإىل بارئه، وقد ترك �ضرية حميدة وذرية  �ضاحلة وعلًما 
التي  املحت�ضبة  ال�ضابرة  االأم  تلك  دعوة  بف�ضل  ثم  اهلل..  بف�ضل  نافًعا 
�ضدقت اهلل ف�ضدقها ومل تياأ�س من رحمة اهلل وكرمه وف�ضله؛ فعو�ضها 
اهلل عن �ضربها خرًيا وجعل ابنها خرًيا من كثريين من املب�ضرين وجعل 

يف ذريته طالب علم وفقهاء وحفظة كتاب اهلل.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة362

ع�ضرة: الث�نية  • الق�ضة 

ي� مغيث اأغثني

عن اأن�س قال: كان رجاًل من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من االأن�ضار 
يكنى: اأبا ملعق، وكان تاجًرا يتجر مبال له ولغريه، وي�ضرب به االآفاق، 
وكان نا�ضًكا ورًعا فخرج مرة فلقيه ل�س مقنع يف ال�ضالح فقال له: فاإين 

قاتلك. 
قال: ما تريد اإال دمي؟ �ضاأنك باملال. 

قال: اأما املال فلي، ول�ضت اأريد اإال دمك. 
قال: اأما اإذا اأبيت، فذرين اأ�ضلِّي اأربع ركعات. 

قال: �ضلِّ ما بدا لك، فتو�ضاأ ثم �ضلى اأربع ركعات، فكان من دعائه 
يف اآخر �ضجدة اأن قال: يا ودود يا ذا العر�س املجيد، يا فعال ملا يريد، 
مالأ  الذي  وبنورك  ي�ضام  ال  الذي  وملكك  يرام  ال  الذي  بعزك  اأ�ضاألك 
اأركان عر�ضك اأن تكفني �ضر هذا الل�س يا مغيث اأغثني، ثالث مرات، 

قال دعا بها ثالث مرات. 
فاإذا هو بفار�س اأقبل بيده حربة، وا�ضعها بني اأذين فر�ضه، فلما 
ب�ضر به الل�س اأقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم اأقبل اإليه فقال: قم، قال: 

من اأنت باأبي واأمي؟ فقد اأغاثني اهلل بك اليوم. 
ف�ضمعت  االأول  بدعائك  الرابعة دعوت  ال�ضماء  اأنا ملك من  قال: 
الأبواب ال�ضماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاين ف�ضمعت الأهل ال�ضماء 
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�ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل ل: دعاء مكروب ف�ضاألت اهلل - 
تعاىل - اأن يوليني قتله. 

ع�ضرة: الث�لثة  • الق�ضة 

ع�قبة الظلم

قال بع�ضهم راأيت رجاًل مقطوع اليد من الكتف، وهو ينادي: من 
راآين فال يظلمن اأحًدا.

فتقدمت اإليه فقلت له: يا اأخي ما ق�ضتك؟
الظلمة،  اأع��وان  من  كنت  اأين  وذلك  ق�ضة عجيبة،  اأخي  يا  قال: 
اإليه  فجئت  فاأعجبتني،  كبرية  �ضمكة  ا�ضطاد  وقد  �ضياًدا  يوًما  فراأيت 

فقلت: اأعطني هذه ال�ضمكة.
فقال: ال اأعطيكها، اأنا اآخذ بثمنها قوًتا لعيال.

ف�ضربته واأخذتها منه قهًرا وم�ضيت بها.
اإبهامي ع�ضة  اإذ ع�ضت على  اأم�ضي بها حاملها،  اأنا  قال: فبينما 
اإبهامي  عليَّ  �ضربْت  يدي  من  واألقيتها  بيتي  اإىل  بها  جئت  فلما  قوية، 
واآملتني اأملًا �ضديًدا؛ حتى اأين مل اأمن من �ضدة الوجع واالأمل، وورمت يدي، 

فلما اأ�ضبحت اأتيت الطبيب و�ضكوت اإليه االأمل.
فقال: هذه بدء االآكلة، اقطعها واإال تقطع يدك، فقطعت اإبهامي.

ثم �ضربْت على يدي، فلم اأطق النوم وال القرار من �ضدة االأمل.
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اإىل ال�ضاعد، واآملني  فقيل ل: اقطع كفك فقطعته، وانت�ضر االأمل 
اأملًا �ضديًدا، ومل اأطق القرار، وجعلت اأ�ضتغيث من �ضدة االأمل.

فقيل ل: اقطعها اإىل املرفق، فقطعتها، فانت�ضر االأمل اإىل الع�ضد، 
و�ضربْت عليَّ ع�ضدي اأ�ضد من االأمل االأول.

فقيل: اقطع يدك من كتفك، واإال �ضرى اإىل ج�ضدك كله فقطعتها.
فقال ل بع�س النا�س: ما �ضبب اأملك؟

فذكرت ق�ضة ال�ضمكة.
�ضاحب  اإىل  االأمل  اأ�ضابك  ما  اأول  يف  رجعت  كنت  لو  ل:  فقال 
ال�ضمكة وا�ضتحللت منه واأر�ضيته ملا قطعت من اأع�ضائك ع�ضًوا فاذهب 

االآن اإليه، واطلب ر�ضاه قبل اأن ي�ضل االأمل اإىل بدنك.
رجليه  على  فوقفت  وجدته،  حتى  البلد  يف  اأطلبه  اأزل  فلم  ق��ال: 

اأقبلها واأبكي.
وقلت له: يا �ضيدي، �ضاألتك باهلل اإال عفوت عني.

فقال ل: من اأنت؟
ما جرى،  وذك��رت  ال�ضمكة غ�ضًبا،  اأخ��ذت منك  ال��ذي  اأن��ا  قلت: 
ملا قد  اأحللتك منها  قد  اأخي  يا  قال:  ثم  راآه��ا،  يدي فبكى حني  واأريته 

راأيته بك من هذا البالء.
فقلت: يا �ضيدي باهلل هل كنت قد دعوت عليَّ ملا اأخذتها؟

قال: نعم، قلت اللهم اإن هذا تقّوى علّي بقّوته ظلًما، فاأرين قدرتك 
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فيه.
فقلت: يا �ضيدي، قد اأراك اهلل قدرته يّف واأنا تائب اإىل اهلل - عز 

وجل.

ع�ضرة: الرابعة  • الق�ضة 

قف وت�أمل

بجد  مزرعة  يف  عمل  ناجح،  م��زارع  عن  م�ضهورة  ق�ضة  هناك 
اأن  امل��زارع  هذا  �ضمع  ثم  جيًدا،  ربًحا  عليه  تدر  �ضارت  حتى  ون�ضاط 
كثرًيا من النا�س يبحثون عن االأملا�س ويجدونه ويحققون غنى هائاًل، 
بعيد  اإىل مكان  فباع حقله وذهب  االأملا�س،  للبحث عن  وهكذا حتم�س 
�ضنة  ع�ضرة  البحث ثالث  وظل يف  االأملا�س،  من  الكثري  يحوي  اإنه  قيل 
األقى  واأخ��رًيا  حياته،  من  فيئ�س  �ضيء،  كل  بذلك  وخ�ضر  فائدة،  دون 

بنف�ضه يف البحر.
الرجل،  هذا  مزرعة  ا�ضرتى  قد  كان  الذي  اجلديد  املزارع  اأما 
وجد  ذلك  اأثناء  يف  ويف  جديد،  من  املزرعة  هذه  رعاية  يف  ب��داأ  فقد 
اأن حتت احلقل  اأملا�ضة يف حقله، ثم وجد ثانية وثالثة، وبالبحث تبني 

اأملا�س!! منجم 
يبحث  لكنه مل  النجاح،  مكان عن  كل  بحث يف  االأول  امل��زارع  اإن 

حتت قدميه فكان يبتعد عن النجاح مبقدار �ضريه وتوغله يف البحث!
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ع�ضرة: اخل�م�ضة  • الق�ضة 

اأعزة على الك�فرين

اخلطاب  بن  عمر  وّجه  قال:  رافع  اأبي  عن  باإ�ضناد  البيهقي  روى 
ومنهم  االأ�ضر  بع�ضهم يف  فوقع  ال��روم،  اإىل  - ر�ضي اهلل عنه - جي�ًضا 
اإىل ملكهم، فقالوا  به  عبداهلل بن حذافة - ر�ضي اهلل عنه - فذهبوا 
تتن�ضر  اأن  لك  الطاغية: هل  له  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  اأ�ضحاب حممد  اإن هذا من 

واأ�ضركك يف ملكي و�ضلطاين؟
ملكته  ما  وجميع  ما متلك،  اأعطيتني جميع  لو  له عبداهلل:  فقال 
قال  فعلت.  ما  عني  طرفة  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  دي��ن  عن  اأرج��ع  اأن  على  العرب 

الطاغية: اإًذا اأقتلك. قال: اأنت وذاك.
قال: فاأمر به ف�ضلب وقال للرماة: ارموه قريًبا من يديه قريًبا من 
رجليه، وهو ما زال يعر�س عليه اأن يتن�ضر فياأبى. ثم اأمر به فاأنزل، ثم 
دعا بقدٍر و�ضب فيها ماء واأ�ضعل حتتها حتى احرتقت، ثم دعا باأ�ضريين 
من امل�ضلمني، فاأمر باأحدهما فاألقي فيها، وما زال يعر�س على عبداهلل 
بن حذافة - ر�ضي اهلل عنه - الن�ضرانية فياأبى، ثم اأمر به اأن يلقى يف 
اأنه  فظن  بكى،  اإنه  للطاغية  فقالوا  بكى،  به  ذهب  فلما  املحرتق،  املاء 
اأبكاك؟  فما  فقال:  فاأبى.  الن�ضرانية  عليه  فعر�س  ردوه.  فقال:  رجع. 
قال عبداهلل: اأبكاين اأين قلت: هي نف�س واحدة تلقى هذه ال�ضاعة يف هذا 
القدر فتذهب، كنت اأ�ضتهي اأن يكون ل بعدد كل �ضعرة يف ج�ضدي نف�س 
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تلقى هذا يف �ضبيل اهلل. قال الطاغية: 
جميع  وعن  عبداهلل:  قال  عنك؟  واأخلي  راأ�ضي  تقبل  اأن  لك  هل 

اأ�ضارى امل�ضلمني. قال: وعن جميع اأ�ضارى امل�ضلمني.
راأ�ضه  اأقبل  اهلل  اأع��داء  من  عدو  نف�ضي:  يف  فقلت  عبداهلل:  قال 
ويخلي عني وعن اأ�ضارى امل�ضلمني ال اأبال، قال: ف�دنا منه وقّبل راأ�ضه، 
فدفع اإليه االأ�ضارى، فقدم بهم عبداهلل على عمر بن اخلطاب - ر�ضي 
اهلل عنه - فاأخرب عمر بخربه فقال: حٌق على كل م�ضلم اأن يقبل راأ�س 

عبداهلل بن حذافة، واأنا اأبداأ، فقام - ر�ضي اهلل عنه - فقّبل راأ�ضه.

ع�ضرة: ال�ض�د�ضة  • الق�ضة 

يدفع امل�ل ول تك�ضف امراأته وجهه�!!

ح�ضرت  القا�ضي:  مو�ضي  بن  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأب��و  قال 
جمل�س مو�ضي بن اإ�ضحاق القا�ضي بالري، وتقدمت اإليه امراأة، فادعى 
وليها على زوجها خم�ضمائة دينار مهًرا، فاأنكر، فقال القا�ضي �ضهودك. 
�ضهادته.  يف  اإليها  لي�ضري  املراأة  اإىل  ينظر  اأن  ال�ضهود  بع�س  فا�ضتدعى 
قال  م��اذا؟  تفعلون  ال��زوج:  فقال  قومي.  للمراأة:  وق��ال  ال�ضاهد،  فقام 
معرفتها.  عندهم  لي�ضح  م�ضفرة،  وهي  امراأتك  اإىل  ينظرون  الوكيل: 
ت�ضفر عن  وال  يدعيه،  الذي  اأن عليَّ  القا�ضي  اأ�ضهد  فاإين  الزوج:  فقال 
اأ�ضهد  فاإين  واأخربت ما كان من زوجها، فقالت:  املراأة  وجهها، فردت 
واالآخ��رة.  الدنيا  منه يف  واأبراأته  املهر،  له هذا  وهبت  قد  اأين  القا�ضي 
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فقال القا�ضي: يكتب هذا يف مكارم االأخالق.   

ع�ضرة: ال�ض�بعة  • الق�ضة 

عي�ضى والل�ص!

عن اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "راأى 
عي�ضى بُن مرمَي رجاًل ي�ضرُق، فقال له: اأ�ضرقَت؟ قال: كال، واهلِل الذي ال 

اإله اإال هو، فقال عي�ضى: اآمنُت باهلِل، وكذبْت عيني" رواه البخاري.
اأخي:

هذا عي�ضى - عليه ال�ضالم - راأى الرجل ي�ضرق، فلما حلف له اأنه 
ما �ضرق �ضدقه وكذب عينيه. واأنت تظن ال�ضوء ب�ضاحبك ومل تر �ضيًئا!! 
ويحلف لك اأغلظ االأميان فال ت�ضدقه!! فاأي جفاء هذا؟! واأين نحن من 

هوؤالء؟ ن�ضاأل اهلل اأن ال ميقتنا.

ع�ضرة: الث�منة  • الق�ضة 

رائحة امل�ضك

قيل الأبي بكر امل�ضكي: اإنا ن�ضم منك رائحة امل�ضك مع الدوام فما 
�ضببها؟

فقال: واهلل ل �ضنون عديدة مل اأ�ضتعمل امل�ضك، ولكن �ضبب ذلك 
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اأن امراأة احتالت عليَّ اأن اأدخل دارها واأغلقت دوين االأبواب، وراودتني 
عن نف�ضي فتحريت يف اأمري ف�ضاقت بي احليل، فقلت لها: اإن ل حاجة 
اإىل الطهارة. فاأمرت جارية لها اأن مت�ضي بي اإىل بيت الراحة ففعلت، 
فلما دخلت اأخذت العذرة واألقيتها على جميع ج�ضمي، ثم رجعت اإليها 
واأنا على تلك احلالة فلما راأتني ده�ضت، ثم اأمرت باإخراجي، فم�ضيت 
يقول ل: فعلت  قائاًل  املنام  راأيت يف  الليلة  تلك  فلما كانت  واغت�ضلت، 
اأحد غريك، الأطينب ريحك يف الدنيا واالآخ��رة. فاأ�ضبحت  ما مل يفعله 

وامل�ضك يفوح مني، وا�ضتمر ذلك اإىل االآن!!

ع�ضرة: الت��ضعة  • الق�ضة 

�ضبب اجته�د الإم�م اأبي حنيفة يف العلم

عن عبدالعزيز بن خالد قال:
�ضمعت االإمام اأبا حنيفة - ر�ضي اهلل عنه - يقول: كنت اأول االأمر 
اأنب�س  كاأين  املنام  راأي��ت يف  الدخول، حتى  العلم هذا  اأدخ��ل يف هذا  ال 
قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�ضتخرج عظامه واأوؤلف بع�ضها على بع�س، فانتبهت من 
النوم وبي من الغم والبكاء ما اهلل به عليم، وقلت: اأنب�س القبور وقد جاء 

فيه ما جاء؟! ثم من بني القبور قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟!
فاأم�ضكت عن اجللو�س ولزمت البيت، وتبني ذلك يف حتى عادين 
اأثر  فيك  نرى  وال  �ضاملة،  عروقك  نرى  قد  ل:  بع�ضهم  فقال  اإخ��واين، 

املر�س، فكيف هذا؟ فاأخربته بروؤياي. فقال: يكون خرًيا اإن �ضاء اهلل.
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فقال: ها هنا �ضاحب البن �ضريين عامل بالروؤيا، ندعوه لك؟
فقلت: ال اأنا اآتيه. فاأتيته.

فقال: هذه الروؤيا لك؟
فقلت: اأنا راأيتها.

فقال: اإن كان ما تقول حًقا لتعملن يف اإقامة ال�ضنة عماُل مل ي�ضبقك 
به اأحٌد، ولتدخلن يف العلم مدخاُل بعيًدا.

فلما �ضمعت ذلك منه اجتهدت يف هذا العلم هذا االجتهاد. اللهم 
اجعل عاقبته اإىل خري. 

الع�ضرون: • الق�ضة 

الزائر الأخري

عن يزيد بن مي�ضرة، قال: كان رجل ممن م�ضى جمع مااًل فاأوعى، 
اأنعم �ضنني، فاأتاه ملك املوت،  اأهله، فقال:  اأقبل على نف�ضه وهو يف  ثم 
�ضاحب  ل  ادعوا  فقال:  اإليه  فخرجوا  م�ضكني،  �ضورة  يف  الباب  فقرع 
فقرع  عاد  ثم  قلياًل،  مكث  ثم  مثلك!  على  �ضيدنا  يخرج  فقالوا  ال��دار، 
الدار و�ضنع مثل ذلك! وقال: اأخربوه اأين ملك املوت، فلما �ضمع �ضيدهم 
قعد فزًعا، وقال: لينوا له الكالم، قالوا: ما تريد غري �ضيدنا، بارك اهلل 

فيك؟ 
قال: ال، فدخل عليه، فقال: قم فاأو�س ما كنت مو�ضًيا؛ فاإين قاب�س 

نف�ضك قبل اأن اأخرج.
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قال: ف�ضرخ اأهله وبكوا، ثم قال: افتحوا ال�ضناديق وافتحوا اأوعية 
املال، ففتوحها جميًعا، فاأقبل على املال يلعنه وي�ضبه، يقول: لعنت من 
مال، اأنت الذي اأن�ضيتني ربي، و�ضغلتني عن العمل الآخرتي، حتى بلغني 

اأجلي.
النا�س  اأع��ني  يف  و�ضيًعا  تكن  اأمل  ت�ضبني،  ال  فقال:  امل��ال  فتكلم 
فرفعتك؟ اأمل ير عليك من اأثري؟ وكنت حت�ضر �ضدد امللوك وال�ضادة، 
فتدخل ويح�ضر عباد اهلل ال�ضاحلون فال يدخلون؟ اأمل تكن تخطب بنات 
امللوك وال�ضادة فتنكح؟ ويخطب عباد اهلل ال�ضاحلون فال ينكحون؟ اأمل 
تكن تنفقني يف �ضبيل اخلبث فال اأتعا�ضى؟ ولو اأنفقتني يف �ضبيل اهلل مل 
اأتعا�س عليك؟ واأنت األوم مني، اإمنا خلقت اأنا واأنتم يا بني اآدم من تراب 

فمنطلق برب ومنطلق باإثم. فهكذا يقول املال فاحذروا.

والع�ضرون: احل�دية  • الق�ضة 

جم�بوا الدعوة

- روى اأبو نعيم باإ�ضناده عن �ضعيد، اأن عبداهلل بن جح�س قال يوم 
اإذا لقيت العدو غًدا، فلقني رجاًل �ضديًدا، �ضديًدا حرده،  اأحد: يا رب 
اأقاتله فيك ويقتلني، ثم ياأخذين، فيجدع اأنفي واأذين، فاإذا لقيتك غًدا 
ر�ضولك،  ويف  فيك  فاأقول:  واأذن��ك؟  اأنفك  جدع  من  عبداهلل!  يا  قلت: 
فتقول: �ضدقت. قال �ضعيد: لقد لقيته اآخر النهار واإن اأنفه واأذنه ملعلقتان 

يف خيط!!  
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- ونازعت امراأة �ضعيد بن زيد - ر�ضي اهلل عنه - يف اأر�س له، 
فادعت اأنه اأخذ منها اأر�ضها فقال: اللهم اإن كانت كاذبة، فاأعم ب�ضرها، 
واقتلها يف اأر�ضها فعميت، فبينما ذات ليلة مت�ضي يف اأر�ضها اإذ وقعت يف 

بئٍر فيها فماتت. 
- وكان العالء بن احل�ضرمي يف �ضرية فعط�ضوا، ف�ضلى ثم قال: 
اللهم يا عليم يا حكيم، يا علّي يا عظيم، اإنا عبيدك، ويف �ضبيلك نقاتل 
عدوك، فا�ضقنا غيًثا ن�ضرب منه ونتو�ضاأ، وال جتعل فيه ن�ضيًبا لغرينا، 
وم��الأوا  ف�ضربوا  يتدفق،  ال�ضماء  ماء  من  نهًرا  فوجدوا  قلياًل  ف�ضاروا 

اأوعيتهم، وكاأنه مل يكن يف مو�ضعه ماء قط!! 
الب�ضرة، فتو�ضاأ وخرج  اأر�ضه يف  اأن�س بن مالك عط�س  و�ضكا   -
اإل الربية، و�ضلى ركعتني، ودعا، فجاء املطر و�ضقى اأر�ضه، ومل يجاوز 

املطر اأر�ضه اإال ي�ضرًيا!!
- وكذب رجل على مطرف بن عبداهلل بن ال�ضخري، فقال له: اإن 

ل اهلل حتفك، فمات الرجل مكانه!! كنت كاذًبا َفَعجَّ
الب�ضري،  احل�ضن  جمل�س  يغ�ضي  اخل���وارج  م��ن  رج��ل  وك��ان   -
لنا،  اأذاه  علمت  ق��د  اللهم  احل�ضن:  ق��ال  اأذاه  زاد  فلما  فيوؤذيهم، 
فاكفناه، مبا �ضئت، فخر الرجل من قامته، فما حمل اإىل اأهله اإال ميًتا 

على �ضريره!!
رفقائه:  له رجل من  فقال  املنكدر يف غزاة،  بن  وكان حممد   -
اأ�ضتهي رطًبا جنًيا!! فقال ابن املنكدر: ا�ضتطعموا اهلل يطعمكم، فاإنه 
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خميًطا  مكتاًل  راأوا  حتى  قلياًل،  اإال  ي�ضريوا  فلم  القوم  فدعا  القادر، 
ابن  فقال  ع�ضاًل؟  ك��ان  لو  ال��ق��وم:  بع�س  فقال  رط��ب،  خري  هو  ف��اإذا 
يطعمكم  اأن  على  قادر  ههنا  جنًيا  رطًبا  اأطعمكم  الذي  اإن  املنكدر: 
على  ع�ضٍل  ظرف  فوجدوا  قلياًل،  ف�ضاروا  فدعوا  فا�ضتطعموه،  ع�ضاًل، 

الطريق، فنزلوا واأكلوا.
ال��دع��وة، وك��ان لديه دي��ك يقوم  - وك��ان �ضعيد بن جبري جم��اب 
بالليل ب�ضياحه اإىل ال�ضالة، فلم ي�ضح ليلة يف وقته، فلم يقم �ضعيد اإىل 
ال�ضالة، ف�ضق عليه فقال: ما له؟ قطع اهلل �ضوته، فما �ضاح الديك بعد 

ذلك!! فقالت له اأمه: يا بني ال تدُع بعد هذا على �ضيء!!

والع�ضرون: الث�نية  • الق�ضة 

لهو ال�ضب�ب

اأ�ضيم يخرج اإىل اجلبان فيتعبد  قال ثابت البناين: كان �ضلة بن 
فيها، فكان مير على �ضباٍب يلهون ويلعبون، قال: فيقول لهم: "اأخربوين 
فمتى  الليل،  وناموا  الطريق  عن  النهار  فحادوا  �ضفًرا  اأرادوا  قوٍم  عن 
يقطعون �ضفرهم؟ قال: فكان كذلك يعظهم، فمر بهم ذات يوم، فقال 
ما  واهلل   اإنه  قوم  يا  فقال:  �ضاب منهم،  فانتبه  قال:  املقالة،  لهم هذه 
َبَع �ضلة فلم يزل  يعني بهذا غرينا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام، ثم اتَّ

يختلف معه اإىل اجلبان ويتعبد معه حتى مات رحمه اهلل تعاىل".
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والع�ضرون: الث�لثة  • الق�ضة 

�ض�ب �ضغري عرف الطريق

يروى عن بكر العابد قال: تعبد �ضاب �ضغري من اأهل ال�ضام، فبالغ 
يف العبادة واالجتهاد، فقالت له اأمه: يا بني عملت بنف�ضك ما مل يعمله 
اأحد من النا�س، اأما تريد اأن تنام يف ليل وال نهار؟، فقال لها: يا اأماه! 
ليتك بي كنِت عقيًما، ليتك مل تلديني يا اأماه، اإن البنك يف القرب رقاًدا 
اأين  لوال  بني  يا  له:  القيامة موقًفا مهواًل. فقالت  طوياًل، ويف عر�ضات 
واأذنبت ذنًبا  اأحدثت حدًثا موبًقا،  اأنك  اأعرفك �ضغرًيا وكبرًيا لظننت 
اأن يكون  اأماه وما يدريني  يا  اأراك ت�ضنع بنف�ضك، فقال لها:  مهلًكا ملا 
اهلل - عز وجل - قد اطلع عليَّ واأنا يف بع�س ذنوبي فمقتني وقال: اذهب 

فلن اأغفر لك، ثم �ضرخ �ضرخة خر منها ميًتا - رحمه اهلل -.

والع�ضرون: الرابعة  • الق�ضة 

الغراب امليت

التابعني، خرج للحج ذات  اأن عبداهلل بن املبارك، وهو من  روي 
فاإذا  �ضجرة،  ظل  حتت  خميًما  نزل  ال�ضحراء،  اإىل  و�ضل  فلما  ع��ام، 
بجارية تخرج من بيت، وتذهب اإىل مزبلة جماورة، فاأخذت غراًبا ميًتا 
منها، ف�ضاألها ملاذا اأخذت الغراب امليت؟ فقالت، والذي ال اإله اإال هو، ما 
لنا من طعام منذ ثالثة اأيام اإال ما ُيلقى يف هذه املزبلة من امليتة، فبكى 
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بكاء حاًرا، وقال "نحن ناأكل الفالوذج والنا�س ياأكلون الغربان امليتة، لن 
اأحج هذا العام، وجاء بكل ما معه من دراهم ودنانري وثياب وزاد وو�ضعه 
بني يدي اجلارية، ثم عاد اإىل بيته ومكث فيه طيلة مدة احلج ومل يخرج، 
واأو�ضى زوجته اأن تكتم �ضره، فلما عاد احلجيج من االأرا�ضي املباركة، 
جاءه النا�س مهنئني باحلج، فتعجب وكتم، فلما بات ليلته جاءه يف منامه 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال له: يا بن املبارك.. لقد خلق اهلل على هيئتك ملًكا 
مغفور"،  وذنب  م�ضكور،  و�ضعي  مربور،  "حج  احلج  منا�ضك  عنك  اأدى 

ذلكم جزاء ما اأ�ضعد به بن املبارك اجلارية املحتاجة.

والع�ضرون: اخل�م�ضة  • الق�ضة 

ذك�ء �ضليم�ن - عليه ال�ضالم -

جاءت امراأتان اإىل نبي اهلل �ضليمان - عليه ال�ضالم -، حتتكمان 
اإليه يف اأمر وقع بينهما؛ فقد كان لكل امراأة طفل ر�ضيع، فجاء الذئب 
الطفل  اأخ��ذت  ذلك  اأمه  راأت  فلما  فاأكله  واأخ��ذ طفاًل،  منهما  يف غفلة 
االآخر وادعت اأنه ابنها، وحينما جاءت اأمه احلقيقية لتاأخذه رف�ضت اأن 

تعطيها طفلها. 
وكل  دعواهما،  اإىل   - ال�ضالم  عليه   - �ضليمان  اهلل  نبي  فا�ضتمع 

منهما تدعي اأنه ابنها، ففكر يف حيلة يعرف بها االأم احلقيقية.
كل  ونعطي  ن�ضفني  الولد  لن�ضق  ب�ضكني  ائتوين  الأ�ضحابه:  فقال 
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واحدة منهما ن�ضف الطفل.
فر�ضيت اإحداهما، اأما االأخرى ف�ضاحت وقالت: ال تفعلوا به هذا 

ولتاأخذه هي وال تقتلوه.
فعلم �ضليمان - عليه ال�ضالم - اأنها االأم احلقيقية؛ الأنها رف�ضت 

اأن يذبح ابنها، فاأعطاها الطفل.
والع�ضرون: ال�ض�د�ضة  • الق�ضة 

عقوق الوالدين
اإليه  ي�ضكو  ال�ضن،  كبري  اأب  ي��وم،  ذات  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�ضول  اإىل  جاء 

عقوق ولده؛ فقال: 
غنًيا،  وكنت  فقرًيا  وكان  قوًيا،  وكنت  �ضعيًفا  كان  اهلل  ر�ضول  يا 

فقدمت له كل ما يقدم االأب احلاين لالبن املحتاج. 
وملا اأ�ضبحت �ضعيًفا وهو قوي، وكان غنًيا واأنا حمتاج، بخل عليَّ 

ر عني مبعروفه، ثم التفت اإىل ابنه من�ضًدا: مباله، وق�ضّ
غ����ذوت����ك م�����ول�����وًدا وع���ل���ت���ك ي���اف���ًع���ا

ت���ع���لُّ مب����ا اأدن�����������ي اإل���ي�������ك وت��ن��ه�����ُل
اأب���ت مل  ب��ال�����ض��ك��و  ن��اب��ت��ك  ل��ي��ل��ة  اإذا 

اأمت��ل��م�����ُل ����ض���اه�������ًرا  اإال  ل�����ض��ك�����واك 
ك�����اأين اأن�����ا امل����ط����روق دون�����ك ب��ال��ذي

ت��ه��م��ُل وع���ي���ن���ي  دوين  ب����ه  ط����رق����َت 
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ف��ل��م��ا ب��ل��غ��ت ال�������ض���ن وال���غ���اي���ة ال��ت��ي
���������ُل اإل��ي��ه��ا م���دى م���ا ك��ن��ُت م��ن��ك اأوؤِمّ

جعلت جزائي منك جبًها وغلظةً 
ك����اأن����ك اأن�������ت امل���ن���ع���م امل��ت��ف�����ض�����ُل

اأب����وت����ي ح����ق  َت��������رَع  مل  اإذ  ف��ل��ي��ت��ك 
ف��ع��ل��ت ك��م��ا اجل�����ار امل����ج����اور ي��ف��ع�����ُل

ت��ك��ن ومل  اجل��������وار  ح����ق  ف���اأول���ي���ت���ن���ي 
ت��ب��خ�����ُل م���ال�������ك  دون  مب�����ال  ع����ل����ّي 

اإال  ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »ما من حجر وال مدر ي�ضمع هذا  فبكى ر�ضول اهلل 
بكى، ثم قال للولد: اأنت ومالك الأبيك«.

هي  وقليلة  عظيم،  الأم��ر  اإال  يبكي  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ب��اأن  نعلم  وكلنا 
النبي  عند  الوالدين  بر  عظمة  اإىل  فانظروا  فيها  يبكي  التي  املواقف 
ملسو هيلع هللا ىلص ويف االإ�ضالم فلنرب والدينا ولن�ضعدهم ولندعو اهلل اأن يطول لنا يف 

اأعمارهم؛ اإنه ول ذلك والقادر عليه.

والع�ضرون: ال�ض�بعة  • الق�ضة 

ق�ضة يف ح�ضن املنطق

ذهب اخلليفة املعت�ضم ليعود عاماًل من عماله، وكان لهذا العامل 
ولد ذكي الفوؤاد، �ضريع اخلاطر، حا�ضر اجلواب.
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اأبيك؟" فقال  دار  اأم  اأح�ضن  "داري  له:  قال  املعت�ضم  راآه  فلما   
الغالم: ما دام اأمري املوؤمنني يف دار اأبي فهي اأح�ضن.

اأح�ضن  "هل راأيت  اأراه خامته الذي بيده وقال له:  ف�ضر منه، ثم 
من هذا اخلامت؟" قال: نعم يا اأمري املوؤمنني، اليد التي هو فيها. ف�ضر 
املعت�ضم لذكاء الغالم، و�ضرعة خاطره، وانتزع اخلامت من يده، وكافاأه 

به واأن�ضد قائاًل:
ن����ع����ُم االإل���������ه ع���ل���ى ال����ع����ب����اد ك���ث���رية

واأج�������ل�������ه�������ن جن������اب������ة االأب�������ن�������اء

والع�ضرون: الث�منة  • الق�ضة 

الع�مل والثالجة
يذكر اأن هناك ثالجة كبرية تابعة ل�ضركة لبيع املواد الغذائية، ويف 
يوم من االأيام دخل عامل اإىل الثالجة، وكانت عبارة عن غرفة كبرية 
بالداخل؛  التي  ال�ضناديق  لكي يجرد  فيها  العامل  عمالقة، حيث دخل 
وفجاأة وباخلطاأ اأغلق على هذا العامل الباب، فطرق الباب مرات عدة 
اإن  االأ�ضبوع، حيث  اآخر  ال��دوام، ويف  نهاية  وكان يف  اأحد،  له  يفتح  ومل 
اليومني القادمني عطلة، فعرف الرجل اأنه �ضوف يهلك، وال اأحد ي�ضمع 

طرقه للباب!! 
وفعاًل  الباب،  املوظفون  فتح  يومني  وبعد  م�ضريه،  ينتظر  جل�س 
ي�ضعر  كان  ما  فيها  ورقه كتب  بجانبه  ووج��دوا  تويف،  الرجل قد  وجدوا 
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به قبل وفاته. وجدوه قد كتب: اأنا االآن حمبو�س يف هذه الثالجة، اأح�س 
باأطرايف بداأت تتجمد، اأ�ضعر بتنمل يف اأطرايف، اأ�ضعر باأنني ال اأ�ضتطيع 

اأن اأحترك، اأ�ضعر باأنني اأموت من الربد. 
وبداأت الكتابة ت�ضعف �ضيًئا ف�ضيًئا حتى اأ�ضبح اخلط �ضعيًفا، اإىل 

اأن اأنقطع.
بالكهرباء  مت�ضلة  تكن  ومل  مطفاأة،  كانت  الثالجة  اأن  العجيب 

اإطالًقا!!
براأيكم من الذي قتل هذا الرجل؟؟

اأنه يف  يعتقد مبا  كان  يعي�ضه،  كان  الذي  )الوهم(  �ضوى  يكن  مل 
الثالجة اإذن اجلو بارد جًدا حتت ال�ضفر، واأنه �ضوف ميوت، واعتقاده 

هذا جعله ميوت حقيقة…!!
لذلك )اأرجوكم( ال تدعوا االأفكار ال�ضلبية واالعتقادات اخلاطئة 
ما، من  قد يحجم عن عمل  النا�س  كثرًيا من  تتحكم يف حياتنا. جند 
اأجل اأنه يعتقد نف�ضه اأنه �ضعيف وغري قادر وغري واثق من نف�ضه، وهو 
تًبا  لكن  القناعات،  اإنها  حًقا  ذلك متاًما.  يكون عك�س  قد  يف احلقيقة 

للم�ضتحيل.
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والع�ضرون: الت��ضعة  • الق�ضة 

ق�ضة �ض�رة زوجة اخلليل مع جب�ر اجلب�برة

روى البخاري عن اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه - قال: "مل يكذب 
اإبراهيم - عليه ال�ضالم - اإال ثالث كذبات اثنتني منهما يف ذات اهلل -عز 
ڇرب،  ڇ   چ  چ  زب  وقوله:  رب،  گگ  زب  قوله:   ؛   - وجل 
وقال: بينما هو و�ضارة ذات يوم اإذ اأتى على جبار من اجلبابرة، فقيل 
له: اإن هنا رجاًل معه امراأة من اأح�ضن النا�س، فاأر�ضل اإليه ف�ضاأله عنها، 
فقال: من هذه؟ قال: اأختي، فاأتى �ضارة وقال لها: يا �ضارة لي�س على وجه 
االأر�س موؤمن غريي وغريك، واإن هذا �ضاألني عنك فاأخربته اأنك اأختي، 
اإليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فاأخذ  فال تكذبيني، فاأر�ضل 
فقال: ادعي اهلل ل وال اأ�ضرك، فدعت اهلل فاأطلق، ثم تناولها الثانية 
فاأخذ مثلها اأو اأ�ضد، فقال: ادعي اهلل ل وال اأ�ضرك فدعت اهلل فاأطلق، 
فدعا بع�س حجته فقال: اإنكم مل تاأتوين باإن�ضان اإمنا اأتيتموين ب�ضيطان، 
فاأخدمها هاجر، فاأتته وهو قائم ي�ضلي فاأوماأ بيده، قالت: رد اهلل كيد 

الكافر يف نحره واأخذ هاجر. 
القي�س"،  "عمرو بن امرئ  وقال ابن حجر: ا�ضم اجلبار املذكور 

وقيل ا�ضمه "�ضادوق"، وقيل "�ضنان بن علوان" واهلل اأعلم.
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الثالثون: • الق�ضة 

توبة ع��ٍص على يد ابنه الأ�ضم

يقول �ضاحب الق�ضة؛ وهو من اأهل املدينة املنورة:
اأوالد..  ال�ضابعة والثالثني من عمري، متزوج، ول  "اأنا �ضاب يف 
اأوؤديها  ال  فكنت  ال�ضالة  اأم��ا  املوبقات؛  من  اهلل  حرم  ما  كل  ارتكبت 
من  االأ�ضرار  اأ�ضاحب  كنت  اأين  وذلك  املنا�ضبات؛  يف  اإال  اجلماعة  مع 
النا�س!.. كان ل ولد يف ال�ضابعة من عمره؛ ا�ضمه مروان، اأ�ضم اأبكم، 

لكنه قد ر�ضع االإميان من ثدي اأمه حافظة القراآن.
يكن  مل  واالأ�ضحاب..  اأن��ا  �ضاأفعل  م��اذا  اأخطط  كنت  ليلة  وذات 
بابني مروان  فاإذا  اأذان املغرب،  الوقت  اإال مروان، كان  البيت معي  يف 
يكلمني )باالإ�ضارة(: يا اأبت مل ال ت�ضلي؟ ثم اأخذ يرفع يده اإىل ال�ضماء، 
بع�س  اأفعل  واأن��ا  اأحياًنا  ي��راين  ابني  وك��ان  ي��راك!..  ب��اأن اهلل  ويهددين 

املنكرات!
دخل علي ابني االأ�ضم االأبكم و�ضلى املغرب، ثم اأح�ضر امل�ضحف 
�ضورة  من  االآي��ة  ه��ذه  على  اإ�ضبعه  وو�ضع  مبا�ضرة،  وفتحه  ال�ضريف، 

ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  زب   م���رمي: 
قبل  ثم  وبكيت معه طوياًل،  بالبكاء،  اأجه�س  ثم  ۀ رب )مرمي: 45(، 
راأ�ضي ويدي، وقال ل باالإ�ضارة: �ضّل يا والدي قبل اأن تو�ضع يف الرتاب، 

وتكون رهن العذاب!
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البيت  اأن��وار  باإ�ضاءة  ف��وًرا  فقمت  �ضديد،  خوف  عندها  اأ�ضابني 
جميًعا؛ فاإذا به يقول: دع االأنوار، وهيا اإىل امل�ضجد الكبري )يق�ضد به 

امل�ضجد النبوي ال�ضريف(.
اأخذته اإىل هناك واأنا يف خوف �ضديد، دخلنا الرو�ضة ال�ضريفة وكانت 
مليئة بالنا�س، واأقيم ل�ضالة الع�ضاء، واإذا باإمام احلرم يقراأ من قول اهلل 

ڀڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل: 
ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ رب )النور: 21(.
مل اأمتالك نف�ضي من البكاء، ومروان بجانبي يبكي لبكائي، وبعد 

ال�ضالة ظللت اأبكي وهو مي�ضح دموعي!
عدنا اإىل املنزل، فكانت تلك الليلة من اأعظم الليال عندي، فلقد 
فيها  وهجرت  الرحمن،  باب  على  فيها  دخلت  جديد،  من  فيها  ول��دت 

طريق ال�ضيطان.
وهم  جميًعا  يبكون  ف��اأخ��ذوا  اأوالدي،  وح�ضر  زوج��ت��ي  ح�ضرت 
اأبي �ضلى يف احلرم..  م��روان:  لهم  فقال  �ضيًئا مما حدث..  يعلمون  ال 

فرحت زوجتي بهذا اخلرب فرًحا �ضديًدا.
واأنا االآن - وهلل احلمد - ال تفوتني �ضالة اجلماعة يف امل�ضجد، 
البيت  اأ�ضبحت حياتنا يف  ال�ضوء، وذقت طعم االإميان..  هجرت رفقاء 
حياة �ضعيدة بعد اأن كانت نكًدا وتعا�ضة، وزاد حبي البني مروان؛ كيف ال 

وقد كانت هدايتي على يديه؟!".
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والثالثون: احل�دية  • الق�ضة 

ق�ضة احل�ضوة وال�ضدقة

ا�ضتكى والده من اأمل مفاجئ ال يعرف �ضببه ظل يتلوى على نف�ضه 
من �ضدة االأمل، ذهب به ابنه اإىل الطبيب ملعرفة �ضبب االأمل قام الطبيب 
بت�ضخي�س العالج وكانت النتيجة "توجد ح�ضوة يف الكلية" وال بد من 
لال�ضتعداد  البيت  اإىل  االأب  وعاد  جراحية  عملية  باإجراء  ا�ضتخراجها 

لهذه اجلراحة.
قام  ال��ذي  اجلديد  لعمله  االب��ن  ذهب  التال  لليوم  ال�ضباح  ويف 
با�ضتالمه منذ �ضهر تقريًبا، وكان هذا اليوم هو اآخر اأيام ال�ضهر، حيث 
ا�ضتالم الراتب وكان فرًحا م�ضروًرا الأن هذا اأول راتب يتقا�ضاه من عمله 
اجلديد، ويف يف اأثناء عودته اإىل املنزل راأى يف الطريق رجاًل فقرًيا رث 

الهيئة كبري ال�ضن تظهر عليه عالمات التعب واالإعياء.
اأن  قرر  �ضريًعا  ق��راًرا  اتخذ  وفجاأة  املنظر  يتاأمل هذا  االبن  اأخذ 
اهلل  ي�ضفي  اأن  بنية  اأخ��ذه  ال��ذي  راتبه  بكل  الفقري  ه��ذا  على  يت�ضدق 
والده.. وبالفعل؛ اأخرج النقود واأعطاها لهذا الفقري، ثم ان�ضرف اإىل 
بيته وطرق الباب، فاإذا والده يفتح الباب ووجهه تعلوه الفرحة وال�ضرور، 
واإذا به يقول البنه يا ولدي احلمد هلل.. احلمد هلل منذ قليل �ضعرت باأمل 
واأنا  فنزلت احل�ضوة  الأق�ضي حاجتي  اإىل احلمام  فذهبت  �ضديد جًدا 

االآن اأ�ضعر بارتياح.. بكى االبن من �ضدة الفرح وحمد هلل تعاىل.
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والثالثون: الث�نية  • الق�ضة 

حك�ية ع�بد بني اإ�ضرائيل مع زوجته واأحد اجلب�رين

عن مي�ضرة قال: كان رجل من بني اإ�ضرائيل من عباد بني اإ�ضرائيل 
يعمل بامل�ضحاة، وكانت له امراأته اأجمل ن�ضاء بني اإ�ضرائيل، فبلغ جباًرا 
اإليها عجوًزا، فقال: خببيها  اإ�ضرائيل جمالها، فاأر�ضل  من جبابرة بني 
عليه، وقول لها: تر�ضني اأن تكوين عند مثل هذا الذي يعمل بامل�ضحاة، 
اخلدم،  واأخدمتك  احلرير،  وك�ضوتك  بالذهب،  حلليتك  عند  كنت  ولو 

وكانت تقرب اإليه فطرة، وتفر�س له فرا�ًضا، فلم تفعل وتغريت.
فقال: يا هنتاه، ما هذا اخللق الذي ال اأعرفه منك؟ قالت: هو ما 
اإ�ضرائيل، فلما دخلت عليه واأرخيت  ترى، فطلقها، وتزوجها جبار بني 
ال�ضتور عمي وعميت، فاأهوى بيده ليلم�ضها، فجفت يده، فاأهوت بيدها 
تلم�ضه، فجفت يدها، و�ضما وخر�ضا، ونزعت منهما ال�ضهوة، فلما اأ�ضبحا 
رفعت ال�ضتور فاإذا هما اأ�ضمان اأعميان اأخر�ضان، فرفع خربهما اإىل نبي 
بني اإ�ضرائيل، فرفع خربهما اإىل اهلل تعاىل، فقال: اإين ل�ضت اأغفر لهما 

اأبًدا، ظنا اأن لي�س بعيني ما عمال ب�ضاحب امل�ضحاة.
وعن �ضلمان قال: كان يف بني اإ�ضرائيل امراأة فذكر مبعنى احلكاية.
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والثالثون: الث�لثة  • الق�ضة 

حك�ية اإبلي�ص والرجل الذي اأراد قطع ال�ضجرة

من  تعبد  �ضجرة  كانت  قال:  ف�ضالة عن احل�ضن  بن  املبارك  عن 
دون اهلل، فجاء اإليها رجل، فقال: الأقطعن هذه ال�ضجرة، فجاء ليقطعها 
غ�ضًبا هلل، فلقيه ال�ضيطان يف �ضورة اإن�ضان، فقال: ما تريد؟ قال: اأريد 
اأن اأقطع هذه ال�ضجرة التي تعبد من دون اهلل. قال: اإذا اأنت مل تعبدها 

فما ي�ضرك من عبدها؟
قال: الأقطعنها. فقال له ال�ضيطان: هل لك فيما هو خري من ذلك؟ 
ال تقطعها ولك ديناران كل يوم اإذا اأ�ضبحت عند و�ضادتك! قال: فمن ل 

بذلك؟ قال: اأنا.
فرجع، فاأ�ضبح، فوجد دينارين عند و�ضادة، ثم اأ�ضبح بعد ذلك، 
فلم يجد �ضيًئا، فقام غ�ضبان ليقطعها، فتمثل له ال�ضيطان يف �ضورته، 

فقال: ما تريد؟
قال: اأريد اأقطع هذه ال�ضجرة التي تعبد من دون اهلل، قال: كذبت 
مالك على ذلك من �ضبيل، فذهب ليقطعها، ف�ضرب به االأر�س، وخنقه 
اأول مرة  ال�ضيطان، جئت  اأنا  اأنا؟  يقتله، فقال: تدري من  اأن  حتى كاد 
فرتكتها،  بالدينارين،  فرغبتك  �ضبيل،  عليك  ل  يكن  فلم  هلل،  غ�ضًبا 

فلما فقدتهما، جئت غ�ضًبا للدينارين، ف�ضلطت عليك.
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والثالثون: الرابعة  • الق�ضة 

املعروف ل ي�ضيع

ب�ضيء  اأحد  ت�ضدق  لئن  مملكته:  الأهل  قال  ملًكا  اأن  عكرمة  عن 
الأقطعن يده.

اأت�ضدق  اإىل امراأة فقال: ت�ضدقي علّي؟ قالت: كيف  فجاء رجل 
ملا  اهلل  لوجه  اأ�ضاألك  ق��ال:  يت�ضدق.  من  كل  يد  يقطع  وامللك  عليك؟ 
فقطع  اإليها،  امللك  فاأر�ضل  برغيفني،  عليه  فت�ضدقت  علّي،  ت�ضدقت 

يديها، ثم اإن امللك قال الأمه: دليني على امراأة جميلة اأتزوجها.
قالت: اإن هاهنا امراأة ما راأيت مثلها قط، ولكن بها عيب �ضديد. 
قال: اأي �ضيء بها؟ قالت: قطعاء اليدين، فاأر�ضل اإليها، فلما نظر اإليها 
اأعجبته، فقال: اأتريدين اأن اأتزوجك؟ قالت: نعم، فتزوجها، ودخل بها، 
�ضرائرها  فكتب  لهن  غزًوا  يقاتل  امللك  فخرج  لها،  �ضرائر  فح�ضدها 
ذلك  اأمه: خذي  اإىل  امللك  فكتب  ولدت غالًما،  وقد  فاجرة،  اأنها  اإليه 
الغالم فاحمليه على عنقها، وا�ضربي جبينها، واأخرجيها من الدار على 

ال�ضحراء.
قال: فدعتها اأمه، فاأمرت بال�ضبي، فحمل على عنقها، واأخرجت 
عنقها،  على  وال�ضبي  مت�ضي،  هي  فبينا  ال�ضحراء،  اإىل  امللك  دار  من 
املاء فغرق،  ال�ضبي عن رقبتها يف  لت�ضرب فند  بنهر، فنزلت  اإذ مرت 
يبكيك؟  ما  لها:  فقال  بها رجالن  مر  كذلك  فبينا هي  تبكي،  فجل�ضت 

قالت: ابني كان على عنقي، ف�ضقط يف املاء، فغرق.
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فقاال لها: اأحتبني اأن نخرجه لك؟ قالت: اإي واهلل. قالت: فدعوا 
اهلل - عز وجل -، فخرج ابنها اإليها، وقاال لها: اأحتبني اأن ترد يديك؟ 
قالت: نعم، فدعوا اهلل - عز وجل -، فا�ضتوت يداها، فقال لها: اأتدرين 

من نحن؟ قالت: ال. قاال: نحن رغيفاك اللذين ت�ضدقت بهما.

• الق�ضة اخل�م�ضة والثالثون:

حك�ية رجل ي�ضب ال�ضح�بة

اأبا احل�ضيب -  عن خلف بن متيم قال: �ضمعت ب�ضرًيا - ويكنى 
فاأتاين  ك�ضرى،  مدائن  اأ�ضكن  وكنت  مو�ضًرا،  تاجًرا  رج��اًل  كنت  ق��ال: 
اأجريي، فذكر اأن يف بع�س خانات املدائن رجاًل قد مات، ولي�س يوجد له 
كفن، فاأقبلت حتى دخلت ذلك اخلان، فدفعت اإىل ميت م�ضجى، وعلى 
بطنه لبنة، ومعه نفر من اأ�ضحابه، فذكروا من عبادته، وف�ضله، فبعثت 
ا�ضرتي الكفن وغريه، وبعثت اإىل حافر يحفر له، وهياأنا له لبًنا، وجل�ضت 
اأ�ضخن له ماء لنغ�ضله، فينا نحن كذلك وثب امليت وثبة، فندت اللبنة عن 

بطنه، وهو يدعو بالويل والثبور والنار.
قال: فت�ضدع اأ�ضحابه به عنه. قال: فدنوت حتى اأخذت بع�ضده، 
وهززته،  ثم قلت: ما اأنت؟ وما حالك؟ فقال: �ضحبت م�ضيخة من اأهل 

الكوفة، فاأدخلوين يف راأيهم يف �ضب اأبي بكر وعمر والرباءة منهما.
قال: قلت: اأ�ضتغفر اهلل، ثم ال تعد.

قال: فاأجابني، وقال: وما ينفعني، وقد انطلق بي على مدخلي من 
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النار، فاأريته، وقيل ل: اإنك �ضرتجع اإىل اأ�ضحابك، فتحدثهم مبا راأيت، 
ثم تعود اإىل حالك، فما انق�ضت كلمته حتى مال ميًتا على حاله االأول.

ال  فقلت:  قمت،  ثم  فاأخذته،  بالكفن،  اأتيت  حتى  فانتظرت  قال: 
كفنته وال غ�ضلته، وال �ضليت عليه، ثم ان�ضرفت، فاأخربت بعد اأن القوم 
عليه،  وال�ضالة  ودفنه  غ�ضله  وتولوا  راأيه،  على  كانوا  معه  كانوا  الذين 
ال�ضيطان  اإمنا كانت خطفة من  اأنكرمت من �ضاحبنا؟  الذي  وقالوا: ما 

تكلم على ل�ضانه.
قال خلف: قلت: يا اأبا اخل�ضيب، هذه الذي حدثتني �ضهدته؟ قال: 

ب�ضر عيني، و�ضمع اأذين. قال: فاأنا اأوديه اإىل النا�س.  

والثالثون: ال�ض�د�ضة  • الق�ضة 

روؤي� للمن�ضور يف من�مه

اإحرام  الكاتب قال: حدثني طيفور قال: كان �ضبب  اأبو �ضهل  عن 
املن�ضور من مدينة ال�ضالم اأنه نام ليلة، فانتبه فزًعا، ثم عاود النوم، 
فانتبه فزًعا، ثم راجع النوم، فانتبه فزًعا، فقال: يا ربيع، قال: لبيك يا 

اأمري املوؤمنني.
قال: لقد راأيت يف منامي عجبا!. قال: ما راأيت جعلني اهلل فداك؟ 
النوم  ع��اودت  ثم  اأفهمه،  مل  ب�ضيء  يهمهم  اأت��اين  اآتًيا  كاأن  راأي��ت  قال: 
وحفظته،  فهمته  حتى  بقوله  عاودين  ثم  ال�ضيء،  ذلك  يقول:  فعاودين 

وهو يقول:
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ك�����اأين ب���ه���ذا ال��ق�����ض��ر ق���د ب����اد اأه��ل��ه  
وع���������رى م����ن����ه اأه������ل������ه وم����ن����ازل����ه

و����ض���ار رئ��ي�����س ال���ق���وم م���ن ب��ع��د بهجة
ج��ن��ادل��ه ع��ل��ي��ه  ي��ب��ن��ي  ج�����دث  اإىل 

اأجلي، وما ل  اإال قد حانت وفاتي، وح�ضر  ربيع  يا  اأح�ضبني  وما 
غري ربي، قم فاجعل ل غ�ضاًل، ففعلت، فقام، واغت�ضل، و�ضلى ركعتني، 
اإذا  اإىل احلج، فخرج، وخرجنا حتى  اأنا عازم على احلج، فهيا  وقال: 
انتهى اإىل الكوفة نزل النجف، فاأقام اأياًما، ثم اأمر بالرحيل، فتقدمت 
بالباب،  و�ضاكريته  والكارية  الق�ضر  يف  وهو  اأنا  وبقيت  وجنده،  نوابه 
فقال: يا ربيع جئني بفحمة من املطبخ، وقال ل: اخرج، فكن مع دابتي 
�ضيًئا  اأطلب  كاأين  املو�ضع  اإىل  رجعت  وركب  خرج  فلما  اأخ��رج،  اأن  اإىل 

فوجدته قد كتب على احلائط:
ي���ع���ي�������س  اأن  ي�������ه�������وى  امل��������������رء   

وط�������������ول ع�����ي�����������س ق��������د ي���������ض����ره
ت�����ف�����ن�����ى ب�����������ض�����ا������ض�����ت�����ه وي����ب����ق����ى

ب������ع������د ح������ل������و ال������ع������ي�������������س م������ره
وت�����������������ض��������رف االأي����������������������ام ح����ت����ى

م���������ا ي������������رى ������ض�����ي�����ًئ�����ا ي���������ض����ره
اإن ب�������������ي  ����������ض���������ام���������ت  ك�������������م 

دره هلل  وق����������ائ����������ل  ه������ل������ك������ت 
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والثالثون: ال�ض�بعة  • الق�ضة 

� ومن يتق اهلل يجعل له خمرجاً

عن اأمري املوؤمنني الواثق عن املعت�ضم قال: بلغني اأن رجاًل ركب 
يف البحر ومعه ع�ضرة اآالف دينار قال: فبينا نحن ن�ضري يف احلج �ضمعنا 
قائاًل يقول: من اأعلمه كلمة ال يقع يف �ضدة اإال فرج اهلل عنه بع�ضرة اآالف 
قل:   فقال:  بها..  فرميت  البحر،  يف  بها  ارم  فقال:  اأن��ا.  فقلت:  دينار، 

زب ڱ ڱڱ ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ ہ ہ ہ ھ 
)الطالق:  رب  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ےے   ھھ  ھ 

.)3 - 2
فقال اأهل املركب: ومن ال يح�ضن اأن يقول هذا؟ ذهبت الدنانري، 
فال واهلل ما ا�ضتتموا الكالم حتى ع�ضفت ريح عظيمة قطعت املركب، 
وغرق القوم، واأفلت اأنا على لوح، واأنا اأقول الكلمات، فرمى بي اللوح اإىل 
ال�ضاحل، فاإذا اأنا بق�ضر، واإذا امراأة جال�ضة فقالت: من اأنت؟ فاأخربتها، 
فقالت: اأنا امراأة من اأهل الب�ضرة، وهذا الق�ضر فيه عفريت ال يغرق يف 
هذا البحر �ضيء اإال اأخذ جزء املتاع وجعله فيه، فقم ال يجيء فيقتلك، 
الكلمات،  اأقول  راأيته جعلت  فلما  اأقبل،  قد  �ضواد  اإذا  اأحدثها  اأنا  فبينا 
فلما �ضمعها �ضار رماًدا، فقلت: قومي قد كفى اهلل اأمره، فقمنا واأخذنا 
من ذلك الق�ضر ما كرث ثمنه وخف حممله، فلما مر بنا مركب لوحنا 
اإليه، فحملنا على الب�ضرة، فقالت: ام�س اإىل مو�ضع كذا وكذا، فم�ضيت 
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اإليهم، يعني: فاأخربتهم خرب املراأة، فقالوا: فقدناها من ثالث �ضنني.
فقلت: قومي معي، فجاءوا، فلما راأوها اكبوا عليها، فقالت: هذا 

من اأعظم النا�س علي منة، زوجوين اإياه فتزوجتها.

والثالثون: الث�منة  • الق�ضة 

حك�ية رجل يعذب يف قربه

يقول:  يو�ضف  بن  حممد  �ضمعت  ق��ال:  عبداهلل  بن  العبا�س  عن 
�ضمعت اأبا �ضنان يقول: وكان رجاًل هائاًل يدور يف جبال بيت املقد�س، 
قال: نزلت على رجل فقال: ام�س بنا نعزي جاًرا لنا مات اأخوه، فذهبت 
معه فاإذا رجل جزع ال يقبل العزاء، فقلنا له: يا هذا اتق اهلل - عز وجل 

- واعلم اأن املوت �ضبيل ال بد منه، وهو اآت على هذا اخللق اأجمعني.
فقال: قد علمت اأن االأمر كما تقولون، ولكن اأبكي على ما اأم�ضى 

واأ�ضبح فيه اأخي، فقلنا: �ضبحان اهلل! هل اأطلعك اهلل على الغيب.
فقال: اإمنا اأجزع ملا راأيت ملا دفنته و�ضويت الرتاب عليه، اإذا �ضوت 
الرتاب، فقيل  اأخي. فك�ضفت  اأخي، واهلل  اأواه. فقلت:  يقول:  القرب  من 
اأقوم  فلما ذهبت  كان،  كما  ال��رتاب  ف��رددت  تنب�ضه،  ال  يا عبداهلل  ل: 
قال: اأواه. فقلت: اأخي، واهلل اأخي. ثم ك�ضفت الرتاب، فقيل ل: ال تفعل، 

فرددت الرتاب كما كان.
فلما ذهبت اأقوم اإذا هو يقول: اأواه. فقلت: واهلل ال تركت نب�ضه، 
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اأن  ناًرا، فطمعت  التمع عليه  نار قد  فاإذا هو مطوق بطوق من  فنب�ضته 
قال:  اأ�ضابعي.  فذهبت  الأقطعه،  بيدي  ف�ضربته  الطوق،  ذلك  اأقطع 

واأخرج اإلينا يده فاإذا اأ�ضابعه االأربع قد ذهبت.
قال: فاأتيت االأوزاعي، فحدثته؟ فقلت: يا اأبا عمر، وميوت اليهودي 
والن�ضراين والكافر، وال يرى مثل هذا؟! فقال: نعم اأولئك ال �ضك اأنهم 

يف النار، ويريكم اهلل - عز وجل - يف اأهل التوحيد لتعدوا.

والثالثون: الت��ضعة  • الق�ضة 

الأمري يف ق�ئمة الفقراء

اأتى عمر - ر�ضي اهلل عنه - ال�ضام  عن مالك بن دينار قال: ملا 
طاف بكورها فنزل بح�ضرة حم�س، فاأمر اأن يكتبوا له فقراءهم فرفع 
اإليه الكتاب فاإذا فيه �ضعيد بن عامر بن خذمية اأمريها. فقال: من �ضعيد 

بن عامر؟ فقالوا اأمرينا.
يكون  كيف  ق��ال:  ثم  عمر،  فتعجب  نعم.  ق��ال��وا:  اأم��ريك��م؟  ق��ال: 

اأمريكم فقرًيا؟ اأين عطاوؤه؟ اأين رزقه؟
فقالوا: يا اأمري املوؤمنني، ال مي�ضك �ضيًئا، فبكى عمر.. ثم عمد اإىل 
األف دينار ف�ضرها، ثم بعث بها اإليه، وقال: اأقرئوه مني ال�ضالم، وقولوا 

له: بعث بهذه اإليك اأمري املوؤمنني ت�ضتعني بها على حاجتك.
فجعل  دن��ان��ري،  ه��ي  ف���اإذا  فنظر  اإل��ي��ه،  الر�ضول  بها  فجاء  ق��ال: 
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ي�ضرتجع، فقالت له امراأته: ما �ضاأنك يا فالن؟ اأمات اأمري املوؤمنني؟
قال: بل اأعظم من ذلك.

قالت: فظهرا به، قال: بل اأعظم من ذلك.
قالت: فاأمر من اأمر ال�ضاعة؟ قال: بل اأعظم من ذلك. قالت: فما 

�ضاأنك؟
قال: الدنيا اآتتني، الفتنة دخلت علي.

قالت: فا�ضنع بها ما �ضئت. قال: عندك عون؟ قالت: نعم، فاأخذ 
دريعة له )اأي: قطعه من �ضوف( ف�ضر الدنانري فيها �ضرًرا ثم جعلها يف 
خمالة، ثم اعرت�س جي�ًضا من جيو�س امل�ضلمني، فاأم�ضاها كلها، فقالت 

له امراأته: رحمك اهلل لو كنت حب�ضت منها �ضيًئا ن�ضتعني به!
فقال لها: اإين �ضمعت ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »لو اطلعت امراأة من 
ن�ضاء اأهل اجلنة اإىل اأهل االأر�س ملالأت االأر�س ريح م�ضك« واإين واهلل ما 

كنت الأختارك عليهن ف�ضكتت.

الأربعون: • الق�ضة 

حك�ية رجلني ت�آخ� يف اهلل

عن حممد بن داود قال: �ضمعت اأبا بكر الفوطي واأبا عمرو بن االأدمي 
يقوالن: كنا متاآخيان يف اهلل - عز وجل -، خرجنا من بغداد نريد الكوفة، 
فلما �ضرنا يف بع�س الطريق اإذا نحن ب�ضبعني راب�ضني على الطريق، فقال 
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اأبو بكر الأبي عمرو: اأنا اأكرب منك �ضنا فدعني اأتقدمك فاإن كانت حادثة 
ا�ضتغال بي عنك وجزت اأنت. فقال له اأبو عمرو: نف�ضي ما ت�ضاحمني بهذا، 

ولكن نكون جميًعا بني ال�ضبعني فلم يتحركا ومرا �ضاملني.

والأربعون: احل�دية  • الق�ضة 

الغيبة ب�لقلب

االأج��ري،  اإبراهيم  �ضمعت  ق��ال:  الطو�ضي  حممد  بن  اأحمد  عن 
وكان من اأفا�ضل اأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص فقال: �ضمعت اأ�ضتاذنا اإبراهيم االأجري 
الكبري يقول: كنت يوًما قاعًدا على باب امل�ضجد يف يوم �ضات اإذ مر بي 
رجل عليه خرقتان، فظننت انه من هوؤالء الذين ي�ضاألون، فقلت يف نف�ضي 

لو عمل هذا بيده لكان خرًيا له!
قال: وم�ضى الرجل، فلما كان بالليل اأتاين ملكان، فاأخذا ب�ضبعي، 
عليه  نائم  رجل  ف��اإذا  قاعًدا،  بابه  على  كنت  الذي  امل�ضجد  فاأدخالين 

خرقتان فك�ضف عن وجهه فاإذا هو الذي مر بي فقاال ل: كل حلمه.
فقلت: ما اغتبته قال: بلى، حدثتك نف�ضك بغيبته ومثلك ال ير�ضى 
منه مبثل هذا، فانتبهت فزًعا فمكثت ثالثني يوًما اأقعد على باب امل�ضجد 
ال اأقوم منه اإال لفر�س اأنتظر اأن مير بي فا�ضتحله، فلما كان يوم الثالثني 
خلفه،  وغمزت  فغمز  اإليه،  فوثبت  عليه،  واخلرقتان  حاله  على  بي  مر 
يا  ق��ال:  ثم  اإىل  فالتفت  اأكلمك،  ه��ذا  يا  قلت:  يفوتني  اأن  خفت  فلما 
ا ممن يغتاب املوؤمنني بقلبه؟ قال: ف�ضقطت مغ�ضًيا  اإبراهيم، واأنت اأي�ضً
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علّي، واأفقت وهو عند راأ�ضي، فقال: اأتعود؟ قلت: ال، ثم غاب عني، فلم 
اأره بعد ذلك!

والأربعون: الث�نية  • الق�ضة 

ع�قبة نظرة حرام

يوًما على �ضوق الرحبة يف  اأبو عمرو بن علوان قال: خرجت  عن 
النا�س  جملة  يف  ووقفت  عليها،  الأ�ضلي  فتبعتها  جنازة،  فراأيت  حاجة، 
تعمد،  غري  من  م�ضفرة  ام���راأة  على  عيني  فوقعت  امليت،  يدفن  حتى 
فلححت بالنظر، وا�ضرتجعت وا�ضتغفرت اهلل، وعدت اإىل منزل، فقالت 
ل عجوز ل: يا �ضيدي، ما ل اأرى وجهك اأ�ضود؟ فاأخذت املراآة، فاإذا 
وجهي اأ�ضود، فرجعت اإىل �ضري انظر من اأين ذهبت؟ فذكرت النظرة، 
فانفردت يف مو�ضع اأ�ضتغفر اهلل، واأ�ضاأله االإقالة اأربعني يوًما، فخطر يف 
قلبي: اأن ُزر �ضيخك اجلنيد، فانحدرت اإىل بغداد، فلما جئت احلجرة 
التي هو فيها، طرقت الباب فقال ل: ادخل يا اأبا عمرو، تذنب بالرحبة، 

ون�ضتغفر لك ببغداد!

والأربعون: الث�لثة  • الق�ضة 

حك�ية رجل غ�ٍز يف �ضبيل اهلل

عن قا�ضم بن عثمان اجلوعي قال: راأيت يف الطواف رجاًل ال يزيد 
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على قوله: يا اإلهي، ق�ضيت حوائج املحتاجني، وحاجتي مل تق�س. 
فقلت له: ما لك ال تزيد على هذا الكالم؟

وغزونا  توافقنا،  �ضتى  بلدان  من  اأنف�س  �ضبعة  كنا  اأحدثك،  قال: 
لي�ضرب  مو�ضع  اإىل  بطريق  بنا  فاعتزل  كلنا،  وا�ضتوؤ�ضرنا  العدو  ار�س 
�ضبعة  عليها  مفتوحة،  اأبواب  �ضبعة  فاإذا  ال�ضماء  اإىل  فب�ضرت  رقابنا، 
ف�ضربت  منا  رجل  فقدم  جارية،  باب  كل  على  العني  احل��ور  من  ج��وار 
حتى  االأر����س،  على  هبطت  قد  منديل  يدها  يف  جارية  فراأيت  عنقه، 
�ضربت اأعناق ال�ضتة، وبقيت اأنا، وبقي باب واحد، فلما قدمت لت�ضرب 
�ضيء  اأي  تقول:  ف�ضمعتها  له،  فوهبني  رجاله،  بع�س  ا�ضتوهبني  رقبتي 

فاتك يا حمروم؟! واأغلقت الباب، فاأنا يا اأخي متح�ضر على ما فاتني. 
قال قا�ضم اجلوعي: اأراه اأف�ضلهم الأنه راأى ما مل يروا، وترك يعمل 

على ال�ضوق.

والأربعون: الرابعة  • الق�ضة 

بقى ب�ب مل يغلق

عن احل�ضن بن عبدالرحمن قال: حدثني اأبو حممد الن�ضائي قال: 
كان بالب�ضرة له اأكار، وكانت له امراأة ح�ضناء كثرية اللحم، فوقعت يف 
الرطب،  لنا من  القط  لالأكار:  وقال  اإىل ق�ضره،  زبديته  نف�ضه، فركب 
فلما  به،  فذهب  وفالًنا،  فالًنا  به  ائت  له  قال  ثم  الرواحل  يف  و�ضريه 
م�ضى قال المراأته: اأغلقي باب الق�ضر، فاأغلقته، ثم قال لها: اأغلقي كل 
باب، ففعلت. فقال لها: هل بقي باب مل تغلقيه؟ قالت: نعم، باب واحد 
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اأغلقه. قال: واأي باب هو؟ قالت: الباب الذي بيننا وبني اهلل - عز  مل 
وجل -، فبكى ثم قام عرًقا، وان�ضرف، ومل يوقع اخلطيئة.

والأربعون: اخل�م�ضة  • الق�ضة 

در�ص يف النهي عن املنكر

عن علي بن حممد احللواين قال: كان اإبراهيم اخلوا�س جال�ًضا 
اجل��ريان،  من  م��الٍه  �ضوت  ف�ضمع  جماعة،  وعنده  ب��ال��ري،  م�ضجد  يف 
فا�ضطرب من ذلك من كان يف امل�ضجد وقال: يا اأبا اإ�ضحاق، ما ترى؟ 
فخرج اإبراهيم من امل�ضجد نحو الدار التي فيها املنكر، فلما بلغ طرف 
الزقاق اإذا كلب راب�س، فلما قرب منه اإبراهيم نبح عليه وقام، فرجع 
ثم قام مبادًرا، فخرج، فمر على  �ضاعة،  وتفكر  امل�ضجد،  اإىل  اإبراهيم 
�ضاب  اإليه  الدار خرج  باب  فلما قرب من  له،  الكلب  الكلب، فب�ضب�س 
ببع�س من  كنت وجهت  انزعجت؟  ال�ضيخ مل  اأيها  وقال:  الوجه،  ح�ضن 
اأبًدا،  عندك، فاأبلغ لك كل ما تريد! وعلى عهد اهلل وميثاقه ال �ضربت 
ولزم  اأهل اخلري،  و�ضحب  ال�ضرب،  اآلة  من  عنده  كان  ما  وك�ضر جميع 

العبادة.
ورجع اإبراهيم اإىل م�ضجده، فلما جل�س �ضئل عن خروجه يف اأول 
الكلب،  اأمر  ثانية، وما كان من  اإىل اخلروج مرة  مرة ورجوعه، وعوده 
فقال: نعم، اإمنا نبح الكلب لف�ضاد كان قد دخل علي يف عقد بيني وبني 
- عز  فا�ضتغفرت اهلل  فلما رجعت ذكرته،  الوقت،  له يف  اأنتبه  اهلل مل 
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وجل - منه، ثم خرجت الثانية، فكان ما قد راأيتموه، وهكذا كل من خرج 
اإىل اإزالة منكر واإقامة معروف فتحركت عليه اأ�ضياء من بطوله فقتلوها. 
فقلت، قد ان�ضاف اإىل كمال اأمري املوؤمنني علم الغيب، فقال: معاذ اهلل، 

ولكن هتف بي هاتف ال�ضاعة واأنا نائم فقال:
اإن  ان�����ت�����ب�����ه  ال�����ل�����ي�����ل  راق�����������د  ي�������ا 

��������ري اخل�����������ط�����������وب ل��������ه��������ا ���������ضُ
ث��������ق��������ة ال��������ف��������ت��������ى ب�������زم�������ان�������ه

ث���������ق���������ة حم��������ل��������ل��������ة ال���������غ���������رى
بعيد،  اأو  قريب  من  ما  اأم��ر  حدث  قد  اأن  فعلمت  فانتبهت،  قال 

فتاأملت ما قرب، فكان ما راأيت.

والأربعون: ال�ض�د�ضة  • الق�ضة 

حك�ية رجل يعذب يف قربه

عن عبيداهلل بن حممد املديني قال: كان لنا �ضديق قال: خرجت 
اإىل �ضيعتي، فاأدركتني �ضالة املغرب اإىل جنب مقربة، ف�ضليت املغرب 
قريًبا منها، فبينا اأنا جال�س �ضمعت من ناحية القبور �ضوت اأنني، فدنوت 
قد  اأ�ضوم!  كنت  قد  اآه!  يقول:  وهو  االأن��ني  منه  �ضمعت  الذي  القرب  اإىل 
كنت اأ�ضلي! فاأ�ضابتني ق�ضعريرة، فدعوت من ح�ضرين، ف�ضمع مثل ما 
�ضمعت، وم�ضيت اإىل �ضيعتي، ورجعت - يعني يف اليوم الثاين - ف�ضليت 
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ثم  املغرب،  و�ضليت  ال�ضم�س،  غابت  حتى  و�ضربت  االأول،  مو�ضعي  يف 
ت�ضمعت اإىل ذلك القرب، فاإذا هو يئن ويقول: اآه! قد كنت اأ�ضلي! قد كنت 

ا �ضهرين. اأ�ضوم! فرجعت اإىل منزل، وحممت، فمكثت مري�ضً

والأربعون: ال�ض�بعة  • الق�ضة 

حك�ية بني اإ�ضرائيل مع ق�ض�تهم

عن عبيداهلل االأحاليف قال: كان القا�ضي اإذا مات يف بني اإ�ضرائيل 
جعل يف اأزج )وهو بناء م�ضتطيل مقو�س القف( اأربعني �ضنة، فاإن تغري 
منه �ضيء علموا اأنه قد جار يف حكمه، فمات بع�س ق�ضاتهم، فجعل يف 
فانفجرت  اأذنه،  طرف  املكن�ضة  اأ�ضابت  عليه  يقوم  القيم  فبينما  اأزج، 
�ضديًدا، ف�ضق ذلك على بني اإ�ضرائيل، فاأوحى اهلل - عز وجل -اإىل نبي 
من اأنبيائهم اأن عبدي هذا مل يكن به باأ�س، ولكنه ا�ضتمع يوًما باإحدى 

اأذنيه من اخل�ضم اأكرث مما ا�ضتمع من االآخر، فمن ثم فعلت به هذا.

والأربعون: الث�منة  • الق�ضة 

نعيم الدني� يزول

عن �ضالح املري اأنه مر على باب دار باإزاء باب جعفر بن �ضليمان 
الها�ضمي، فاإذا هو بجارية تدخل الدار، وبيدها دف، وهي تقول: نحن 
نا�س يف �ضرور ونعيم ال يزول. فقال لها �ضالح: اأنت واهلل كذابة، وم�ضى.
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فلما كان بعد مدة عاد، فنظر على الدار خراًبا، ولي�س فيها اأحد، 
اأين  دار  يا  اأهلك؟  اأي��ن  دار،  يا  ينادي:  ال��دار  باب  على  �ضالح  فوقف 
ح�ضمك؟ يا دار، اأين خدامك؟ يا دار، اأين ح�ضمك؟ يا دار، اأين اجلارية 
الكذابة التي زعمت اأنها يف نعيم و�ضرور ال يزول؟! قال: فهتف به هاتف 
من داخل الدار: يا �ضالح، هذا غ�ضب خملوق على خملوق، فكيف اإذا 

غ�ضب اخلالق على املخلوق.
قال: ثم التفت �ضالح على النا�س، وبكي، وقال: بلغني اأن اأهل النار 
ينادون: ربنا عذبنا كيف �ضئت مبا �ضئت، وال تغ�ضب علينا؛ فاإن غ�ضبك 
اأ�ضد علينا من النار، اإذا غ�ضبت علينا يا رب �ضاقت علينا النكال والقيود 

وال�ضال�ضل واالأغالل!
والأربعون: الت��ضعة  • الق�ضة 

دع�ء من ي�أكل احلرام
ال�ضالم  عليه   � عمران  بن  مو�ضى  خرج  قال:  اخلوا�س  عباد  عن 
فاإذا رجل قائم رافع يديه يدعو ويت�ضرع. قال: فبقى  � لق�ضاء حاجة، 

مو�ضى ينظر اإليه ما �ضاء اهلل، ثم قال: يا رب اأما ت�ضتجيب لعبدك.
فاأوحى اهلل اإليه: يا مو�ضى، لو اأنه بكى حتى تزهق نف�ضه ورفع يديه 
حتى يبلغان عنان ال�ضماء ما ا�ضتجبت له! وقال: ومل ذاك يا رب؟ قال: 

اإنه قد اأكل احلرام، وعليه احلرام، ويف بيته احلرام.
قال: وذهب مو�ضى يفت�س يف بيته � اأي بيت هذا الرجل � فوجد فيه 

�ضتة ع�ضر درهًما من احلرام.
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اخلم�ضون: • الق�ضة 

عمر بن عبد العزيز مع اآية من كت�ب اهلل
عن يزيد بن حممد بن م�ضلمة بن عبد امللك قال: حدثني موىل 
لنا قال: بكيت فاطمة بنت عبدامللك حتى عمي ب�ضرها، فدخل عليها 
اأخواها م�ضلمة وه�ضام، فقاال: ما هذا االأمر الذي قدمت، اأجزعك على 
الدنيا؟ فها  اأم على �ضيء فاتك من  فاأحق من جزع على مثله،  بعلك؟ 

نحن بني يديك واأموالنا واأهلونا؟
ولكني  اأ�ضفت،  واحدة منهما  فقالت: ال من كل جزعت، وال على 
واهلل راأيت منه ليلة منظًرا، فعلمت اأن الذي اأخرجه اإىل ما راأيت منه 

هول عظيم قد ا�ضتكن يف قلبه معرفته.
ي�ضلي،  قائًما  ليلة  ذات  راأيته  قالت:  منه؟  راأيت  الذي  وما  قاال: 

زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   االآي��ة:   فاأتى على هذه 
 )5  -4 )ال���ق���ارع���ة:  رب  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ف�ضاح: وا�ضر �ضباحاه، ثم وثب، ف�ضقط، فجعل يخور يخور، حتى ظننت 
اأن نف�ضه �ضتخرج، ثم هداأ، فظننت اأنه قد ق�ضى، ثم اأفاق اإفاقة، فنادى: 
يا �ضوء �ضباحاه، فجعل يخور يف الدار، ويقول: ويلي من  يوم يكون النا�س 

فيه كالفرا�س املبثوث، وتكون اجلبال كالعهن املنفو�س!  
قالت: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر ثم �ضقط كاأنه ميت حتى 
اأتاه االأذان لل�ضالة، فواهلل ما ذكرت ليلته تلك اإال غلبتني عيناي، فلم 

اأملك رد عربتي.
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واخلم�ضون: احل�دية  • الق�ضة 

حك�ية ع�بد ينجو من فخ اإبلي�ص

عن �ضعيد بن الف�ضيل بن معبد قال: �ضمعت اأبي يقول: قراأت يف 
بع�س الكتب اأن اإبلي�س لعنه اهلل اأتى رجاًل من العباد من بني اإ�ضرائيل، 
ويف و�ضطه هميان، ويف الهميان )وهو حزام يربط حول الو�ضط( فخاخ 
معلقة، فقال له العابد: ما هذه الفخاخ يا عبداهلل؟ فقال: يا رجل، �ضائح 
الفخاخ،  هذه  من  فًخا  ن�ضبت  جعت  ف��اإذا  ك�ضب،  وال  طعام  ل  ولي�س 

فاأ�ضيد الطائر، فاآكله، فتلك معي�ضتي!
فقال العابد: فاأنا اأحوج النا�س اإىل مثل هذا، قال: فاإين �ضاأعمل 
لك فًخا جيًدا، فافرتقا ومر العابد بامراأة قائمة على باب، فقالت: يا 

عبداهلل، حت�ضن تقراأ، فاإنه اأتاين كتاب من زوجي.
قال: نعم، هلميه. قالت: تدخل الدهليز وجتل�س، فاإين اأ�ضفق عليك 
من القيام، فلما دخل اأغلقت الباب واأرادته عن نف�ضها، فنا�ضدها اهلل، 
ففتحت  ب��ادرت،  جنونه  راأت  فلما  وتخبط،  عليها  فتجانن  عليه،  فاأبت 
الباب، فخرج فلقي اإبلي�س، فقال له العابد: ما فعل الفخ الذي وعدتني؟ 
اإبلي�س: قد كنت عملته لك وجودته، ولكن جنونك مل يدعك تقع  فقال 

فيه.
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واخلم�ضون: الث�نية  • الق�ضة 

امراأة ت�ضرب مثال يف الإنف�ق يف اجله�د

عن العتبي عن اأبيه قال: �ضبى الروم ن�ضاء م�ضلمات، فبلغ اخلرب 
فاإذا  الغزو،  الر�ضيد ومن�ضور بن عمار هناك يح�س على  وبها  الرقة، 
خرقة م�ضرورة خمتومة قد طرحت على من�ضور، واإذا كتاب م�ضموم 
اإىل ال�ضرة، فقراأه، فاإذا فيه: اإين امراأة من بيوتات العرب، بلغني ما 
املختومة،  ال�ضرة  هذه  يف  و�ضررتها  فحززتها  بامل�ضلمات،  الروم  فعل 
فاأن�ضدك باهلل العظيم ملا جعلتهما قيد فر�س غاٍز يف �ضبيل اهلل، فلعل اهلل 
تعاىل ينظر اإل نظرة على تلك احلال، فريحمني، فبلغ ذلك الر�ضيد، 

فبكى ونادى النفري.

واخلم�ضون: الث�لثة  • الق�ضة 

معرفة اهلل �ضبيل النج�ة

عن الف�ضيل بن عيا�س قال: يقف رجل بني يدي اهلل - عز وجل 
- يكون معه ح�ضنة، فيقول اهلل - عز وجل – له: انظر هل تعرف اأحًدا 
من ال�ضاحلني حتى اأغفر لك مبعرفته! فيذهب، فيدور مقدار ثالثني 
اأرى  ال  يا رب،  فيقول:  تعاىل،  اهلل  اإىل  اأح��ًدا، فريجع  يرى  �ضنة، فال 
اأحًدا، فيقول اهلل - عز وجل: اذهبوا به اإىل النار، فتتعلق به الزبانية، 
فيجرونه، فيقع يف قلبه رحمة من اهلل - عز وجل - ، فيقول: يا رب، 
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بوحدانيتك،  اأعرفك  كنت  فاإين  املخلوقني،  مبعرفة  ل  تغفر  كنت  اإن 
اأنت اأحق اأن تغفر ل!

كان  فاإنه  ع��اريف،  عبدي  ردوا  للزبانية:   - تعاىل   - اهلل  فيقول 
جنتي،  ريا�س  يف  يتبحبح  ودعوه  كرامتي،  ُخلع  عليه  واخلعوا  يعرفني، 

فاإنه عارف واأنا له معروف.

واخلم�ضون: الرابعة  • الق�ضة 

اأح�ضن اإىل من اأ�ض�ء اإليك
اأن رجاًل  اأ�ضحابنا  التميمي قال: حدثنا  عن عبيداهلل بن حممد 
انقطع اإىل كرمي من الكرماء، فاأحلقه بح�ضمه، وكفاه مئونته، فلم يلبث 
اأن بطر النعمة، ف�ضعى بالكرمي اإىل االأمري، فجعل يخربه مبا لي�س من 

اأخالقه وما ال ي�ضبهه.
فاأر�ضل اإليه االأمري، فذكر له ذلك، فاأنكره، فقال: فالن من يخرب 
عنك بذلك، فاأزم متعجًبا، فقال له االأمري: ما لك؟ قال: اأخاف اأن اأكون 
اأخالقه. فقال االأمري:  اإليه، فحملته على م�ضاوئ  ق�ضرت يف االإح�ضان 
�ضبحان اهلل! ما اأعجب ما بينكما من الطبع، اأنت حتنو عليه، وهو ي�ضعى 

يف �ضفك دمك، اأ�ضهد اأنك لكرمي، واإنه للئيم.
قال: ثم اأذن له يف االن�ضراف، فلما ول الرجل قال االأمري: اأدام 

اهلل عي�س مثلك من النا�س، ما اأخطاأ القائل حيث يقول:
وك�����ل م�����ض��ت��خ��ل��ق ت�����ض��ط��ل��ي ع���داوت���ه

ب��امل��خ��ل�����ض��ني ف���ث���م ال���غ���م���ر وال������داء
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ول����ن ت����رى م���ن ب���ي���وت اخل����ري م��ك��رم��ة
اأع�����داء ال�������ض���وء  ب���ي���وت  م���ن  ل��ه��ا  اإال 

واخلم�ضون: اخل�م�ضة  • الق�ضة 

حك�ية الع�بد املت�ضدق برغيف

عن م�ضروق قال: اإن راهًبا عبد اهلل �ضبعني �ضنة، فاأمطرت ال�ضماء 
له، فاأ�ضبحت االأر�س خم�ضرة، فنزل ينظر، فمرت به امراأة، فاأ�ضاب 
به  فمر  ح�ضناته،  على  �ضيئاته  فرجحت  و�ضيئاته،  ح�ضناته  فوزنت  بها 
و�ضيئاته،  فوزنت ح�ضناته   - قر�ضيه  اأحد  اأو   - قر�ضيه  فاأعطاه  �ضائل، 

فرجحت كفة ح�ضناته على �ضيئاته. قال: فكاأنه غفر له.
راهب  تعبد  قال:  �ضمى  بن  معتب  احلكاية عن  بهذه  اأخربنا  وقد 
من بني اإ�ضرائيل �ضتني �ضنة قال: فنظر يوًما يف غيم ال�ضماء، فاأعجبته 
االأر�س، فقال: لو نزلت فم�ضيت يف االأر�س، نظرت فيها، فنزل ونزل معه 
اأن وقع عليها،  برغيف، فعر�ضت له امراأة، فتك�ضفت، فلم ميلك نف�ضه 

فاأدركه املوت وهو على تلك احلال.
جيء  حتى  بعمله  وم��ات  ال��رغ��ي��ف،  ف��اأع��ط��اه  �ضائل  وج��اء  ق��ال: 

بالرغيف، فو�ضع مع عمله، فرجح بخطيئته.
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 اأح�ديث منت�ضرة 
ينبغـي احلـذر منه�

هناك العديد من الأحاديث املنت�شرة والتي تن�شب اإىل ر�شولنا ملسو هيلع هللا ىلص وهي 
ل ينبغي ن�شبتها اإىل ر�شولنا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ اإما لعدم �شحتها، واإما ل�شعفها ال�شديد، 

واإما لأنها لي�شت بحديث اأ�شًا.
ل���ذا .. ك��ان��ت ه���ذه ال��ف��ق��رة مب��ث��اب��ة امل��ح��ذر م��ن م��ث��ل ت��ل��ك الأح���ادي���ث، 

والكا�شف لها.
ينبغي  التي  االأح��ادي��ث  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  الفقرة   فهذه 

احلذر منها.
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• حديث: »عن اأن�س بن مالك - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: كلوا الباذجنان واأكرثوا منها، فاإنها اأول �ضجرة اآمنت باهلل - عز 

وجل -«. الدرجة: مو�ضوع.

ملسو هيلع هللا ىلص: من قراأ هذا الدعاء واأخرب النا�س به فّرج  »قال  حديث:   •
اأم��ري،  وي�ضر  همي،  فرج  الغم،  كا�ضف  ويا  الهم،  ف��ارج  يا  هّمه:  اهلل 
وارحم �ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث ال اأحت�ضب يا رّب العاملني«. 

الدرجة: لي�س بحديث.

اإن  عبادي  يا  ال�ضريف:  القد�ضي  احلديث  يف  وجل  عز  اهلل  يقول 
كنتم تعتقدون اأين ال اأراكم فذاك نق�س يف اإميانكم، واإن كنتم تعتقدون 

اأين اأراكم فلم جعلتموين اأهون الناظرين اإليكم«. الدرجة: ال اأ�ضل له. 

طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  اإىل  اأعرابي  »�ضكى  • حديث: 
- ر�ضي اهلل عنه - �ضدة حلقته، و�ضيًقا يف احلال، وكرثة من العيال، 

ی   ی  زب  يقول:  تعاىل  اهلل  ف��اإن  باال�ضتغفار،  عليك  ل��ه:  فقال 
ی ی جئحئ مئ  رب فعاد اإليه وقال: يا اأمري املوؤمنني قد ا�ضتغفرت 
ت�ضتغفر.  اأن  لعلك ال حت�ضن  اأنا فيه؟! قال:  اأرى فرًجا مما  وما  كثرًيا، 
قال:علمني. قال: اأخل�س نيتك، واأطع ربك، وقل: اللهم اإين اأ�ضتغفرك 
اأو  اأو نالته يدي بف�ضل نعمتك،  من كل ذنب قوي عليه بدين بعافيتك، 
ب�ضطت اإليه يدي ب�ضابغ رزقك، اأو اتكلت فيه عند خويف منه على اأناتك، 
اأو وثقت فيه بحلمك، اأو عولت فيه على كرم عفوك، اللهم اإين اأ�ضتغفرك 
من كل ذنب خنت فيه اأمانتي، اأو بخ�ضت فيه نف�ضي، اأو قدمت فيه لذتي، 
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اأو اآثرت فيه �ضهوتي، اأو �ضعيت فيه لغريي، اأو ا�ضتغويت فيه من تبعني، 
اأو غلبت فيه بف�ضل حيلتي، اأو اأحلت فيه عليك يا موالي، فلم توؤاخذين 
على فعلي، اإذ كنت - �ضبحانك - كارًها ملع�ضيتي، لكن �ضبق علمك يف 
فيه  تدخلني  مل  عني،  فحملت  واإيثاري،  م��رادي  وا�ضتعمال  اختياري، 
جرًبا، ومل حتملني عليه قهًرا، ومل تظلمني �ضيًئا، يا اأرحم الراحمني، يا 
�ضاحبي عند �ضدتي، يا موؤن�ضي عند وحدتي، ويا حافظي عند غربتي، يا 
وليي يف نعمتي، ويا كا�ضف كربتي، ويا �ضامع دعوتي، ويا راحم عربتي، ويا 
مقيل عرثتي، يا اإلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا رجائي يف ال�ضيق، يا 
موالي ال�ضفيق، ويا رب البيت العتيق، اأخرجني من حلق امل�ضيق اإىل �ضعة 
و�ضيق،  �ضدة  كل  واك�ضف عني  وثيق،  قريب  بفرج من عندك  الطريق، 
واكفني ما اأطيق وما ال اأطيق، اللهم فرج عني كل هم وكرب، واأخرجني 
من كل غم وحزن، يا فارج الهم، ويا كا�ضف الغم، ويا منزل املطر، ويا 
واالآخرة ورحيمهما، �ضلي على  الدنيا  يا رحمن  امل�ضطر،  جميب دعوة 
خريتك حممد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى اآله الطيبني الطاهرين، وفرج عني ما 
�ضاق به �ضدري، وعيل معه �ضربي، وقلت فيه حيلتي، و�ضعفت له قوتي، 
الراحمني،  اأرحم  يا  يا كا�ضف كل �ضر وبلية، ويا عامل كل �ضر وخفية، 
واأفو�س اأمري اإىل اهلل اإن اهلل ب�ضري بالعباد، وما توفيقي اإال باهلل عليه 
توكلت وهو رب العر�س العظيم. قال االأعرابي: فا�ضتغفرت بذلك مراًرا 
فك�ضف اهلل - عز وجل - عني الغم وال�ضيق، وو�ضع علي يف الرزق، واأزال 

عني املحنة«. الدرجة: ال ي�ضح.
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• حديث: »عن بريدة - ر�ضي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 
من قال ع�ضر كلمات عند دبر كل �ضالة غداة، وجد اهلل عندهنَّ مكفًيا 
جمزًيا، خم�س للدنيا وخم�س لالآخرة: ح�ضبي اهلل لديني، وح�ضبي اهلل 
، ح�ضبي اهلل ملن ح�ضدين، ح�ضبي  ملا اأهمني، وح�ضبي اهلل ملن بغى عليَّ
اهلل ملن كادين ب�ضوء، ح�ضبي اهلل عند املوت، ح�ضبي اهلل عند ال�ضدة يف 
القرب، ح�ضبي اهلل عند امليزان، ح�ضبي اهلل عند ال�ضراط، ح�ضبي اهلل 

ال اإله اإال هو عليه توكلت واإليه اأنيب«. الدرجة: ال ي�ضح.

• حديث: »كان الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: اهلل اأكرب كلما يرفع من الركوع، 
اأبو بكر ال�ضديق ر�ضي اهلل عنه عن ال�ضالة  ويف يوم من االأيام تاأخر 
خلف الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص وحزن، وذهب اإىل امل�ضجد م�ضرًعا فوجد اأن الر�ضول 
جربيل  فنزل  كثرًيا،  اهلل  فحمد  منه،  يرفع  ومل  الركوع  يف  زال  ما  ملسو هيلع هللا ىلص 
للر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف الركوع و قال له: لقد �ضمع اهلل ملن حمده - يق�ضد 
اأبا بكر- فاأ�ضبحت �ضمع اهلل ملن حمده بدل اهلل اأكرب يف كل �ضالة اإىل 

يوم القيامة«. الدرجة: باطل. 

اأ�ضل  ال  الدرجة:  كالعبادة«.  »العمل  اأو  عبادة«  »العمل  • حديث: 
له. 

له  املدينة(كنت  )اأي  وبردها  حرها  على  �ضرب  »من  • حديث: 
�ضفيًعا، اأو دخل اجلنة«. الدرجة : مل جنده يف كتب احلديث.

حوائجه«.  ق�ضيت  النهار  �ضدر  يف  ي�س  ق��راأ  »م��ن  حديث:   •
الدرجة: ال ي�ضح. 
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دعاء يوم اجلمعة: »ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل االأول 
قبل االإن�ضاء واالإحياء، واالآخر بعد فناء االأ�ضياء، العليم الذي ال ين�ضى 
يقطع رجاء  وال  وال يخيب من دعاه،  �ضكره،  ينق�س من  وال  من ذكره، 
من رجاه، اللهم اإين اأ�ضهدك وكفى بك �ضهيدا، واأ�ضهد جميع مالئكتك 
ور�ضلك،  اأنبيائك  من  بعثت  وم��ن  عر�ضك  وحملة  �ضماواتك،  و�ضكان 
اأنت  اإال  اإل��ه  ال  اهلل  اأن��ت  اأن��ك  اأ�ضهد  اأين  خلقك،  اأ�ضناف  من  واأن�ضاأت 
وحدك ال �ضريك لك وال عديل، وال خلف لقولك وال تبديل، واأن حممدا 
ملسو هيلع هللا ىلص عبدك ور�ضولك، اأدى ما حملته اإىل العباد، وجاهد يف اهلل عز وجل 
حق اجلهاد، واأنه ب�ضر مبا هو حق من الثواب، واأنذر مبا هو �ضدٌق من 
العقاب، اللهم ثبتني على دينك ما اأحييتني، وال تزغ قلبي بعد اإذ هديتني، 
وهب ل من لدنك رحمة، اإنك اأنت الوهاب، �ضل على حممد وعلى اآل 
حممد، واجعلني من اأتباعه و�ضيعته، واح�ضرين يف زمرته، ووفقني الأداء 
الأهلها  وق�ضمت  الطاعات،  فيها من  علي  اأوجبت  وما  فر�س اجلمعات، 
من العطاء يف يوم اجلزاء، اإنك اأنت العزيز احلكيم«. الدرجة: ال ي�ضح، 

وهو موجود يف كتب ال�ضيعة الراف�ضة.

ر�ضول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�ضي   - عمر  ابن  »عن  • حديث: 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من قراأ �ضورة امللك و�ضورة ال�ضجدة بني املغرب والع�ضاء فكاأمنا 
قام ليلة القدر«. وعن عائ�ضة - ر�ضي اهلل عنها - قالت: قال ر�ضول اهلل 
ليلة  والع�ضاء فكاأمنا قام  واآمل تنزيل بني املغرب  تبارك  ملسو هيلع هللا ىلص: » من قراأ 

القدر«. الدرجة: مو�ضوع.
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• حديث: »نظرة اإىل وجه العامل اأحب اإىل اهلل من عبادة �ضتني 
�ضنة �ضياًما وقياًما«. الدرجة: باطل. 

باطل. الدرجة:  مكة«.  من  خري  »املدينة  • حديث: 

• حديث ابن عمر: »اإذا دخل اأحدكم امل�ضجد واالإمام على املنرب 
فال �ضالة وال كالم حتى يفرغ االإم��ام«. ويف لفظ: »اإذا �ضعد اخلطيب 

املنرب فال �ضالة وال كالم«. الدرجة: باطل. 

عند  رم�ضان  من  ليلة  كل  يف  وتعاىل  تبارك  هلل  »اإن  • حديث: 
االإفطار األف األف عتيق من النار«. الدرجة: باطل. 

�ضوام  على  يكتبوا  اأال  احلفظة  اإىل  اأوح��ى  اهلل  »اإن  حديث:   •
الدرجة:   .» يوحي...  اهلل  »اإن  لفظ:  ويف  �ضيئة«.  الع�ضر  بعد  عبيدي 

باطل. 

• حديث: »اإن اجلنة لتنجد وتزين من احلول اإىل احلول لدخول 
�ضهر رم�ضان، فاإذا كانت اأول ليلة من �ضهر رم�ضان هبت ريح من حتت 
العر�س يقال لها: املثرية، فت�ضفق ورق اأ�ضجار اجلنان، وحلق امل�ضاريع، 
في�ضمع لذلك طنني مل ي�ضمع ال�ضامعون اأح�ضن منه، فتربز احلور العني 
يقفن بني �ضرف اجلنة، فينادين: هل من خاطب اإىل اهلل فيزوجه، ثم 
يقلن احلور العني: يا ر�ضوان اجلنة، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية 
ثم يقول: هذه اأول ليلة من �ضهر رم�ضان... ويقول اهلل عز وجل يف كل 
ليلة من �ضهر رم�ضان ملناد ينادي ثالث مرات: هل من �ضائل فاأعطيه 
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�ضوؤله؟ هل من تائب فاأتوب عليه؟ هل من م�ضتغفر فاأغفر له؟ من يقر�س 
املليء غري العدوم، والويف غري الظلوم؟... واإذا كانت ليلة القدر ياأمر 
لواء  ال�ضالم فيهبط يف كبكبة من املالئكة، ومعهم  اهلل جربائيل عليه 
اأخ�ضر، فريكز اللواء على ظهر الكعبة وله مائة جناح... فاإذا كانت ليلة 
الفطر بعث اهلل - عز وجل - املالئكة يف كل بلد، فيهبطون اإىل االأر�س، 
فيقفون على اأفواه ال�ضكك، فينادون ب�ضوت ي�ضمع من خلق اهلل عز وجل 
اإال اجلن واالأن�س، فيقولون: يا اأمة اأحمد اأخرجوا على رب كرمي، يعطي 
اجلزيل، ويغفر الذنب العظيم، فاإذا برزوا يف م�ضالهم يقول اهلل عز 
وجل: يا مالئكتي ما جزاء االأجري اإذا عمل عمله؟ قال: يقول املالئكة: 
اأ�ضهدكم يا مالئكتي اأين قد  اأن توفيه. قال: اإين  اإلهنا و�ضيدنا، جزاوؤه 
جعلت ثوابهم من �ضيامهم �ضهر رم�ضان وقيامهم ر�ضائي... ويقول: يا 
عبادي �ضلوين، فوعزتي وجالل... قال: فتفرح املالئكة وت�ضتب�ضر مبا 
يعطي اهلل عز وجل هذه االأمة، فاإذا اأفطروا من �ضهر رم�ضان... اإلخ«. 

الدرجة: باطل. 

�ضواه«.  فيما  رم�ضان  من  خري  باملدينة  »رم�ضان  حديث:   •
الدرجة: باطل. 

• حديث: »من حدث حديًثا فعط�س عنده فهو حق«. . ويف لفظ: 
»اأ�ضدق احلديث ما عط�س عنده«. الدرجة: باطل. 

باطل. الدرجة:  �ضدقة«.  املتكرب  على  »التكرب  • حديث: 
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النار ببيته �ضبعة اأيام«. الدرجة: باطل  يرى  امليت  »اإن  • حديث: 
ال اأ�ضل له.

• حديث: »اأف�ضل االأيام يوم عرفة واإذا وافق يوم اجلمعة اأف�ضل 
من �ضبعني حجة يف غري اجلمعة«. الدرجة: باطل ال اأ�ضل له.

• حديث: »النظر يف زمزم عبادة، وهي حتط اخلطايا«. الدرجة: 
ال ي�ضح.

ملسو هيلع هللا ىلص اإذا دخل اجلبانة يقول: ال�ضالم  اهلل  ر�ضول  »كان  • حديث: 
التي  النخرة  والعظام  البالية،  واالأب��دان  الفانية،  االأرواح  اأيتها  عليكم 
منك،  روًحا  عليهم  اأدخل  اللهم  موؤمنة،  باهلل  وهي  الدنيا  من  خرجت 

ا«. الدرجة: ال ي�ضح.  و�ضالًما منَّ

بالع�ضي«.  ت�ضتاكوا  وال  بالغداة،  فا�ضتاكوا  �ضمتم  »اإذا  • حديث: 
الدرجة: ال ي�ضح. 

• حديث: »من اأفطر يوًما من رم�ضان من غري عذر فعليه �ضوم 
�ضهر«. الدرجة: ال ي�ضح.

ي�ضح. ال  الدرجة:  بالتكبري«.  اأعيادكم  »زينوا  • حديث: 
• حديث: »ا�ضتفرهوا �ضحاياكم فاإنها مطاياكم على ال�ضراط«. 

الدرجة: ال ي�ضح. 

غيبة«.  لفا�ضق  »لي�س  لفظ:  ويف   . لفا�ضق«.  غيبة  »ال  • حديث: 
الدرجة: ال ي�ضح. 
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اإال  يلومن  فال  عقله  فاختل�س  الع�ضر  بعد  نام  »من  حديث:   •
نف�ضه«. الدرجة: ال ي�ضح.

يح�ضن  واإن��ه  اخل�ضاب،  �ضيد  فاإنه  باحلناء  »عليكم  حديث:   •
الب�ضرة، ويزيد يف اجلماع«. الدرجة: ال ي�ضح. 

• حديث: »كنا عند ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما- فخدرت رجله 
اإليك، فقال: يا حممد، فكاأمنا ن�ضط  اأذكر اأحب النا�س  فقال له رجل: 
ا. الدرجة: ال ي�ضح. من عقال«. وورد باألفاظ اأخر وعن ابن عبا�س اأي�ضً

االأعاجم،  فاإنه من �ضنيع  بال�ضكني؛  اللحم  • حديث: »ال تقطعوا 
واأنه�ضوه فاإنه اأهناأ واأمراأ«. ويف لفظ اآخر: »ال تقطعوا اخلبز بال�ضكني«. 

الدرجة: ال ي�ضح. 

حاطب  بن  ثعلبة  جاء  قال:  الباهلي  اأمامة  اأبي  »عن  • حديث: 
االأن�ضاري اإىل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فقال: يا ر�ضول اهلل ادع اهلل اأن يرزقني 
مااًل، فقال: ويحك يا ثعلبة، قليل توؤدي �ضكره خري من كثري ال تطيقه، 
ثم اأتاه بعد ذلك فقال: يا ر�ضول اهلل ادع اهلل اأن يرزقني مااًل، قال: اأما 
اأن ت�ضري اجلبال معي ذهًبا  اأردت  لو  لك يف ح�ضنة، والذي نف�ضي بيده 
وف�ضة ل�ضارت، ثم اأتاه بعد ذلك فقال: يا ر�ضول اهلل ادع اهلل اأن يرزقني 
مااًل، والذي بعثك باحلق لئن رزقني اهلل مااًل الأعطني كل ذي حق حقه، 
مااًل.  ثعلبة  ارزق  اللهم  م��ااًل،  ثعلبة  ارزق  اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  فقال 
ر�ضول اهلل  الدود، فكان ي�ضلي مع  ينموا  فاتخذ غنًما فنمت كما  قال: 
ملسو هيلع هللا ىلص الظهر والع�ضر، وي�ضلي يف غنمه �ضائر ال�ضلوات. ثم كرثت ومنت، 
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اإال اجلمعة، ثم كرثت ومنت فتقاعد  ا حتى �ضار ال ي�ضهد  اأي�ضً فتقاعد 
ا حتى كان ال ي�ضهد جمعة وال جماعة، وكان اإذا كان يوم جمعة خرج  اأي�ضً
يتلقى النا�س ي�ضاألهم عن االأخبار. فذكره ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم فقال: 
واد،  ي�ضعها  ال  غنًما  ثعلبة  اتخذ  اهلل،  ر�ضول  يا  فقالوا:  ثعلبة؟  فعل  ما 
فقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، واأنزل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل من بني �ضليم ورجاًل من بني  اآية ال�ضدقة فبعث ر�ضول اهلل 
جهينة، كتب لهما اأ�ضنان ال�ضدقة كيف يوؤخذان وقال لهما: مرا بثعلبة 
اأتيا  حتى  فخرجا  �ضدقتهما  فخذا  �ضليم،  بني  من  وبرجل  حاطب  بن 
ثعلبة ف�ضاأاله ال�ضدقة واأقراآه، فقال: ما هذه اإال جزية، ما هذه اإال اأخت 
. فانطلقا و�ضمع بهما ال�ضلمي،  اجلزية، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا اإلَّ
فلما  بها،  ا�ضتقبلهما  ثم  لل�ضدقة،  اإبله فعزلها  اأ�ضنان  اإىل خيار  فنظر 
راأياه قاال: ما هذا عليك، قال: خذوه فاإن نف�ضي بذلك طيبة، فمرا على 
النا�س واأخذا ال�ضدقة ثم رجعا اإىل ثعلبة، فقال: اأروين كتابكما فقراأه 
فقال: ما هذه اإال جزية، ما هذه اإال اأخت اجلزية، اإذهبا حتى اأرى راأيي. 
فاأقبال فلما راآهما ر�ضول اهلل قبل اأن يكلماه قال: يا ويح ثعلبة، ثم دعى 
 : فاأنزل اهلل - عز وجل -  ثعلبة،  بالذي �ضنع  واأخ��رباه   لل�ضلمي بخري، 
اإىل   )75 )التوبة:  رب  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  زب 
قوله: زب ۇ ۇ ۆ رب )التوبة: 77(، وعند ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يا  ويحك  فقال:  اأت��اه  بذلك فخرج حتى  ف�ضمع  ثعلبة،  اأق��ارب  رجل من 
ثعلبة، قد اأنزل اهلل عز وجل فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى اأتى النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ف�ضاأله اأن يقبل �ضدقته فقال: اإن اهلل تبارك وتعاىل منعني اأن اأقبل 
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منك �ضدقتك، فجعل يحثي الرتاب على راأ�ضه، فقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هذا 
عملك قد اأمرتك فلم تطعني، فلما اأبى ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يقب�س �ضدقته 
رجع اإىل منزله وقب�س ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومل يقب�س منه �ضيًئا. ثم اأتى اأبا 
بكر - ر�ضي اهلل عنه - حني ا�ضتخلف فقال: قد علمت منزلتي من ر�ضول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومو�ضعي من االأن�ضار، فاقبل �ضدقتي، فقال اأبو بكر: مل يقبلها 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منك اأنا اأقبلها؟! فقب�س اأبو بكر - ر�ضي اهلل عنه - ومل 
يقبلها. فلما ول عمر، اأتاه فقال: يا اأمري املوؤمنني اقبل �ضدقتي، فقال: 
مل يقبلها ر�ضول اهلل وال اأبو بكر اأنا اأقبلها؟!، فقب�س ومل يقبلها. ثم ول 
عثمان - ر�ضي اهلل عنه - فاأتاه ف�ضاأله اأن يقبل �ضدقته، فقال: مل يقبلها 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال اأبو بكر وال عمر، اأنا اأقبلها؟!، وهلك ثعلبة يف خالفة 

عثمان ر�ضي اهلل عنه«. الدرجة: ال ي�ضح. 

اأول لقمة يعني عند اإفطاره - فليقل  • حديث: »اإذا لقم اأحدكم 
يا وا�ضع املغفرة اغفر ل«. الدرجة: ال ي�ضح.

تعطها  مل  خ�ضال  خم�س  رم�ضان  يف  اأمتي  »اأعطيت  حديث:   •
امل�ضك،  ري��ح  م��ن  اهلل  عند  اأط��ي��ب  ال�ضائم  ف��م  خ��ل��وف  قبلهم:  اأم���ة 
وت�ضتغفر لهم املالئكة حتى يفطروا، ويزين اهلل كل يوم جنته ثم يقول: 
يو�ضك عبادي ال�ضاحلون اأن يلقوا عنهم املوؤونة واالأذى، وي�ضريوا اإليك، 
يخل�ضون يف  كانوا  ما  اإىل  يخل�ضون  فال  ال�ضياطني  مردة  فيه  وي�ضفد 
غريه، ويغفر لهم اآخر ليلة. قيل يا ر�ضول اهلل، اأهي ليلة القدر قال: ال، 

ولكن العامل اإمنا يوفى اأجره اإذا ق�ضى عمله«. الدرجة: ال ي�ضح. 
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ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل قبل امراأته وهما �ضائمان؟  النبي  »�ضئل  • حديث: 
قال: قد اأفطرا«. الدرجة: ال ي�ضح. 

• حديث: »اعتموا تزدادوا حلًما«. . ويف لفظ بزيادة: »والعمائم 
تيجان العرب«. الدرجة: ال ي�ضح.

�ضبع  فيه  ربك  فا�ضتخر  باأمر  هممت  اإذا  اأن�س،  »يا  حديث:   •
الدرجة:  فيه«.  فاإن اخلري  قلبك  اإىل  ي�ضبق  الذي  اإىل  انظر  ثم  مرات، 

ال ي�ضح. 

قلب  و�ضعني  ولكن  اأر�ضي،  وال  �ضمائي  و�ضعني  »ما  حديث:   •
عبدي املوؤمن«. الدرجة: ال اأ�ضل له.

اأ�ضل  ال  الدرجة:  اإ�ضرائيل«.  بني  كاأنبياء  اأمتي  »علماء  • حديث: 
له. 

له. اأ�ضل  ال  الدرجة:  الرب«.  بيت  »القلب  • حديث: 

»علمه  لفظ:  ويف  ح��ال«  علمه  �ضوؤال  من  »ح�ضبي  حديث:   •
بحال يغني عن �ضوؤال«. الدرجة: ال اأ�ضل له. 

• حديث: »عند ذكر ال�ضاحلني تنزل املالئكة«. ويف لفظ: »تنزل 
الرحمة«. الدرجة: ال اأ�ضل له.

ويف  عظيم«.  اهلل  عند  جاهي  فاإن  بجاهي  »تو�ضلوا  حديث:   •
لفظ: »اإذا �ضاألتم اهلل فا�ضاألوه... «. الدرجة: ال اأ�ضل له. 
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نبي  وال  مقرب  ملك  فيه  ي�ضعني  ال  اهلل  مع  وقت  »ل  • حديث: 
مر�ضل«. الدرجة: ال اأ�ضل له.

اأ�ضل  ال  الدرجة:  امل�ضاجد«.  القعود يف  اأمتي  »رهبانية  • حديث: 
له. 

له.  اأ�ضل  ال  الدرجة:  رحمة«.  اأمتي  »اختالف  • حديث: 
له.  اأ�ضل  ال  الدرجة:  العجائز«.  بدين  »عليكم  • حديث: 

له. اأ�ضل  ال  الدرجة:  له«.  قراأت  ملا  »الفاحتة  • حديث: 
ال  الدرجة:  �ضئتم«.  ملا  �ضئتم  ما  القراآن  من  »خذوا  حديث:   •

اأ�ضل له. 
له  اأ�ضل  ال  الدرجة:  له«.  قرئت  ملا  »ي�س  • حديث: 

النار  تاأكل  كما  احل�ضنات  ياأكل  امل�ضجد  يف  »احلديث  • حديث: 
اأ�ضل  ال  الدرجة:  احل�ضي�س«.  البهيمة  تاأكل  »كما  لفظ:  ويف  احلطب«. 

له.
له. اأ�ضل  ال  الدرجة:  ثالث«.  فوق  عزاء  »ال  • حديث: 

من  جمعة  اآخر  يف  الفرائ�س  من  �ضالة  ق�ضى  »من  حديث:   •
�ضبعني  اإىل  عمره  يف  فاتت  �ضالة  لكل  جابًرا  ذلك  كان  رم�ضان  �ضهر 

�ضنة«. الدرجة: ال اأ�ضل له. 

من  �ضلف  ما  له  غفر  املطر  يف  اأ�ضبوًعا  ط��اف  »م��ن  حديث:   •
ذنوبه«. الدرجة: ال اأ�ضل له.
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• حديث: »نوم العامل عبادة«. ويف لفظ بزيادة: »ونف�ضه ت�ضبيح، 
وعمله م�ضاعف، ودعاوؤه م�ضتجاب«. الدرجة: ال اأ�ضل له. 

ملسو هيلع هللا ىلص. ل�ضعت حية  اأن�ضد بني يدي النبي  اأبا حمذورة  • حديث: »اأن 
الهوى كبدي • فال طبيب لها وال راقي • �ضوى احلبيب الذي �ضغفت به • 
فعنده رقيتي وترياقي. فتواجد ملسو هيلع هللا ىلص ووقعت الربدة عن كتفيه، فتقا�ضمها 
ال�ضوفية، وجعلوها رقًعا يف ثيابهم. ويف لفظة اأنه قال: لي�س بكرمي من 

مل يتواجد عند ذكر احلبيب«. الدرجة: كذٌب، ال اأ�ضل له.

اأول خمي�س من  اأو  يوم اخلمي�س  اأحد ي�ضوم  • حديث: »وما من 
اثنتي  اجلمعة  ليلة  يعني  والعتمة  الع�ضاء  بني  فيما  ي�ضلي  ثم  رج��ب، 
ليلة  اأنزلناه يف  واإنا  الكتاب مرة،  ع�ضرة ركعة يقراأ يف كل ركعة فاحتة 
القدر ثالًثا، وقل هو اهلل اأحد اثنتي ع�ضر ركعة، يف�ضل بني كل ركعتني 

بت�ضليمة... الخ. وهذه �ضالة الرغائب امل�ضهورة«. الدرجة: ال اأ�ضل لها.

• حديث: »من كرامتي على ربي اأين ولدت خمتوناً، ومل ير اأحد 
�ضواأتي«. الدرجة: ال ي�ضح.

حممد،  اأ�ضماء:  �ضبعة  القراآن  يف  اأ�ضماين  اهلل  »اإن  حديث:   •
واأحمد، وطه، وي�س، واملزمل، واملدثر، وعبد اهلل«. ويف لفظ: »�ضماين... 

«. الدرجة: ال ي�ضح.

ر�ضول  رم�س  ملا  قال:   - عنه  اهلل  ر�ضي   - علي  »عن  • حديث: 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جاءت فاطمة -عليها ال�ضالم- وقفت على قربه، واأخذت قب�ضة 
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من تراب القرب فو�ضعتها على عينها، وبكت واأن�ضاأت تقول: 
ماذا على من �ضم ترب��ة اأحم��د      اأن ال ي�ضم مدى الزمان غواليا 
�ضب���ت علي م�ضائب لو اأن�ه����ا        �ضبت على االأيام عدن لياليا«. 

الدرجة: ال ي�ضح.

مهدي  ال  قال:   - عنه  اهلل  ر�ضي   - مالك  بن  اأن�س   « • حديث: 
اإال عي�ضى ابن مرمي«. الدرجة: ال ي�ضح.

اهلل  ر�ضول  بنت  كلثوم  اأم  و�ضعت  ملا  قال:  اأمامة  »اأبي  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص يف القرب قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: زب ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  رب «. الدرجة: ال ي�ضح. 
بها  ويتزاورون  يتباهون  فاإنهم  »اأح�ضنوا كفن موتاكم،  • حديث: 

يف القبور«. الدرجة: ال ي�ضح.

الرحمة  اأهل  من  تلقاها  قب�ضت  اإذا  املوؤمن  نف�س  »اإن  • حديث: 
�ضاحبكم  اأنظروا  فيقولون:  الدنيا  من  الب�ضري  يتلقون  كما  عباده  من 
ي�ضرتيح، فاإنه قد كان يف كرب �ضديد، ثم ي�ضاألونه ماذا فعل فالن؟ وما 
فعلت فالنة هل تزوجت؟ فاإذا �ضاألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: 
راجعون، ذهب  اإليه  واإنا  اإنا هلل  فيقولون:  قبلي!  ذلك  مات  قد  هيهات 
اأعمالكم  واإن  وقال:  املربية،  وبئ�ضت  االأم،  فبئ�ضت  الهاوية،  اأمه  اإىل  به 
تعر�س على اأقاربكم وع�ضارتكم من اأهل االآخرة، فاإن كان خرًيا فرحوا 
عليه  نعمتك  واأمت��م  ورحمتك،  ف�ضلك  هذا  اللهم  وقالوا:  وا�ضبت�ضروا 
األهمه عماًل  اللهم  فيقولون:  امل�ضيء  ويعر�س عليهم عمل  واأمته عليها، 

www.alukah.net



423 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

اإذا  اأرواحكم تعر�س  اإليك«. ويف لفظ: »اإن  �ضاحًلا تر�ضى عنه وتقربه 
مات اأحدكم«. الدرجة: ال ي�ضح. 

تعر�س  فاإنها  اأعمالكم  ب�ضيئات  موتاكم  تف�ضحوا  »ال  • حديث: 
على اأوليائكم من اأهل القبور«. الدرجة: ال ي�ضح. 

الدنيا  يف  يعرفه  كان  رجل  بقرب  مير  عبد  من  »ما  حديث:   •
من  »م��ا  اآخ���ر:  لفظ  ويف  ال�����ض��الم«.  عليه  ورد  عرفه  اإال  عليه  في�ضلم 

رجل... «. الدرجة: ال ي�ضح. 

ي�ضح.  ال  الدرجة:  عبادة«.  العامل  وجه  اإىل  »النظر  • حديث: 
يف  والقعود  عبادة  الطعام  قلة  العبادة  من  »خم�س  حديث:   •
امل�ضجد عبادة والنظر اإىل الكعبة عبادة والنظر يف امل�ضحف من غري 

اأن يقراأ عبادة، والنظر يف وجه العامل عبادة«. الدرجة: ال ي�ضح. 

ملسو هيلع هللا ىلص عن النظر يف النجوم«. الدرجة:  اهلل  ر�ضول  »نهى  • حديث: 
ال ي�ضح.

اختالًفا  راأيتم  فاإذا  �ضاللة  على  جتتمع  ال  اأمتي  »اإن  • حديث: 
فعليكم  النا�س  اختلف  »اإذا  لفظ:  ويف  االأع��ظ��م«.  بال�ضواد  فعليكم 

بال�ضواد االأعظم عليكم بال�ضواد االأعظم«. الدرجة: ال ي�ضح. 

• حديث: »اإذا قراأ املوؤمن اآية الكر�ضي، وجعل ثوابها الأهل القبور، 
اأدخل اهلل تعاىل يف كل قرب موؤمن من امل�ضرق اإىل املغرب اأربعني نوًرا، 

وو�ضع اهلل عز وجل عليهم م�ضاجعهم... «. الدرجة: ال ي�ضح. 
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وقل هو اهلل  الكتاب،  قراأ فاحتة  ثم  املقابر  • حديث: »من دخل 
قراأت  ما  ث��واب  جعلت  قد  اإين  اللهم  ق��ال:  ثم  التكاثر،  واألهاكم  اأح��د، 
اإىل  له  �ضفعاء  كانوا  واملوؤمنات.  املوؤمنني  من  املقابر  الأهل  كالمك  من 

اهلل تعاىل«. الدرجة: ال ي�ضح. 

مات  م��ات  ثم  ليلة  كل  ي�س  ق��راءة  على  داوم  »م��ن  حديث:   •
�ضهيًدا«. ويف لفظ »اإين فر�ضت على اأمتي... «. الدرجة: ال ي�ضح. 

ملسو هيلع هللا ىلص«. الدرجة: ال  النبي  على  ي�ضل  مل  ملن  و�ضوء  »ال  • حديث: 
ي�ضح.

اهلل  �ضاء  اإن  تذكروه  علي  ف�ضلوا  �ضيًئا  ن�ضيتم  »اإذا  حديث:   •
تعاىل«. الدرجة: ال ي�ضح. 

خلق  �ضاء  اأو  دابته،  اأحدكم  على  ا�ضت�ضعبت  »اإذا  حديث:   •
زوجته، اأو اأحد من اأهل بيته فليوؤذن يف اأذنه«. الدرجة: ال ي�ضح. 

بدينار،  فليت�ضدق  عذر  غري  من  اجلمعة  ترك  »من  حديث:   •
غري  من  اجلمعة  فاتته  »م��ن  لفظ:  ويف  دي��ن��ار«.  فن�ضف  يجد  مل  ف��اإن 
ال  الدرجة:  �ضاع«.  ن�ضف  اأو  حنطة،  �ضاع  اأو  بدرهم،  فليت�ضدق  عذر 

ي�ضح.

املالئكة  يوم اجلمعة دعت  اإقامته  دار  �ضافر من  »من  • حديث: 
اأن ال ي�ضحب يف �ضفره«. الدرجة: ال ي�ضح. 

و�ضراءكم،  • حديث: »جنبوا م�ضاجدكم �ضبيانكم، وجمانينكم، 
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وبيعكم، وخ�ضوماتكم، ورفع اأ�ضواتكم، واإقامة حدودكم، و�ضل �ضيوفكم، 
واتخذوا على اأبوابها املطاهر، وجمروها يف اجلمع«. الدرجة: ال ي�ضح. 

�ضالة  فاإنها  والع�ضاء  امل��غ��رب  ب��ني  م��ا  �ضلى  »م��ن  ح��دي��ث:   •
االأوابني«. الدرجة: ال ي�ضح. 

�ضبحان  الكرمي،  احلليم  اهلل  اإال  اإله  ال  موتاكم  »لقنوا  • حديث: 
العاملني«.  رب  هلل  واحلمد  العظيم،  العر�س  ورب  ال�ضبع  ال�ضموات  رب 

الدرجة: ال ي�ضح. 

اإال  اإله  ال  اجلنة:  دخل  وفاته  عند  قالهن  من  »كلمات  • حديث: 
اهلل احلليم الكرمي ثالًثا، واحلمد هلل رب العاملني ثالًثا، وتبارك الذي 

بيده امللك، يحي ومييت، وهو على كل �ضيء قدير«. الدرجة: ال ي�ضح. 

اإن  وفيه:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  بوفاة  اخل�ضر  تعزية  »حديث  حديث:   •
يف اهلل عزاء من كل م�ضيبة، وخلًفا من كل فائت، فباهلل فثقوا، واإياه 

فارجوا، فاإن املحروم من حرم الثواب«. الدرجة: ال ي�ضح. 

• حديث: »تقطع االآجال من �ضعبان اإىل �ضعبان، حتى اأن الرجل 
ينكح ويولد له وقد خرج ا�ضمه يف املوتى«. الدرجة: ال ي�ضح. 

ملك  اإىل  اهلل  يوحى  �ضعبان  من  الن�ضف  ليلة  »يف  حديث:   •
املوت بقب�س كل نف�س يريد قب�ضها يف تلك ال�ضنة«. الدرجة: ال ي�ضح. 

بني  من  اأحد  اإىل  اأو  اهلل  اإىل  حاجة  له  كانت  »من  حديث:   •
يثني على اهلل،  ثم  لي�ضل ركعتني،  ثم  الو�ضوء،  وليح�ضن  فليتو�ضاأ  اآدم 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة426

ولي�ضل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم ليقل:ال اإله اإال اهلل احلليم الكرمي �ضبحان اهلل 
رب العر�س العظيم، احلمد هلل رب العاملني، اأ�ضاألك مبوجبات رحمتك، 

وعزائم مغفرتك... اإلخ«. الدرجة: ال ي�ضح. 

لي�س  ال��درج��ة:  انتبهوا«.  ماتوا  ف��اإذا  نيام  »النا�س  حديث:   •
بحديث. 

�ضدقة  ونف�ضه  تكبري،  و�ضياحه  ت�ضبيح  اأنينه  »املري�س  • حديث: 
 .» اهلل...  �ضبيل  يف  ج��ه��اد  جنب  اإىل  جنب  م��ن  ونقله  ع��ب��ادة  ون��وم��ه 

الدرجة: لي�س بحديث. 

قال:  النزع  وهو يف  اأمامة ر�ضي اهلل عنه  اأبا  »�ضهدت  • حديث: 
مبوتانا،  ن�ضنع  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  اأمرنا  كما  بي  فا�ضنعوا  ِم��تُّ  اأن��ا  اإذا 
اأمرنا ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اإذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم اأحدكم عند 
راأ�ضه فليقل: يا فالن بن فالن، فاإنه �ضي�ضمعه فليقل: يا فالن بن فالنة، 
اأر�ضدين  فاإنه �ضيقول:  يا فالن بن فالنة،  فاإنه �ضي�ضتوي قاعًدا فليقل: 
اأن ال  اأذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا �ضهادة  رحمك اهلل. فليقل. 
اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له، واأن حممًدا عبده ور�ضوله، واأن ال�ضاعة 
اآتية ال ريب فيها، واأن اهلل يبعث من يف القبور، فاإن منكًرا ونكرًيا ياأخذ 
كل واحد منهما بيد �ضاحبه ويقول له: ما ن�ضنع عند رجل لقن حجته؟ 

فيكون اهلل حجيجهما دونه«. الدرجة: منكر 

اإىل  ذلك  ف�ضكوت  رمدت  قال:  م�ضعود  بن  اهلل  »عبد  • حديث: 
ف�ضكوت  رم��دت،  فاإين  امل�ضحف،  يف  النظر  اأدم  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول 
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ذلك اإىل جربائيل فقال ل: اأدم النظر يف امل�ضحف«. الدرجة: منكر.

اأحدهما  ي�ضتقبل  اهلل  يف  متحابني  عبدين  من  »ما  حديث:   •
يغفر  حتى  يتفرقا  مل  اإال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على  وي�ضليان  في�ضافحه  �ضاحبه 

لهما ما تقدم منهما وما تاأخر«. الدرجة: منكر. 

فتموتوا«.  قبوركم  • حديث: »ال متار�ضوا فتمر�ضوا، وال حتفروا 
الدرجة: منكر. 

اأربعني  عنه  اهلل  كفر  جوانبه  من  ال�ضرير  حمل  »من  • حديث: 
واحت�ضاًبا  اإمياًنا  االأربعة  ال�ضرير  بقوائم  حمل  »من  لفظ:  ويف  كبرية«. 

حط عنه اأربعني كبرية«. الدرجة: منكر.

اهلل  ر�ضول  خطبنا  قال:  عنه  اهلل  ر�ضي  �ضلمان  »عن  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص اآخر يوم من �ضعبان فقال: اأيها النا�س اإنه قد اأظلكم �ضهر عظيم، 
ليله  وقيام  فري�ضة،  �ضيامه  اهلل  جعل  �ضهر،  األ��ف  من  خري  ليلة  فيه 
اأدى فري�ضة فيما  تطوًعا، من تقرب فيه بخ�ضلة من اخلري كان كمن 
اأدى �ضبعني فري�ضة فيما �ضواه،  اأدى فيه فري�ضة كان كمن  �ضواه، ومن 
يزاد  و�ضهر  املوا�ضاة،  و�ضهر  اجلنة،  ثوابه  وال�ضرب  ال�ضرب،  �ضهر  وهو 
املوؤمن فيه، من فطر فيه �ضائًما كان له مغفرة لذنوبه، وعتق  يف رزق 
رقبته من النار، وكان له مثل اأجره من غري اأن ينق�س من اأجره �ضيء، 
قالوا: يا ر�ضول اهلل، لي�س كلنا يجد ما يفطر ال�ضائم؟ قال: يعطي اهلل 
عز وجل هذا الثواب من فطر �ضائًما على مذقة لنب، اأو مترة، اأو �ضربة 
ماء، ومن اأ�ضبع �ضائًما �ضقاه اهلل من حو�ضي �ضربة ال يظماأ حتى يدخل 
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اجلنة، وهو �ضهر اأوله رحمة واأو�ضطه مغفرة واآخره عتق من النار، من 
فيه  وا�ضتكرثوا  النار،  من  واأعتقه  له  اهلل  غفر  مملوكه  عن  فيه  خفف 
من اأربع خ�ضال: خ�ضلتان تر�ضون بهما ربكم، وخ�ضلتان ال غناء بكم 
عنهما، فاأما اخل�ضلتان اللتان تر�ضون بهما ربكم: ف�ضهادة اأن ال اإله اإال 
اللتان ال غناء بكم عنهما: فت�ضاألون اهلل اجلنة  واأما  اهلل وت�ضتغفرونه، 
وتعوذون به من النار«، ورواه غريه عن علي بن حجر فقال يف اأوله: »قد 

اأظلكم �ضهر عظيم �ضهر مبارك«. الدرجة: منكر.

رم�ضان؟  بعد  اأف�ضل  ال�ضوم  اأي  ر�ضول اهلل،  يا  »قيل:  • حديث: 
فقال: �ضوم �ضعبان لتعظيم رم�ضان«. الدرجة: منكر. 

اأكفاء  بع�ضهم  واملوال  بع�س،  اأكفاء  بع�ضهم  »العرب  • حديث: 
بع�س، اإال حائًكا اأو حجاًما«. الدرجة: منكر. 

عام،  األف  ع�ضر  باأربعة  اآدم  يخلق  اأن  قبل  نوًرا  »كنت  • حديث: 
اإىل  �ضلب  م��ن  ينقله  ي��زل  فلم  �ضلبه،  يف  ال��ن��ور  جعل  اآدم  خلق  فلما 

�ضلب حتى ا�ضتقر يف �ضلب عبد اهلل«. الدرجة: مو�ضوع.

»يا  لفظ:  ويف  جابر«.  يا  نبيك  نور  اهلل  خلق  ما  »اأول  • حديث: 
جابر اإن اهلل خلق قبل االأ�ضياء نور نبيك من نوره«. الدرجة: مو�ضوع. 

مو�ضوع.  الدرجة:  والطني«.  املاء  بني  واآدم  نبًيا  »كنت  • حديث: 

مو�ضوع. الدرجة:  طني«.  وال  ماء  وال  واآدم  نبًيا  »كنت  • حديث: 

القبور«.  باأ�ضحاب  فا�ضتعينوا  االأمور  يف  حتريمت  »اإذا  • حديث: 
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ويف لفظ: »اإذا اأعيتكم االأمور... «. الدرجة: مو�ضوع. 

ج�ضد  وعلى  االأرواح،  يف  حممد  روح  على  �ضلى  »من  • حديث: 
راآين  ومن  منامه،  يف  راآين  القبور  يف  قربه  وعلى  االأج�ضاد،  يف  حممد 
من  و�ضرب  فيه،  و�ضفعت  قوله:  اإىل  القيامة...  ي��وم  راآين  منامه  يف 

حو�ضي وحرم على النار«. الدرجة: مو�ضوع.

ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اإين اأتعلم  النبي  اأتى  ال�ضديق  بكر  اأبا  »اأن  • حديث: 
اأ�ضاألك  اإين  اللهم  قل:  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  له  فقال  مني  وينفلت  القراآن، 
كلمتك  وبعي�ضى  جنيك،  ومبو�ضى  خليلك،  وباإبراهيم  نبيك،  مبحمد 

وروحك«. الدرجة: مو�ضوع.

ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اإين اأتعلم  النبي  اأتى  ال�ضديق  بكر  اأبا  »اأن  • حديث: 
اأ�ضاألك  اإين  اللهم  قل:  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  له  فقال  مني،  وينفلت  القراآن، 
كلمتك  وبعي�ضى  جنيك،  ومبو�ضى  خليلك،  وباإبراهيم  نبيك،  مبحمد 

وروحك«. الدرجة: مو�ضوع.

اللهم  قال:  اآدم  على  بها  اهلل  تاب  التي  الكلمات  »من  • حديث: 
مبحمد  يدريك  وم��ا  تعاىل:  اهلل  ق��ال  عليك.  حممد  بحق  اأ�ضاألك  اإين 
اهلل،  اإال  اإل��ه  ال  عر�ضك:  على  مكتوًبا  فراأيت  راأ�ضي  رفعت  رب  يا  ق��ال: 

حممد ر�ضول اهلل، فعلمت اأنه اأكرم خلقك«. الدرجة: مو�ضوع. 

الدرجة:  جفاين«.  فقد  يزرين  ومل  البيت  حج  »من  حديث:   •
مو�ضوع.
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• حديث: »من زار قربي وجبت له �ضفاعتي. ويف لفظ: حلت له 
�ضفاعتي... «. الدرجة: مو�ضوع.

ا�ضم   - بداريا  نزل  ملا  اأنه   - عنه  اهلل  ر�ضي   - »بالل  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام - بعد وفاته - وهو  مو�ضع قريب من ال�ضام - راأى النبي 
اأن تزورين يا بالل؟ فانتبه  اآن لك  اأما  يقول: ما هذه اجلفوة يا بالل؟ 
بالل حزيًنا خائًفا، فركب راحلته، وق�ضد املدينة، فاأتى قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فجعل يبكي وميرغ وجهه عليه... فعلى �ضطح امل�ضجد فلما قال: اهلل اأكرب 
باملدينة  باكية  وال  باكًيا  اأكرث  يوم  رئي  فما  املدينة...  ارجتت  اأكرب  اهلل 

بعده ملسو هيلع هللا ىلص ذلك اليوم اأكرث«. الدرجة: مو�ضوع.

• حديث: »من زار قرب اأبويه اأو اأحدهما كل جمعة غفر له وكتب 
له باًرا«. ويف لفظ: »كان كحجة«. الدرجة: مو�ضوع. 

اإىل  والنظر  اإىل اخل�ضرة  النظر  الب�ضر:  • حديث: »ثالثة جتلو 
الب�ضر«.  يف  تزيد  »ثالثة  لفظ:  ويف  احل�ضن«.  الوجه  اإىل  والنظر  املاء 

الدرجة: مو�ضوع. 

ع�ضرين  وليلة  يوم  كل  البيت  هذا  على  اهلل  »ينزل  حديث:   •
ومائة ورحمة: �ضتون للطائفني واأربعون للم�ضلني وع�ضرون للناظرين«. 
اأهل امل�ضجد م�ضجد مكة«. الدرجة:  اأوله: »اإن اهلل ينزل على  ويف لفظ 

مو�ضوع. 

الدرجة:  ع��ب��ادة«.  يف  بدعة  اإال  �ضاللة  بدعة  »ك��ل  حديث:   •
مو�ضوع. 
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ويف  اهتديتم«.  اقتديتم  باأيهم  كالنجوم  »اأ�ضحابي  حديث:   •
لفظ: »مثل اأ�ضحابي... «. الدرجة: مو�ضوع. 

بدين  فعليكم  االأهواء  واختلفت  الزمان  اآخر  كان  »اإذا  • حديث: 
البادية والن�ضاء«. الدرجة: مو�ضوع.

الدرجة:  اهلل«.  �ضفاه  فال  القراآن  بغري  ا�ضت�ضفى  »من  • حديث: 
مو�ضوع. 

اإحدى ع�ضرة  اأحد  فقراأ: قل هو اهلل  باملقابر  • حديث: »من مر 
مرة، ثم وهب اأجره لالأموات اأعطي من االأجر بعدد االأموات«. الدرجة: 

مو�ضوع. 

• حديث: »يا علي، اقراأ ي�س فاإن يف ي�س ع�ضر بركات: ما قراأها 
اإال  ع��زب  وال  ك�ضي،  اإال  ع��اري  وال  روي،  اإال  ظماآن  وال  �ضبع،  اإال  جائع 
تزوج، وال خائف اإال اأمن، وال م�ضجون اإال خرج، وال م�ضافر اإال اأعني على 
�ضفره، وال �ضلت �ضالته اإال وجدها، وال مري�س اإال برئ، وال قرئت عند 

ميت اإال خفف عنه«. الدرجة: مو�ضوع. 

• حديث: »اإذا طنت اأذن اأحدكم فليذكرين ولي�ضل علي، وليقل: 
ال��درج��ة:  »ف��ل��ي��وؤذن«.  ب��خ��ري«. ويف لفظ:  م��ن ذك��رين  ذك��ر اهلل بخري 

مو�ضوع. 

له  اهلل  غفر  مرة  ثمانني  اجلمعة  يوم  علي  �ضلى  »من  • حديث: 
اأوله: »ال�ضالة علي نور على ال�ضراط،  ذنوب ثمانني عاًما«. ويف لفظ 
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ومن �ضلى علي... « ويف لفظ: »من �ضلى علي يوم اجلمعة مائتني... «. 
الدرجة: مو�ضوع.

يف  واأقام  اليمنى،  اأذنه  يف  فاأذن  مولود  له  ولد  »من  • حديث: 
اأذنه الي�ضرى، مل ت�ضره اأم ال�ضبيان«. الدرجة: مو�ضوع. 

مو�ضوع.  الدرجة:  وجًها«.  اأح�ضنهم  القوم  »يوؤم  • حديث: 

اأن ال ي�ضحب  • حديث: »من �ضافر يوم اجلمعة دعا عليه ملكاه 
يف �ضفره، وال تق�ضى حاجته«. الدرجة: مو�ضوع.

ر�ضول  يا  رجل:  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�ضي   - »جابر  • حديث: 
اأق�ضي؟  كيف  ق��ال:  تركت،  ما  فاق�س  ق��ال:  ال�ضالة،  تركت  اإين  اهلل: 

قال: �ضل مع كل �ضالة �ضالة مثلها«. الدرجة: مو�ضوع.

وجمعة  �ضالة،  وع�ضرين  خم�ًضا  تعدل  بعمامة  »�ضالة  • حديث: 
اآالف ح�ضنة«.  بع�ضر  العمامة  وال�ضالة يف  �ضبعني حجة.  تعدل  بعمامة 

الدرجة: مو�ضوع. 

الثبات،  الثبات  اإال اهلل، وقولوا:  اإله  »لقنوا موتاكم: ال  • حديث: 
وال حول وال قوة اإال باهلل«. الدرجة: مو�ضوع. 

ملسو هيلع هللا ىلص كتب اإىل معاذ بن جبل - ر�ضي اهلل عنه  النبي  »اأن  • حديث: 
- يعزيه يف ابن له، وقال فيه: اأعظم اهلل لك االأجر، واألهمك ال�ضرب، 
ورزقنا واإياك ال�ضكر، فاإن اأنف�ضنا، واأموالنا، واأهلينا، واأوالدنا من مواهب 

اهلل عز وجل الهنية، وعواريه امل�ضتودعة«. الدرجة: مو�ضوع.
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تت�ضهد  نهار  اأو  ليل  من  ت�ضليهن  ركعة  ع�ضرة  »اثنتا  • حديث: 
بني كل ركعتني، فاإذا جل�ضت يف اآخر �ضالتك فاأثن على اهلل عز وجل، 
و�ضل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم كرب وا�ضجد، واقراأ واأنت �ضاجد فاحتة الكتاب 
�ضبع مرات، واآية الكر�ضي... اإىل اأن قال: ثم قل: اللهم اأ�ضاألك مبعاقد 
العز من عر�ضك، ومنتهى الرحمة... ثم �ضل حاجتك، ثم ارفع راأ�ضك، 
و�ضلم عن ميينك وعن �ضمالك، واتق ال�ضفهاء اأن يعملوها، فيدعوا ربهم 

في�ضتجاب لهم«. الدرجة: مو�ضوع. 

ال�ضالة  ودعاوؤها.  �ضعبان  من  الن�ضف  ليلة  »�ضالة  حديث:   •
االألفية. وكذا الدعاء ليلة الن�ضف من �ضعبان: اللهم ياذا املن وال مين 
االأعظم يف  بالتجلي  اإلهي  �ضعبان:  الن�ضف من  ليلة  الدعاء  اأو  عليه... 

ليلة الن�ضف من �ضهر �ضعبان املكرم«. الدرجة: مو�ضوع. 

اأ�ضماء اهلل،  ا�ضم من  فاإن رم�ضان  تقولوا رم�ضان  »ال  • حديث: 
ولكن قولوا �ضهر رم�ضان«. الدرجة: مو�ضوع. 

• حديث: »نوم ال�ضائم عبادة، و�ضمته ت�ضبيح، وعمله م�ضاعف، 
ودعاوؤه م�ضتجاب، وذنبه مغفور«. الدرجة: مو�ضوع. 

الو�ضوء:  وتنق�س  ال�ضائم،  تفطر  خ�ضال  »خم�س  حديث:   •
الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر ب�ضهوة، واليمني الفاجرة«. الدرجة: 

مو�ضوع. 

• حديث: »من تاأمل خلق امراأة حتى يتبني له عظامها من وراء 
الثياب اأبطل �ضومه«. الدرجة: مو�ضوع. 
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• حديث: »ثالثة لي�س عليهم ح�ضاب فيما طعموا اإذا كان حالاًل: 
على  يالمون  ال  وثالثة  اهلل،  �ضبيل  يف  واملرابط  واملت�ضحر،  ال�ضائم، 
�ضوء اخللق: املري�س، وال�ضائم حتى يفطر، واالإمام العادل«. الدرجة: 

مو�ضوع. 

من  يوم  واأول  احلجة  ذي  من  يوم  اآخر  �ضام  »من  حديث:   •
جعله  ب�ضوم  امل�ضتقبلة  ال�ضنة  وافتتح  املا�ضية  ال�ضنة  ختم  فقد  املحرم 

اهلل كفارة خم�ضني �ضنة«. الدرجة: مو�ضوع.

• حديث: »من �ضلى يف اآخر جمعة من رم�ضان اخلم�س �ضلوات 
�ضنته«.  �ضالة  من  به  اأخ��ل  ما  عنه  ق�ضت  والليلة  اليوم  يف  املفرو�ضة 

الدرجة: مو�ضوع.

ا  بيا�ضً اأ�ضد  ماوؤه  رجب،  له:  يقال  نهًرا  اجلنة  يف  »اإن  • حديث: 
من  اهلل  �ضقاه  رجب  من  يوًما  �ضام  من  الع�ضل،  من  واأحلى  اللنب،  من 

ذلك النهر«. الدرجة: مو�ضوع. 

عينه«.  ترمد  مل  عا�ضوراء  يوم  باالإثمد  اكتحل  »من  حديث:   •
الدرجة: مو�ضوع. 

مو�ضوع. الدرجة:  بالتهليل«.  العيدين  »زينوا  • حديث: 
�ضنة  قال:  االأ�ضاحي  هذه  ما  اهلل  ر�ضول  يا  »قالوا:  حديث:   •
�ضعرة  بكل  ق��ال:  اهلل؟  ر�ضول  يا  فيها  فمالنا  قالوا:  اإبراهيم.  اأبيكم 
ح�ضنة. قالوا: فال�ضوف قال: بكل �ضعرة من ال�ضوف ح�ضنة«. الدرجة: 

مو�ضوع.
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• حديث: »احلج قبل التزوج«. . ويف لفظ: »احلج قبل التزويج«.. 
وقد روي هذا احلديث بلفظ اآخر هو: »من تزوج قبل اأن يحج فقد بداأ 

باملع�ضية«. الدرجة: مو�ضوع.

• حديث: »اإذا لقيت احلاج ف�ضلم عليه و�ضافحه، ومره فلي�ضتغفر 
لك فاإنه مغفور له«. الدرجة: مو�ضوع. 

ثالثني  اأجر  وللراكب  حجة،  �ضبعني  اأجر  »للما�ضي  حديث:   •
حجة«. الدرجة: مو�ضوع. 

بها  ي�ضافح  االأر���س  يف  اهلل  ميني  االأ�ضود  »احلجر  حديث:   •
عباده«. الدرجة: مو�ضوع 

اهلل  ر�ضول  مر  قال:  عنه  اهلل  ر�ضي  عبا�س  ابن  »عن  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص بح�ضان بن ثابت وقد ر�س فناء اأطمه ومعه اأ�ضحابه �ضماطني وجارية 
لهم يقال لها: �ضرين معها مزهرها، تختلف بني ال�ضماطني بني القوم 
وهي تغنيهم، فلما مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل ياأمرهم ومل ينههم. فانتهى اإليها 
فتب�ضم  لهوت من حرج.  • اإن  ويحكما  علي  غنائها: هل  تقول يف  وهي 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: ال حرج اإن �ضاء اهلل«. ويف لفظ: »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ضمع 
لهوت من حرج؟ ف�ضحك  اإن  ويحكم  علي  غنائها: هل  تقول يف  ام��راأة 

وقال: ال حرج اإن �ضاء اهلل«. الدرجة: مو�ضوع. 

مو�ضوع.  الدرجة:  ال�ضبحة«.  املذكرة  »نعم  • حديث: 

• حديث: »من ولد له مولود ف�ضماه حممًدا تربًكا كان هو ومولوده 
يف اجلنة«. الدرجة: مو�ضوع. 
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مو�ضوع.  الدرجة:  �ضهادة«.  الغريب  »موت  • حديث: 

العر�س«.  منه  يهتز  الطالق  فاإن  تطلقوا،  وال  »تزوجوا  • حديث: 
الدرجة: مو�ضوع. 

• حديث: »اإذا خطب اأحدكم املراأة وهو يخ�ضب بال�ضواد فليعلمها 
اأنه يخ�ضب«. الدرجة: مو�ضوع.

»قلب  اآخر:  لفظ  ويف  احل��الوة«.  يحب  حلو  »املوؤمن  حديث:   •
املوؤمن حلو يحب احلالوة«. الدرجة: مو�ضوع. 

من  »اإن  لفظ:  ويف  باأنثى«.  تبكريها  املراأة  مين  »من  • حديث: 
بركة املراأة تبكريها باالأنثى«. الدرجة: مو�ضوع.

• حديث: »ال ت�ضكنوهن الغرف، وال تعلمونهن الكتابة، وعلموهن 
املغزل و�ضورة النور«. الدرجة: مو�ضوع.

ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اتخذ  النبي  اإىل  الوح�ضة  ف�ضكا  رجل  »جاء  • حديث: 
زوج حمام يوؤن�ضك بالليل«. الدرجة: مو�ضوع.

• حديث: »اإن ابنتي فاطمة حوراء اآدمية، مل حت�س، ومل تطمث، 
الدرجة:  ال��ن��ار«.  من  وحمبيها  فطمها  اهلل  الأن  فاطمة  �ضماها  واإمن��ا 

مو�ضوع. 

مو�ضوع. الدرجة:  مبارك«.  فاإنه  بالعقيق  »تختموا  • حديث: 

اأوى اإىل فرا�ضه فقال: احلمد هلل الذي عال فقهر،  • حديث: »من 
وبطن فخرب، وملك فقدر، واحلمد هلل الذي يحيي املوتى وهو على كل 
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�ضيء قدير، خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأمه«. الدرجة: مو�ضوع.

اترك  ثم  �ضبًعا،  و�ضاحبه  �ضبًعا،  واأدبه  �ضبًعا،  »العبه  • حديث: 
حبله على غاربه«. الدرجة: لي�س بحديث. 

مو�ضوع.  الدرجة:  اِلغل«  من  اأماٌن  الرقبة  »م�ضح  • حديث: 

اإىل  ينظر  فال  جاريته  اأو  زوجته  اأحدكم  جامع  »اإذا  • حديث: 
فرجها؛ فاإن ذلك يورث العمى«. الدرجة: مو�ضوع. 

من  �ضرًتا  باأمهاتهم  القيامة  يوم  النا�س  اهلل  »يدعو  حديث:   •
اهلل عليهم«. الدرجة: مو�ضوع.

وما  اهلل،  ر�ضول  يا  فقيل:  الدمن،  وخ�ضراء  »اإياكم  حديث:   •
ال  الدرجة:  ال�ضوء«.  املنبت  يف  احل�ضناء  امل��راأة  قال:  الدمن؟  خ�ضراء 

ي�ضح. 

لنطفكم،  واختاروا  واأنكحوهم،  االأكفاء،  اإىل  »انكحوا  • حديث: 
واإياكم والزجن؛ فاإنه خلق م�ضوه« الدرجة: مو�ضوع. 

ناولني  اللهم  اليدين:  غ�ضل  الو�ضوء:  عند  يقال  »ما  • حديث: 
بال�ضهادة،  بالنطق  ل�ضاين  ثبت  اللهم  امل�ضم�ض��ة:  باليمني،  الكتاب 
اللهم  اال�ضتنث����ار:  اجل��ن��ة،  رائ��ح��ة  ا�ضتن�ضقني  اللهم  اال�ضتن�ض��اق: 
ت�ضود  يوم  وجهي  بي�س  اللهم  الوجه:  غ�ضل  الزقوم،  رائحة  جنيني من 
الوجوه وتبي�س الوجوه، غ�ضل اليدين اإىل املرفقني: الي�د اليمن��ى: اللهم 
اأ�ضحاب  اللهم جنني من  الي�ض�رى:  الي�د  اليمني،  اأ�ضحاب  اجعلني من 
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ردين  اللهم  النار،  من  رقبتي  اعتق  اللهم  الراأ�س:  م�ضح  عند  ال�ضمال، 
مرد املوؤمنني، غ�ضل الرجلني: اللهم ال تزل قدمي عن الطريق امل�ضتقيم«. 

الدرجة: باطل. 

خوف  من  اأ�ضلموا  اأ�ضحابي  فاإن  اأ�ضحابي،  ت�ضبوا  »ال  • حديث: 
اهلل، واأ�ضلم النا�س من خوف ال�ضيف«. الدرجة: لي�س بحديث. 

اأبي  بن  علي  االإم��ام  املوؤمنني  اأمري  اإىل  رجل  »جاء  حديث:   •
فاأجبني،  م�ضائل  اأربع  عن  �ضاأ�ضاألك  فقال:   - عنه  اهلل  ر�ضي   - طالب 
ما هو الواجب وما هو االأوجب؟ وما هو القريب وما هو االأقرب؟ وما هو 
العجيب وما هو االأعجب؟ وما هو ال�ضعب وما هو االأ�ضعب؟ فقال اأمري 
املوؤمنني: الواجب: طاعة اهلل، واالأوجب: ترك الذنوب، واأما القريب فهو 
منها  واالأعجب  فالدنيا،  العجيب  اأما  املوت،  هو  واالأقرب  القيامة،  يوم 
زاد«  بال  الذهاب  منه  واالأ�ضعب  القرب،  فهو  ال�ضعب  اأما  الدنيا،  حب 

الدرجة: مو�ضوع وموجود يف كتب ال�ضيعة الراف�ضة.

اإلهي  اأنت  عظيم  يا  عظيم  يا  االإفطار:  عند  قال  »من  • حديث: 
اإال  العظيم  الذنب  يغفر  ال  فاإنه  العظيم،  الذنب  اغفر  غ��ريك،  اإل��ه  ال 

العظيم، اإال و خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأمه« الدرجة: مو�ضوع.

امللعون، يعني: مروان  امللعون بن  الوزغ،  الوزغ بن  • حديث: »هو 
ابن احلكم« الدرجة: مو�ضوع.

الدرجة: مل جنده  النار، احلاقد واحلا�ضد«  »اثنان يف  • حديث: 
يف كتب ال�ضنة. 
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اآدم،  ابن  اأبتلع  رب  يا  دعني  االأر�س:  تقول  يوم  »كل  • حديث: 
اأغ��رق  دعني  ي��ارب  البحار:  وتقول  ي�ضكرك،  ومل  رزق��ك  من  اأك��ل  اإن��ه 
يا رب دعني  وتقول اجلبال:  ي�ضكرك،  اأكل من رزقك ومل  اإنه  اآدم  ابن 
اأطبق على ابن اآدم اإنه اأكل من رزقك ومل ي�ضكرك، وتقول ال�ضماء: يا رب 
دعني اأنزل ك�ضًفا على ابن اآدم اإنه اأكل من رزقك ومل ي�ضكرك، فيقول 
اهلل عز وجل لهم: يا خملوقاتي اأاأنتم خلقتموهم؟ يقولون: ال يا ربنا، قال 
اهلل: لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوين وعبادي من تاب اإل منهم فاأنا 
حبيبهم، ومن مل يتب فاأنا طبيبهم، واأنا اإليهم اأرحم من االأم باأوالدها، 
ذهب  ومن  بالتائبني،  مرحًبا  بعيد  من  تلقيته  تائًبا  منهم  جاءين  فمن 
منهم عا�ضًيا ناديته من قريب اإىل اأين تذهب؟ اأوجدت رًبا غريي؟ اأم 

وجدت رحيًما �ضواي؟«. الدرجة: لي�س بحديث. 

يا  له  يقول  عنه  اهلل  ر�ضي  بكر  اأبي  اإىل  بالل  »ذهب  • حديث: 
خليفة ر�ضول اهلل، اإين �ضمعت ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: اأف�ضل عمل املوؤمن 
اجلهاد يف �ضبيل اهلل، قال له اأبو بكر: فما ت�ضاء يا بالل؟ قال:اأردت اأن 
اأرابط يف �ضبيل اهلل حتى اأموت، قال اأبو بكر: ومن يوؤذن لنا؟ قال بالل 
ملسو هيلع هللا ىلص، قال  اأوؤذن الأحد بعد ر�ضول اهلل  وعيناه تفي�ضان من الدمع: اإين ال 
اأبو بكر: بل ابق واأذن لنا يا بالل، قال بالل: اإن كنت قد اأعتقتني الأكون 
لك فليكن ما تريد، واإن كنت اأعتقتني هلل فدعني وما اأعتقتني له، قال 
اأعتقتك هلل يا بالل، ف�ضافر اإىل ال�ضام حيث بقي مرابًطا  اأبو بكر: بل 
وجماهًدا يقول عن نف�ضه: مل اأطق اأن اأبقى يف املدينة بعد وفاة الر�ضول 
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ملسو هيلع هللا ىلص، وكان اإذا اأراد اأن يوؤذن وجاء اإىل: اأ�ضهد اأن حممًدا ر�ضول اهلل تخنقه 
َعرْبته، فيبكي، فم�ضى اإىل ال�ضام وذهب مع املجاهدين، وبعد �ضنني راأى 
اآن  ما  ب��الل؟  يا  اجلفوة  هذه  ما  يقول:  وهو  منامه  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بالل 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فاأتى قرب  املدينة،  اإىل  فانتبه حزيًنا، فركب  اأن تزورنا؟  لك 
وجعل يبكي عنده، ويتمّرغ عليه، فاأقبل احل�ضن واحل�ضني فجعل يقبلهما 
وي�ضمهما فقاال له: ن�ضتهي اأن توؤذن يف ال�ضحر، فعال �ضطح امل�ضجد فلّما 
اإال  اإله  اأن ال  اأ�ضهد  اأكرب، ارجّتت املدينة فلّما قال:  اأكرب اهلل  قال: اهلل 
اأ�ضهد اأن حممًدا ر�ضول اهلل، خرج الن�ضاء  اهلل زادت رّجتها فلّما قال: 
من خدورهّن، فما روؤي يوٌم اأكرث باكًيا وباكية من ذلك اليوم، وعندما 
زار ال�ضام اأمري املوؤمنني عمر - ر�ضي اهلل عنه - تو�ضل امل�ضلمون اإليه اأن 
يحمل بالاًل على اأن يوؤذن لهم �ضالة واحدة، ودعا اأمري املوؤمنني بالاًل، 
وقد حان وقت ال�ضالة، ورجاه اأن يوؤذن لهم، و�ضعد بالل، واأذن، فبكى 
ملسو هيلع هللا ىلص وبالل يوؤذن، بكوا كما مل  ال�ضحابة الذين كانوا اأدركوا ر�ضول اهلل 
اأ�ضدهم بكاء، وعند وفاته تبكي زوجته  اأبًدا، وكان عمر  يبكوا من قبل 
بجواره، فيقول: ال تبكي، غًدا نلقى االأحبة، حممًدا و�ضحبه«. الدرجة: 

مو�ضوع وموجود يف كتب الت�ضوف.

اهلل  ر�ضول  على  وفدت  قال:  احلارث  بن  �ضويد  »عن  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص �ضابع �ضبعة من قومي، فلما دخلنا عليه وكلمناه فاأعجبه ما راأى من 
�ضمتنا وزينا، فقال: ما اأنتم؟ قلنا موؤمنني، فتب�ضم ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: 
فقلنا:  �ضويد:  قال  واإميانكم؟  قولكم  حقيقة  فما  حقيقة،  قول  لكل  اإن 
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نوؤمن بها، وخم�س  اأن  اأمرتنا ر�ضلك  خم�س ع�ضرة خ�ضلة، خم�س منها 
منها اأمرتنا ر�ضلك اأن نعمل بها، وخم�س منها تخلقنا بها يف اجلاهلية، 
فنحن عليها اإال اأن تكره منها �ضيًئا، فقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: وما اخلم�س 
اأن توؤمنوا بها؟ قلنا: اأمرتنا ر�ضلك اأن نوؤمن باهلل،  التي اأمرتكم ر�ضلي 
التي  اخلم�س  وما  قال:  امل��وت.  بعد  والبعث  ور�ضله،  وكتبه،  ومالئكته، 
اأمرتكم اأن تعملوا بها؟ قلنا: اأمرتنا ر�ضلك اأن نقول: ال اإله اإال اهلل، ونقيم 
ال�ضالة، ونوؤتي الزكاة، ون�ضوم رم�ضان، ونحج البيت من ا�ضتطاع اإليه 
�ضبياًل. قال: وما اخلم�س التي تخلقتم بها اأنتم يف اجلاهلية؟ قلنا: ال�ضكر 
عند الرخاء، وال�ضرب عند البالء، وال�ضدق يف مواطن اللقاء، والر�ضى 
مبر الق�ضاء، وال�ضرب عند �ضماتة االأعداء.فقال عليه ال�ضالة وال�ضالم: 
يا لها من خم�س، واأنا اأزيدكم خم�ًضا، فتعودون من عندي بع�ضرين: ال 
جتمعوا ماال تاأكلون، وال تبنوا ماال ت�ضكنون، وال تتناف�ضوا يف �ضيء اأنتم 
عليه  فيما  وارغبوا  ترجعون،  اإليه  الذي  اهلل  واتقوا  راحلون،  عنه غداً  
تقدمون يوم القيامة. وعندما ذهبوا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: علماء حكماء كادوا 

من �ضدقهم اأن يكونوا اأنبياء«. الدرجة: منكر. 

عنه  اهلل  ر�ضي  االأزدي  حوالة  بن  اهلل  عبد  »ع��ن  حديث:   •
تبقى  اأن��ك  علمت  فلو  فيه،  اأك��ون  بلًدا  ل  خر  اهلل  ر�ضول  يا  ق��ال:  اأن��ه 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  راأى  فلما  ثالًثا.  بال�ضام  عليك   : قال  قربك.  على  اخرت  مل 
كراهيته اإياها قال: هل تدري ما يقول اهلل يف ال�ضام؟ اإن اهلل يقول: يا 
�ضام اأنت �ضفوتي من بالدي، اأدخل فيك خريتي من عبادي، اأنت �ضوط 
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واإليك  االأندر،  اأنت  تبقي وال تذر،  الذي ال  اأنت  نقمتي، و�ضوط عذابي، 
)عليك( املح�ضر، وراأيت ليلة اأ�ضري بي عموًدا اأبي�س كاأنه لوؤلوؤة حتمله 
املالئكة، قلت: ما حتملون؟ قال: عمود االإ�ضالم اأمرنا اأن ن�ضعه بال�ضام، 
وبينا اأنا نائم اإذ راأيت الكتاب اختل�س من حتت و�ضادتي، فظننت اأن اهلل 
قد تخلى من اأهل االأر�س، فاأتبعته ب�ضري، فاإذا هو نور بني يدي حتى 
و�ضع بال�ضام، فمن اأبى فليلحق بيمنه، ولي�ضتق من غدره، فاإن اهلل قد 

تكفل ل بال�ضام«. الدرجة: ال ي�ضح بهذا اللفظ.

• حديث: »�ضاأل مو�ضى كليُم الل�ه عليه ال�ضالم قائاًل: اإذا ناداك 
عبُدك الطائع فقال لك: يا رب فماذا جتيبه؟ فقال اهلل - عز وجل - 
: لبيك عبدي، فقال مو�ضى عليه ال�ضالم: واإذا ناداك عبدك العا�ضي يا 
رب فماذا جتيبه؟ فقال اهلل عز وجل: لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك 
الطائع  اأجبت  قد  ربي  اأْي  م�ضتغرًبا:  ال�ضالم  علي�ه  مو�ضى  قال  عبدي 
بلبيّك عبدي مرًة واحدة، بينما اأعدتها ثالًثا للعا�ضي فِلم؟! فقال اهلل: 
الأن الطائع دعاين بعمله، اأما العا�ضي فقد دعاين وهو يرجو رحمتي«. 

الدرجة: ال ي�ضح وفيه نكارة. 

ملسو هيلع هللا ىلص ونحن يف �ضفة باملدينة،  اهلل  ر�ضول  علينا  »خرج  • حديث: 
اأتاه  اأمتي  راأيت رجاًل من  البارحة عجًبا،  راأيت  اإين  فقام علينا فقال: 
ملك املوت ليقب�س روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك املوت عنه، وراأيت 
رجاًل من اأمتي قد احتو�ضته ال�ضياطني، فجاء ذكر اهلل فطري ال�ضياطني 
فجاءته  ال��ع��ذاب،  مالئكة  احتو�ضته  قد  اأمتي  من  رج��اًل  وراأي��ت  عنه، 
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عط�ًضا،  يلهث  اأمتي  من  رجاًل  وراأي��ت  اأيديهم،  من  فا�ضتنقذته  �ضالته 
فاأ�ضقاه  رم�ضان  �ضهر  �ضيام  فجاءه  وط��رد،  منع  حو�س  من  دنا  كلما 
كلما  حلًقا،  حلًقا  جلو�ضا  النبيني  وراأيت  اأمتي  من  رجاًل  وراأيت  واأرواه، 
دنا اإىل حلقة طرد ومنع، فجاءه غ�ضله من اجلنابة فاأخذ بيده فاأقعده 
اإىل جنبي، وراأيت رجاًل من اأمتي من بني يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، 
وعن ميينه ظلمة، وعن ي�ضاره ظلمة، ومن فوقه ظلمة، وهو متحري فيه، 
فجاءه حجه وعمرته فا�ضتخرجاه من الظلمة واأدخاله يف النور، وراأيت 
رجاًل من اأمتي يتقي وهج النار و�ضررها، فجاءته �ضدقته ف�ضارت �ضرًتا 
بينه وبني النار، وظاًل على راأ�ضه، وراأيت رجاًل من اأمتي يكلم املوؤمنني 
كان  اإنه  املوؤمنني  مع�ضر  يا  فقالت:  لرحمه  �ضلته  فجاءته  يكلمونه،  وال 
وراأيت  و�ضافحهم،  و�ضافحوه  املوؤمنون  فكلمه  فكلموه،  لرحمه  و�ضواًل 
رجاًل من اأمتي قد احتو�ضته الزبانية، فجاءه اأمره باملعروف ونهيه عن 
وراأيت رجاًل  الرحمة،  واأدخله يف مالئكة  اأيديهم  فا�ضتنقذه من  املنكر 
من اأمتي جاثًيا على ركبتيه وبينه وبني اهلل حجاب، فجاءه ح�ضن خلقه 
فاأخذ بيده فاأدخله على اهلل عز وجل، وراأيت رجاًل من اأمتي قد ذهبت 
�ضحيفته من قبل �ضماله، فجاءه خوفه من اهلل عز وجل فاأخذ �ضحيفته 
فو�ضعها يف ميينه، وراأيت رجاًل من اأمتي خف ميزانه، فجاءه رجاوؤه من 
اهلل عز وجل فا�ضتنقذه من ذلك وم�ضى، وراأيت رجاًل من اأمتي قد هوى 
يف النار، فجاءته دمعته التي قد بكى من خ�ضية اهلل عز وجل فا�ضتنقذته 
من ذلك، وراأيت رجاًل من اأمتي قائًما على ال�ضراط يرعد كما ترعد 
ف�ضكن   - باهلل - عز وجل  ريح عا�ضف، فجاءه ح�ضن ظنه  ال�ضعفة يف 
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روعه وم�ضى، وراأيت رجاًل من اأمتي يزحف على ال�ضراط، يحبو اأحياًنا 
ويتعلق اأحياًنا، فجاءته �ضالته علّي فاأقامته على قدميه واأنقذته، وراأيت 
دونه، فجاءته  االأب��واب  اأبواب اجلنة فغلقت  اإىل  انتهى  اأمتي  رجاًل من 
الدرجة:  واأدخلته اجلنة«.  االأبواب  له  اإال اهلل ففتحت  اإله  ال  اأن  �ضهادة 

اإ�ضناده �ضعيف.

• حديث: »اأن رجال ًكان من اأهل النار، كان يحمل ذنوًبا ومعا�ضي 
 - وج��ل  عز   - اهلل  و�ضع  اأن  فبعد  اهلل،  عقاب  ي�ضتحق  جتعله  وكبائر 
اأعماله يف ميزان احل�ضنات وال�ضيئات، ليحكم على م�ضريه - تبني له 
دخوله وا�ضتحقاقه جلهنم - واأمر اهلل - عز وجل- مالئكته باأخذه اإىل 
النار فقال: خذوه اإىل النار، ف�ضار الرجل مع املالئكة يلتفت اإليهم مييًنا 
وي�ضاًرا ا�ضتعجاًبا واندها�ًضا ب�ضدمة االأمر. فقال اهلل - ملالئكته: رّدوه، 
فقال له اهلل �ضبحانه وتعاىل: عبدي، األك ح�ضنة مل جتدها؟ قال الرجل: 
ال يا رب، فقال اهلل: اأراأيت �ضيئة مل تعملها؟ قال الرجل: ال يا رب، فقال 
رب العزة: فلم تلتفت؟ فقال الرجل: ما كان هذا ظني فيك يا رب؟ فقال 
اهلل - جّل وعال - ملالئكته: اأدخلوه اجلنة« الدرجة: لي�س بحديث، وهو 

مو�ضع الق�ضا�س )اأي و�ضعه اأحد رواة الق�ض�س(.

• حديث: »قال عثمان ر�ضي اهلل عنه: وّدت الزانية لو اأن الن�ضاء 
كلهن زواين«. الدرجة: مل يثبت عن عثمان - ر�ضي اهلل عنه -.

ملسو هيلع هللا ىلص على فرا�س املوت،  اهلل  ر�ضول  �ضحابة  اأحد  »كان  • حديث: 
وهو  ويفيق  غفوة،  يف  ويذهب  جديًدا،  كان  ليته  كلمات:  بثالث  فنطق 
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يقول: ليته كان بعيًدا، ويذهب يف غفوة ويفيق وهو يقول: ليته كان كاماًل، 
ر�ضول  اإىل  عليهم  اهلل  ر�ضوان  ال�ضحابة  ذهب  روحه.  فا�ضت  وبعدها 
اإن هذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�ضول اهلل  لهم  الكلمات، فقال  لي�ضاألوه عن هذه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
الرجل يف يوم من االأيام كان مي�ضي، وكان معه ثوب قدمي، فوجد م�ضكيًنا 
ي�ضتكي من �ضدة الربد فاأعطاه الثوب، فلما ح�ضرته الوفاة، وراأى ق�ضًرا 
الأي  فقال:  ق�ضرك.  هذا  امل��وت:  مالئكة  له  فقالت  اجلنة،  ق�ضور  من 
عمل عملته؟ فقالوا له: الأنك ت�ضّدقت ذات ليلة على م�ضكني بثوب. فقال 
اإنه كان بالًيا فما بالنا لو كان جديًدا، ليته كان جديًدا. وكان  الرجل: 
للم�ضجد، فحمله  اأن يذهب  يريد  ُمقعًدا  للم�ضجد، فراأى  يوم ذاهًبا  يف 
اإىل امل�ضجد، فلما ح�ضرته الوفاة، وراأى ق�ضًرا من ق�ضور اجلنة، قالت 
له مالئكة املوت: هذا ق�ضرك. فقال: الأي عمل عملته؟ فقالوا له: الأنك 
حملت ُمقعًدا لي�ضلي يف امل�ضجد. فقال الرجل: اإن امل�ضجد كان قريًبا، 
فما بالنا لو كان بعيًدا، ليته كان بعيًدا. ويف يوم من االأيام كان مي�ضي، 
وكان معه بع�س رغيف، فوجد م�ضكيًنا جائًعا فاأعطاه جزًءا منه، فلما 
ح�ضرته الوفاة وراأى ق�ضًرا من ق�ضور اجلنة، فقالت له مالئكة املوت: 
له: الأنك ت�ضّدقت ببع�س  هذا ق�ضرك، فقال الأي عمل عملته؟ فقالوا 
كان  لو  بالنا  فما  رغيف،  بع�س  كان  اإنه  الرجل:  فقال  مل�ضكني.  رغيف 

كاماًل، ليته كان كاماًل«. الدرجة: مكذوب وال يوجد يف كتب ال�ضنة. 

اهلل  ر�ضي   - االأن�ضاري  عبداهلل  بن  جابر  عن  »روي  • حديث: 
عنه - قال: دخلُت على ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يف اآخر جمعة من �ضهر رم�ضان، 
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ر بي قال ل: يا جابر هذه اآخر جمعة من �ضهر رم�ضان فودعه  فلما َب�ضُ
اإياه، فاإن جعلته فاجعلني  العهد من �ضيامنا  اآخر  اللهم ال جتعله  وقل: 
مرحوًما وال جتعلني حمروًما. فاإنه من قال ذلك ظفر باإحدى احُل�ضنيني، 
اإما ببلوغ �ضهر رم�ضان، واإما بغفران اهلل ورحمته«. الدرجة: ال يوجد يف 

كتب ال�ضنة وهو موجود يف كتب ال�ضيعة الراف�ضة.

له.  اأ�ضل  ال  باطل،  الدرجة:  رحمة«.  اأمتي  »اختالف  • حديث: 

الدرجة:  لناله«  العر�س  وراء  املرء مبا  تعلقت همة  »لو  • حديث: 
لي�س بحديث. 

• حديث: »�ضئل ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: لو نفذ اخلري باجلزيرة اأين نذهب 
يا ر�ضول اهلل؟ قال: اذهبوا اإىل اليمن. قالوا: لو نفذ اخلري باليمن اأين 
نذهب؟ قال: اذهبوا اإىل ال�ضام. قالوا: اإن نفذ اخلري بال�ضام اأين نذهب؟ 
قال: اذهبوا اإىل العراق. قالوا: اإن نفذ اخلري بالعراق اأين نذهب؟ قال 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اإن فيه خرًيا لن ينفذ اإىل يوم الدين«. الدرجة: مل جنده 

يف كتب ال�ضنة. 

�ضمع  اأن��ه  عنهما  اهلل  ر�ضي  عبا�س  ابن  عن  »روي  حديث:   •
احلول  اإىل  احل��ول  من  وتزين  لتبخر  اجلنة  اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول 
اأول ليلة من �ضهر رم�ضان هبت ريح  لدخول �ضهر رم�ضان، فاإذا كانت 
من حتت العر�س يقال لها املثرية، فت�ضفق ورق اأ�ضجار اجلنان، وحلق 
اأح�ضن منه. فتربز  ال�ضامعون  ي�ضمع  لذلك طنني مل  في�ضمع  امل�ضاريع، 
احلور العني حتى يقفن بني �ضرف اجلنة. فينادين: هل من خاطب اإىل 
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الليلة؟  ما هذه  اجلنة  ر�ضوان  يا  العني:  احلور  يقلن  ثم  فيزوجه؟  اهلل 
فتحت  رم�ضان،  �ضهر  من  ليلة  اأول  هذه  يقول:  ثم  بالتلبية  فيجيبهن 
اأبواب اجلنة لل�ضائمني من اأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ويقول اهلل - عز وجل 
- : يا ر�ضوان، افتح اأبواب اجلنان، ويا مالك اأغلق اأبواب اجلحيم عن 
االأر�س فا�ضفد  اإىل  ويا جربائيل اهبط  ملسو هيلع هللا ىلص،  اأحمد  اأمة  ال�ضائمني من 
مردة ال�ضياطني وغلهم باالأغالل ثم اقذفهم يف البحار حتى ال يف�ضدوا 
ملسو هيلع هللا ىلص �ضيامهم، قال: ويقول اهلل عز وجل يف كل  اأمة حممد حبيبي  على 
ليلة من �ضهر رم�ضان ملناد ينادي ثالث مرات: هل من �ضائل فاأعطيه 
�ضوؤله؟ هل من تائب فاأتوب عليه؟ هل من م�ضتغفر فاأغفر له؟ من يقر�س 
املليء غري العدوم، والويف غري الظلوم؟ قال: وهلل عز وجل يف كل يوم من 
�ضهر رم�ضان عند االإفطار األف األف عتيق من النار كلهم قد ا�ضتوجبوا 
النار، فاإذا كان اآخر يوم من �ضهر رم�ضان اأعتق اهلل يف ذلك اليوم بقدر 
ما اأعتق من اأول ال�ضهر اإىل اآخره، واإذا كانت ليلة القدر ياأمر اهلل - عز 
وجل - جربائيل عليه ال�ضالم فيهبط يف كبكبة من املالئكة ومعهم لواء 
اأخ�ضر، فريكزوا اللواء على ظهر الكعبة، وله مائة جناح، منها جناحان 
فيجاوزان  الليلة  تلك  يف  فين�ضرهما  الليلة،  تلك  يف  اإال  ين�ضرهما  ال 
امل�ضرق اإىل املغرب، فيحث جربائيل عليه ال�ضالم املالئكة يف هذه الليلة 
في�ضلمون على كل قائم وقاعد، وم�ضل وذاكر، وي�ضافحونهم، ويوؤمنون 
على دعائهم حتى يطلع الفجر. فاإذا طلع الفجر ينادي جربائيل عليه 
فما  جربائيل  يا  فيقولون:  الرحيل.  الرحيل  املالئكة،  معا�ضر  ال�ضالم: 
�ضنع اهلل يف حوائج املوؤمنني من اأمة اأحمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ فيقول: نظر اهلل اإليهم 
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يف هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم اإال اأربعة. فقلنا: يا ر�ضول اهلل، من 
هم؟ قال: رجل مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع رحم، وم�ضاحن. قلنا 
الفطر  ليلة  فاإذا كانت  امل�ضاحن؟ قال: هو امل�ضارم.  يا ر�ضول اهلل، ما 
بعث اهلل عز  الفطر  كانت غداة  فاإذا  ليلة اجلائزة،  الليلة  تلك  �ضميت 
اأفواه  على  فيقومون  االأر���س،  اإىل  فيهبطون  بالد،  كل  املالئكة يف  وجل 
ال�ضكك، فينادون ب�ضوت ي�ضمع من خلق اهلل عز وجل اإال اجلن واالإن�س، 
اإىل رب كرمي، يعطي اجلزيل، ويعفو  اأمة حممد، اخرجوا  فيقولون: يا 
عن العظيم، فاإذا برزوا اإىل م�ضالهم يقول اهلل عز وجل للمالئكة: ما 
جزاء االأجري اإذا عمل عمله؟ قال: فتقول املالئكة: اإلهنا و�ضيدنا، جزاوؤه 
اأ�ضهدكم يا مالئكتي اأين قد جعلت  اأن توفيه اأجره. قال: فيقول: فاإين 
ويقول:  ومغفرتي.  ر�ضاي  وقيامهم  رم�ضان  �ضهر  �ضيامهم  من  ثوابهم 
�ضيًئا يف جمعكم  اليوم  ت�ضاألوين  ال  �ضلوين فوعزتي وجالل  يا عبادي، 
الأ�ضرتن  فوعزتي  لكم،  نظرت  اإال  لدنياكم  وال  اأعطيتكم،  اإال  الآخرتكم 
عليكم عرثاتكم ما راقبتموين، وعزتي وجالل ال اأخزيكم وال اأف�ضحكم 
بني اأ�ضحاب احلدود، وان�ضرفوا مغفوًرا لكم، قد اأر�ضيتموين ور�ضيت 
عنكم، فتفرح املالئكة وت�ضتب�ضر مبا يعطي اهلل - عز وجل - هذه االأمة 

اإذا اأفطروا من �ضهر رم�ضان «. الدرجة: ال ي�ضح. 

 :  - اآبائه عن علي - ر�ضي اهلل عنه  الر�ضا عن  • حديث: »عن 
اأن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطبنا ذات يوم يف اآخر جمعة من �ضهر �ضعبان فقال: 
اأيها النا�س انه قد اأقبل اإليكم �ضهر اهلل بالربكة والرحمة واملغفرة، �ضهر 
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هو عند اهلل اأف�ضل ال�ضهور، واأيامه اأف�ضل االأيام، ولياليه اأف�ضل الليال، 
و�ضاعاته اأف�ضل ال�ضاعات. هو �ضهر دعيتم فيه اإىل �ضيافة اهلل، وجعلتم 
عبادة،  فيه  ونومكم  ت�ضبيح،  فيه  اأنفا�ضكم  اهلل،  كرامة  اأه��ل  من  فيه 
وعملكم فيه مقبول، ودعاوؤكم فيه م�ضتجاب. فا�ضاألوا اهلل ربكم بنيات 
�ضادقة، وقلوب طاهرة اأن يوفقكم ل�ضيامه وتالوة كتابه، فاإن ال�ضقي كل 
ال�ضقي من حرم غفران اهلل يف هذا ال�ضهر العظيم، واذكروا بجوعكم 
فقرائكم  على  وت�ضدقوا  وعط�ضه،  القيامة  ي��وم  ج��وع  فيه  وعط�ضكم 
اأرحامكم،  و�ضلوا  �ضغاركم،  وارحموا  كباركم،  ووق��روا  وم�ضاكينكم، 
وعما  اأب�ضاركم،  اإليه  النظر  يحل  ال  عما  وغ�ضوا  األ�ضنتكم،  واحفظوا 
ال يحل اال�ضتماع اإليه اأ�ضماعكم، وحتننوا على اأيتام النا�س يتحنن على 
اأيتامكم. وتوبوا اإىل اهلل من ذنوبكم، وارفعوا اإليه اأيديكم بالدعاء، يف 
اأوقات �ضالتكم، فاإنها اأف�ضل ال�ضاعات ينظر اهلل فيها اإىل عباده بعني 
�ضاألوه،  اإذا  ويعطيهم  نادوه،  اإذا  ويلبيهم  ناجوه،  اإذا  يجيبهم  الرحمة، 
باأعمالكم  مرهونة  اأنف�ضكم  اإن  النا�س:  اأيها  دعوه،  اإذا  لهم  وي�ضتجيب 
ففكوها با�ضتغفاركم، وظهوركم ثقيلة من اأوزاركم، فخففوا عنها بطول 
�ضجودكم، واعملوا اأن اهلل اأق�ضم بعزته اأن ال يعذب امل�ضلني وال�ضاجدين، 
النا�س: من  اأيها  العاملني.  لرب  النا�س  يقوم  يوم  بالنار  يروعهم  واأن ال 
عتق  اهلل  عند  بذلك  له  كان  ال�ضهر  هذا  يف  موؤمًنا  �ضائًما  منكم  فطر 
رقبة، ومغفرة ملا م�ضى من ذنوبه. فقيل: يا ر�ضول اهلل ولي�س كلنا يقدر 
على ذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلص: اتقوا اهلل ولو ب�ضربة من ماء، واتقوا النار ولو ب�ضق 
ال�ضهر خلقه كان له جواز  النا�س: من ح�ضن منكم يف هذا  اأيها  مترة. 
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على ال�ضراط يوم تزل فيه االأق��دام، ومن خفف فيه عما ملكت ميينه 
يوم  غ�ضبه  عنه  اهلل  كف  �ضره  فيه  كف  ومن  ح�ضابه،  عليه  اهلل  خفف 
يلقاه، ومن اأكرم فيه يتيًما اأكرمه اهلل يوم يلقاه، ومن و�ضل فيه رحمه 
و�ضله اهلل برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته 
يوم يلقاه، ومن تطوع ب�ضالة كتب اهلل له براءة من النار، ومن اأدى فيه 
ا كان له ثواب من اأدى �ضبعني فري�ضة فيما �ضواه من ال�ضهور، ومن  فر�ضً
اأكرث فيه من ال�ضالة علّي ثقل اهلل ميزانه يوم تخف املوازين، ومن تال 
فيه اآية من القراآن كان له مثل اأجر من ختم القراآن يف غريه من ال�ضهور. 
اأيها النا�س: اإن اأبواب اجلنان يف هذا ال�ضهر مفتحة، فا�ضاألوا ربكم اأال 
عليكم،  يفتحها  اأال  اهلل  فا�ضاألوا  مغلقة  النريان  واأبواب  عليكم،  يغلقها 
وال�ضياطني مغلولة، فا�ضاألوا ربكم اأال ي�ضلطها عليكم. قال اأمري املوؤمنني 
اأف�ضل االأعمال يف  علي ر�ضي اهلل عنه: فقمت فقلت: يا ر�ضول اهلل ما 
هذا ال�ضهر؟ فقال: يا اأبا احل�ضن اأف�ضل االأعمال يف هذا ال�ضهر الورع عن 
حمارم اهلل، يقول اأمري املوؤمنني - ر�ضي اهلل عنه- : ثم بكى ر�ضول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: ما يبكيك، فقال: اأبكي ملا ي�ضتحل منك يف هذا ال�ضهر، كاأين 
بك واأنت ت�ضلي لربك وقد اتبعك اأ�ضقى االآخرين، يتبع اأ�ضقى االأولني، 
�ضقيق عاقر ناقة ثمود، ف�ضربك �ضربة على قرنك فخ�ضب منها حليتك 
فقلت: يا ر�ضول اهلل، وذلك يف �ضالمة من ديني؟ فقال: نعم يف �ضالمة 
من دينك. ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: يا علي اأنت مني كنف�ضي، حربك حربي، و�ضلمك 
ال  الدرجة:  جفاين«.  فقد  جفاك  ومن  اأحبني،  فقد  اأحبك  من  �ضلمي، 

يوجد يف كتب ال�ضنة، وهو من اأحاديث ال�ضيعة الراف�ضة.
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• حديث: »من طاف بالبيت اأ�ضبوًعا، و�ضلى خلف املقام ركعتني، 
ال  ال��درج��ة:  بلغت«.  ما  بالغة  ذنوبه  له  غفرت  زم��زم  م��اء  من  و�ضرب 

ي�ضح.

الدرجة:  باملع�ضية«.  بداأ  اأن يحج فقد  قبل  تزوج  • حديث: »من 
مو�ضوع.

والكوفة  الدين،  معدن  واملدينة  ال�ضرف،  اآية  »مكة  حديث:   •
االأب��رار،  معدن  وال�ضام  العابدين،  فخر  والب�ضرة  االإ�ضالم،  ف�ضطاط 
يف  والزنا  اإبلي�س،  مراد  وال�ضند  وم�ضتقره،  وكهفه  اإبلي�س  ع�س  وم�ضر 
واجلزيرة معدن  مبارك،  منزل  والبحرين  النوبة،  وال�ضدق يف  الزجن، 
من  واالأئمة  ال��رزق،  يعدوهم  وال  رقيقة  اأفئدتهم  اليمن  واأه��ل  الفتك، 

قري�س، و�ضادة النا�س بنو ها�ضم«. الدرجة: مو�ضوع.

اأ�ضافه  ه  اأنَّ  ،  - عنهما  اهلل  ر�ضي   - عمر  اْبن  »عن  حديث:   •
كان  فلّما  فيه،  نام  ��ذي  الَّ منزله  يف  واأنامه  عمر،  ابن  فاأكرمه  اأعمى، 
اأ فاأ�ضبغ و�ضوءه، و�ضلَّى ركعتني، ثم  يف جوف اللَّيل قام ابن عمر فتو�ضّ
ا رجع ابن عمر اإىل م�ضجعه، قام االأعمى  دعا بدعاٍء فهمه االأعمى، فلمَّ
اأ فاأ�ضبغ و�ضوءه، ثم �ضلى ركعتني، ثمَّ  اإىل ف�ضل و�ضوء ابن عمر، فتو�ضَّ
عاء الَّذي فهمه، فرد اهللَّ عليه ب�ضره، ف�ضهد االأعمى مع  دعا بذلك الدُّ
ابن عمر ال�ضبح ب�ضرًيا، فلما �ضلى ال�ضبح، قال الْبن عمر: يا اأبا عبد 
الرحمن اإين �ضمعتك البارحة تدعو بدعاء فهمته، فدعوت اهللَّ به فردَّ 
عليَّ ب�ضري، قال: وفعلت؟ قال: نعم. قال: ذلك دعاء علَّمنا ر�ضول اهللَّ 
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نيا، قال: قل: اللَّهمَّ َربَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، واأمرنا اأْن ال نعلِّم اأحًدا يدعو به من اأمر الدُّ
الية، اأَ�ْضاألك بطاعة االأرواح اّلتي اأحلقتها  االأَْرَواح اْلفانية، واالأج�ضاد ال�ضَّ
الّنافذة  وكلمتك  بعروقها،  املرتابة  االأج�ضاد  وبطاعة  اأج�ضادها،  اإىل 
فيهم، واأَخذك احلق بينهم، واخلالئق ينظرون ف�ضل ق�ضائك، يرجون 
رحمتك، ويخافون عقابك، اأن جتعل النور يف ب�ضري، واليقني يف قلبي، 
ثمَّ تدعو  َفارزقني.  ل�ضاين، وعماًل �ضاحًلا  والنهار على  باللَّْيل  وذكرك 

مبا بدا لك«. الدرجة: ال ي�ضح. 

ر�ضي   - اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  اإىل  �ضاّبان  »اأتى  • حديث: 
فاأوقفوه  البادية،  اهلل عنه - وكان يف املجل�س، وهما يقودان رجاًل من 
اأمامه  قال عمر: ما هذا؟  قالوا: يا اأمري املوؤمنني، هذا قتل اأبانا.  قال: 
بجمله يف  قتلَته؟  قال: دخل  كيف  قتلته.  قال:  نعم  اأباهم؟  قال:  اأقتلت 
اأر�ضي فزجرته، فلم ينزجر، فاأر�ضلت عليه  حجًرا، وقع على راأ�ضه فمات. 
 قال عمر: الق�ضا�س،  قال الرجل: يا اأمري املوؤمنني، اأ�ضاألك بالذي قامت 
به ال�ضماوات واالأر�س  اأن ترتكني ليلة، الأذهب اإىل زوجتي واأطفال يف 
اإليك، واهلل لي�س لهم  اأعود  البادية، فاأخربهم  باأنك  �ضوف تقتلني، ثم 
ثم  البادية،  اإىل  تذهب  اأن  يكفلك  قال عمر: من  اأنا.  ثم  اإال اهلل  عائل 
؟  ف�ضكت النا�س جميًعا، ونّك�س عمر راأ�ضه، والتفت اإىل ال�ضابني:  تعود اإَلّ
اأتعفوان عنه؟  قاال: ال، من قتل اأبانا ال بد اأن ُيقتل يا اأمري املوؤمنني.  قال 
عمر: من يكفل هذا اأيها النا�س؟  فقام اأبو ذر الغفاري ب�ضيبته، وزهده، 
و�ضدقه. وقال:  يا اأمري املوؤمنني، اأنا اأكفله.  قال عمر: هو َقَتل، قال : ولو 
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كان قاتاًل.  قال: اأتعرفه؟  قال: ما اأعرفه، قال: كيف تكفله؟  قال: راأيت 
فيه �ِضمات املوؤمنني، فعلمت اأنه ال يكذب، و�ضياأتي اإن �ضاء  اهلل،  قال عمر 
: يا اأبا ذّر، اأتظن اأنه لو تاأخر بعد ثالث اأين تاركك؟  قال: اهلل امل�ضتعان 
فيها  ُيهيئ  لياٍل،  ثالث  عمر  واأعطاه  الرجل،  املوؤمنني،  فذهب  اأمري  يا 
ليقت�س  ياأتي  ثم  بعده،  اأمرهم  وينظر يف  واأهله،  وُيودع  اأطفاله  نف�ضه، 
عًدا،  االأي��ام  َيُعّد  املوعد،  عمر  ين�س  لياٍل مل  ثالث  وبعد  قتل،  الأنه  منه 
واجتمع  ال�ضابان،  فجاء  جامعة،  ال�ضالة  املدينة:  الع�ضر نادى  يف  ويف 
النا�س، واأتى اأبو  ذر  وجل�س اأمام عمر، قال عمر: اأين الرجل؟ قال: ما 
ال�ضم�س، وكاأنها متر �ضريعة  اإىل  اأبو ذر  ت  املوؤمنني.  وتلَفّ اأمري  يا  اأدري 
على غري عادتها، و�ضكت ال�ضحابة واجمني، عليهم من التاأثر ماال يعلمه 
ياأتي، فكرّب عمر، وكرّب  واإذا بالرجل  اإال اهلل.    وقبل الغروب بلحظات، 
امل�ضلمون معه.  فقال عمر: اأيها الرجل اأما اإنك لو بقيت يف باديتك، ما 
علَيّ  ما  واهلل  املوؤمنني،  اأمري  يا  مكانك!!  قال:  عرفنا  بك،  وما  �ضعرنا 
منك، ولكن علَيّ من الذي يعلم ال�ضَرّ واأخفى، ها اأنا يا اأمري املوؤمنني، 
تركت اأطفال كفراخ  الطري، ال ماء، وال �ضجر يف البادية، وجئُت الأُقتل، 
النا�س. ف�ضاأل عمر بن  بالعهد من  الوفاء  اأن يقال: لقد ذهب  وخ�ضيت 
اخلطاب اأبا ذر: ملاذا �ضمنته؟ فقال اأبو ذر: خ�ضيت اأن يقال: لقد ذهب 
وهما  تريان؟  قاال  ماذا  لل�ضابني:  وقال  عمر  النا�س.  فوقف  من  اخلري 
يقال:  اأن  وقالوا: نخ�ضى  املوؤمنني ل�ضدقه،  اأمري  يا  يبكيان: عفونا عنه 
على  ت�ضيل  ودموعه  اأك��رب،  اهلل  النا�س.  قال عمر:  من  العفو  لقد ذهب 

حليته«. الدرجة: مل جندها يف كتب االآثار .
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• حديث: »اأربعة ال اأمان لهم: الدهر ولو �ضفا، واملراأة ولو طالت 
ع�ضرتها، واملال ولو كرث، وال�ضلطان ولو قرب«. الدرجة: لي�س له اأ�ضل.

عنه  اهلل  ر�ضي   - االأن�ضاري  اهلل  عبد  بن  جابر  »عن  • حديث: 
رجاًل  ف��راأى  عنه-  اهلل  -ر�ضي  املوؤمنني  اأم��ري  موالنا  مع  كنت  ق��ال:   -
يا موالي  فقال:  ال�ضالة؟  تاأويل  اأتعرف  يا هذا  له:  فقال  ي�ضلي  قائًما 
وهل لل�ضالة تاأويل غري العبادة؟ فقال: اأي والذي بعث حممًدا بالنبوة، 
وما بعث اهلل نبيه باأمر من االأمور اإال وله ت�ضابه، وتاأويل، وتنزيل، وكل 
ذلك يدل على التعبد فقال له: علمني ما هو يا موالي؟ فقال -ر�ضي اهلل 
عنه-: تاأويل تكبريتك االأوىل اإىل اإحرامك: اأن تخطر يف نف�ضك اإذا قلت: 
اهلل اأكرب من اأن يو�ضف بقيام اأو قعود، ويف الثانية: اأن يو�ضف بحركة اأو 
جمود، ويف الثالثة: اأن يو�ضف بج�ضم، اأو ي�ضبه ب�ضبه، اأو يقا�س بقيا�س، 
االأمرا�س، وتخطر يف  توؤمله  اأو  االإعرا�س،  اأن حتله  الرابعة:  وتخطر يف 
اخلام�ضة: اأن يو�ضف بجوهر اأو بعر�س، اأو يحل �ضيًئا، اأو يحل فيه �ضيء، 
وتخطر يف ال�ضاد�ضة: اأن يجوز عليه ما يجوز على املحدثني من الزوال 
حتله  اأن  ال�ضابعة:  يف  وتخطر  ح��ال.  اإىل  حال  من  والتغري  واالنتقال، 
احلوا�س اخلم�س، ثم تاأويل مد عنقك يف الركوع: تخطر يف نف�ضك اآمنت 
بك ولو �ضربت عنقي، ثم تاأويل رفع راأ�ضك من الركوع اإذا قلت: �ضمع اهلل 
ملن حمده، احلمد هلل رب العاملني تاأويله: الذي اأخرجني من العدم اإىل 
الوجود. وتاأويل ال�ضجدة االأوىل: اأن تخطر يف نف�ضك واأنت �ضاجد: منها 
خلقتني. ورفع راأ�ضك تاأويله: ومنها اأخرجتني، وال�ضجدة الثانية: وفيها 
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تعيدين، ورفع راأ�ضك تخطر بقلبك: ومنها تخرجني تارة اأخرى، وتاأويل 
قعودك على جانبك االأي�ضر ورفع رجلك اليمنى وطرحك على الي�ضرى: 
وتاأويل ت�ضهدك:  الباطل،  واأمت  اأقمت احلق،  اإين  اللهم  تخطر بقلبك: 
وتاأويل  املوت،  بعد  بالبعث  واالإقرار  االإ�ضالم،  ومعاودة  االإميان،  جتديد 
قراءة التحيات متجيد الرب �ضبحانه، وتعظيمه عما قال الظاملون، ونعته 
امللحدون، وتاأويل قولك: ال�ضالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته: ترحم عن 
القيامة. ثم قال  اأمان لكم من عذاب يوم  اهلل �ضبحانه فمعناها: هذه 
اأمري املوؤمنني -ر�ضي اهلل عنه-: من مل يعلم تاأويل �ضالته هكذا فهي 
خداج، اأي ناق�ضة«. الدرجة: باطل ال اأ�ضل له، وموجود يف كتب ال�ضيعة 

الراف�ضة.

ر�ضي   - مغفل  بن  اهلل  عبد  ا�ضمه  �ضحابًيا  اأن  »يذكر  • حديث: 
حزن  وجهه  على  ظهر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  عند  جل�س  اإذا  كان   - عنه  اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص عن �ضبب حزنه ذلك الذي ال ينقطع  وكاآبة عظيمني، ف�ضاأله النبي 
اأب��ًدا، فقال: كنت يف اجلاهلية، وخرجت من عند زوجتي وهي حامل، 
وذهبت يف �ضفٍر طويل مل اأُعْد اإال بعد �ضنوات، وجئت واإذا بها قد اأجنبت 
فاأخذتها  قال:  االأطفال،  يكون  ما  كاأجمل  ال�ضبيان  تلعب بني  ل طفلة 
فقامت  واأقتلها،  �ضاأئدها  اأين  تعلم  وهي  زينيها،  زينيها،  الأمها:  وقلت 
اأمها تزينها وبها من الهمِّ ما بها، زينتها وهي تقول الأبيها: يا رجل ال 
ت�ضيع االأمانة، يا رجل ال ت�ضيع االأمانة، قال: ثم اأخذتها كاأجمل ما يكون 
االأطفال براءة وجمااًل، فخرجت بها اإىل �ضعب من ال�ضعاب، قال: وبقيت 
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يف ذلك ال�ضعب اأبحث عن بئر اأعرفها هناك، وكانت عميقة ولي�س بها 
قطرة ماء. قال: فوقفت على تلك البئر اأنظر اإىل تلك ال�ضغرية فريق 
قلبي ملا بها من براءة، لي�س لها اأي ذنب، ثم اأتذكر نكاحها و�ضفاحها؛ 
ا�ضتجمعت  ثم  قال:  اأعي�س،  العاطفتني  هاتني  بني  عليها،  قلبي  فيق�ضو 
اأنتظرها هل ماتت؟  البئر، وبقيت  واألقيت بها يف تلك  قواي، فاأخذتها 
واإذا بها تقول: يا اأبتاه، �ضيعت االأمانة، يا اأبتاه، �ضيعت االأمانة. ترددها 
تلك  ذك��رت  ما  اهلل:  ر�ضول  يا  اهلل  فو  �ضوتها،  انقطع  حتى  وت��ردده��ا 
احلادثة اإال وعالين الهم واحلزن، ومتنيت لو كنت ن�ضًيا من�ضًيا لو كان 
ذلك يف االإ�ضالم، ثم نظر اإىل النبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاإذا دموعه قد بللت حليته، 
واإذا به يقول: يا عبد اهلل، واهلل لو كنت مقيًما احلد على رجل فعل فعاًل 
يف اجلاهلية الأقمته عليك لكن االإ�ضالم يجب ما قبله«. الدرجة: لي�س له 

�ضند. 

جيد  ف��اإن��ه  باملرزجنو�س،  اأو  بالربدقو�س  »عليكم  ح��دي��ث:   •
للخ�ضام«. الدرجة: ال ي�ضح. 

موؤونته،كان  وكفاه  نفقته،  يف  فكان  يتيًما  �ضم  »من  حديث:   •
بكل  له  كان  يتيم  براأ�س  م�ضح  ومن  القيامة،  يوم  النار  من  حجاًبا  له 

�ضعرة ح�ضنة« الدرجة: مو�ضوع بهذا ال�ضياق.

اآيات املحبة يف  ملسو هيلع هللا ىلص عن  اهلل  ر�ضول  يوم  ذات  »�ضاألت  حديث:   •
اآيات قراآنية نزلت من  باأن ثمة ع�ضر  القراآن، فاأجابها الر�ضول االأكرم 
الرب اجلليل يف ذلك، واأن كل من قراأها اأو حملها كان معزًزا مكّرًما يف 
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اأعني اخللق، واإذا قراأها االإن�ضان على ماء املطر ثم غ�ضل به كان حمبوًبا 
عند كّل من راآه، واإذا قراأها على تفاحة اأو اأي طعام كان واأعطاها ملن 
يطلب حمّبته كان له ما يريد، واإذا قراأها )41( مرة على ملح ثم نرثه 
يف ماء جار وعقد القراءة على من يريد التزوج منها اأو على من تريد 
التزوج منه �ضهل اأمر الزواج باإذن اهلل تعاىل احلق، واأ�ضبح من كتبها 
اأن  روي  وقد  املع�ضر،  طّيب  الكالم،  عذب  النا�س،  لدى  عزيًزا  وحملها 
ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد قراأ هذه االآيات الع�ضر على تفاحة واأطعمها ح�ضاًنا 
كان اإىل جانبه، فلم ي�ضع احل�ضان اإال التودد والتحّبب اإىل النبي االأكرم 
القراآنية  واالآي��ات  اآن��ذاك،  العربية  ا�ضتهر خربه يف اجلزيرة  ملسو هيلع هللا ىلص، حتى 

هي: زب ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ   چچ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ ڎ ڎڈ ڈژ  رب )طه: 39 – 40( زب ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ۀہ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭڭ  ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ 
ڄ   ڄ  ڄ  زب ڦ ڦ ڦ  ڦ   )14 عمران:  )اآل  ۆ ۈ رب 
زب ڌ   )31 عمران:  )اآل  ڃ ڃڃڃ چ چ چ  چ رب  ڄ 
ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ   ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ رب )البقرة: 165( زب جب حب خبمب 

ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  زب   )30 )يو�ضف:  رب  خت  حت  جت  يب  ىب  
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ڃ چ رب )اآل عمران: 159( زب ہہ ھ ھ ھ ھ 
ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  زب   )54 )امل��ائ��دة:  رب  ے  ے 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
گ  گ  کگ  ک  کک  ڑ  زب   )188 ع��م��ران:  )اآل  رب  چ 
رب  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ 
زب ۇئ ۇئۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئىئ ىئ رب  )�س: 32 – 33( 

)ال�ضف: 13(«. الدرجة: كذب. )اأي: حديث مكذوب(.

ليلة، فارحموا  اأّول  اأ�ضّد من  ياأتي على املّيت �ضاعٌة  • حديث: »ال 
يف  يقراأ  ركعتني:  اأحدكم  فلي�ضّل  جت��دوا  مل  ف��اإن  بال�ضدقة،  موتاكم 
الثانية  ويف  مرتني،  اأح��د  اهلل  هو  قل  و  م��ّرة،  الكتاب  بفاحتة  االأوىل 
بفاحتة الكتاب مرة، و األهكم التكاثر ع�ضر مرات، وي�ضّلم ويقول: اللهم 
�ضّل على حممد واآل حممد، وابعث ثوابهما اإىل قرب ذلك امليت فالن بن 
فالن، فيبعث اهلل من �ضاعته األف ملك اإىل قربه، مع كّل ملك ثوب وحّلة، 
ويو�ّضع يف قربه من ال�ضيق اإىل يوم ينفخ يف ال�ضور، وُيعطى امل�ضّلي بعدد 
ما طلعت عليه ال�ضم�س ح�ضنات، وترفع له اأربعون درجة« الدرجة: كذب 

)اأي: حديث مكذوب(.
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متعة احلديث

يكر الكام، وتتعدد الألفاظ؛ لكن يظل خري الكام ما قل ودل.
لذا.. كان هناك العديد من الكلمات التي ا�شتطاعت ربط نف�شها بجملة، 
وي�شاهدها،  يراها،  الكل  ال�شماء،  يف  كالنجمة  فلمعت  ب�شطر،  نف�شها  ووزن 

ا ل ي�شتطيعون الو�شول اإليها. لكنهم اأي�شً
وهذا ما نق�شد به نخبة الأقوال والأفكار؛ اإذ اإن الكثري منا قد ي�شتطيع 
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اأن يتكلم، ويكتب، ويفكر، لكن قد ل ي�شل اإىل مرحلة الإبداع يف اإخراج كلمة 
ت�شتحق اأن تبقى جليل اآخر فيحفظها ويعمل بها.

وقد يلعب احلظ اأحياًنا وال�شهرة كذلك يف الهتمام بهذه املقولة دون 
تلك؛ لكن يظل الأمر هو توفيق من رب العاملن.

فمن ُذِكرت له مقولة ح�شنة فليحمد اهلل، ومن ُذِكرت عنه مقولة �شيئة 
فا يلومن اإل نف�شه.

وهنا.. علينا جميًعا اأن ل ُنخِرَج من األ�شنتنا اإل ما ي�شرنا اأن ن�شمعه ولو 
بعد حن، ول نخرج ما ي�شووؤنا ِذكره اأو تذكره ولو بعد حن؛ فرب كلمة تقول 

ل�شاحبها دعني.

وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن العبد ليتكلم 
ب��اًل يرفعه اهلل بها درج��ات، واإن العبد  بالكلمة من ر�شوان اهلل ل يلقي لها 
رواه  بها يف جهنم«.  يهوي  ب��اًل  لها  يلقي  ل  اهلل  �شخط  بالكلمة من  ليتكلم 

البخاري.
الأق���وال  ب�شاتن  م��ن  لكن  جمعنا  ال�شهية،  الفقرة  ه��ذه  يف  نحن  وه��ا 
زه��وًرا متفتحة، وثماًرا نا�شجة، ويراعن خم�شرة؛ فا تبخلن يف قراءتها 
وال�شتفادة منها، ثم تنقلنها عرب �شدى الإذاعة املدر�شية اإىل اآذان الطالبات؛ 

فهن اأمانة وم�شئولية نتحمل نحن جزًءا منها.
ونقاط  مو�شوعات،  على  مق�شمة  الفقرة  ه��ذه  اأن  اأو���ش��ح  اأن  اأود  كما 
ت�شاء، وتدع ما  اأن تقتطف منها ما  املدر�شية  الإذاع��ة  امل�شرفة على  ت�شتطيع 

ت�شاء مبا يتنا�شب مع الوقت واملقام.
كما اأ�شيف اأن هذه الأقوال املذكورة يف هذه الفقرة تظل هي اأقوال ب�شر 
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قد ي�شيبون، وقد يخطئون؛ لكن يظل للمجتهد ن�شيب، وللمق�شر عذر على 
الزلل، واهلل اأعلم بالنيات، واأعرف بخفايا الأعمال.

كما اأخ��ت��م ب��الإ���ش��ارة وك��ال��ع��ادة اإىل اأن ه��ذه ال��ف��ق��رة م��ا ه��ي اإل نقطة 
ت�شتطيع اأي طالبة اأو معلمة الإ�شافة اإليها، وذكر �شيء اآخر غري ما ذكر هنا؛ 

فنحن جميًعا يف ميدان وكما يقال: )امليدان يا حميدان(.
ون�شاأل اهلل الإخا�ض يف القول والعمل.
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من اأروع م� قيل

عباقرة  من  لكان  وعلم  رب��ي  لو  من  املجرمني  اأذك��ي��اء  يف  اإن    -
الدهر. )علي الطنطاوي(.

- االآمال العظيمة ت�ضنع االأ�ضخا�س العظماء. )توما�س اأدي�ضون(.

-  اإذا ا�ضتطعت اأن حتلم ب�ضيء ما؛ فاإنك ت�ضتطيع حتقيقه. )والت 
ديزين(.

-  اإن �ضر النجاح هو اأن تتعلم كيف ت�ضتخدم االأمل واملتعة بداّل من 
ال�ضماح لالأمل واملتعة با�ضتخدامك، فاإن فعلت �ضتتحكم يف حياتك، واإال 

فاإن احلياة هي التي �ضتتحكم فيك. )اأنتوين روبننيز(. 

-  اجتماع االإعداد والفر�ضة يولدان ما ن�ضميه باحلظ.  )اأنتوين 
روننيز(.

-  ابذل دائًما ق�ضارى جهدك.. ما تزرعه االآن �ضتح�ضده فيما 
بعد. )اأوج ماندينو(.

-  فّكر يف التميز يف كل فكرة وحركة. )بريد باجيب(.

-  اإن اأف�ضل جندي هو الذي ال يقاتل، واملقاتل املتمكن هو الذي 
ينجح بال عنف، واأعظم فاحت يك�ضب دون حرب، واأجنح مدير يقود دون 
اإ�ضدار االأوامر، واإن هذا ما ي�ضمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه 

�ضيادة الرجال. )الوت�ضور تاوتيه كينج(. 
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)ت�ضارلز  حالًكا.  الظالم  يكون  عندما  النجوم  روؤي��ة  ميكنك    -
اأ.بريد(.

-  من يع�س يف خوف، فلن يكون حًرا اأبًدا. )هوار�س(.

-  اأفعل ال�ضيء ال�ضحيح، فاإن ذلك �ضوف يجعل البع�س ممتًنا، 
بينما ينده�س الباقون. )مارك توين(.

-  اإذا مل تطرق الفر�ضة بابك، فعليك اأن جتد لها باًبا اآخر.

عائق  اأي  اإخ�ضاع  فيمكنني   ، عليَّ تتغلب  اأن  للعوائق  ميكن  ال    -
لعزميتي القوية. )ليوناردو دافن�ضي(.

يف  تفوق  لكنه  حديثه،  يف  متوا�ضع  �ضخ�س  املتفوق  ال�ضخ�س   -
اأفعاله. )كونفي�ضو(.

- دعني اأفز، ولكن اإذا مل اأ�ضتطع الفوز، فتكفيني �ضجاعة املحاولة. 
)�ضعار خا�س باالأوملبيات(. 

هم  فقط  احلكماء  لكن  الن�ضائح،  يتلقون  النا�س  من  الكثري   -
الذين ي�ضتفيدون منها. )ايرو�س(. 

ا  ا يتمتع باالإميان، له قوة تعادل ت�ضعة وت�ضعني �ضخ�ضً - اإن �ضخ�ضً
ال يوؤمنون. )جون �ضيتورات(.

- االإن�ضان العظيم هو الذي يق�ضي وقته يف احلياة يعمل �ضيئّا ما 
ليبقى اإىل ما بعد احلياة.
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- يلوم النا�س ظروفهم على ما هم فيه من حال.. لكني ال اأوؤمن 
التي  الظروف  عن  بحثوا  اأنا�س  الدنيا  هذه  يف  فالناجحون  بالظروف، 

يريدونها، فاإذا مل يجدوها �ضنعوها باأنف�ضهم. )برنارد �ضو(.

- ال تكن اأ�ضهل ما يف احلياة، وال اأ�ضعب ما فيها، ولكن كن اأنت 
احلياة يف اأ�ضمى معانيها. )علي �ضراب(.

اإليها.  نظرك  طريقة  هو  يتغري  ما  لكن  تتغري،  ال  االأ�ضياء  اإن   -
)كارلو�س كا�ضتانيدا(.

تبعد  عندما  نراها  التي  املرعبة  االأ�ضياء  تلك  هي  العقبات   -
ناظريك عن هدفك. )هرني فورد(.

ق�لوا يف البت�ض�مة
التجاعيد.  اأتتك  عب�ضت  واإذا  االأ�ضدقاء،  اأت��اك  ابت�ضمت  اإذا   -

)جورج اإليوت(. 

- رجل ال ي�ضتخدم ابت�ضامة كرجل ميتلك مليون دوالر يف البنك 
من دون �ضيكات. )لي�س جيبلن(. 

- االبت�ضامة هي انحناء يجعل كل �ضيء م�ضتقيًما. )فيلي�س ديلر(. 

)لورد  البيت.  يف  عبو�ًضا  تكون  ما  عادة  اخل��ارج  يف  االبت�ضامة   -
الفرد تين�ضون(.

- التجاعيد يجب اأال ت�ضري اإال اإىل اأماكن االبت�ضامات ال�ضابقة. 
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)جورج  االإن�ضانية.  عنوان  وال�ضعور  ال�ضعور،  عنوان  االبت�ضامة   -
برنارد �ضو(.

- اإذا ابت�ضم املهزوم فقد املنت�ضر لذة الن�ضر. )وليم �ضك�ضبري(. 

)اآن��دي  حًقا.  ابت�ضمت  فقد  اجل��وار،  يف  اأح��د  وال  ابت�ضمت  اإذا   -
روين(. 

يخالفك  اأن  من  ب��داًل  يبت�ضم  اأن  رج��اًل  تقنع  اأن  امل�ضتحيل  من   -
الراأي. )مرييل �ضبارك(. 

- االبت�ضامة هي �ضوء يظهر من النافذة لي�ضري لالآخرين اإىل اأن 
القلب موجود يف املنزل.

ع�ضلة  و�ضتني  واثنتني  لتبت�ضم،  ع�ضلة  وع�ضرين  ل��ضت  حتتاج   -
لتعب�س. 

بجميل.  اإعجابك  م��ن  م��روءت��ك  على  اأدل  لقبيح  ابت�ضامتك   -
)الزخم�ضري(. 

- قبل اأن تعب�س تاأكد من عدم وجود اأية ابت�ضامات متاحة. )جيم 
بيجز(. 

- االبت�ضام هو ثاين اأف�ضل �ضيء تفعله ب�ضفتيك.

- اأف�ضل بكثري اأن تن�ضى وتبت�ضم من اأن تتذكر وحتزن. )كري�ضتينا 
روزيتي(. 
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ترتدي  كنت  ل��و  القدمية  مالب�ضك  النا�س  يالحظ  م��ا  ن���ادًرا   -
ابت�ضامة. )ل ميلدون(. 

- االبت�ضامة اأرخ�س الطرق لتغري بها مظهرك. )�ضارلز جودي(. 

 ق�لوا يف الإبداع 
اأكرث مما  تاأمل  الثقة.... ثق يف غرائزك وال  ياأتي من  االإب��داع   -

تعمل. )ريتا بروان(.

اأكرث  اأكرث تدمرًيا،  اأكرث حت�ضًرا،  اأكرث بدائية،  - املبدع هو رجل 
جنوًنا اأكرث عقالنية من اأي رجل عادي. )فرانك بروان(.

- املبدع كبري بنقاط �ضعفه، كما اأن االأملا�ضة جميلة ب�ضرخ �ضغري 
ال�ضناعي.  املا�س  ما مييزها عن  ذلك  ويف  �ضوئها،  �ضمور يف  اأو  فيها 

)غادة ال�ضمان(.

وجهد  م�ضتمر  وم���ران  جيد،  اإع���داد  م��ن  ل��ه  ب��د  ال  االإب���داع   -
عنيف يف التدريب واكت�ضاب املهارات الالزمة كي ي�ضري املرء قادًرا 
�ضاكر  )د.  معني.  جمال  يف  وحتقيقها  وت�ضكيلها  اأفكاره  بلورة  على 

عبداحلميد(.

 ال �ضيء ميكن اإبداعه من ال �ضيء. )لوكريتيو�س(. 

اإميان ي�ضاوي قوة ت�ضعة وت�ضعني معهم اهتمام.   رجل واحد معه 
)جون �ضتيوارت ميل(.
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 اإن �ضعادتي يف اإمياين واإمياين يف قلبي وقلبي ال �ضلطان عليه اإال 
اهلل. )اأ�ضماء بنت اأبي بكر ال�ضديق - ر�ضي اهلل عنهما-(.

 ما نقوله �ضيء وما نوؤمن به �ضيء اآخر.. لذلك فنحن ال نوؤمن باأي 
�ضيء، ال مي�س االإميان قلب �ضخ�س اإال اإذا كان اأول اأعماله تقدمي ماله 

وروحه يف �ضبيل االإميان. )حممد عبده(.

 بينما يجعل احلب كل �ضيٍء �ضهاًل، يجعل االإميان كل �ضيء ممكًنا. 
)هوبكتري(.

)االإمام  باالأركان.  وعمل  بالل�ضان  وقرار  بالقلب  معرفة  االإميان   
علي بن اأبي طالب(.

 املوؤمن اإذا جاع �ضرب واإذا �ضبع �ضكر. )وا�ضل بن عطاء(.

 اأحياًنا يجب اأن نوؤمن بال�ضيء حتى نراه. )رالف هود�ضون(.

 املنطق هو يد الروح الي�ضرى، اأما االإميان فيدها اليمنى. )جون 
دون(.

  قد ندرك كل ما لي�س يف اهلل، ولكن ال ن�ضتطيع اأن ندرك ما هو يف 
اهلل )لي�س كمثله �ضيء(. )�ضان اأوج�ضتني(.

باهلل  اآمنت  لتقول  ال�ضماء  تنظر يف  اأن  اإىل  ل�ضت يف حاجة  اأنت   
ولكن يكفي ما تراه حتت قدميك.. اأّية ورقة �ضجر، اأّية زهرة، اأّية ح�ضرة 

ج على االإعجاز. )اأني�س من�ضور(.  خذها وتفرَّ
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ق�لوا يف العلم واجلهل
ج على يديه جميع املهن االأخرى. ميتلك املعلم اأعظم مهنٍة؛ اإذ تتخرِّ

ل ف�ضيلٍة. يقول ربيعة: العلم و�ضيلة اإىل كِّ

يقول هرمز: اجلهل واحلمق للنف�س مبنزلة اجلوع والعط�س للبدن؛ 
الأنَّ هذين خالء للنف�س، وهذان خالٌء للبدن.

التباهي بالعلم كاجلهل به.

 يقول بع�س البلغاء: من ف�ضل علمك ا�ضتقاللك لعملك.

ج ٌ.  امللُك االأميُّ حماٌر متوَّ

الكتابة ف�ضيلة قد ال ي�ضتطيعها كل اأحد؛ لكن القراءة حق ي�ضتطيعها 
كل متعلم. )اأبو عبد اهلل(.

بالن�ضبة  الريا�ضة  مثل  للعقل  بالن�ضبة  املطالعة  اأدي�ضون:  يقول 
للج�ضم فكما ُتن�ضط الريا�ضة وحتفظ كذلك املطالعة تبقى حياة الف�ضيلة 

التي هي �ضحة العقل.

يقول بزرجمهر: من العلم اأال حتقر �ضيًئا من العلم، ومن العلم اأن 
ل جمع العلم. تف�ضِّ

وقانا اهلل �ضرَّ من مل يقراأ اإالَّ كتاًبا واحًدا.

 يقول ترلوب: عادة املطالعة هي املتعة الوحيدة التي ال زيف فيها، 
اإنَّها تدوم عندما تتال�ضى كل املتع االأخرى.
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قال اأحد ال�ضعراء: 

ُي��ع��������������اُر وال  ي��ب��������������������������اُع  ال  ك���ت���اب���ي 

ع����اُر. امل��ح��ب�����������������������������وب  اإع�������ارة  الأنَّ 

يقول هوملز: العلم لي�س عدًوا للدين واإالَّ لكان معنى الدين جهاًل.

القراءة ات�ضال، و�ضفر، ونزهة؛ ولكن من دون جوال، وال تذكرة، 
ينابيع  حقل  يف  ويتنزه  املوؤلف،  عقلية  مع  يت�ضل  القارئ  الأن  نفقة؛  وال 
التي  واملعلومة  تلمع،  التي  احلكمة  عند  الزهور  مبرج  امل�ضمى  الزهور، 
اإىل حني الرحيل عنها دون  املوؤلف يقيم فيها  بلد  اإىل  تطرب، وي�ضافر 

اإيجار وال ا�ضتئذان. )اأبو عبد اهلل(.

يقول ديقريطي�س: ينبغي اأن تاأخذ يف كل العلوم بعد اأن تنفي عن 
دها الف�ضائل، فاإنَّك اإن مل تفعل هذا مل تنتفع ب�ضيء  نف�ضك العيوب، وتعوِّ

من علمك.

 ، يقول ابن اجلوزي - رحمه اهلل -: اللذات كلُها بني ح�ضيِّ وعقليِّ
ة واأعالها النكاح وغاية اللذات العقلية العلم، فمن  فنهاية الذات احل�ضيَّ

ح�ضلت له الغايتان، فقد نال النهاية.

يقول مرفق الدين البغدادي: اأو�ضيك اأالَّ تاأخذ العلوم من الكتب 
اتهامك  تكرث  اأن  وينبغي  الفهم  ق��وة  من  بنف�ضك  وثقت  واإن  وحدها، 
واأن  العلماء،  تعر�س خواطرك على  واأن  بها،  الظن  لنف�ضك وال حت�ضن 

تطلع على ت�ضانيفهم وتتثبت وال تتعجل.
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يقول اجلاحظ: 
واع�����ًي�����ا ح�����اف�����ًظ�����ا  ت����ك����ن  مل  اإن 

ي����ن����ف����ُع. ال  ل����ل����ك����ت����ب  ف����ج����م����ع����ك 
العلم الذي ال يعرب معك الوادي، ال ُيعمر بك يف النادي. 

ل اإقبال الدنيا، على  يقول مارك توين: قليلون من ي�ضتطيعون حتمُّ
�ضواهم.

و�ضفرة من دون كتاب ال متعة  له،  ق��راءة ال ذك��رى  يوم من دون 
فيها، واأخ غري الكتاب قد مُيل، ودرهم يف كتاب ال خ�ضارة فيه. )اأبو عبد 

اهلل(.

ق�لوا يف التطور والتقدم
كل تطوير يف احل�ضارة يكون مهتًما وهو ال يزال حديًثا.)براتند 

را�ضل(.
با�ضت�ضال  وينتهي  ال�ضائدة،  للمفاهيم  بتّحٍد  ي��ب��داأ  تطور  ك��ل 

للموؤ�ض�ضات القائمة. )جورج برناند �ضو(.
اأبو التقدم. اأم االخرتاع، فاإن عدم الر�ضا هو  اإذا كانت احلاجة 

)ديفيد روكفلر(.
اختياري.  فهو  امل�ضتوى  يف  التقدم  اأما  اإلزامي،  العمر  يف  التقدم 

)�ضلز دافيز(. 
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الطريق اإىل التقدم لي�س �ضريًعا ولي�س �ضهاًل. )ماري كوري(.
لديك.  ما  بتطوير  فعليك  لديك  لي�س  ما  اخ��رتاع  ت�ضتطع  مل  اإذا 

)�ضارلز كالب كولتون(. 

ق�لوا يف الت�ريخ
اأي رجل ي�ضتطيع اأن ي�ضنع التاريخ، فقط عظيم ي�ضتطيع كتابته.

االأمة التي حتفظ تاريخها حتفظ ذاتها. )را�ضد ر�ضتم(.

يلتم�س  ومن  مطوية،  ذكريات  والعمر  حمفوظة  ذكريات  التاريخ 
اخللود يجده يف التاريخ وال يجده يف العمر؛ الأنه مي�ضي وال يعود. )حممد 

زكي عبدالقادر(.

من  الكثري  ع��ادة  تعريها  ال  والتي  التاريخ  درو���س  يف  �ضيء  اأه��م 
االهتمام هي درو�س التاريخ. )األدو�س هك�ضلي(.

التاريخ قد ال يعيد نف�ضه، ولكنه يت�ضابه كثرًيا. )مارك توين(.

هوؤالء الذين ال يتذكرون املا�ضي حمكوم عليهم باإعادته. )جورج 
�ضانتيانا(.

قلب �ضفحات الكتاب، واأمعن يف ال�ضطور، وقل: اأين كان هذا الفتى 
يعي�س؟،واأين ولد؟ واأين مات؟.. يا ترى هل خلد ذكره غري هذه الكتب!!  

)اأبو عبد اهلل(.

تاريخ العامل ميكن تلخي�ضه يف حقيقة واحدة وهي: عندما تكون 
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االأمم قوية ال تكون عادلة، وعندما ترغب يف اأن تكون عادلة تفقد قوتها. 
)�ضري وين�ضتون �ضر�ضل(.

التاريخ �ضيء مل يحدث، واملوؤرخ رجل مل يكن هناك.

الدماء وحدها هي التي حترك عجالت التاريخ. )بنيتو مو�ضليني(.

ال  املرء  اأن  التاريخ  من  نتعلم  اإننا  قال:  كان حمًقا عندما  هيجل 
ي�ضتطيع اأن يتعلم اأي �ضيء من التاريخ. )جورج برناند �ضو(.

التاريخ.  البي�ضاء يف كتب  الب�ضر هي تلك ال�ضفحات  اأيام  اأ�ضعد 
)ليوبولد فون رانك(.

من يتحكم يف املا�ضي يتحكم يف احلا�ضر، ومن يتحكم يف احلا�ضر 
يتحكم يف امل�ضتقبل. )جورج اأورويل(.

احلرب مو�ضوع مهم للموؤرخني، وال�ضالم تبعث روايته على امللل. 
)هاردي(.

ال يبدو التاريخ كتاريخ عندما تعي�س فيه. )جون جاردنز(.

التاريخ يعلم االإن�ضان الدرو�س ويجعله اأكرث وعًيا، واأقدر على اتخاذ 
اخلطوات املنا�ضبة. )عبدالرحمن منيف(.

ودائ��م  املتوقع  غري  من  ف��اإن  ه��ذا  وم��ع  نف�ضه،  يعيد  التاريخ  اإن 
احلدوث: ما مدى قدرة االإن�ضان على التعلم من التجربة؟  )جورج بارد 

�ضو(.
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رواه��ا  الأح���داث مل حت��دث  االأك��اذي��ب  م��ن  ه��و جمموعة  التاريخ 
اأ�ضخا�س مل يعا�ضروها. )جورج �ضانتيانا(.

التاريخ هو احل�ضيلة االإجمالية الأ�ضياء كان من املمكن تفاديها. 
)كونراد اأديناور(.

ق�لوا يف الثق�فة
ا�ضتثنائية.  تكون  اأن  حاولت  ما  اإذا  تعي�س  اأن  ميكنها  ال  الثقافة 

)مهامتا غاندي(.

علينا بت�ضجيع البكرتيا، فهي الثقافة الوحيدة لبع�س النا�س.

الكتابة االأدبية ناجمة عن �ضعور داخلي، لكننا ال ن�ضتطيع اأن نن�ضى 
الطالء اخلارجي املتمثل يف االطالع والثقافة. )يحيى حقي(.

الثقافة هي �ضرخة االإن�ضان يف وجه القدر. )األبري كامي(.

الدول بعدد قرائها، ولي�ضت بعدد �ضكانها. )اأبو عبد اهلل(.

العقائد.  ملرتبة  ترتفع  الفنون  من  جمموعة  عن  عبارة  الثقافة 
)توما�س وولف(.

الثقافة هي احتاد العقل مع الروح. )جواهر الل جورينج(.

الثقافة �ضيء والورني�س �ضيء اآخر. )رالف والد اإمير�ضون(.

ذاتها.  الثقافة  ي�ضك يف  لدرجة جتعله  مثقًفا  يكون  اأن  املرء  على 
)�ضمويل بتلر(.
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االأميني.  باختفاء  اجلوع  ويختفي  الثقافة،  بارتفاع  البطالة  تقل   
)اأبو عبد اهلل(.

 ق�لوا يف اجِلدال
ت�ضمع.  اأن  تعلم  ج��ي��ًدا:  متحدًثا  لت�ضبح  واح��دة  طريقة  هناك 

)كر�ضتوفر مورل(.

اإذا اأراد اهلل بقوم �ضوًءا اأعطاهم اجلدل ومنعهم العمل. )االإمام 
االأوزاعي(.

اإذا بداأ امل�ضتمع يف هز راأ�ضه موافقًة من دون اأن يتكلم فاعرف اأن 
عليك اأن تتوقف عن الكالم. )هرني ها�ضكرت(.

حني يرتفع �ضوتك يف املناق�ضة فيجب اأن تتوقف عن الكالم.

اجلدال من املمكن جتنبه؛ فدائًما ما يكون �ضوقًيا وغالًبا ما يكون 
مقنًعا. )اأو�ضكار وايلد(.

اجلدال مثل الطرق الفرعية، ال تعرف اأبًدا اإىل اأين �ضتو�ضلك.

ال تتجادل اأبًدا مع اأحمق؛ فالنا�س قد ال تفرق بينكما.

عندما تتدخل يف نقا�س فحافظ على اأع�ضابك؛ اأما منطقك - اإذا 
كان عندك منطق - ف�ضوف يعتني بنف�ضه. )جوزيف فاريل(.

ال تاأخذ اجلانب اخلاطئ من النقا�س؛ الأن خ�ضمك اتخذ اجلانب 
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ال�ضحيح. )بالثازار جرا�ضيان(.

اجلدال هو اأبعد م�ضافة بني وجهتي نظر. )دان بينيت(.

لي�س من ال�ضروري اأن تفهم يف ال�ضيء كي جتادل فيه. )بيري دو 
بو مار�ضيه(.

وراء كل جدال اإن�ضان جاهل. )لوي�س براندي�س(.

التهكم وال�ضخرية ال يعدان جدااًل. )روفو�س كوات(.

ال تخف ممن يجادل بل ممن يراوغ. )ماري اإبنز اإ�ضنباخ(.

عندما يخطئ اجلميع ي�ضبح اجلميع على حق.

ج���دال الرج���ال ال يثب���ت �ضيًئ���ا �ض���وى اأمانيه���م. )�ض���ارل كالب 
كولت���ون(.

اأن جتادل يف �ضوؤال غري مطروح اأف�ضل من اأن ُيطرح ال�ضوؤال وال 
جتادل فيه. )جوزيف جوبرت(.

وال  نح�ضمها  اأن  من  اأف�ضل  نح�ضمها  وال  م�ضاألة  يف  نتجادل  اأن 
نتجادل فيها. )جوزيف جوبرت(.

وال  البيت  يف  بها  حتتفظ  اأن  يجب  النارية  كاالأ�ضلحة  اجل��دال 
تاأخذها معك يف اأي مكان. )�ضمويل بتلر(.
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اأقوال متنوعة
- يقول نابليون: الرجال كاالأرقام، قيمهم تتوقف عند موا�ضعهم.

- الدجاجة التي تغني بامل�ضاء ال تبي�س يف ال�ضباح.
- من علت همته طال همه. 

- اإذا مل يكن لديك غري مطرقة ف�ضوف تتعامل مع اأي �ضيء على 
اأنه م�ضمار.

- بقدر قيمتك يكون النقد املوجه اإليك. 
اإال زوًجا، فاإذا جاء  - يقول �ضك�ضبري: ال تطلب الفتاة من الدنيا 

طلبت منه كل �ضيء. 
- كل امرئ هو يف بيته �ضبي. 

- قال عمر بن اخلطاب - ر�ضي اهلل عنه - لرجل يريد اأن يطلِّق 
امراأته: مِل ُتطلِّقها؟ فقال: الأين ال اأحبها، فقال عمر بن اخلطاب – ر�ضي 

اهلل عنه – اأََو كل البيوت ُبنيت على احلب ؟ فاأين الرعاية والتذمم؟
ر يريد من زوجته اأن تبت�ضم.  - الزوج كامل�ضوِّ

- يقول املثل ال�ضيني: اإذا جنح زواج ابنتك، فقد ك�ضبت ابًنا، واإذا 
ف�ضل فقد خ�ضرت بنًتا. 

- جدع احلالل اأنف الغرية. 
- يقول برنارند �ضو: تقلق املراأة على امل�ضتقبل حتى جتد زوًجا، وال 

يقلق الرجل على امل�ضتقبل اإال بعد اأن يجد زوجته. 
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- يقول املتنبي: 

 واأظلم خلق اهلل من بات حا�ضًدا
ي���ت���ق���لَّ���ُب ن���ع���م���ائ���ه  ب�������ات يف  مل�����ن 

ك��م��ٍد م����ن  ي���ل���ق���اه  دع احل�������ض���ود وم�����ا 
ي��ك��ف��ي��ك م��ن��ه ل��ه��ي��ب ال���ن���ار يف ك��ب��دْه

ك��رب��ت��ه �����ض��ت  ن��فَّ ح�����ض��ٍد  ذا  مُل����ت  اإِن 
ب����ي����ده ب�����ت�����ه  ع�����ذَّ ������ض�����ك�����تَّ  واإن 

د �ضريًعا. - العداء القدمي يتجدَّ

دقيقًة  تتاأخر  اأن  من  �ضاعاٍت،  ثالث  مبكًرا  ت�ضل  اأن  االأف�ضل   -
واحدًة.

�������ا فاإِمنَّ االأم����ور  اأع��ق��اب  تخ�س  ال   -
اأواخ�����ره�����ا ح���ت���ًم���ا اأوائ��������ل غ���ريه���ا.

نفعُه ف��ي��ه  مل��ا  ي�ضعى  اأن  امل���رء  ع��ل��ى   -
ال���ده���ُر ي�����ض��اع��ده  اأن  ع��ل��ي��ه  ول��ي�����س 

اأن تظفر  بالعناية:  �ضميث: يف احلياة غر�ضان حقيقيان  يقول   -
الغر�س  يدركون  احلكماء  واأحكم  ذلك،  بعد  به  تتمتع  واأن  تبتغي،  مبا 

الثاين وحدهم.

- ال ُيطفاأ احلريق بالريق.

- كل وا�ضرب مع اأقاربك، لكن ال ت�ضتغل معهم. 
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اأقوال من ذهب
- من ياأكل وال يعمل موته خري من حياته، وعدمه خري من وجوده. 

)عمر ابن اخلطاب - ر�ضي اهلل عنه - (.

- اأ�ضلح نف�ضك ي�ضلح اهلل لك النا�س. )اأبو بكر ال�ضديق - ر�ضي 
اهلل عنه -(.

- الكالم كالدواء اإن اأقللت منه نفع، واإن اأكرثت منه �ضدع. )عمرو 
بن العا�س- ر�ضي اهلل عنه - (.

- اإذا كان ال�ضغل جمهدة فاإن الفراغ مف�ضدة. )عمر بن اخلطاب-
ر�ضي اهلل عنه- (.

- فقيه واحد اأ�ضد على اإبلي�س من األف عابد. )عبداهلل بن عبا�س- 
ر�ضي اهلل عنه - (.

- من مل ينتفع بعينه مل ينتفع باأذنه. )ابن القيم اجلوزية(. 

النا�س؛ فمن هتك  بينه وبني  بينه وبني اهلل، و�ضرت  للعبد �ضرت   -
ال�ضرت الذي بينه وبني اهلل هتك اهلل ال�ضرت الذي بينه وبني النا�س. )ابن 

القيم اجلوزية(.

- ما دمت يف �ضالة فاأنت تقرع باب امللك، ومن يقرع باب امللك 
يفتح له. )عبداهلل بن م�ضعود - ر�ضي اهلل عنه - (.

- املتقون �ضادة، والفقهاء قادة، وجمال�ضتهم زيادة. )عبداهلل بن 
م�ضعود - ر�ضي اهلل عنه - (. 
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- من علت همته وخ�ضعت نف�ضه ات�ضف بكل خلق جميل. )ابن قيم 
اجلوزية(.

الغالب  ال�ضعادة يتوقف يف  االإن�ضان من  اأن ن�ضيب  - لقد وجدت 
على رغبته ال�ضادقة  يف اأن يكون �ضعيًدا. )اإيبك�س(. 

�ضنا  - كما نعر�س اأحياًنا ق�ضيًبا معوًجا للنار لنقوم اعوجاجه، يعرَّ
م نفو�ضنا ويزيد ا�ضتقامتها واعتدالها.  اهلل لنريان احلزن واالأ�ضى ليقوَّ

)اأر�ضتوفاني�س(. 

لقد  ف��ق��ال:  واأ���ض��دق��ائ��ه  اأع��دائ��ه  ع��ن  االأك���رب  االإ�ضكندر  �ضئل   -
كانوا  اأعدائي  الأن  باأ�ضدقائي؛  انتفعت  اأكرث مما  اأعدائي  من  ا�ضتفدت 
فاأ�ضتدركه،  اإىل اخلطاأ  اأتنبه  ويك�ضفون ل عن عيوبي وبذلك  يعريوين 
ينون ل اخلطاأ وي�ضجعونني عليه. فاللهم  اأما اأ�ضدقائي فاإنهم كانوا يزَّ

احفظني من اأ�ضدقائي. 

تن�ضى  اأن  امل�ضيء  اإ�ضاءة  لدفع  االأ�ضباب  اأعظم  �ضالون:  قال   -
اإ�ضاءته اإليك. 

االإن�ضان  ين�ضح  اأن  فقال:  �ضيء؟.  اأ�ضهل  هو  ما  طالي�س:  �ضئل   -
غريه! 

- قال فايدرو�س: من ي�ضته مال غريه يفقد ماله. 

- قال فرجيل: راأت عيناي كل اأفعال امل�ضائب، ومل يكن دوري فيها 
ب�ضيًطا.
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- قال فيلو�ضرتاتون: امدح ال�ضرير يزدد �ضوًءا.

اإىل �ضراب  املرة  ليمونتك  اأن تنجح يف حتويل  ال�ضعادة هي  اإن   -
لذيذ. ديل كارجني.

- ا�ضحك ت�ضحك مع الدنيا، لكن اإذا ارتفع �ضوت �ضخريك ف�ضوف 
جتد نف�ضك تنام وحدك. ) اإيان روبنز(. 

ال�ضعور  التي ت�ضدر نتيجة للحما�س على  اأف�ضل االأخطاء  اإنني   -
بالالمباالة من جانب رجل يت�ضف باحلكمة. )اأنا تول فران�س(. 

اأنك  تظن  التي  اللحظة  ففي  غريب،  �ضعور  ب��االإذالل،  ال�ضعور   -
�ضت له تكون قد تخل�ضت منه. )هال�س(.   تعرَّ

اإن  فاإنك  بني  يا  ج  تتزوَّ اأن  يجب  تالميذه:  الأحد  �ضقراط  قال   -
مناكفة  طائ�ضة  زوجة  اأخذت  واإن  �ضعيًدا،  �ضرت  طيبة  بزوجة  ظفرت 

�ضرت فيل�ضوًفا. 

يف  االأوائ���ل  اآث��ار  ونقلهم  العلماء  تف�ضري  ل��وال  اجلاحظ:  يقول   -
النا�س  يزال  ال  قيل:  ولذلك  اآخ��ره؛  و�ضاع  العلم،  اأول  لبطل  ال�ضحف، 

بخري، ما بقي االأول حتى يتعلم االآخر.

القيم  )اب���ن  رذي���ل.  خلق  بكل  نف�ضه  طغت  همته،  دن��ت  م��ن   -
اجلوزية(.

�ضمريك.  حكم  اخ�����س  ب��ل  عليك،  االآخ��ري��ن  حكم  تخ�س  ال   -
)البرويري(.
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املادة  الوقت هو  الأن  الوقت �ضدي؛  اإذا كنت احلياة فال ت�ضيع   -
امل�ضنوعة منها احلياة. )فرانكلني(.

- احلياة قطار �ضريع. )�ضوبان(. 

االأ�ضرة  واأ�ضا�س  االأ�ضرة  االأم��ة  واأ�ضا�س  االأم��ة،  الكون  اأ�ضا�س   -
الرجل. )فولتري(.

- باإمكانك اأن تقاوم غزو جي�س، لكن لي�س باالإمكان مقاومة غزو 
االأفكار. )جوته(.

ال�ضر.  ارت��ك��اب  االم��ت��ن��اع ع��ن عمل اخل��ري ال يقل ج��رًم��ا ع��ن   -
)اأويليو�س(. 

وجاريتي.  داب��ت��ي  خلق  يف  ذل��ك  ف��اأع��رف  اهلل،  الأع�ضي  اإين   -
)الف�ضيل بن عيا�س - رحمه اهلل - (.

- من �ضعفت اإرادته غلبته �ضهوته. )االإ�ضكندر املقدوين(.

- اأكرب القتلة قاتل االأمل. )راجي الراعي(. 

- عمل اخلري اختياري، لكن رده اإلزامي. )�ضي�ضرون(.

- اإن م�ضري كل اأمة يتوقف علي �ضبابها. )جوته(.

- الرتدد اأكرب عقبة يف طريق النجاح. )عمر املختار(.

الندامة.  تورث  االأ�ضرار  تورث اخلري، و�ضحبة  االأخيار  - �ضحبة 
)ابن املقفع(.
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- الغني يف الغربة وطن، والفقر يف الوطن غربة. )االإمام علي بن 
اأبي طالب - ر�ضي اهلل عنه - (.

- اإذا اأراد اهلل بقوم �ضوء اأعطاهم اجلدل ومنعهم العمل. )االإمام 
االأوزاعي(. 

- تعلموا املهنة فاإنه يو�ضك اأن يحتاج اأحدكم اإىل مهنته. )عمر بن 
اخلطاب- ر�ضي اهلل عنه - (.

- البطالة اأ�ضد فتًكا من ال�ضداأ. )بنجامني فرانكلني(.

باأعمال كبرية.  القيام  االأكل عاجزون عن  النوم وحمبو  - حمبو 
)امللك هرني الرابع(.

- ال ت�ضاور م�ضغواًل، وال جائًعا، وال مذعوًرا، وال مهموًما. )ق�س بن 
�ضاعدة(. 

ال  كالدواء  وثان  عنه،  ي�ضتغني  ال  كالهواء  واحد  ثالثة:  النا�س   -
اأب��دا.  اإليه  يحتاج  ال  كالداء  وثالث  االأوق���ات،  بع�س  يف  اإال  اإليه  يحتاج 

)املاأمون(.

- لي�س ثمة اأجمل من القول �ضراحة: اأنا علي خطاأ. )كاريل(.

- ال �ضعادة اإال يف االأ�ضرة. )مدام دي جرياردان(.

- ال يتعلم املرء حتى يتاأمل. )مو�ضيه(.

- كالم احلكيم يبدو حماقة يف نظر اجلاهل. )يوريبندي�س(.
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- اإن مل ت�ضتطع اأن تكون جنمة يف ال�ضماء فكن �ضمعة يف البيت. 
)جورج األربت(.

- اأدب ال�ضائل اأنفع من الو�ضائل. )اخلليفة امل�ضتظهر(.

- الكتب هي االآثار االأكرث بقاًء على مر الزمن. )اإمر�ضون(. 

- اأعطوين ل�ضان خطيب واحد وخذوا مني األف مقاتل. )االإ�ضكندر 
املقدونى(.

اأبي  بن  نف�ضك. )االإم��ام علي  اأكرهت عليه  ما  االأعمال  اأف�ضل   -
طالب - ر�ضي اهلل عنه - (.

- بيت بال كتب ج�ضد بال روح. )�ضي�ضرون(.

- البخيل يدعي االقت�ضاد، واجلبان يدعي احلذر. )�ضريو�س(.

- عندما تتفكك العائلة يخرب البيت. )�ضاالزار(.

- وجه اأمي وجه اأمتي. )جربان خليل جربان(.

- جمال بال حياء وردة بال عطر. )بو�ضكني(.

- احلكيم لي�س من يقول االأجوبة ال�ضحيحة، بل من يوجد االأ�ضئلة 
ال�ضحيحة. )�ضرتاو�س(.

- تربية االأوالد �ضهلة لدى الذين ال اأوالد لهم. )دانتون(.

- قال الفيل�ضوف رينان: كلما راأيت �ضفوف امل�ضلمني يف ال�ضالة 
اأتاأ�ضف اأين ل�ضت م�ضلًما.
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- قال حكيم: اأ�ضحكني ثالث واأبكاين ثالث:

عنه،  يغفل  ال  وغافل  يطلبه،  وامل��وت  الدنيا  موؤمل  من  �ضحكت 
و�ضاحك ملء فيه ال يدري اأُم�ضِخط ربه اأم ُمر�ضيه. 

واأبكاين ثالث: 

امل��وت،  غمرات  عند  املطلع  وه��ول  وحزبه،  حممد  االأحبة  ف��راق 
والوقوف بني يدي رب العاملني حتى ال اأدري للنار ان�ضرايف اأم اإىل اجلنة.

- قالوا: القناعة دليل االأمانة، واالأمانة دليل ال�ضكر، وال�ضكر دليل 
الزيادة، والزيادة دليل دوام النعم، واحلياء دليل اخلري كله. 

- عندما �ضئل الف�ضيل بن عيا�س عن التوا�ضع ما هو؟ 

 اأجاب: اأن تخ�ضع للحق وتنقاد له، وتقبل احلق من كل من ت�ضمعه 
منه.
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اأقوال يف كلم�ت
- ال تهتم بالغ�د.. فاأنت ال تعرف ماذا �ضيقع لك اليوم!

- تريد اأن تقول احلقيقة لالآخرين.. قلها لنف�ضك اأواًل!

- ما اأق�ضانا على اأخطاء غرينا.. واأراأفنا باأخطائنا!

- كثريون يوؤمنون باحلقيقة.. وقليلون ينطقون بها!

- اإننا ال ن�ضنع املعاناة.. لكن املعاناة ت�ضنعنا!

- لن ت�ضتمتع بال�ضعادة.. اإال اإذا تقا�ضمتها مع االآخرين!

- اإذا خ�دع�ك مرة فهو جمرم.. واإذا خ�دع�ك مرتني فاأنت مغفل!

- اأ�ض�ع�د القلوب.. التي تنب�س بحب اهلل ور�ضوله.. ثم حب النا�س!

- ال الفقر وال الغنى ي�ضمنان ال�ضعادة!

- باحل��ب ال نع�ق�ل.. وبالع�ق�ل ال نح��ب!

- اإذا اأردت معرفة الرجل تعرفه من فعله ال من كالمه، واإذا اأردت 
معرفة حبه تعرفه من عيونه ال من ل�ضانه!

- احلكمة ع��ض�رة اأجزاء، ت�ضعة منها يف ال�ضمت، وواحد يف ع�زلة 
النا�س!
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اأقوال رائعة

يقول بهاء الدين العاملي يف كتابه "الك�صكول": 

هذه كلمات ت�شتحق اأن تكتب بالنور على وجنات احلور: 

من اأعز نف�ضه اأذل فل�ضه..

من �ضلك اجلد اأمن العثار..

من كان عبًدا للحق فهو حر..

من بذل بع�س عنايته لك فابذل جميع �ضكرك له..

من تاأنى اأ�ضاب ما يتمنى..

ال يقوم عز الغ�ضب بذل االعتذار..

ما �ضني العلم مبثل بذله الأهله..

رمبا كانت العطية خطية والعناية جناية..

لوال ال�ضيف كرث احليف..

لو �ضور ال�ضدق لكان اأ�ضًدا، ولو �ضور الكذب لكان ثعلًبا..

لو �ضكت من ال يعلم �ضقط اخلالف..

من قا�س االأمور فهم امل�ضتور. 

من مل ي�ضرب على كلمٍة �ضمع كلمات..

من عاب نف�ضه فقد زكاها..
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من بلغ غاية ما يجب فليتوقع غاية ما يكره..

من �ضارك ال�ضلطان يف عز الدنيا �ضاركه يف ذل االآخرة..

الفقر يخر�س الفطن عن حجته..

املر�س حب�س البدن، والهم حب�س الروح..

املفروح به هو املحزون عليه..

الدهر اأن�ضح املوؤدبني..

املنية ت�ضحك من االأمنية..

الهدية ترد بالء الدنيا وال�ضدقة ترد بالء االآخرة..

احلر عبد اإذا طمع والعبد حر اإذا قنع..

الفر�ضة �ضريعة الفوت بطيئة العود..

االأنام فرائ�س االأيام..

الل�ضان �ضغري اجَلْرم عظيم اجُلْرم.. 

يوم العدل على الظامل اأ�ضد من يوم اجلور على املظلوم..

جمال�ضة الثقيل حمى الروح..

كلب جوال خري من اأ�ضٍد راب�س..

ابتالوؤك مبجنون كامل خري لك من ن�ضف جمنون..

قد تك�ضد اليواقيت يف بع�س املواقيت..
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اتبع وال تبتدع..

ال ت�ضرب ال�ضم اتكااًل على ما عندك من الرتياق..

ال تكن ممن يلعن اإبلي�س يف العالنية ويواليه يف ال�ضر..

ال جتال�س ب�ضفهك العلماء وال بحلمك ال�ضفهاء..

ال �ضرف يف اخلري كما ال خري يف ال�ضرف..

قــ�لــوا
1- عليك بال�ضدق.. واإن قتلك. )عمر بن اخلطاب - ر�ضي اهلل 

عنه -(

بن  )عمر  �ضاحبه.  ي�ضني  الكذب  اأن  علمُت  منذ  كذبت  ما   -2
عبدالعزيز(

الدرداء - ر�ضي اهلل  ليلة. )اأبو  3- تفكر �ضاعة.. خري من قيام 
عنه -(

4- من اأطاع غ�ضبه.. اأ�ضاع اأدبه. )الب�ضتي(

5- لي�س للموؤمن راحة دون لقاء اهلل. )عبداهلل بن م�ضعود - ر�ضي 
اهلل عنه -(

الزمان  )ب��دي��ع  �ضحوا  املطر  وبعد  �ضفوا..  ال��ك��در  بعد  اإن   -6
الهمذاين(
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7- ميوت احل�ضاد... ويبقى احل�ضد. )موليري(

8- االأنا... مكروهة. )با�ضكال(

9- الت�ضاوؤم: هو ت�ضو�س الذكاء. )هيجو(

االأحالم.  االأوه��ام.. يجدها تتحقق يف  اآماله على  يبني  10- من 
)بودلري(

11- الرجل كال�ضاعة.. قيمته يف �ضريه. )حم�ضن حممد(

12- ال يخلو ال�ضيد من ودود ميدح، وح�ضود يقدح. )الثعالبي(

13- اإذا اأخطاأت خطيئة.. فاأعط ال�ضدقة. )لقمان احلكيم(

14- اأجلد النا�س.. من ملك غ�ضبه. )�ضري ال�ضقطي(

اأنه ما من فعل مغاير لالأخالق وما  15- لقد اكت�ضفت مع االأيام 
من جرمية بحق املجتمع اإال ولليهود يد فيها. )هتلر(

16- حب الذات.. يخدعنا ويعمي اأب�ضارنا. )رابيليه(

والرت�ضد.  االإ�ضرار  �ضبق  مع  جرمية  الفل�ضطينيني  جتويع   -17
)جيمي كارتر(

18- ال تخف من الكمال؛ فلن تدركه. )دال(

19- اإذا اأحببت املراأة كثرًيا، ندمت طوياًل. )جمدي عبدالعزيز(

20- ما اأذن موؤذن منذ ع�ضرين �ضنة واإال واأنا يف امل�ضجد. )�ضعيد 
بن امل�ضيب - ر�ضي اهلل عنه(
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والفتور.  و�ضدوؤها:املاللة  احلكمة،  ا�ضتماع  القلوب:  جالء   -21
)ابن ال�ضماك(

22- قد جمع االأ�ضل والفرع، من تبع العقل وال�ضرع. )الزخم�ضري(

23- من طلب عًزا بباطل.. اأورثه اهلل ذاًل بحق. )ابن اأبي لبابة(

24- اإن النف�س لتمل الراحة، كما متل التعب. )املاأمون(

25- املوؤمن اإذا جاع �ضرب، واإذا �ضبع �ضكر. )وا�ضل بن عطاء(

26- اللبيب تكفيه اللمحة، وتغنيه اللحظة عن اللفظة. )ال�ضاحب 
بن عباد(

اأع��داء بدرجات  ولكن  واأع��داء،  اأ�ضدقاء  العامل  27- ال يوجد يف 
خمتلفة. )هرني كي�ضنجر(

28- الرتدد؛ اأكرب عقبة يف طريق النجاح. )عمر املختار(

29- اجلنب عبودية، وال�ضجاعة حرية. )فرجيل(

30- اأنا ال اأعتقد يف احلظ؛ فاحلظ طالع �ضوؤم، نتكل عليه فيفوتنا 
القطار. )هرني جان�ضون(

31- البطن الكبري، ال ينتج فكًرا ثاقًبا. )دميو�ضتني(

32- اأب واحد، خري من ع�ضرة معلمني. )رو�ضو(

33- ال م�ضتحيل اأمام القلب الن�ضيط. )جاك كور(

34- ابت�ضم؛ ولو كان القلب يقطر دًما. )�ضم�س الدين حافظ(
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35- راحة اجل�ضم يف قلة الطعام. )ثابت بن قرة(

36- اقبلوا عذر من اعتذر اإليكم. )االأحنف بن قي�س(

37- احلب وال�ضعال، ال ميكن اإخفاوؤهما. )اأوفيد(

38- اأ�ضبع جنودي اأواًل، ثم اأبداأ املعركة. )نابليون بونابرت(

39- البنات ح�ضنات والبنون ِنَعم، احل�ضنات ُمثاب عليها، والنعم 
م�ضئول عنها. )حممد بن جعفر(

ال�ضيطرة  هي  بل  اخل��وف؛  من  القلب  خلو  ال�ضجاعة  لي�ضت   -40
على اخلوف. )يوجني اأونيل(

يورث  بالقلب  وذك��ره  الدرجات،  ي��ورث  بالل�ضان،  اهلل  ذكر   -41
القربات. )اأبو احل�ضن بن بنان(

)جعفر  الطاعة.  قبل  العلم  اأن  كما  العمل..  قبل  ي��ن  ال��دِّ  -42
ال�ضادق(

43- اإن�ضان بال دين.. جواد بال جلام. )حم�ضن حممد(

ح�ضن  )اأح��م��د  املجتمع.  الأدواء  الوحيد  الطب  هو  الدين   -44
الزيات(

45- اأعرف النا�س باهلل.. من ر�ضى مبا ق�ضم له. )ابن املعتز(

46- احلزن الذي ال �ضوت له وال دموع.. قاتل. )حممد م�ضتجاب(

47- احلالل يقطر... واحلرام ي�ضيل. )الثعالبي(
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48- ال�ضربة املتوقعة.. اأقل ق�ضوة. )فا�ضكو داجاما(

قيمتها.  ب��ل  طولها؛  لي�س  املهم  احل��ك��اي��ة..  ت�ضبه  احل��ي��اة   -49
)�ضينيكا(

50- اإننا نبداأ يف االقرتاب من املوت �ضاعة ُنولد. )ما نيليو�س(

51- اإذا �ضئت اأن تبت�ضم لك الدنيا؛ فاحمل الب�ضا�ضة. )اإ�ضبينوزا(

52- عالمة احلكمة: معرفة اأقدار النا�س. )�ضاة الكرماين(

53- الكذبة ال اأرجل لها؛ لذلك ال ت�ضتطيع الوقوف. )روبرتون(

54- اجُلود.. و�ضع املوجود. )الب�ضتي(

55- اعتزل ال�ضر؛ فاإن ال�ضر ل�ضر ِخلق. )الكندي(

56- االبت�ضامة.. اإهانة للم�ضيبة. )�ضريبو�س(

57- رو�ضة العلم اأزين من رو�ضة الرياحني. )ابن القيم(

58- ذكر النا�س داء وذكر اهلل �ضفاء. )الف�ضيل بن عيا�س(

)اأناتول  عمله.  غري  له  ثمن  وال  اإتيانه،  اإال  للخري  اأج��د  ال   -59
فران�س(.

اإال  عقلًيا  اأو  نف�ضًيا  يكتمل  ال  ناق�س،  كائن  مبفرده  الرجل   -60
بوجود املراأة. )الطيب �ضالح(

61- ال�ضينما فن بال�ضتيكي، ال عالقة له باالأدب. )اأحمد بدرخان(

62- اأ�ضعف النا�س: من ال يقوى على كتمان �ضره. )اأفالطون(
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63- اأخل�س للحق.. يخل�س لك. )�ضعد بن اأبي وقا�س(

64- لو اأعطيت االأحمق خنجًرا، اأ�ضبحت اأنت قاتاًل. )تول�ضتوي(

65- الفنان ال ي�ضتطيع اأن يكون بارًدا، حني يبدع. )�ضولوخوف(

66- االأ�ضى القدمي، يف�ضد متعة احلا�ضر. )حم�ضن حممد(

67- الغيبة.. مرعى اللئام. )عدي بن حامت(

68- اإذا كان هناك �ضيء مثل املوت فهو الفقر. )بزرجمهر(

69- ال�ضرب... خري دواء لكل االأدواء. )بلوتو�س(

70- احلكيم يخاف ال�ضهرة، كما يخاف الف�ضيحة. )الت�ضو(

71- املرء ابن البيئة التي يعي�س فيها. )جي دي موبا�ضان(

72- �ضديق للجميع، لي�س �ضديقي. )موليري(

73- ال �ضيء يف الوجود يرفع قدر املراأة مثل العفة. )اأدي�ضون(

74- احلب هو �ضم�س الروح.  )هيجو(

75- اأية قيمة للف�ضيلة اإذا مل توجد احلرية؟!  )المارتني(

الذئاب.  اإن جمتمًعا من اخلراف.. يخلق دائًما حكاًما من   -76
)رابيليه(

77- البحر الهادئ، ال ي�ضنع بحاًرا. )ت.�س.اإليوت(

78- الكتاب، معلم �ضامت. )اأميل زوال(
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79- الُعجب، عنوان احلماقة. )كونفو�ضيو�س(

80- ال�ضرب زهرة، ال تطلع يف كل اجلنائن. )جون هيود(

81- ابتعد عن الذين يحاولون اال�ضتخفاف بطموحاتك. )مارك 
توين(

82- احلذر ال ينجي من القدر. )هانئ بن قبي�ضة(

83- كف عن االأمل، تكف عن اخلوف. )�ضنيكا(

84- يقوم جمد االأمم على اأكتاف موؤلفيها. )�ضمويل جون�ضون(

85- العتاب ينفر االأ�ضحاب. )ريت�ضارد �ضتيل(

86- العقل؛ روح احلرية. )ليبت�س(

ا يف املوت. )اأبيقور( 87- فكر َمليَّ

اإي��ق��اده��ا.  يجب  ن��ار  لكنه  م��ل��وؤه؛  يجب  وع���اء  لي�س  العقل   -88
)بلوتارك(

89-  كل فكرة جيدة بحق، تبدو جمنونة يف بدايتها. )وايتهد(

90-  الف�ضاد عملية مفتوحة، تبداأ وال تنتهي. )الطيب تزيني(

91-  ال اأحد يعرف قدراته اإال بالتجربة. )�ضاير�س(

92- االأخالق؛ ُلباب الفل�ضفة. )زيالون(

93- اأعظم االأ�ضباب لدفع اإ�ضاءة امل�ضيء عنك، اأن تن�ضى اإ�ضاءته 
اإليك. )�ضولون(
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94- ُربَّ ملوم ال ذنب له. )االأحنف بن قي�س(

95- الدنيا فناء الفناء. )الب�ضتي(

96- ُكن احلكم على نف�ضك، ت�ضعر بال�ضعادة احلقة. )طاغور(

97- النبوغ لي�س اإال انتظاًرا طوياًل. )األفون�س اآلليه(

98- علم ل�ضانك اأن يقول: ال اأعلم. )بوالنو(

99- ما ال�ضيخوخة اإال طفولة اأخرى. )اأري�ضتوفان(

)اأبو  اأن ذنوبك مغفورة.  تتيقن  بذنب، حتى  اأحًدا  تعري  ال   -100
عبداهلل ال�ضجري(.

مقولت
- تخل عن رغبتك املحمومة يف اإلقاء اللوم والترثيب على االآخرين، 
مبا فيهم اأنت. فكل منا يقدم اأف�ضل ما يف جعبته يف �ضوء ما لديه من 

اإدراك ووعي مبجريات االأمور من حوله. "لويزهاي"

بها،  التي جتود  االأم��وال  كم  يتمثل يف  ال  ال�ضخاء احلقيقي  اإن   -
واإمنا يتمثل يف م�ضاعر احلب والعطاء التي تتحلى بها واأنت تقدم تلك 

االأموال مل�ضتحقيها. "�ضوزي اأورمان"

- عندما متور حياتك باالأعباء وال�ضراعات وعندما تثقل الدنيا 
ملواجهتها  �ضبيل  من  فما  وامل�ضئوليات،  التحديات  من  باملزيد  كاهلك 
والنهو�س بها على الوجه االأكمل غري اللجوء للواحد القهار؛ فهو امل�ضتعان 
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منذ بداية الزمان ونهاية الورى وزوال االأنام. "تافي�س �ضمايلي"
اأو غاية. فما عليك �ضوى  - ما من خملوق خلق عبًثا بغري هدف 
حتديد هذا الهدف وا�ضتغالل مواهبك وقدراتك لتحقيق هذه الغاية..  

فعندئذ، �ضتجد املعجزات تتحقق واملاآرب حترز. "تافي�س �ضمايلي"
- اإن احلياة ما هي اإال كتاب ال نهاية له. تنتهي فيه الف�ضول الواحد 
تلو االآخر، لكننا ال ن�ضل اأبًدا معه لل�ضفحة االأخرية؛ فكل نهاية ف�ضل 

هي مبثابة بداية لف�ضل جديد. "ماريان وليام�ضون"
- ال ت�ضعر بالقلق وال�ضيق من قلة املاء لديك اأو من �ضيق الوقت اأو 
قلة الهمة والعزمية يف بداية طريقك يف احلياة؛ فاملهمة التي خلقت من 
اأجلها �ضتظل دائًما واأبًدا اأ�ضمى واأعلى من كل اإمكاناتك وقدراتك التي 

تبداأ بها حياتك.
وميدك  الوهاب  اخلالق  و�ضيعينك  قدًما  طريقك  يف  فام�س      

بجميع املعونات. "د.برو�س ويلكين�ضون"
واأن  للجميع،  تت�ضع  احلياة  اأن  حقيقة  يف  ملًيا  نتفكر  اأن  يجب   -
اأرزاق  اإن�ضان فيها رزقه الذي قدره له اهلل، والذي ال ينتق�س من  لكل 

االآخرين �ضيًئا. "ت�ضريي كارتر"
- متتع بكامل حريتك يف التوغل اإىل اأبعد مدى واأعمق نقطة يف 
بحار املعرفة ونفاذ الب�ضرية واإدراك االأمور من حولك. "ت�ضريي كارتر"
اأيام  يوم من  اآخر  التعلم حتى  الدائمة يف  - حافظ على رغبتك 
العامل. واظب على  االأفكار يف هذا  وانفتح على كل جديد من  حياتك، 
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اأن  النية على  واعقد  املعلومات،  املزيد من  اإليك  ي�ضيف  ما  متابعة كل 
قيد  تتعلمه ما دمت على  اأن  تتعلم كل ما ميكن  اأن  تتعلم كل ما ميكن 

احلياة. "الطبيبة"كري�ضتيان نورثراب"
اخلا�ضة  وحجرتك  واأدراج���ك  مالب�ضك  خزانة  اأن  تعتقد  هل   -
التخل�س مما هو زائد  اإًذا، عليك  اأبًدا؟  باأ�ضياء ال ت�ضتخدمها  مملوءة 
حتبها.  التي  االأ�ضياء  لت�ضع  الكافية  امل�ضاحة  جتد  حتى  حاجتك  عن 

مورجين�ضترين" "جول 
- عندما يزداد فهمك للحياة مع مرور االأيام، �ضت�ضتطيع اأن ت�ضري 
اجتاه  يف  لالأمام  بخطواتك  دائما  وتتقدم  واطمئنان  باأمان  الدرب  يف 

يحفل بكل خري لك. "لويز هاي"
مت�ضكت  وكلما  اإليها.  �ضت�ضل  حتما  فاإنك  رغباتك،  كانت  اأًي��ا   -
بتلك الرغبات وعمدت جاهًدا اإىل حتقيقها، ف�ضتبلغها ذات يوم وتراها 

واقًعا ملمو�ًضا اأمامك. "اإبراهام هيك�س"
اخلالق  اأن  واعلم  عري�ضة،  واآمالك  كبرية  طموحاتك  لتكون   -

�ضيدعم جهودك وي�ضاند اأحالمك. "ت�ضرييل ريت�ضارد�ضون"
- يجري اهلل املقادير ليدفعك برفق وحب وحكمة وثبات يف اجتاه 
الو�ضول اإىل احلياة وال�ضخ�ضية اللتني طاملا حلمت بهما وال ميكنك اأن 

ت�ضل اإليهما دون م�ضاعدته. " د.برو�س ويلكين�ضون"
- تاأكد اأن اخلالق �ضيجري على ل�ضانك يف الوقت املنا�ضب الكلمات 
التي يجب اأن تنطق بها، وميدك باجلراأة الكافية لتقولها؛ تلك اجلراأة 
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التي مل تظن اأبًدا اأنك من املمكن اأن تتحلى بها. "د.برو�س ويلكين�ضون"
- تخل�ضك من االأ�ضياء التي ال ت�ضتخدمها قد يجعلك تك�ضب بع�س 
املال. فمن املمكن اأن تتربع بها الإحدى اجلهات اخلريية، اأو اأن تعر�ضها 
يف اأحد معار�س بيع االأغرا�س امل�ضتعملة اأو يف اأحد املعار�س التي تتعامل 

مع هواة اقتناء االأ�ضياء القدمية. "جول مور جين�ضترين"
فيها.  يوجد  التي  االأماكن  تنظيم  على  يحر�س  اأن  امل��رء  على   -
املكان  لتنظيف  دقائق  خم�س  اإىل  ث��الث  من  اأك��رث  ي�ضتغرق  ال  فاالأمر 
"جول  املنظم بغ�س النظر عن حجم الفو�ضى التي كانت تعم املكان. 

مور جين�ضترين"
- يجب اأن تعتني ب�ضحة ج�ضدك باملحافظة على التغذية ال�ضليمة، 
واال�ضرتخاء،  الراحة  من  ك��اف  ق�ضط  على  احل�ضول  على  واملواظبة 
برناجمك  اأن  واعلم  منتظمة.  ب�ضفة  الريا�ضية  التمرينات  وممار�ضة 
التدريبي الناجح �ضي�ضاعدك على بناء ج�ضدك؛ الأنه �ضيزيد من قدرتك 

على التحمل، ويعلمك املرونة، ومينحك القوة. "�ضتيفن كويف"
- كلنا ن�ضعر يف بع�س اأوقات حياتنا بفتور الهمة. علينا اأن نتذكر 
اأن النمو واالزدهار يف احلياة مير باملنحنيات �ضعوًدا وهبوًطا وال ي�ضري 
يف خط م�ضتقيم . ففتور الهمة � وكذلك ال�ضعور بالفرحة � اأمران حتميان 

يف حياتنا وال مفر منهما. "اآن ويل�ضون �ضيف"
- اإذا كنت ال ت�ضتطيع التخلي عن ممتلكاتك التي ال ت�ضتخدمها، 
فتربع بها الإحدى اجلهات اخلريية اأو امنحها الأحد االأ�ضدقاء. ف�ضيكون 
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اأنها  تعرف  كنت  اإذا  االأ�ضياء  هذه  تفارق  اأن  نف�ضك  على  االأ�ضهل  من 
"جول  الأم��ره.  تهتم  �ضخ�س  اأو  م�ضاعدتها  يهمك  ملوؤ�ض�ضة  �ضتذهب 

مورجين�ضترين"
- اعمل على حت�ضني نوع احلياة التي تعي�ضها. واعلم اأنك �ضتنجح 
من  تتخل�س  عندما  وحتبها  ت�ضتخدمها  التي  االأ�ضياء  مع  التعامل  يف 

ممتلكاتك ال�ضخ�ضية التي ال ت�ضتخدمها. "جول مورجين�ضترين"
- ال تعني القوة اأمًرا اأكرث من القدرة على حتمل م�ضاعب احلياة، 
وعلى تخطي اآالم القلب واأوجاع احلياة وهاماتنا مرفوعة. فاأحياًنا، يكون 
اجتيازنا لبحر املحن متالطم االأمواج للو�ضول اإىل بر االأمان عالمة على 

القوة التي نتمتع بها. "�ضيلفيا براون"
- يف املرة القادمة التي تختلف فيها مع اأحد االأ�ضخا�س اأو تواجهه، 
حاول اأن تتفهم االأمور التي تثري قلق هذا ال�ضخ�س؛ واعمل على التعامل 

معها بطريقة خالقة تعود على كليكما بالنفع. "�ضتيفن كويف"
- من املهم اأن تفكر فقط فيما ترغب فيه ولي�س فيما تخاف منه. 

د."دوريني فريت�ضو"
وبكل  كل اخلري  على  اأن حت�ضل  ت�ضتحق  اأن��ك  ت��درك  اأن  يجب   -

ال�ضبل املمكنة. د."دوريني فريت�ضو"
- ما الذي �ضيتغري يف الدنيا اإذا ما كان فيها من اأكرث منك نحافة 
اأو قوة، اأو كان من بني الب�ضر من له ب�ضرة فاحتة اأو داكنة؟ ملاذا نقوم 
باإح�ضاء الدبلومات التي ح�ضلنا عليها ونقارن بني ال�ضري الذاتية للنا�س؟ 
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يف  االآخرين  عن  املتميزة  اأو�ضاعهم  للبع�س  كان  اإذا  �ضيتغري  الذي  ما 
احلياة؟ ففي النهاية، لكل اإن�ضان مكانه اخلا�س به الذي ال ي�ضاركه فيه 

اأحد عند اخلالق. "ماك�س لوكادو"
وج��دارت��ك  ق��درات��ك  لهم  مب��ن  نف�ضك  حتيط  اأن  عليك  يجب   -
يف  تكت�ضف  اأن  حاول  منها.  باأعظم  يتحلون  مبن  اأو  نف�ضها؛  وخرباتك 
عندئذ،  قبل.  من  اإليها  ت�ضل  مل  اآفاًقا  واط��رق  جديدة  موهبة  نف�ضك 
ا.  اأي�ضً حولك  من  حياة  ازده��ار  على  �ضت�ضاعد  بل  وحدك؛  ت�ضتفيد  لن 

�ضمايلي" "تافي�س 
- اعمل على اأن تكون ت�ضرفاتك حقيقية و�ضادقة. واعمل على اأن 
تتخلى عن كل ما تتظاهر بوجوده فيك وعلى خالف حقيقتك، وكذلك 

تخل عن حبك للظهور. "ليون ناك�ضون"
- كل ما يقوله االآخرون ويفعلونه هو تعبري عن حقيقتهم واأحالمهم 
االآخ��ري��ن  الآراء  الكامل  االإذع����ان  �ضد  نف�ضك  حت�ضن  فعندما  ه��م، 
"دون ميجويل  اأبًدا �ضحية ملعاناة ال داعي لها.  وت�ضرفاتهم، لن تكون 

رويت�س"
- يجب اأال توجه كل تركيزك اإىل االن�ضغال بالكيفية التي يراك بها 
االآخرون وتوقف عن االن�ضغال املبالغ فيه مبحاولة ترك انطباع قوي عند 
املراآة عندما  اأنت يف  تراه  ما  على  انتباهك  ركز  واأعدائك.  اأ�ضدقائك 
على  للح�ضول  امل�ضنية  ملحاوالتك  ت�ضمح  وال  نف�ضك؛  اإىل  فيها  تنظر 
"تافي�س  نف�ضك.  حلقيقة  روؤيتك  عنك  حتجب  اأن  االآخرين  ا�ضتح�ضان 

�ضمايلي"
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اأما  نن�ضاها.  اأن  ال�ضهل  من  فلي�س  العميق،  تاأثريها  للكلمات   -
اجلروح التي ت�ضيب االإن�ضان ب�ضبب الكلمات التي حتمل م�ضاعر الغ�ضب 
الطبيب"  ج��ًدا.  طويل  لوقت  نف�ضه  يف  اأثرها  ترتك  فقد  الكراهية،  اأو 

برايان فاي�س"
اأحد  لنف�ضك  اليوم  حدد  بنف�ضك"؟  "االعتناء  لك  يعني  ماذا   -
الراحة  اإىل االعتناء بنف�ضك.. ثم، الحظ مدى  التي تهدف بها  االأمور 
التي �ضت�ضعر بها عندما تعامل نف�ضك بطريقة جيدة. فاالإح�ضا�س بعدم 
الراحة يعلم االإن�ضان اأموًرا يجب اأن يدركها لرييح بها نف�ضه. "كارولني 

مي�س" "بيرت اأو ت�ضيوجرو�ضو"
- تذكر اأن احلياة يف غاية الب�ضاطة، واأنك اأنت من ت�ضنع خرباتك 

فيها من خالل الطريقة التي تفكر وت�ضعر بها. "لويز هاي".

اأقوال ذهبية ل تقدر بثمن
تقول عيادة الرواجبة: لقد تبني اأن الن�ضاء املثقفات الالتي يرف�ضن 
النظرة التقليدية لدور املراأة يف االأ�ضرة يعانني �ضعوبة كبرية يف التكيف 
مع الو�ضع اجلديد بعد والدة الطفل، بخالف املراأة التي تعتقد اأن مهمة 
قد�ضيتها  لها  رئي�ضة  اأنها مهمة  وتعترب  الطفل،  تربية  االأوىل هي  املراأة 
ومكانتها، فاإن مثل هذه املراأة ال تعاين اأية م�ضاعب تتعلق برتبية الطفل.

يقول حممد �ضعيد مولوي: ينبغي على الوالدين توجيه اأبنائهم اإىل 
قراءة الكتب االإ�ضالمية التي ت�ضاعد يف البناء الفكري، وال �ضيما ما كان 
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من كتب حديثة؛ الأنها متتاز بقربها اإىل اأذهان ال�ضباب، وقدرتها على 
ال�ضرح والبيان والتف�ضيل، وكونها اأ�ضد �ضلة بالنفو�س.

تقول اأوجيني مدانات: يجب اأال يغيب عن االأذهان اأن الطالب ذوي 
ال�ضلوكيات الفو�ضوية هم اأوىل الطالب باالهتمام والرعاية وامل�ضاعدة 

للتغلب على معظم م�ضاكلهم النف�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية.

يقول الغزال - رحمه اهلل - : "لو كانت االأخالق ال تقبل التغيري، 
لبطلت الو�ضايا واملواعظ والتاأديب".

كل  درا�ضة  بعد  املعا�ضر،  العلم  اأن  ن��رى  �ضبوك:  الدكتور  يقول 
اأ�ضا�س  االأ�ضرة هي  اأن  ليعلن  را�ضًخا  اأخرى  مرة  عاد  التطور،  اأ�ضاليب 
درجات  اأرقى  اإىل  علمًيا  تتقدم  اأن  بعد  امل��راأة  ونرى  الطبيعية،  احلياة 
التقدم تن�ضحب من املكانة العلمية لتعلن على املالأ اأن و�ضع االأم هو اأرقى 

و�ضع ب�ضري بالن�ضبة للمراأة.

تقول ب�ضرى املفلح: اإن ال�ضرب، والتهديد لن يوقفا ال�ضلوكيات غري 
املرغوب فيها، لكنهما يوؤجالنها اإىل اأن تظهر ب�ضكل ال ميكن مواجهته 

ب�ضهولة؛ لذا فاإين اأو�ضي باحلوار والنقا�س، و�ضيا�ضة االإقناع واالقتناع.

اأن  لالإن�ضان  ينبغي  ال  اأنه  اأرى  اهلل:  يرحمه   - عثيمني  ابن  يقول 
اعتادته  اإذا  الأنها  �ضغرية؛  وهي  ال�ضاقني  عن  تك�ضف  ثياًبا  ابنته  يلب�س 
بقيت عليه وهان عليها اأمره، اأما لو تعودت احل�ضمة من �ضغرها بقيت 

على تلك احلال يف كربها.
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يقول عبداهلل الفوزان: اإن ما ي�ضغل بال بع�س املراهقات، وي�ضبب 
به  ت�ضاب  ما  وغالًبا  ال�ضباب،  بحب  ي�ضمى  ما  النف�ضية  املتاعب  لهن 
الب�ضرة الدهنية، وللمحافظة على ب�ضرة الفتاة منه، ين�ضحها والداها 
بعدم اإهمال غ�ضل وجهها ونظافته باملاء الدافئ وال�ضابون الطبي مرات 
البثور؛  هذه  تع�ضر  وال  لقدراتها،  املنا�ضبة  الريا�ضة  على  وتثابر  عدة، 
الأن ذلك يلهبها ويجعلها تنت�ضر يف جميع اأجزاء الوجه، واإذا كانت هذه 
يف�ضل عر�ضها على  فاإنه  الطبي  االإ�ضراف  اإىل  البثور يف درجة حتتاج 

الطبيب املخت�س.

* * * *
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اأقـــوال
ال ميكنك بناء �ضمعة طيبة على اأ�ضا�س ما تنوي وتعتزم اأن تقوم 

به.
- هرني فورد.

كلمة"ال  من  الف�ضل  وينبع  "اأ�ضتطيع"،  كلمة  من  النجاح  ينبع 
اأ�ضتطيع".

- جمهول.

قد غنم كل �ضيء من تعجل حتى يف اأثناء االنتظار.
- توما�س اإدي�ضون

القدرة على الفعل هي الدليل على الوجود.
- �ضقراط.

يحكم علينا النا�س من خالل اأفعالنا ال من خالل نوايانا.
ال �ضيء ينتج من عمل ال �ضيء. 

- ويليام �ضك�ضبري. 

ما الذي �ضتحاول القيام به اإن علمت اأنك لن تف�ضل اأبًدا؟ 
- روبرت �ضولر. 

لكي تغري حياتك: ابداأ يف احلال، افعل ذلك بكل حما�س، وال داعي 
لال�ضتثناءات )واالأعذار مرفو�ضة(.

- ويليام جيم�س.
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اإما اأن تفعل اأو ال تفعل، فال يوجد ما ي�ضمى باملحاولة. 
- يودا.

يرزقنا اهلل باملك�ضرات، لكنه يرتك مهمة ك�ضرها لنا. 
- مثل اأملاين. 

اأف�ضل بكثري  الفور  تنفيذها بحزم على  يتم  التي  اخلطة اجليدة 
من خطة مثالية �ضيتم تنفيذها يف االأ�ضبوع القادم. 

- اجلرنال جورج باتون. 

حتدث،  االأ�ضياء  يجعلون  اأنا�س  فئات:  ثالث  اإىل  النا�س  ينق�ضم 
واأنا�س ي�ضاهدونها حتدث، واأنا�س يت�ضاءلون عما حدث. 

- جون نيوبرين 

ال�ضعب هو ما نفعله االآن، لكن امل�ضتحيل هو ما ي�ضتلزم وقتا اأطول 
لكي نفعله. 

- جمهول 

املكان  يف  حالًيا  متلكه  ما  با�ضتخدام  به  القيام  ميكنك  ما  افعل 
الذي تتواجد فيه. 

- تيودورم روزفلت.

الفارق بني االإن�ضان الفاعل واالإن�ضان احلامل هو اأن االأخري ينتظر 
اأي �ضيء، بينما االأول يخلق  اأن يفعل  حتى تتح�ضن حالته املزاجية قبل 
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حالته املزاجية باأن يفعل ما يريد. 
- دانيال جري�ضون.

كنت  ما  ف�ضتح�ضل على  دوًم��ا،  به  تقوم  ما  فعل  داوم��ت على  اإن 
حت�ضل عليه دوًما. 

- جمهول.

اإن االإجناز عادة، فقم بتنمية هذه العادة داخلك. 
- هاري ميلز.

�ضغرية  باأ�ضياء  فقم  عظيمة،  باأعمال  القيام  من  تتمكن  مل  اإن 
بطريقة عظيمة.

- جيه. اإف. كالرك.

ال تقل ل كم تكدح يف عملك، بل قل ل كم اأجنزت به. 
- جيم�س لينج.

اأرى فقط ما مل يتم اإجنازه  اأبًدا ما مت اإجنازه، بل  اأنا ال اأالحظ 
بعد. 

- مدام كورى.

االإجناز والو�ضول للهدف ال يعد ن�ضف املتعة – بل املتعة كلها. 
- روبرت تاون�ضيند.

�ضاعد االآخرين على احل�ضول على ما يريدون، وبالتال �ضتح�ضل 
على ما تريد. 

- مارى كاى اآ�س.
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التفكري �ضهل والتنفيذ �ضعب، لكن االأ�ضعب هو اأن تنفذ ما تفكر فيه. 
- جوته.

اأنا ال اأ�ضعى وراء االأمور، بل اأجدها.
- بابلو بيكا�ضو.

اإن  االآخ��رون  بك  ف�ضيلحق  ال�ضحيح،  الطريق  اإن كنت على  حتى 
توقفت يف منت�ضفه. 

- ويل روجر.

اإن من ي�ضرت�ضى االآخرين كمن يطعم التم�ضاح ويتمنى اأال يفرت�ضه 
يف النهاية. 

- وين�ضتون ت�ضر�ضل.

تفعله،  اأن  ت�ضتطيع  باأنك  اأو حتلم  تفعله  اأن  كان ما ميكنك  مهما 
فابداأ به يف احلال، فاجلراأة لها �ضمات العبقرية والقوة وال�ضحر.

ابداأ االآن فيما تريد اأن تفعله. 
- جوته.

ابداأ االآن فيما تريد اأن يتذكرك به النا�س فيما بعد. 
- جريوم.

من بداأ يف عمله فقد اأمت ن�ضف هذا العمل. 
- هورا�س.
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ابداأ يف عمل االأمور ال�ضعبة وهي مازالت �ضهلة؛ فاإن م�ضوار االألف 
ميل يبداأ بخطوة واحدة.

- الوت�ضى.

اإن  اأن من يقول  االأيام لدرجة  ب�ضرعة كبرية هذه  العامل  يتحرك 
ثمة �ضيًئا ما م�ضتحياًل عادة ما يقاطعه �ضخ�س اآخر يفعل هذا ال�ضيء. 
- هاري اإميري�ضون فوزديك.

ال تبخ�س نف�ضك قدرها، فهي كل ما متلكه.
- جاني�س جوبلني.

ال�ضجاعة هي اأن تفعل ما تخ�ضى القيام به، ال توجد �ضجاعة دون 
خوف.

- اإيدى ريكنباكر.

ال ميكن للمرء اأن يحكم �ضعًبا بكلمة "لكن".
- �ضارل دي جول.

وراء كل ق�ضة جناح �ضخ�س اتخذ قراًرا �ضجاًعا.
- بيرت. اإف. دراكر.

ال�ضيء ينهك املرء وي�ضيع وقته اأكرث من الرتدد يف اتخاذ القرارات.

- برتراند را�ضل.

اإن الغاية الوحيدة من احلياة هي اأن نحقق ما نتمنى حتقيقه فيها.

- روبرت لوي�س �ضتيفن�ضون.
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يخلط الكثري من النا�س بني امل�ضري و�ضوء الت�ضرف.
- كني هوبارد.

يجب اأن حترت�س جًدا اإن مل تكن تعرف اإىل اأين تذهب، الأنك قد 
ال ت�ضل اإىل حيث تريد.

- يوجى بريا.

اإن ا�ضتطعت اأن حتلم ب�ضيء ما ف�ضت�ضتطيع اأن حتققه.
- والت ديزين.

لي�ضت الغاية من حياتك اأن تتعلم، بل اأن تطبق ما تعلمته.
- لوجوف.

لن تعرف ما ال ت�ضتطيع عمله ما مل حتاول اأواًل.
- هرنى جيم�س.

لي�س لدى ما اأقدمه �ضوى الدماء واجلهد والدموع والعرق.
- وين�ضتون ت�ضر�ضل.

عندما تتوقف عن امل�ضاهمة يف احلياة فاأنت حتت�ضر.
- اإليانور روزفلت.

احلياة كاملراآة ال تعطى اأكرث مما تعك�س.
- جمهول.

من يحاولون القيام ب�ضيء ما ويخفقون اأف�ضل - بالتاأكيد - ممن 
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ال يحاولون القيام باأي �ضيء وينجحون.
- لويد جيم�س.

اإن املغامرة تقوم على التخطيط بكل جراأة واإقدام، والتنفيذ بكل 
اأنها  اأ�ضا�س  التعامل معها على  ثم  حما�س، ور�ضم خريطة االحتماالت، 

احتماالت قابلة للتحقيق. 
- بوفى.

اإن الوقت الذي ت�ضتغرقه لتاأديه العمل ب�ضكل �ضحيح اأقل من ذلك 
الذي ت�ضتغرقه ل�ضرح اأ�ضباب ف�ضلك به.

- هرنى لوجنفيلو.

اإن مدى حر�س املرء على التفوق هو ما يحدد مدى جودة حياته، 
بغ�س النظر عن جمال عمله الذي اختاره. 

- فين�س لومباردى.

تنعم احلياة على بع�س النا�س بالعظمة، ولكن على قليل جًدا من 
النا�س بالتفوق. 

- جون جاردنر.

اإن مل  اأ�ضا�ًضا، الأنه  اإن مل تقم بال�ضيء ب�ضكل ممتاز، فال تقم به 
اأو  االإفادة  واإن مل يكن هدفك  اأو مفيًدا،  يكن ممتاًزا فلن يكون ممتًعا 

املتعة فما الذي تفعله يف احلياة باهلل عليك؟ 
- روبرت تاون�ضيند.
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ميكنك اأن تاأمل يف حدوث معجزة. لكن ال تركن اإىل هذا االأمل. 
- جمهول.

اإن احلقيقة املحرية يف حياتنا هذه اأنك اإن اأبيت اإال اأف�ضل االأمور 
فعادة ما �ضتح�ضل عليها.

- �ضومر�ضت موم.

اخلربة هي كلمة يطلقها النا�س على اأخطائهم.
- اأو�ضكار وايلد.

لي�ضت اخلربات هي ما يحدث لك، بل هي ما تفعله حيال ما يحدث 
لك.

- األدو�س هاك�ضلى.

اخلربة هي ما ميكنك من اإدراك اخلطاأ اإن وقعت فيه مرة اأخرى.

- اإيرك ويل�ضون.

به  القيام  ميكن  ال  مبا  يخربونك  ف�ضوف  للخرباء،  دوًم��ا  اأن�ضت 
وال�ضبب يف ذلك. ثم قم به.

- روبر هينلني.

واال�ضتياء  وال�ضك  والوحدة  االأم��ان  وع��دم  والعدوانية  االإحباط 
والفراغ، هي عنا�ضر بناء الف�ضل.. وهي اأعداوؤك فاحذرها.

- ماك�ضويل مات�س.
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االإخفاقات كجروح جلد الركبتني .. موؤملة ولكن �ضطحية وت�ضفى 
ب�ضرعة.

- رو�س بريوت.

�ضاعف معدل اإخفاقاتك .. فالف�ضل معلم – �ضحيح اأنه �ضارم اإىل 
حد ما لكنه اأف�ضل معلم لك .. ولذلك فال تتوان عن ارتكاب االأخطاء، 

الأنك �ضتجد النجاح على اجلانب االآخر البعيد من الف�ضل.
- توما�س جيه. وات�ضون االأب.

يتحول الف�ضل اإىل جناح اإن تعلمت منه.
- مالكوم فورب�س.

ال وجود ملا ي�ضمى بحادث غري مق�ضود؛ فما هو اإال ا�ضم اآخر من 
اأ�ضماء القدر.

- نابليون بونابرت.

اخلوف هو ال�ضيء الوحيد الذي اأخ�ضاه.
- دوق ويلنجتون.

�ضع كل ما معك من البي�س يف �ضلة واحدة ثم راقبها جيًدا. 
- مارك توين.

وغاية  ه��دف  اأج��ل  من  اأنف�ضنا  ب��ذل  من  احلقيقة  �ضعادتنا  تتبع 
حمددة. 

- ويليام كاوبر.
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العبقرية هي القدرة على تفعيل وتنفيذ ما يدور يف ذهنك. 
- اإف. �ضكوت فيتزوجريالد.

تتكون العبقرية من )1%( اإلهاًما و )99%( عرًقا.
- توما�س اإدي�ضون.

االأهم من اأن نعرف اأين نحن، اأن نعرف يف اأي اجتاه نتحرك. 
- اأوليفر ويندل هوملز.

ال توجد نهاية اأو بداية، بل يوجد حما�س وحب ال نهائي للحياة. 
- فيدريكر فيلينى.

اإن مل تكن تعرف اإىل اأين تتجه فلن ت�ضل اإىل اأي مكان.
- هرنى كي�ضنجر.

يوؤدى التع�ضب اإىل م�ضاعفة جمهودك الأنك حينها تن�ضى غايتك.

- جورج �ضانتيانا.

يف البداية �ضنكون االأف�ضل، وبعدها �ضنكون االأوائل.
- جرانت تينكر.

اأكرث  اأكون  اأن  اإن�ضاًنا عظيًما لكن كان يجب  اأكون  اأن  اأردت دوًما 
حتديًدا يف اأمنيتي. 

- ليلى توملني.

دون  حتول  حتى  طويل  مدى  ذات  اأه��داف  لديك  تكون  اأن  يجب 
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�ضعورك باالإحباط ب�ضبب االإخفاقات ذات املدى الق�ضري.
- ت�ضارلز نوبل.

القاعدة الذهبية هي اأنه ال توجد قواعد ذهبية. 
- جورج برنارد �ضو.

يف البداية ن�ضنع عاداتنا، ولكن بعد ذلك هي التي ت�ضنعنا. 
- جون درايدن.

اأولئك الذين يتحلون باالأمل مطلًقا، ال ميكن اأن ي�ضيبهم الياأ�س. 
- جورج برنارد �ضو.

�ضادًقا  اأك��ون  اأن  بني  لالختيار  م�ضطًرا  كنت  حياتي  بداية  يف 
ومتعالًيا واأن اأكون منافًقا ومتوا�ضًعا، فاخرتت اأن اأكون �ضادًقا ومتعالًيا 

ومل اأجد ما يجعلني اأعدل عن خياري هذا. 
- فرانك لويد رايت.

معظم االأفكار اجليدة تكون يف منتهى الب�ضاطة، حتى اأن اجلميع 
يتعجبون: ملاذا مل يفعلها اأحد من قبل؟!

- اإ�ضتيه لودر.

ال تظل االأفكار كما هي، بل يجب اأن تدخل حيز التنفيذ. 
- الفريد نورث وايتهيد.
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من املمكن مقاومة جيو�س الغزاة، لكن ال ميكن مقاومة اأي فكرة 
اآن اأوانها. 

- فيكتور هوجو.

اخليال اأكرث اأهمية من املعرفة. 
- األربت اأين�ضتاين.

فكرة واحدة �ضحيحة، توفر علينا قدًرا ال نهائًيا من التجارب. 
- جاك ماريتان.

اأجنحة تطري بها، حتتاج كذلك  اإىل  كما حتتاج االأفكار العظيمة 
اإىل و�ضائل تهبط بها. 

- �ضي.دي. جاك�ضون.

عملك،  ي�ضيع  اأن  بال�ضرورة  فلي�س  الهواء،  يف  ق�ضوًرا  بنيت  اإن 
فهذا مكان منا�ضب لها، واالآن ابداأ يف و�ضع اأ�ضا�س متني حتتها. 

- هرنى ديفيد ثورو.

الفكرة هي االأب ال�ضرعي للحدث. 
- رالف والدو اإميري�ضون.

االأفكار هي اأمور غاية يف الغرابة، فهي ال تتحرك اإال  اإن حتركت 
اأنت. 

- جمهول.
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االعتذار اأ�ضهل بكثري من طلب االإذن. 
- جري�س موراى هوبر.

يحدث االإلهام نتيجة للقاء احلقائق بعقل م�ضتعد. 
- لوي�س با�ضتري.

اإن االأمر املهم هو ما تتعلمه بعد اأن تعرف. 
- اإيثيل بارميور.

لي�س الك�ضل اإال اأن تعتاد الراحة قبل اأن ت�ضعر بالتعب. 
- جول رينار.

اأ�ضمع واأن�ضى، اأرى واأتذكر، اأفعل واأفهم.
- كونفو�ضيو�س.

ت�ضبه احلياة فريًقا من الكالب التي جتر الزحافة، اإن مل تكن اأنت 
قائد الفريق فلن يتغري املنظر اأمامك اأبًدا. 

- لوي�س جريزارد.

لن ت�ضتطيع اأن تختار طريقة موتك اأو موعده. كل ما يف يدك هو 
اأن تقرر كيف �ضتعي�س. فلتفعل االآن! 

- جوان بيز 

يظن كل فرد اأن حدود جمال روؤيته هي حدود العامل.
- اآرثر �ضوبنهاور.
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نلت  اجتهدت يف عملي  كلما  اأنني  واأرى  باحلظ،  ب�ضدة  اأوؤم��ن  اأنا 
مقداًرا وفرًيا منه. 

- توما�س جيفر�ضون.

املوهبة  لكن  االأف�ضل،  اإىل  اأبًدا  يتطلعون  ال  العادية  القدرات  ذوو 
تدل فوًرا على العبقرية. 

- اآرثر كونان دويل.

اإن اأعظم احلقوق هو احلق يف اأن تخطئ. 
- ويليام راندولف هري�ضت.

من  احلمقى  يتعلم  بينما  االآخ��ري��ن،  اأخطاء  من  احلكماء  يتعلم 
اأخطائهم اخلا�ضة. 

- جمهول.

الغاية غري املخطط لها جمرد حلم.
- دوجال�س ماكجريجور.

العقل كاملظلة، ال يعمل اإال اإذا كان مفتوًحا.
- توما�س ديور.

من ينتظر وقوع �ضيء ما ميكنه اأن يبداأ بت�ضمري �ضاعديه. 
- جارث هيرني�س 

مكتوب على اأبواب الفر�س كلمة "ادفع". 
- جمهول.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة518

ي�ضيع معظم النا�س الفر�س الأنها ترتدي زى العمال وتبدو كالعمل. 
- توما�س اإدي�ضون.

يف الواقع، ال تبدو احل�ضائ�س دائًما اأكرث خ�ضرة على اجلانب االآخر 
من ال�ضور، كال، فال�ضور ال عالقة له بذلك االأمر، احل�ضائ�س تكون اأكرث 
خ�ضرة عندما ت�ضقى باملاء، وعندما تعرب ال�ضور احمل معك املاء وارع 

احل�ضائ�س اأينما كنت.
- روبرت فولوم.

احلبوب،  رقائق  من  املكون  باالإفطار  يومهم  يبداأون  ال  االأبطال 
واإمنا باملعار�ضة.

- نيك �ضيتز.

اأن  النجاح ال ياأتي نتيجة ا�ضتعال تلقائي لنار احلما�س، بل يجب 
ت�ضعل جذوة حما�ضك بنف�ضك. 

- ريجى ليت�س.

"كف عن هذا االآن، فلن تنجح اأبًدا". اإن جتاهلت هذه الن�ضيحة، 
ف�ضتكون قد قطعت ن�ضف الطريق نحو هدفك. 

- ديفيد زوكر.

املرء  ياأخذ  اأن  بني  الفرق  هو  ال�ضنني  مر  على  تعلمته  �ضيء  اأهم 
مطلوب  االأول  االأم��ر  اجل��د.  ماأخذ  نف�ضه  ياأخذ  واأن  اجلد  ماأخذ  عمله 

للغاية، واالأمر الثاين يوؤدى اإىل كوارث. 
- مارجوت فونتني.
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لدى فل�ضفة ب�ضيطة للحياة: امالأ ما هو فارغ، واأفرغ ما هو ممتلئ، 
وحك املكان الذي ت�ضعر باأنه ي�ضتلزم احلك. 

- اآلي�س روزفلت لوجنورث.

اإذا خططت لعام اآٍت.. ابذر بذور الذرة. 

اإذا خططت لعقد اآٍت.. ازرع �ضجًرا. 

اإذا خططت لع�ضر اآٍت.. درب الرجال وعلمهم. 
- كوان ت�ضو.

االفرتا�س هو اأ�ضا�س اخلطاأ.
- اآجنلو دونغيا.

اأ�ضتغرق  اإن ا�ضتغرق منى االأمر ت�ضع �ضاعات الأقطع �ضجرة، فقد 
�ضت �ضاعات الأ�ضحذ بلطتى! 

- اإبراهام لينكولن.

الت�ضويف هو فن اللحاق باالأم�س. 
- دان ماركيز.

الت�ضويف ي�ضرق الوقت. 
- اإدوارد يوجن.

ياأمل الهواة، ويعمل املحرتفون. 
- جار�ضون كانني.
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اإن درجة ال�ضلم لي�س هدفها اأبًدا اأن ي�ضتقر املرء عليها، بل لتم�ضك 
قدمه لوقت يكفى الأن يتمكن من ال�ضعود درجة اأعلى بقدمه االأخرى.

- توما�س هاك�ضلى.

على  الذريع  الف�ضل  يف�ضل  وخماطر  جمازف  هو  االأعمال:  رجل 
النجاح الهزيل.

- جيم في�ضك.

نعرف ما حدث ملن يظل يف منت�ضف الطريق، يتخطاه االآخرون.
- اأنورين بيفان.

اأ�ضحوكة.  نف�ضك  من  جتعل  اأن  تخ�س  فال  ما  اأمر  يف  �ضككت  اإن 
رفيع  خيط  هو  املطبق  واحلمق  بعبقرية  االإب��داع  بني  الفا�ضل  فاخليط 

للغاية. اإذن ماذا تخ�ضى؟ تقدم.
- �ضينثيا هيمل.

ال تخ�س اتخاذ خطوات وا�ضعة وكبرية، فال ميكنك عبور الهوة يف 
قفزتني �ضغريتني.

- ديفيد لويد جورج.

كل فرد ميلك احلق يف املجازفة بحياته حتى ينقذها.
- جان جاك رو�ضو.

فائدة  فهذه  الربية،  الطيور  ل�ضيد  �ضباق  اإىل  الذهاب  ترف�س  ال 
الطيور الربية على اأية حال.

- جمهول.
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عادة ما تكون االأمواج والرياح مواتية مع اأقوى املالحني.
- اإدوارد جيبون.

اخرت من املعارك ما تكون كبرية بحيث ت�ضبح لها قيمة، و�ضغرية 
بحيث ت�ضتطيع الفوز فيها.

- جوناثان كوزول.

القامو�س هو املكان الوحيد الذي تاأتي به كلمة "جناح" قبل كلمة 
"عمل".

- اآرثر بري�ضبني.

ال ميكنني اأن اأعطيك و�ضفة للنجاح، لكنني اأعرف و�ضفة الف�ضل 
وهي: حماولة اإر�ضاء اجلميع. 

- هريبرت بايارد �ضووب.

اأعظم متع احلياة هي اأن تقوم مبا يقول االآخرون اإنك ال ت�ضتطيع 
القيام به.

- والرت باجهوت.

يكون بال  دائًما  والنجاح  ونهائًيا،  اأمًرا حتمًيا  اأبًدا  الف�ضل  يعد  ال 
نهاية، الأن النجاح عبارة عن رحلة ولي�س مكاًنا ت�ضل اإليه.

- روبرت �ضولر.

األف باء النجاح هي القدرة واالقتحام وال�ضجاعة.
- ت�ضارلز لوكمان.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة522

النجاح لي�س مكاًنا ت�ضل اإليه، بل هو الرحلة، ون�ضف املتعة يكمن 
يف اجتياز هذه الرحلة.

- جيتا بيلني.

يكمن )80%( من النجاح يف جمرد الظهور.
- وودي اآلني.

اأنا اأخ�ضى النجاح، الأن اإمتامه مبثابة اإنهاء مهمة املرء على االأر�س، 
مثل ذكور العنكبوت التي تلتهمها االإناث بعد عملية التزاوج. اأحب حالة 
التجديد امل�ضتمر بهدف تلو االآخر، حيث يكون الهدف دوًما اأمامي ولي�س 

خلفي.
- جورج برنارد �ضو.

ع�ضية  ب��ني   جن��اًح��ا  يحقق  ك��ي  ع��اًم��ا  ع�ضرين  اإىل  امل��رء  يحتاج 
و�ضحاها.

- اإيدى كانتور.

النجاح هو اأف�ضل العطور.
- اإليزابيث تيلور.

ال اأريد ممن حول اأن يطيعوين ويوافقوين يف كل �ضيء بل اأريد من 
اجلميع اإخباري باحلقيقة، حتى واإن كلفهم ذلك وظائفهم.

- �ضامويل جولدوين.
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ا�ضتخدم املوهبة التي متلكها مهما كانت، �ضت�ضبح الغابة �ضامتة 
اإن غردت بها الطيور االأف�ضل �ضوًتا فقط.

- هرنى فان دايك.

القليل من النا�س يفكرون اأكرث من مرتني اأو ثالث �ضنوًيا، وحظيت 
اأنا ب�ضهرة عاملية الأنني اأفكر مرة اأو مرتني اأ�ضبوعًيا.

- جورج برنارد �ضو.

ال يهم حجم الكلب يف العراك، بل القدرة على العراك لدى الكلب.

- املدرب بري برايانت.

لي�ضت الرغبة يف الفوز هي التي حتدث الفرق الكبري، بل الرغبة 
يف التدريب بهدف الفوز.

- بوبى نايت.

مهما كان الذي قال: "ال يهم اأن تفوز اأو تخ�ضر" فقد خ�ضر على 
االأرجح.

- مارتينا نافراتيلوفا.

يح�ضل  يح�ضر  من  وثاين  املحارة،  على  يح�ضل  يح�ضر  من  اأول 
على ال�ضدفة.

- اأندرو كارنيجى.
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الفوز لي�س اأمًرا وقتًيا، بل هو �ضيء دائم، فاإنك ال تفوز اأحياًنا اأو 
حت�ضن عملك اأحياًنا. بل تفعل ذلك دوًما. الفوز عادة، ول�ضوء احلظ فاإن 

اخل�ضارة عادة اأي�ضا.
- فين�س لومباردى.

عملك يف احلياة هو االإغراء ال�ضديد.
- بابلو بيكا�ضو.

العمل هو الثمن الذي تدفعه مقابل املال.
- جمهول.

كل عمل هو �ضورة متثل من قام به.
- جمهول.

العمل يبعدنا عن اأكرب ثالثة �ضرور يف احلياة: امللل واالإثم واحلاجة.

- فولتري.

العمل هو الثمن الذي تدفعه يف مقابل امل�ضاحة التي ت�ضغلها على 
�ضطح االأر�س.

- امللكة اإليزابيث الثانية.
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ثق�فة اإ�ضالمية

نحتاج يف هذا الع�شر اإىل اأن نغر�ض يف نفو�ض طابنا وطالباتنا الثقافة 
الإ�شامية ال�شحيحة.

فلاأ�شف؛ جتدين الكثري منهم ثقافته فقط يف اأمور الكرة والفن، ول 
�شيء غري ذلك اإل النزر الي�شري.

لذ.. كانت هذه الفقرة كحلقة يف طريق الثقافة الإ�شامية التي علينا 
معرفتها، والبعد عن اجلهل بها.
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اخللوة يف ال�ضي�رة

هل يحكم باخللوة يف ال�ضيارات اخلا�ضة و�ضيارات االأجرة؟ 
من  يرى  وك��ان  ال�ضغرية  ال�ضيارة  يف  والريبة  الفتنة  اأمنت  اإذا 
واملارة  بال�ضيارات  املليئة  الطرق  يف  املدينة  و�ضط  يف  وت�ضري  بداخلها 
فاالأقرب اأن هذا لي�س من اخللوة. على اأن حتر�ضي على اجللو�س بعيًدا 

عن الرجل قدر امل�ضتطاع. 
و�ضائل  وا�ضتخدام  ال�ضبهات،  مواطن  عن  البعد  االأوىل  كان  واإن 

النقل العام كالبا�ضات والقطارات واملرتو وغري ذلك. 

الفرق بني اأ�ضم�ء اهلل و�ضف�ته

اأ�ضماء اهلل كل ما دل على ذات اهلل مع �ضفات الكمال القائمة به، 
مثل: القادر، العليم، احلكيم، ال�ضميع، الب�ضري، فاإن هذه االأ�ضماء دلت 
وال�ضمع والب�ضر،  العلم واحلكمة  على ذات اهلل، وعلى ما قام بها من 
اال�ضم  ويقال:  واحد،  اأمر  على  دلت  وال�ضفة  اأمرين،  على  دل  فاال�ضم 
مت�ضمن لل�ضفة، وال�ضفة م�ضتلزمة لال�ضم، ويجب االإميان بكل ما ثبت 
منهما عن اهلل تعاىل اأو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص على الوجه الالئق باهلل �ضبحانه، 
اأنه  كما  �ضفاته،  من  �ضيء  خلقه يف  ي�ضبه  ال  �ضبحانه  باأنه  االإمي��ان  مع 

�ضبحانه ال ي�ضبههم يف ذاته؛ لقوله تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
رب  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ 

)االإخال�س: 1- 4(، قوله �ضبحانه: زب ٺ ٿ  ٿٿ  ٿٹ 
ٹ رب )ال�ضورى: 11(.
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هل الدهر من اأ�ضم�ء اهلل تع�ىل؟!

الدهر لي�س من اأ�ضماء اهلل - �ضبحانه - ومن زعم ذلك فقد اأخطاأ 
وذلك ل�ضببني: 

يف  بالغة  اأي:  ح�ضنى؛   - �ضبحانه   - اأ�ضماءه  اأن  االأول:  ال�ضبب 
احل�ضن اأكمله، فالبد اأن ت�ضتمل على و�ضف ومعنى هو اأح�ضن ما يكون 
اأ�ضماء  يف  جتد  ال  ولهذا  الكلمة؛  هذه  داللة  يف  واملعاين  االأو�ضاف  من 
اهلل تعاىل ا�ضًما جامًدا، والدهر ا�ضم جامد ال يحمل معنى اإال اأنه ا�ضم 

لالأوقات. 
ال�ضبب الثاين: اأن �ضياق احلديث ياأبى ذلك؛ الأنه قال: "اأقلب الليل 
والنهار"، والليل والنهار هما الدهر فكيف ميكن اأن يكون املقلب بفتح 

الالم هو املقلب بك�ضر الالم؟!

ا�ضتعم�ل اآنية الذهب والف�ضة والأكل وال�ضرب فيه�

ال يكاد يخلو حمل من حمالت االأدوات املنزلية اليوم من االأواين 
الذهبية والف�ضية اأو املطلية بالذهب والف�ضة وكذلك بيوت االأثرياء وعدد 
من الفنادق بل �ضار هذا النوع من االأواين من جملة الهدايا النفي�ضة التي 
يقدمها النا�س بع�ضهم لبع�س يف املنا�ضبات، وبع�س النا�س قد ال ي�ضعها 
يف بيته ولكنه ي�ضتعملها يف بيوت االآخرين ووالئمهم، وكل هذا من االأمور 
املحرمة يف ال�ضريعة وقد جاء الوعيد ال�ضديد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ا�ضتعمال 
هذه االأواين فعن اأم �ضلمة - ر�ضي اهلل عنها - قالت: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
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»اإن الذي ياأكل اأو ي�ضرب يف اآنية الف�ضة والذهب اإمنا يجرجر يف بطنه 
نار جهنم« رواه م�ضلم. وهذا احلكم ي�ضمل كل ما هو من االآنية واأدوات 
الطعام كال�ضحون وال�ضوك واملالعق وال�ضكاكني واأواين تقدمي ال�ضيافة 

وعلب احللويات املقدمة يف االأعرا�س ونحوها.
وبع�س النا�س يقولون نحن ال ن�ضتعملها ولكن ن�ضعها على رفوف 

خلف الزجاج للزينة، وهذا ال يجوز اأي�ضا �ضدا لذريعة ا�ضتخدامها.

اللعب ب�لرند

حتتوي كثري من االألعاب املنت�ضرة وامل�ضتعملة بني النا�س على اأمور 
من املحرمات ومن ذلك الرند )املعروف بالزهر( الذي يتم به االنتقال 
والتحريك يف عدد كثري من االألعاب كالطاولة وغريها وقد حذر النبي 
اأبواب املقامرة واملي�ضر فقال: »من لعب  ملسو هيلع هللا ىلص من هذا الرند الذي يفتح 
بالرند�ضري فكاأمنا �ضبغ يده يف حلم خنزير ودمه« رواه م�ضلم. وعن اأبي 
مو�ضى االأ�ضعري - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من لعب 

بالرند فقد ع�ضى اهلل ور�ضوله« رواه االإمام اأحمد.

حديث عظيم

عن اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه - اأن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يجمع 
العاملني  رب  عليهم  يطلع  ثم  واح��د  �ضعيد  يف  القيامة  يوم  النا�س  اهلل 
ال�ضليب  ل�ضاحب  فيمثل  يعدونه  كانوا  ما  اإن�ضان  كل  يتبع  اأال  فيقول 
ناره فيتبعون ما  النار  الت�ضاوير ت�ضاويره ول�ضاحب  �ضليبه ول�ضاحب 
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كانوا يعدون ويبقى امل�ضلمون فيطلع عليهم رب العاملني فيقول اأال تتبعون 
ربنا هذا مكاننا  نعوذ باهلل منك اهلل  نعوذ باهلل منك  النا�س فيقولون 
حتى نرى ربنا وهو ياأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول اأال تتبعون 
النا�س فيقولون نعوذ باهلل منك نعوذ باهلل منك اهلل ربنا وهذا مكاننا 
حتى نرى ربنا وهو ياأمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يا ر�ضول اهلل قال 
وهل ت�ضارون يف روؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا ر�ضول اهلل قال فاإنكم 
نف�ضه  فيعرفهم  يطلع  ثم  يتوارى  ثم  ال�ضاعة  تلك  روؤيته  يف  ت�ضارون  ال 
ال�ضراط فيمرون  امل�ضلمون ويو�ضع  اأنا ربكم فاتبعوين فيقوم  ثم يقول 
عليه مثل جياد اخليل والركاب وقولهم عليه �ضلم �ضلم ويبقى اأهل النار 
ثم  مزيد  من  هل  فتقول  امتالأت  هل  يقال  ثم  فوج  فيها  منهم  فيطرح 
يطرح فيها فوج فيقال هل امتالأت فتقول هل من مزيد حتى اإذا اأوعبوا 
فيها و�ضع الرحمن قدمه فيها واأزوى بع�ضها اإىل بع�س ثم قال قط قالت 
اأتي  قال  النار  النار  واأه��ل  اأهل اجلنة اجلنة  اأدخ��ل اهلل  ف��اإذا  قط قط 
النار ثم يقال يا  اأهل اجلنة واأهل  ال�ضور بني  باملوت ملببا فيوقف على 
اأهل اجلنة فيطلعون خائفني ثم يقال يا اأهل النار فيطلعون م�ضتب�ضرين 
يرجون ال�ضفاعة فيقال الأهل اجلنة واأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون 
هوؤالء وهوؤالء قد عرفناه هو املوت الذي وكل بنا في�ضجع فيذبح ذبحا 
على ال�ضور الذي بني اجلنة والنار ثم يقال يا اأهل اجلنة خلود ال موت 

ويا اأهل النار خلود ال موت« اأخرجه الرتمذي.
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األ تذكرين ربِك؟!

روى اأنه ملا ح�ضرت الوفاة اخلليفة معاوية بن اأبي �ضفيان � ر�ضي 
وي�ضبحه،  تعاىل،  اهلل  يذكر  فجعل  فاأقعدوه،  اأقعدوين،  قال:   � عنه  اهلل 
ويقد�ضه؛ ثم قال: "االآن تذكر ربك يا معاوية بعد االنحطام واالنهدام؟ 

اأال كان ذلك وغ�ضن ال�ضباب ن�ضري ريان؟!"
وبكى حتى عال بكاوؤه ثم قال:

وال���ذي  امل���وت  امل���وت ال منجى م��ن  ه��و 
 ن���ح���اذر ب��ع��د امل����وت اأده�����ى واأف��ظ��ع

مـ� هـذا؟

 ُ اهللَّ َي  َر�ضِ اِب  طَّ اخْلَ ْبِن  ُعَمَر  َعَلى  وِم  ال��رُّ َمِلِك  َبِريُد  َق��ِدَم   "
َوَجَعَلْتُه   ، ِعْطًرا  ِبِه  ْت  َفا�ْضرَتَ  ، ِديَناًرا  ُعَمَر  اْم��َراأَُة  ِت  َفا�ْضَتْقَر�ضَ  ، َعْنُه 
 ، اأََتاَها  ا  َفَلمَّ  ، وِم  الرُّ َمِلِك  اْم��َراأَِة  اإِىَل  يِد  اْلرَبِ َمَع  ِبِه  َوَبَعَثْت   ، َقَواِريَر  يِف 
اِب  طَّ َغْتُهنَّ َوَماَلأَْتُهنَّ َجَواِهَر ، َوَقاَلْت : اْذَهْب اإِىَل اْمَراأَِة ُعَمَر ْبِن اخْلَ َفرَّ
اِب ، َفَقاَل : َما  طَّ َغْتُهنَّ َعَلى اْلُب�َضاِط ، َفَدَخَل ُعَمُر ْبُن اخْلَ ا اأََتاَها َفرَّ . َفَلمَّ
َواِهَر ، َوَباَعُه ، َوَدَفَع اإِىَل اْمَراأَِتِه  رَبِ ، َفاأََخَذ ُعَمُر اجْلَ ْتُه ِباخْلَ َهَذا ؟ َفاأَْخرَبَ

ِديَناًرا َوَجَعَل َما َبِقَي ِمْن َذِلَك يِف َبْيِت َماِل امْلُ�ْضِلِمنَي " 

�ضقـر

�ضقر: ا�ضم للنار.. اأو لنار االآخرة..
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ويقال اإن كلمة �ضقر اإما اأن تكون اأعجمية، ال ُيعرف لها ا�ضتقاق..
واالأرواح.. من  االأج�ضام  ُتذيب  اأنها:  تكون عربية مبعنى  اأن  واإما 

قولهم: �َضَقَرْتُه ال�ضم�س، اإذا اأذابته، واأ�ضابه منها �ضاقور..
ا: حديدة حُتمى ويكوى بها احلمار.. وال�ضاقور اأي�ضً

وقد ذكر القراآن كلمة �ضقر.. قال جل �ض�اأنه:  زب ڃ چچ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ رب )املدثر(.

الأن�ض�ر

الذين  واخلزرج،  االأو�س  قبيلة  وخا�ضة  املدينة  اأهل  هم  االأن�ضار 
�ضبيل  يف  يبذلوا  واأن  ين�ضروه،  اأن  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وع��اه��دوا  اأ�ضلموا 
حمايته ون�ضرته كل مرتخ�س وغال، وقد وفوا بكل ما عاهدوا اهلل عليه 
حتى  دعوته،  لن�ضرة  معه  والقتال  عنه،  االأذى  ودفع  النبي،  حماية  يف 
ظهر اأمر اهلل، وعلت كلمة االإ�ضالم. واأ�ضحاب النبي طائفتان: االأن�ضار 
وهم اأهل املدينة، واملهاجرون الذين خرجوا من ديارهم واأموالهم مبكة 

الحقني بالنبي يف املدينة، ابتغاء مر�ضاة اهلل، وانت�ضاًرا لدعوته ملسو هيلع هللا ىلص.

ال�ضت�ء ربيع املوؤمن

ج االإمام اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل - من حديث اأبي �ضعيد  خرَّ
اخلدري - ر�ضي اهلل عنه -، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ال�ضتاء ربيع املوؤمن، 
وخّرجه البيهقي - رحمه اهلل - وغريه وزاد فيه، طال ليله فقامه وق�ضر 

www.alukah.net



533 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

نهاره ف�ضامه.
يقول ابن رجب احلنبلي - رحمه اهلل - يف كتابه النفي�س )لطائف 
ربيع  ال�ضتاء  ك��ان  "اإمنا  الوظائف(:  من  العام  ملوا�ضم  فيما  املعارف 
املوؤمن، الأنه يرتع فيه، يف ب�ضاتني الطاعات وي�ضرح يف ميادين العبادات 
وينّزه قلبه يف ريا�س االأعمال املي�ضرة فيه، كما البهائم يف مرعى الربيع 
ر  فت�ضمن وت�ضلح اأج�ضادها، فكذلك ي�ضلح دين املوؤمن يف ال�ضتاء مبا ي�ضَّ
اهلل فيه من الطاعات، فاإن املوؤمن يقدر يف ال�ضتاء على �ضيام نهاره من 
ق�ضري  نهاره  فاإن  عط�س،  وال  جوع  من  له  حت�ضل  كلفة  وال  م�ضقة  غري 

بارد، فال يح�س فيه مب�ضقة ال�ضيام".

من هم اليزيدية

معاوية  بن  يزيد  قد�ضت  منحرفة،  اإ�ضالمية  فرقة  هم  اليزيدية 
عقيدة  ولهم  واالأ�ضرحة  املراقد  على  وي��رتددون  امل��وت،  وملك  واإبلي�س 
راأ�س  اأعياد خا�ضة كعيد  ولهم  االإ�ضالم،  اأركان  خا�ضة يف كل ركن من 
ال�ضنة امليالدية، ويجيزون لليزيدي اأن يعدد يف الزوجات حتى �ضت اإىل 

غري ذلك من االأقوال ال�ضالة امل�ضلة.

الن�ضريية

الثالث  ال��ق��رن  يف  ظهرت  باطنية  حركة  الن�ضريية  التعريف: 
اإلهيا  وجوًدا  زعموا  الذين  ال�ضيعة  يعدون من غالة  اأ�ضحابها  للهجرة، 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة534

واألهوه به، مق�ضدهم هدم االإ�ضالم ونق�س عراه، وهم مع كل  يف علي 
غاز الأر�س امل�ضلمني، ولقد اأطلق عليهم اال�ضتعمار الفرن�ضي ل�ضوريا ا�ضم 

)العلويني( متويها وتغطية الراف�ضية والباطنية.
التاأ�ضي�س واأبرز ال�ضخ�ضيات:

- موؤ�ض�س هذه الفرقة اأبو �ضعيب حممد بن ن�ضري الب�ضري النمريي 
)ت 270ه�( عا�ضر ثالثة من اأئمة ال�ضيعة وهم علي الهادي )العا�ضر( 
واحل�ضن الع�ضكري )احلادي ع�ضر( وحممد املهدي "املوهوم" )الثاين 

ع�ضر(.
- زعم اأنه الباب اإىل االإمام احل�ضن الع�ضكري، واأنه وارث علمه، 
واحلجة واملرجع لل�ضيعة من بعده، واأن �ضفة املرجعية والبابية بقيت معه 

بعد غيبة االإمام املهدي.
- ادعى النبوة والر�ضالة، وغال يف حق االأئمة اإذ ن�ضبهم على مقام 

االإلوهية.  
العنب لذلك،  - يعظمون اخلمرة، ويحت�ضونها، ويعظمون �ضجرة 
ي�ضمونها  التي  اخلمرة  اأ�ضل  هي  الأنها  قطعها  اأو  قلعها  وي�ضتفظعون 

"النور".
عدد  يف  تختلف  �ضالة  لكنها  م��رات  خم�س  اليوم  يف  ي�ضلون   -

الركعات وال ت�ضتمل على �ضجود واإن كان فيها نوع من ركوع احياًنا.
- ال ي�ضلون اجلمعة وال يتم�ضكون بالطهارة من و�ضوء ورفع جنابة 

قبل اأداء ال�ضالة.
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- لي�س لهم م�ضاجد عامة، بل ي�ضلون يف بيوتهم، و�ضالتهم تكون 
م�ضحوبة بتالوة اخلرافات.

- لهم قدا�ضات �ضبيهة بقدا�ضات الن�ضارى.
كفر  هو  اإمنا  مكة  اإىل  احلج  باأن  ويقولون  باحلج،  يعرتفون  ال   -

وعبادة اأ�ضنام!!.
- ال يعرتفون بالزكاة ال�ضرعية املعروفة لدينا� نحن امل�ضلمني � واإمنا 

يدفعون �ضريبة اإىل م�ضايخهم زاعمني باأن مقدارها خم�س ما ميلكون.

- ال�ضيام لديهم هو االمتناع عن معا�ضرة الن�ضاء طيلة رم�ضان.
ا �ضديًدا، ويلعنون اأبا بكر وعثمان ر�ضي  - يبغ�ضون ال�ضحابة بغ�ضً

اهلل عنهم اأجمعني.

الدروز

التعريف: فرقة باطنية توؤله اخلليفة الفاطمي احلاكم باأمر اهلل، 
اأخذت جل عقائدها عن االإ�ضماعيلية، وهي تنت�ضب اإىل ن�ضتكني الدرزي. 
ن�ضاأت يف م�ضر لكنها مل تلبث اأن هاجرت اإىل ال�ضام. عقائدها خليط 
من عدة اأديان واأفكار، كما اأنها توؤمن ب�ضرية اأفكارها، فال تن�ضرها على 

النا�س، وال تعلمها حتى الأبنائها اإال اإذا بلغوا �ضن االأربعني.
اإىل  �ضيقودهم  ال��ذي  احلاكم  رج��وع  هي  القيامة  اأن  يعتقدون   -
هدم الكعبة و�ضحق امل�ضلمني والن�ضارى يف جميع اأنحاء االأر�س، واأنهم 

�ضيحكمون العامل اإىل االأبد، ويفر�ضون اجلزية والذل على امل�ضلمني.
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- يحرمون التزاوج مع غريهم وال�ضدقة عليهم وم�ضاعدتهم، كما 
مينعون التعدد واإرجاع املطلقة.

- يحرمون البنات من املرياث.
- ال يعرتفون بحرمة االأخت واالأخ يف الر�ضاعة.

- ال يقبل الدروز اأحًدا يف دينهم وال ي�ضمحون الأحد باخلروج منه.

القومية العربية

متجيد  اإىل  تدعو  متع�ضبة،  فكرية  �ضيا�ضية  حركة  التعريف: 
العرب، واإقامة دولة موحدة لهم، على اأ�ضا�س من رابطة الدم والقربى 
واللغة والتاريخ، واإحاللها حمل رابطة الدين. وهي �ضدى للفكر القومي 

الذي �ضبق اأن ظهر يف اأوروبا.
اإحلادية  "دعوة جاهلية  باأنها:  باز  ابن  ال�ضيخ  �ضماحة  - ي�ضفها 
ويقول  وتعاليمه".  اأحكامه  من  والتخل�س  االإ�ضالم  حماربة  اإىل  تهدف 
"وقد اأحدثها الغربيون من الن�ضارى ملحاربة االإ�ضالم والق�ضاء  عنها: 
عليه يف داره بزخرف من القول.. فاعتنقها كثري من العرب من اأعداء 
وفرح  قلدهم من اجلهال،  ومن  االأغمار  بها كثري من  واغرت  االإ�ضالم، 
ا: "  بذلك اأرباب االإحلاد وخ�ضوم االإ�ضالم يف كل مكان". ويقول، اأي�ضً
هي دعوة باطلة وخطاأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد �ضافر 

لالإ�ضالم واأهله".
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حركة حترير املراأة

ومنها  ن�ضاأت يف م�ضر،  علمانية،  املراأة هي حركة  حركة حترير 
�ضلة  قطع  هو  وهدفها  واالإ�ضالمية،  العربية  البالد  اأرج��اء  يف  ن�ضرت 
كاحلجاب،  بها  اخلا�ضة  ال�ضرعية  واالأحكام  االإ�ضالمية  باالآداب  املراأة 
وتقييد الطالق ومنع تعدد الزوجات، وامل�ضاواة يف املرياث، وتقليد املراأة 
الغربية يف كل �ضيء. ويعد كتاب املراأة يف ال�ضرق ملرق�س فهمي املحامي، 
وحترير املراأة واملراأة اجلديدة لقا�ضم اأمني من اأهم الكتب التي تدعو 
اإىل ال�ضفور واخلروج على الدين، ومتتد اأهداف هذه احلركة لت�ضل اإىل 

جعل العلمانية والدينية اأ�ضا�س حركة املراأة واملجتمع.
عبدالرحمن بن ملجم لعنه اهلل

ق�تل علي - ر�ضي اهلل عنه -

خارجي مفرت، ذكره ابن يون�س يف "تاريخ م�ضر"، فقال: �ضهد فتح 
م�ضر، واختط بها مع االأ�ضراف، وكان ممن قراأ القراآن، والفقه، وهو 
اأحد بني تدول وكان فار�ضهم مب�ضر. قراأ القراآن على معاذ بن جبل، 
وكان من العباد، ويقال: هو الذي اأر�ضل �ضبيًغا التميمي اإىل عمر، ف�ضاأله 

عما �ضاأله من م�ضتعجم القراآن.
ب دار عبد الرحمن  وقيل: اإن عمر كتب اإىل عمرو بن العا�س: اأن َقِرّ
بن ملجم من امل�ضجد ليعلم النا�س القراآن والفقه، فو�ضع له مكان داره، 
اأحد من  البلوي، يعني  اإىل جانب دار عبد الرحمن ابن عدي�س  وكانت 
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اأعان على قتل عثمان. ثم كان ابن ملجم من �ضيعة علي بالكوفة �ضار اإليه 
اإىل الكوفة، و�ضهد معه �ضفني.

قلت: ثم اأدركه الكتاب، وفعل ما فعل، وهو عند اخلوارج من اأف�ضل 
االأمة، وكذلك تعظمه الن�ضريية. 

قال الفقيه اأبو حممد بن حزم: يقولون اإن ابن ملجم اأف�ضل اأهل 
االأر�س، خل�س روح الالهوت من ظلمة اجل�ضد وكدره. 

فاأعجبوا يا م�ضلمني لهذا اجلنون.

الأمه�ت ال�ضت

يطلق هذا الو�ضف على االأ�ضول التالية: 
1- �ضحيح البخاري 2- �ضحيح م�ضلم 3- �ضنن الن�ضائي 4- �ضنن 

اأبي داود 5- �ضنن الرتمذي 6- �ضنن ابن ماجه.

�صحيح البخاري: 

هذا الكتاب �ضماه موؤلفه "اجلامع ال�ضحيح" وخرجه من �ضتمائة 
األف حديث، وتعب رحمه اهلل يف تنقيحه، وتهذيبه، والتحري يف �ضحته، 
حتى كان ال ي�ضع فيه حديًثا اإال اغت�ضل و�ضلى ركعتني، ي�ضتخري اهلل يف 
و�ضعه فيه م�ضنًدا اإال ما �ضح عن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ بال�ضند املت�ضل الذي 

توفر يف رجاله العدالة وال�ضبط. 
اأحمد  االإم��ام  على  ثم عر�ضه  عاًما،  ع�ضر  �ضتة  تاأليفه يف  واأكمل 
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له  املديني، وغريهم، فا�ضتح�ضنوه، و�ضهدوا  ويحيى بن معني وعلى بن 
بال�ضحة.

وقد تلقاه العلماء بالقبول يف كل ع�ضر، قال احلافظ الذهبي: هو 
اأجل كتب االإ�ضالم، واأف�ضلها بعد كتاب اهلل تعاىل. 

وعدًدا اأحاديثه باملكرر )7397( �ضبعة وت�ضعون وثالثمائة و�ضبعة 
واألفا حديث، كما حرر  اثنان و�ضتمائة  اآالف، وبحذف املكرر )2602( 

ذلك احلافظ ابن حجر رحمه اهلل. 

الإمام البخاري: 

بن  املغرية  بن  اإبراهيم  بن  اإ�ضماعيل  بن  اأبو عبد اهلل حممد  هو 
بردزبه اجلعفي - موالهم - الفار�ضي االأ�ضل. 

ون�ضاأ  ومائة،  وت�ضعني  اأربع  �ضنة )194ه���(  �ضوال  ببخارى يف  ولد 
يتيًما يف حجر والدته، وبداأ بالرحلة يف طلب احلديث �ضنة ع�ضر ومائتني، 
وتنقل يف البالد لطلب احلديث، واأقام يف احلجاز �ضت �ضنوات، ودخل 
ال�ضام وم�ضر واجلزيرة والب�ضرة والكوفة وبغداد، وكان رحمه اهلل اآية 
يف احلفظ، ذكر عنه اأنه كان ينظر يف الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة، 
وكان زاهًدا ورًعا بعيًدا عن ال�ضالطني واالأمراء، �ضجاًعا، �ضخًيا، اأثنى 
عليه العلماء يف ع�ضره وبعده، قال االإمام اأحمد: ما اأخرجت خرا�ضان 
مثله، وقال ابن خزمية: ما حتت اأدمي ال�ضماء اأعلم بحديث ر�ضول اهلل 
يف  جمتهًدا  وك��ان  البخاري.  اإ�ضماعيل  بن  حممد  من  اأحفظ  وال  ملسو هيلع هللا ىلص، 
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ت�ضهد بذلك  ا�ضتنباطه من احلديث. كما  الفقه، ولديه دقة عجيبة يف 
تراجمه يف "�ضحيحه".

تويف رحمه اهلل يف خرتنك؛ بلدة على فر�ضخني من �ضمرقند، ليلة 
عيد الفطر �ضنة )256ه�( �ضت وخم�ضني ومائتني عن اثنني و�ضتني عاًما 
اإال ثالثة ع�ضر يوًما، وقد خلف علًما كثرًيا يف موؤلفاته، رحمه اهلل، وجزاه 

عن امل�ضلمني خرًيا. 

�صحيح م�صلم: 

هو الكتاب امل�ضهور الذي األفه م�ضلم بن احلجاج رحمه اهلل، جمع 
فيه ما �ضح عنده عن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال النووي: �ضلك فيه طرًقا بالغة 
اأفراد يف  اإال  اإليها  يهتدي  ال  واملعرفة،  والورع،  واالإتقان،  االحتياط،  يف 

االأع�ضار ا.ه�.
طرق  ويذكر  واح��د،  مكان  يف  املتنا�ضبة  االأح��ادي��ث  يجمع  وك��ان 
احلديث واألفاظه مرتًبا على االأبواب، لكنه ال يذكر الرتاجم اإما: خوًفا 

من زيادة حجم الكتاب، اأو لغري ذلك. 
تراجم  اأح�ضنها  وم��ن  �ضراحه،  من  جماعة  تراجمه  و�ضع  وق��د 

النووي - رحمه اهلل -. 
و�ضبعة  ومائتان  و�ضبعون  خم�ضة   )7275( باملكرر  اأحاديثه  وعدد 

اآالف حديث، وبحذف املكرر نحو )4000( اأربعة اآالف حديث. 
وقد اتفق جمهور العلماء اأو جميعهم على اأنه - من حيث ال�ضحة 
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- يف املرتبة الثانية بعد �ضحيح البخاري، وقيل يف املقارنة بينهما: 
ت�����ض��اج��ر ق����وم يف ال���ب���خ���اري وم�����ض��ل��م

ت���ق���دم ذي������ن  اأي  وق������ال������وا:  ل������دي 
ال���ب���خ���اري �ضحة ف����اق  ل��ق��د  ف��ق��ل��ت: 

م�ضلم ال�����ض��ن��اع��ة  ح�ضن  يف  ف���اق  ك��ا 
م�ضلم  بن  احلجاج  بن  م�ضلم  احل�ضني  اأب��و  هو  م�ضلم:  واالإم���ام 
ومائتني،  اأربع  )204ه���(  �ضنة  ني�ضابور  يف  ولد  الني�ضابوري،  الق�ضريي 
وتنقل يف االأم�ضار لطلب احلديث؛ فرحل اإىل احلجاز وال�ضام والعراق 

وم�ضر، وملا قدم البخاري ني�ضابور الزمه ونظر يف عمله، وحذا حذوه. 
اأثنى عليه كثري من العلماء من اأهل احلديث وغريهم. 

    االإمام م�ضلم:
اأبو احل�ضني م�ضلم بن احلجاج بن م�ضلم بن ورد بن كو�ضاذ       
اأهم علماء احلديث  ه� - 261 ه�(، من  الني�ضابوري، )206  الق�ضريي 
عند اأهل ال�ضنة واجلماعة، وهو م�ضنف كتاب �ضحيح م�ضلم الذي يعد 
ثاين اأ�ضح كتب احلديث بعد �ضحيح البخاري. اأخذ عن اأحمد بن حنبل 
واإ�ضحاق بن راهويه وتتلمذ على االإمام البخاري، كان اأحد اأئمة احلديث 
وحفاظه، اعرتف علماء ع�ضره ومن بعدهم له بالتقدم واالإتقان يف هذا 

العلم، تويف بن�ضر اأباد قرب ني�ضابور �ضنة )261( هجرية.

�صنن الن�صائي: 
األف الن�ضائي رحمه اهلل كتابه "ال�ضنن الكربى" و�ضمنه ال�ضحيح، 
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"املجتبي"،  "ال�ضنن ال�ضغرى"، و�ضماه  واملعلول، ثم اخت�ضره يف كتاب 
الن�ضائي  رواية  اإىل  ين�ضب  املق�ضود مبا  ال�ضحيح عنده، وهو  فيه  جمع 

من حديث.
ودرجته  جمروًحا  ورجاًل  �ضعيًفا،  حديًثا  ال�ضنن  و"املجتبي" اأقل 
اأبي  "�ضنن  الرجال - مقدم على  فهو - من حيث  "ال�ضحيحني"،  بعد 
داود والرتمذي"؛ ل�ضدة حتري موؤلفه يف الرجال، قال احلافظ ابن حجر 
الن�ضائي  والرتمذي جتنب  داود  اأبو  له  اأخرج  رجل  كم من  اهلل:  رحمه 
اإخراج حديثه، بل جتنب اإخراج حديث جماعة يف "ال�ضحيحني" ا.ه�. 

الإمام الن�صائي: 
ويقال:  الن�ضائي،  علي  بن  �ضعيب  بن  اأحمد  الرحمن  عبد  اأبو  هو 

ال�ضنوي؛ ن�ضبة اإىل ن�ضاأ بلدة م�ضهورة بخرا�ضان. 
ولد �ضنة )215ه�( يف ن�ضاأ، ثم ارحتل يف طلب احلديث، و�ضمع من 
اأهل احلجاز وخرا�ضان وال�ضام واجلزيرة وغريها، واأقام مب�ضر طوياًل، 
وانت�ضرت م�ضنفاته فيها، ثم ارحتل اإىل دم�ضق، فح�ضلت له فيها حمنة، 

وتويف �ضنة )303ه�(، يف الرملة يف فل�ضطني عن ثمان وثمانني �ضنة.
وقد خلف م�ضنفات كثرية يف احلديث والعلل، فرحمه اهلل، وجزاه 

عن امل�ضلمني خرًيا. 

�صنن اأبي داود: 
انتخبه  حديث،  وثمامنائة  اآالف  اأربعة   )4800( يبلغ  كتاب  هو 
االأحكام  اأحاديث  على  فيه  واقت�ضر  األف حديث،  من خم�ضمائة  موؤلفه 
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وقال: ذكرت فيه ال�ضحيح، وما ي�ضبهه وما يقاربه. وما كان يف كتابي 
هذا فيه وهن �ضديد بينته، ولي�س فيه عن رجل مرتوك احلديث �ضيء، 
وما مل اأذكر فيه �ضيًئا فهو �ضالح، وبع�ضها اأ�ضح من بع�س، واالأحاديث 

التي و�ضعتها يف كتاب "ال�ضنن" اأكرثها م�ضاهري ا.ه�.
دون  للو�ضف  ال�ضالح  ب�ضالح:  يريد  اأن  يحتمل  ال�ضيوطي:  قال 
االحتجاج في�ضمل ال�ضعيف، لكن ذكر ابن كثري اأنه يروي عنه اأنه قال: 
وما �ضكت عنه فهو ح�ضن، فاإن �ضح هذا فال اإ�ضكال. اه�. اأي: فال اإ�ضكال 
يف اأن املراد ب�ضالح: �ضالح لالحتجاج، وقال ابن ال�ضالح: فعلى هذا ما 
وجدناه يف كتابه مذكوًرا مطلًقا ولي�س يف اأحد "ال�ضحيحني"، وال ن�س 
على �ضحته اأحد؛ عرفنا اأنه من احل�ضن عند اأبي داود. اه�. وقال ابن 
منده: وكان اأبو داود يخرج االإ�ضناد ال�ضعيف اإذا مل يجد يف الباب غريه؛ 

الأنه اأقوى عنده من راأي الرجال ا.ه�. 
وقد ا�ضتهر "�ضنن اأبي داود" بني الفقهاء الأنه كان جامًعا الأحاديث 
االأحكام، وذكر موؤلفه اأنه عر�ضه على االإمام اأحمد بن حنبل فا�ضتجاده 

وا�ضتح�ضنه، واأثنى عليه ابن القيم ثناء بالًغا يف مقدمة "تهذيبه". 

الإمام اأبو داود: 
ولد يف  ال�ضج�ضتاين،  االأزدي  اإ�ضحاق  بن  االأ�ضعث  بن  �ضليمان  هو 
�ضج�ضتان �ضنة )202ه�(، ورحل يف طلب احلديث، وكتب عن اأهل العراق 
وال�ضام وم�ضر وخرا�ضان، واأخذ عن اأحمد بن حنبل، وغريه من �ضيوخ 

البخاري وم�ضلم.
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اأثنى عليه العلماء وو�ضفوه باحلفظ التام والفهم الثاقب والورع. 
تويف يف الب�ضرة �ضنة )275ه�( عن ثالث و�ضبعني �ضنة.

وقد خلف علًما كثرًيا يف موؤلفاته  -رحمه اهلل-  وجزاه عن امل�ضلمني 
خرًيا. 

�صنن الرتمذي: 

ا با�ضم "جامع الرتمذي"، األفه الرتمذي  هذا الكتاب ا�ضتهر اأي�ضً
رحمه اهلل على اأبواب الفقه، واأودع فيه ال�ضحيح واحل�ضن وال�ضعيف، 
مبيًنا درجة كل حديث يف مو�ضعه مع بيان وجه ال�ضعف، واعتنى ببيان 
من اأخذ به من اأهل العلم من ال�ضحابة وغريهم، وجعل يف اآخره كتاًبا 

يف "العلل" جمع فيه فوائد هامة. 
قال: وجميع ما يف هذا الكتاب من احلديث فهو معمول به، وقد 
اأخذ به بع�س العلماء ما خال حديثني: حديث ابن عبا�س اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وال  والع�ضاء من غري خوف  واملغرب  باملدينة  والع�ضر  الظهر  جمع بني 

�ضفر. وحديث: "اإذا �ضرب فاجلدوه، فاإن عاد يف الرابعة فاقتلوه" ا.ه�.
وقد جاء يف هذا الكتاب من الفوائد الفقهية واحلديثية ما لي�س يف 
غريه، وا�ضتح�ضنه علماء احلجاز والعراق وخرا�ضان حني عر�ضه موؤلفه 

عليهم. 
هذا وقد قال ابن رجب: اعلم اأن الرتمذي خرج يف كتابه ال�ضحيح 
واحل�ضن والغريب. والغرائب التي خرجها فيها بع�س املنكر، وال �ضيما 
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يف كتاب الف�ضائل، ولكنه يبني ذلك غالًبا، وال اأعلم اأنه خرج عن متهم 
بالكذب، متفق عليه على اتهامه باإ�ضناد منفرد، نعم قد يخرج عن �ضيئ 
ي�ضكت  وال  غالًبا،  ذلك  ويبني  الوهن،  حديثه  على  غلب  ومن  احلفظ، 

عنه. اه�.

الإمام الرتمذي: 

هو اأبو عي�ضى حممد بن عي�ضى بن �ضورة ال�ضلمي الرتمذي، ولد يف 
ترمذ مدينة بطرف جيحون، �ضنة )209ه�( فطاف بالبالد، و�ضمع من 

اأهل احلجاز والعراق وخرا�ضان.
اتفقوا على اإمامته وجاللته حتى كان البخاري يعتمد عليه وياأخذ 

عنه مع اأنه - اأي البخاري - من �ضيوخه.
تويف يف ترمذ �ضنة )279ه�( عن �ضبعني عاًما، وقد �ضنف ت�ضانيف 

نافعة يف العلل وغريها، رحمه اهلل، وجزاه اهلل عن امل�ضلمني خرًيا. 

�صنن ابن ماجه: 

واأربعني  واحد  نحو  يبلغ  االأب��واب  على  مرتًبا  موؤلفه  جمعه  كتاب 
من  كثري  عند  وامل�ضهور   ،)4341( حديث  اآالف  واأرب��ع��ة  وثالثمائة 
املتاأخرين اأنه ال�ضاد�س من كتب اأ�ضول احلديث )االأمهات ال�ضت(، اإال 
اإنه اأقل رتبة من "ال�ضنن": "�ضنن الن�ضائي واأبي داود والرتمذي"، حتى 
كان من امل�ضهور اأن ما انفرد به يكون �ضعيًفا غالًبا اإال اأن احلافظ ابن 
حجر قال: لي�س االأمر يف ذلك على اإطالقه با�ضتقرائي، ويف اجلملة ففيه 
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الذهبي: فيه مناكري  وقال  اه�،  امل�ضتعان.  اأحاديث كثرية منكرة، واهلل 
وقليل من املو�ضوعات. اه�، وقال ال�ضيوطي: اإنه تفرد باإخراج احلديث 
عن رجال متهمني بالكذب، و�ضرقة االأحاديث، وبع�س تلك االأحاديث، ال 

تعرف اإال من جهتهم.
ال�ضتة  الكتب  اأ�ضحاب  اإخراجها  يف  �ضاركه  قد  اأحاديثه  واأك��رث 
كلهم، اأو بع�ضهم، وانفرد عنهم بت�ضعة وثالثني وثالثمائة واألف حديث 
)1339( كما حقق ذلك االإ�ضناد حممد فوؤاد عبد الباقي - رحمه اهلل -. 

الإمام ابن ماجه: 

)بالهاء  بن ماجه  بن عبد اهلل  يزيد  بن  اأبو عبد اهلل حممد  هو 
ال�ضاكنة ويقال بالتاء( الربعي موالهم القزويني. 

ولد يف قزوين )من عراق العجم( �ضنة )209ه�(، وارحتل يف طلب 
احلديث اإىل الري والب�ضرة والكوفة وبغداد وال�ضام وم�ضر واحلجاز، 

واأخذ عن كثري من اأهلها. 
تويف �ضنة )273ه�( عن اأربع و�ضتني �ضنة.

له عدد من الت�ضانيف النافعة  -رحمه اهلل- وجزاه عن امل�ضلمني 
خرًيا. 
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لـم�ذا؟ وكيف؟

على  تعتمد  والتي  الثقافية،  الفقرات  وكيف؟" من  "ملاذا؟  فقرة  تعد 
�شب الفوائد واملعلومات يف قالب ممتع و�شيق يبداأ ب� ملاذا؟ وكيف؟.

علينا  �شهية،  ثقافية  ووج��ب��ة  ممتعة،  علمية  نكهة  ه��ي  الفقرة  فهذه 
العناية والهتمام بها.
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كيف بداأت كذبة ني�ض�ن "اأبريل" ومل�ذا؟

اأثر  اقتفاء  ال�ضعب جًدا  والتقاليد من  واالأعياد،  العادات،  بع�س 
كذبة  ن�ضاأت  فكيف  �ضببها.  تف�ضري  ن�ضتطيع  وال  بها  نقوم  وقد  بدايتها، 
ني�ضان؟ يقال اإن يوم كذبة ني�ضان يف كل اأنحاء العامل تقريًبا هو يوم نكات 
عملية متثل على االأ�ضدقاء واجلريان، كاإر�ضالهم يف رحالت بعيدة، اأو 

خداعهم بعلم اأ�ضياء �ضخيفة.
اإ�ضالح  عند  الفرن�ضيني،  عند  بداأت  ني�ضان  كذبة  يوم  اأن  ويعتقد 
�ضارلز  اأمر  فلقد  فرن�ضا؛  كانت  التقومي  هذا  تبنت  دولة  فاأول  التقومي، 
التا�ضع عام )1564م(، اأن ال�ضنة اجلديدة ترتافق مع االأول من ني�ضان.
االأول  مع  يرتافق  كل هذا  �ضار  مر�ضومه،  �ضارلز  اأ�ضدر  اأن  وبعد 
هذا  على  اعرت�ضوا  قد  عديدون  اأنا�س  هناك  وكان  الثاين،  كانون  من 
منهم  ي�ضخرون  اآخ��رون  اأنا�س  فاأخذ  مبوجبه؛  العمل  ورف�ضوا  التغيري 
يزورونهم،  باأنهم  وزعموا  ب�ضخرية،  هدايا  اإليهم  فاأر�ضلوا  االأمر.  لهذا 
ودعوهم اإىل احتفاالت �ضنة جديدة �ضاخرة، كل هذا كان يف االأول من 
ني�ضان )اأبريل(. وقد كان بع�س املغفلني ال يزالون يقولون اإن االأول من 
وا�ضتغفال �ضخ�ضي ما يف  ال�ضنة اجلديدة من جهة،  بداية  ني�ضان كان 
مع  بها  قاموا  التي  واالحتفاالت  ال�ضاخرة  الهدايا  مع  بداأت  اليوم  هذا 

هوؤالء االأ�ضخا�س من جهٍة اأخرى. 
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كيف بداأ �ضنع اأول ط�ولة ومتى؟

هل ميكنِك اأن تتخيلي البيت لي�س فيه طاولة؟.. فالطاولة ت�ضتعمل 
الأ�ضياء عدة، منها االأكل، والكتابة، واالألعاب، وحمل امل�ضابيح، وغريها. 
فالطاولة  احل�ضارة؛  بداية  منذ  ووج��دت  عرفت  ال��ط��اوالت  اأن  ويبدو 
ال�ضغرية امل�ضنوعة من معدن اأو خ�ضب، كانت معروفة عند ال�ضومريني 
والبابليون  لها.  �ضجالت  منلك  التي  االأوىل  احل�ضارة  هي  وح�ضارتهم 
كما  امل�ضريون،  فعل  وكذلك  عنهم،  الطاولة  فكرة  اأخذوا  واالآ�ضوريون 
وب�ضناعة  جميل  ب�ضكل  �ضمموها  منخف�ضة  �ضغرية  ط��اوالت  �ضنعوا 
كما  امل�ضرية،  احل�ضارة  من  عديدة  اأ�ضياء  اليونانيون  واقتب�س  جيدة. 
طوروا كل اأنواع االأثاث مبا فيها الطاوالت، فقد كانت طاوالتهم م�ضنوعة 

من الرخام، واملعدن، واالأخ�ضاب املر�ضعة.
وطور الرومانيون االأثاث اإىل م�ضتوى اأدق، فلم ي�ضنعوا الطاوالت 
باهظة  مزخرفة  ط��اوالت  ا  اأي�ضً �ضنعوا  بل  فقط،  خ�ضب  اأو  معدن  من 
كانت  فقد  الثمينة.  واملعادن  بالعاج  ومر�ضعة  بنعومة  منقو�ضة  الثمن 
ت�ضبه  اأو  اأعمدة جموفة،  اأو  الهول،  اأبي  الطاولة منقو�ضة ب�ضورة  اأرجل 
اأو غريها من احليوانات، فلقد كانت العادة عندهم هي  اأرجل االأ�ضود 
االتكاء عليها بداًل من اجللو�س اإىل طاولة املائدة، وهكذا كانت الطاوالت 
منخف�ضة االرتفاع، ويف الع�ضور القدمية، كان اأي نوع من الطاوالت ال 

ميلكه اإال االأغنياء فقط.
االأ�ضكال:  بجميع  ال��ط��اوالت  ظهرت  الو�ضطى،  الع�ضور  وخ��الل 
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من  ب�ضاطة  بكل  كانت م�ضنوعة  لكنها  وم�ضتطيلة،  وبي�ضاوية،  دائرية، 
ب�ضر�ضف ي�ضل   وكانت تغطى  اأو مطوية.  ثابتة  �ضقالة  اإىل  ت�ضتند  األواح 

اإىل االأر�س لكي يخفي الدعائم.. وبعد الوجبة كانت تنقل بعيًدا. 
وخالل القرن ال�ضاد�س ع�ضر ويف قالع االأغنياء تثبت الطاولة يف 
القاعة الكربى وهذه الطاولة خ�ض�ضت للنبالء، اأما االأ�ضخا�س العاديون 

فقد كانوا يجل�ضون على طاوالت منف�ضلة اأ�ضغر اأو على األواح. 

 كيف بداأ ا�ضتعم�ل اأحوا�ص 

ال�ضتحم�م لأول مرة ومتى؟

هناك �ضببان ال�ضتحمام النا�س يف املاء: اإما النظافة، اأو للمراعاة 
الدينية. فاليونانيون والرومانيون القدماء ا�ضتحموا يف حمامات دافئة 
مراكز  اال�ضتحمام  اأماكن  اأ�ضبحت  وهكذا  واال�ضتمتاع،  لال�ضرتخاء 

ا يعد طريقة لعالج االأمرا�س.  اجتماعية، وكان اال�ضتحمام اأي�ضً
رئي�ضة  ب�ضورة  اال�ضتحمام  كان  فقد  القدماء  امل�ضريني  اأما عند 
من الطقو�س الدينية، كما هو عند الهندو�س اليوم. واحلمامات االأوىل 
يرجع  والتي  كريت،  بجزيرة  كنو�ضو�س،  يف  الق�ضر  حمامات  كانت 
عمرها اإىل )4000( �ضنة. فقد كان للق�ضر غرف ا�ضتحمام واأحوا�س 
م�ضتقلة ويف هذا الق�ضر ويف اأجنحة امللكة اكت�ضفت اأحوا�س ا�ضتحمام 
اإىل ما بني )1700 و1400 ق.م( وكان حو�س اال�ضتحمام حديث  تعود 
ال�ضكل جًدا. ومبا اأن حو�س اال�ضتحمام يجب اأن ي�ضكل م�ضنوًعا بطريقة 
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على  اال�ضتحمام حافظت  واأحوا�س  الب�ضرية  الكائنات  لت�ضتعمله  معينة 
ت�ضنع من  كانت  اأحوا�س  ي�ضتحمون يف  اليونانيون  كان  فقد  ت�ضميمها 
�ضخر م�ضقول، اأو رخام، اأو خ�ضب. وقد و�ضف ال�ضاعر اليوناين العظيم 

ا من م�ضر. هومريو�س حو�س ا�ضتحمام ف�ضًيا جمياًل اأح�ضر خ�ضي�ضً
العطور  االأوروب���ي���ني  معظم  ا�ضتعمل  الو�ضطى  الع�ضور  وب��ع��د 
وم�ضتح�ضرات التجميل كبديل لال�ضتحمام؛ فقد كان هناك القليل جًدا 

من احلمامات اخلا�ضة يف البيوت. 
غرفة  فتطورت  فيكتوريا  امللكة  ع�ضر  حتى  كذلك  االأم��ر  وبقي 
اال�ضتحمام واأ�ضبحت وحدة منف�ضلة يف املنزل، فاحلو�س امل�ضنوع من 
اأ�ضبه  ليبدو  غطاء  فوقه  كان  ما  كثرًيا  احلديد  اأو  النحا�س  اأو  اخل�ضب 

بال�ضونا. 

كيف �ضنعت اأول �ض�عة ومتى؟

لكن  الوقت،  قيا�س  اآلة  نعني  فاإننا  ال�ضاعة،  عن  نتحدث  عندما 
االإن�ضان اكت�ضف طرًقا كثريًة لقيا�س الوقت قبل زمن طويل من اخرتاع 

اأية اآلة للقيام بذلك.
عند  االأ�ضا�ضية  ال��وق��ت  وح��دة  كانا  وغروبها  ال�ضم�س  ف�ضروق 
االإن�ضان، وطول وق�ضر الظالل امل�ضنوعة بوا�ضطة الع�ضي اأو احلجارة 
اأو االأ�ضجار كانت فكرة قيا�س الوقت العام يف النهار.. وحتركات النجوم 
زودت االإن�ضان بنوع خا�س من �ضاعة �ضخمة فالحظ االإن�ضان اأنه حاملا 
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ينق�ضي الليل اإىل حالة خمتلفة ت�ضبح مرئية. 
تتنا�ضب  زمنية،  فرتة   )12( اإىل  الليل  القدماء  امل�ضريون  ق�ضم 
ا،  مع �ضروق االإثني ع�ضر جنًما. كما ق�ضموا النهار اإىل )12( فرتة اأي�ضً
ويومنا املوؤلف من 24 �ضاعة هو مبني على اأ�ضا�س التق�ضيم امل�ضري للنهار 
ا �ضاعات ظل وهي عبارة عن كتل من  والليل، كما �ضنع امل�ضريون اأي�ضً
اخل�ضب مع موؤ�ضرات، وبالفعل كان لهذه ال�ضاعات ظل اأو املزاول وكان 
لديها )12( فرتة زمنية لتق�ضيم النهار، وهكذا كانت ال�ضاعات االأوىل.

النار  با�ضتعمال  االإن�ضان  فقد طوره  ال�ضاعة  الثاين من  النوع  اأما 
التي �ضتقي�س  اأ�ضنان حمززة يف اجلانب هي  واملاء، فو�ضعوا �ضمعة لها 
القاع  �ضغري يف  ثقب  مع  وطبق  �ضن،  اإىل  �ضن  من  الوقت حاملا حترتق 
ميكن اأن يو�ضع على املاء. وبعد فرتة زمنية معينة �ضيمتلئ الطبق العائم 

باملاء ويغو�س. 
وهي  ال�ضاعة  من  اآخ��ر  نوًعا  االإن�ضان  طور  �ضنة  األفي  نحو  وبعد 
ال�ضاعة الزجاجية. وهي تتاألف من وعاء من زجاجيني جموفني مت�ضلني 
اإىل االآخر. والوعاء العلوي  اأن ين�ضاب من واحد  بحيث ي�ضتطيع الرمل 

كان ممتلًئا بالرمل الكايف لين�ضاب عرب الثقب ل�ضاعة واحدة.
عجلة  والرومانيون  اليونانيون  طور  ق.م(   140( عام  نحو  ويف 
م�ضننة لتح�ضني ال�ضاعة املائية يف الوعاء، وكانت هذه الطوافة مت�ضلة 
عالمة  من  تدريجًيا  ينتقل  موؤ�ضًرا  العجلة  وتدير  امل�ضننة.  العجلة  اإىل 

�ضاعة واحدة اإىل اأخرى.
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اأما اأول �ضاعة اآلية حقيقية اخرتعت بعد نحو )1400( �ضنة، كما 
لها وزن مت�ضل اإىل خيط ملفوف على بكرة، وحاملا يفك اخليط، فاإنه 
يدير البكرة، حترك �ضل�ضلة عجالت م�ضننة اأو دواليب، وتدير العجالت 

عقرًبا على قر�س. 

كيف �ضنعت اأول اآلة طب�عة ومتى؟

القرن اخلام�س  االأوىل يف  الطباعة  واليابانيون  ال�ضينيون  عرف 
امليالدي، وبعد ذلك الوقت �ضارت الكتب نادرة، ومن ال�ضعب �ضنعها، 

واإن قلة من النا�س ا�ضتطاعت القراءة اأو كانت لديها كتب لتتعلم بها.
حيث  للطباعة،  اخل�ضب  من  بلوكات  االأوائ��ل  الطباعون  ا�ضتعمل 
مكاب�س  على  وتطبع  البلوكات  وحترب  وجوهها،  يف  تنق�س  ال�ضور  كانت 

وي�ضاف اإليها الكلمات مع ال�ضور على اأن تنق�س بعناية يف اخل�ضب.
لنق�س  الطويل  العمل  لتق�ضري  طريقة  ت�ضتدعي  احلاجة  وكانت 
كل �ضفحة باليد. ا�ضتغرق زمًنا طوياًل قبل القيام باأي تغيري حقيقي يف 

الطريقة امل�ضتعملة الإنتاج الكلمة املكتوبة.
عا�س يوهان غوتنربغ يف مدينة مينز، وكان يعتقد بوجه عام اأنه 
كان اأول رجل حل هذه امل�ضكلة. فاكت�ضف غوتنربغ فكرة ا�ضتعمال حرف 
عام  بني  الطريقة  بهذه  االأول  كتابه  وطبع  املتحرك،  املعدين  الطباعة 

)1453 وعام 1456م(.
كان تن�ضيد حرف الطباعة ب�ضهولة، يف كلمات واأ�ضطر و�ضفحات، 
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توزيعها  يعاد  واالأح��رف  تق�ُس،  ال�ضفحات  كانت  وطباعته  �ضفه  وعند 
وتن�ضيدها من جديد كي ت�ضتعمل ثانية لطباعة �ضفحات اأخرى.

وهذا النظام ال يزال قيد اال�ضتعمال حتى اليوم، مع اأن املخرتعني 
الطباعة  حرف  بها  ين�ضد  التي  الطريقة  تطوير  اإىل  �ضارعوا  االآخرين 

وُي�ضف.

كيف بداأ الن��ص بتجميد الطع�م لأول مرة ومتى؟

اأن الطعام املجمد هو اخرتاع جديد، لكنه كان  البع�س  قد يظن 
من الطرق القدمية املعروفة حلفظ الطعام، فمنذ اأن ا�ضتوطن االإن�ضان 
واللحوم  ال�ضيد،  وحلوم  ال�ضمك،  يجمد  وهو  الباردة،  املناطق  االأول 

االأخرى لال�ضتعمال م�ضتقبلًيا. 
فهو  اإنكلرتا  يف  منح  الطعام  لتجميد  معروف  ترخي�س  اأول  اأم��ا 
تغطي�س  هي  امل�ضتعملة  الطريقة  كانت  حيث  )1852م(،  عام  اأوائل  يف 
اأخرى عديدة  تراخي�س  وامللح. كذلك منحت  الثلج  الطعام يف حملول 

لتجميد الطعام يف تلك الفرتة، وجميعها ا�ضتعملت الثلج وامللح.
لكن االأطعمة املجمدة مل ت�ضتعمل ب�ضكل وا�ضع حتى تطوير التربيد 
امليكانيكي، وهذا ما جعل باالإمكان جتميد اللحوم ونقلها اإىل م�ضافات 
بعيدة. ويف اأوائل القرن الع�ضرين، جرت حماوالت حلفظ اأطعمة اأخرى 
غري اللحوم واالأ�ضماك بوا�ضطة التجميد. وقد ابتكر ه�.�س. يبكر طريقة 
جتميد الفواكه يف كولورادو يف اأوائل عام )1908م(، وكان الهدف من 
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هذا التجميد جزًءا من حم�ضول الفاكهة الذي ال ميكن ت�ضويقه وبيعه 
لال�ضتعمال الحًقا.

)الفراولة(  الفريز  وخا�ضة  البداية  معينة يف  فواكه  وقد جمدت 
والكرز. وكانت جتمد بطريقة التو�ضيب البارد، وهذا يعني و�ضع براميل 
اأو  اأوعية من الفاكهة يف غرف تخزين كبرية، حيث حتفظ درجة احلرارة 

بنحو )25( درجة �ضنتغراد حتت ال�ضفر.
جتميد  باإمكانها  اأملانيا  يف  جت��ارب  اأظهرت  )1916م(  عام  ويف 
االأطعمة بطريقة التجميد ال�ضريع، والذي يعني جتميد الطعام يف �ضاعات 
عدة بداًل من اأيام عدة، ويف عام )1917م( بداأ كال رن�س بريد�ضي العمل 
بو�ضائل جديدة لتجميد االأطعمة يف اأوعية �ضغرية لتباع يف املحال، لكن 
تو�ضيب  اأول  ال�ضوق  و�ضع يف  باأن  ذلك مل يحدث حتى عام )1919م( 

جتاري من هذا النوع.
اخل�ضراوات  بع�س  اأن  وجد  االآخرين،  وعمل  لتجاربه  وكنتيجة 
�ضناعة  اأخ��ذت  وهكذا  الطريقة،  بهذه  ا  اأي�ضً حفظها  ميكن  العديدة 

االأطعمة املجمدة طريقها اإىل االأ�ضواق. 

كيف بداأ �ضنع اأول اآلة خي�طة ومتى؟

اإحدى  يف  نف�ضه  وجد  الذي  امل�ضتك�ضف  عن  طريفة  ق�ضة  هناك 
املناطق النائية من العامل، وعندما التقى باالأهال، توقع اأن ال يرى بتاًتا 
اأية اإ�ضارة اأو عالمة للح�ضارة، لكنه راأى يف كوخ زعيم حملي اآلة خياطة! 
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حرا�ضة  نقطة  اأقرب  من  اخلياطة  اآلة  على  ح�ضلوا  االأ�ضخا�س  فهوؤالء 
اآلة للقيام  اأنه اخرتع  متح�ضرة. كانت اخلياطة مهمة لالإن�ضان لدرجة 

بها. 
وال�ضوؤال هو: من الذي اخرتع االآلة اأواًل؟ لقد كان تاريخ اخرتاع اآلة 
اخلياطة ماأ�ضاوًيا، فاأول اآلة خياطة اخرتعها االإنكليزي توما�س �ضانت. 
ا الآلة لها العديد من مالمح  ففي عام )1790م(، نال توما�س ترخي�ضً
اأن  كبري  حد  اإىل  منها  املق�ضود  وكان  احلديثة،  املت�ضل�ضلة  الغرزة  اآلة 

تخيط اجللد، لكنها مل ت�ضتعمل، واملخرتع مل يجن اأي ربح من روائها.
باتليمي  الفقري  الفرن�ضي  اخلياط  اخ��رتع  )1830م(  ع��ام  ويف 
ثيمونييه اآلة اخلياطة التي كانت ت�ضبه النموذج احلال، وقد ا�ضتعملت يف 
فرن�ضا، لكن جمهوًرا من العمال الغا�ضبني، وخوًفا من فقدان اأعمالهم، 

حطموا امل�ضنع واالآالت، وتويف ثيمونييه فقرًيا.
اآلة  نف�ضه  العام  يف  والرتهنت  يدعى  رجل  اخ��رتع  نيويورك  ويف 
االإب��رة  وه��ذه  راأ�ضها،  يف  عني  ذات  منحنية،  اإب��رٍة  على  حتتوي  خياطة 
متر يف عروة خيط عرب قما�س يلتقط بوا�ضطة خيط ثان، م�ضكاًل غرزة 

مقفلة. وف�ضل والرتهنت يف احل�ضول على ترخي�س الآلته. 
وهكذا، فاإن �ضرف ترخي�س اأول اآلة خياطة و�ضعت قيد اال�ضتعمال 

كان لل�ضيد اإليا�س هاوي. 
يف  ترخي�س  على  �ضنجر  اإ�ضحاق  ح�ضل  )1851م(  ع��ام  ويف 
له  �ضنجر وهاوي ملن  نزاع بني  الآلته؛ فقد كان هناك  املتحدة  الواليات 
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على  احل�ضول  من  متكن  وهكذا  الق�ضية،  هذه  هاوي  فربح  االأف�ضلية، 
ر�ضومات عن كل نوع من االآلة و�ضع عملًيا قيد اال�ضتعمال يف ذلك احلني. 
اآالت خا�ضة خلياطة  اآالت اخلياطة، مبا فيها  اآالف االأنواع من  وهناك 

اجللد، وقبعات اللباد، واللحف، والعراوي والأغرا�س اأخرى عديدة. 

كيف بداأت كت�بة الكت�ب ومتى؟

التي  االأوىل  املرحلة  اإىل  للو�ضول  طوياًل  زمًنا  االإن�ضان  ا�ضتغرق 
الو�ضف  عني  يف  ناأخذ  فعندما  نعرفه..  كما  الكتاب  اإنتاج  من  متكنه 
االأوىل  فالكتب  متاًما.  خمتلف  ما  ب�ضيء  نفكر  اأن  علينا  االأول،  الكتاب 

التي عرفناها مل تكن يف الواقع كتًبا باملعنى احلديث للكلمة.
فمنذ اآالف عدة من ال�ضنني �ضنع البابليون واالآ�ضوريون لوحات من 
الطني، حيث و�ضعت األواح الطني يف فرن وخربت، وعلى تلك اللوحات 
نق�ضوا ال�ضجالت والكتابات التي كانوا يرغبون يف حفظها. وباأداة حادة 
طويلة  ال�ضجالت  كانت  واأحياًنا  الطني.  على  حروًفا  قطعوا  ال��راأ���س، 
ويلزمها العديد من اللوحات الطينية، فمثل هذه ال�ضل�ضلة من اللوحات، 
اأو ال�ضفحات، وميكننا على وجه التقريب اأن ن�ضمي هذه اللوحات كتاًبا. 
للكتاب.  الفكرة احلديثة  اإىل  اأقرب  القدماء خطوة  واقرتب امل�ضريون 
فلقد �ضنعوا نوًعا من ورق خام من الق�ضب ي�ضمى الربدي كانت عبارة 
عن �ضفحات منب�ضطة ببع�ضها يف �ضرائط طويلة والتي كانت تلف حول 
لفائف اأ�ضطوانية من العظام اأو اخل�ضب، كما ا�ضتعملوا )ماء ال�ضخام( 
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االأنواع  كل  من  و�ضجالت  والق�ض�س،  ال�ضعر،  امل�ضريون  وكتب  كحرب، 
مالئمة،  تكن  مل  اللفائف  اإن  وحيث  ت�ضويرية.  اأو  هريوغليفية،  بكتابة 
اأحياًنا على �ضفحات منف�ضلة وهذه ال�ضفحات  فاإن الكتابة كانت تتم 

جمعت مًعا بخيوط ل�ضنع كتاب بدائي.
و�ضنع �ضعوب قدمية اأخرى منهم اليونانيون والرومان كتًبا كانت 

تلف حول لفائف. 

 كيف بداأ تعداد ال�ضك�ن لأول مرة 
يف اململكة املتحدة ومتى؟

ر�ضمية  درا���ض��ات  تاأخذ  احلكومات  كانت  االأوىل،  الع�ضور  منذ 
الع�ضور  يف  دولة  اأول  هي  املتحدة  واململكة  بالدها.  يف  ال�ضكان  لتعداد 
د�ضتورها.  من  جزًءا  ال�ضكان  بعدد  املنتظم  االإح�ضاء  جعلت  احلديثة 
باإجراء م�ضح لكل االأرا�ضي  الفاحت  اأمر وليم  ففي القرن احلادي ع�ضر 
يف اإنكلرتا، وقيمتها، ومالكيها، وهذه الدرا�ضات ال تزال موجودة حتى 
االآن يف �ضجالت لذلك التعداد ال�ضكاين االأول. ولقد �ضمي بكتاب اليوم 

االأ�ضود. 
ومنذ عام )1801م(، �ضار تعداد �ضكان اململكة املتحدة يوؤخذ كل 
ع�ضر �ضنوات، وبالنظر اإىل هذه االأرقام ومنذ ذلك الوقت اأ�ضبح باالإمكان 
متييز التغيريات التي طراأت منذ ذلك احلني. فعلى �ضبيل املثال يف عام 
)1801م( كان عدد �ضكان اململكة )11.944.000( �ضخ�س، اأما اليوم 
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فاإن تعدادها يبلغ اأكرث من )60( مليون �ضخ�س.
اأم عزًبا،  ال�ضخ�س متزوًجا  اإذا كان  اأ�ضئلة كثرية، منها:  وهناك 
ونوع املنزل الذي ي�ضكنه، وقيمة االأق�ضاط املدر�ضية التي يدفعها ومهنته، 
وغريها من االأمور وامل�ضائل احلياتية. وهذه املعلومات االإ�ضافية بالغة 
تقرير  ت�ضاعد يف  القرارات يف مناطق عديدة. فهي  اتخاذ  االأهمية يف 
عدد املدار�س واالأ�ضاتذة ال�ضروريني. وميكن اأن ت�ضاعد يف اإر�ضادنا حول 
هي  ما  تخربنا  اأن  ا  اأي�ضً وميكن  للعجزة.  ال��الزم  االجتماعي  الت�ضريع 

تاأثريات وتغيريات ال�ضكان على �ضوق العمل، وم�ضائل اأخرى عديدة.
ا تعدادات �ضكانية اأخرى توؤخذ يف اأوقات خمتلفة تتعلق  وهناك اأي�ضً
والوحدات  وال�ضركات،  املعدنية،  وال�ضناعات  وال�ضناعيني،  بالزراعة، 

احلكومية، والري والبنية التحتية.

كيف بداأت زراعة الأرز لأول مرة واأين؟

فلقد  ال��ع��امل،  يف  �ضيوًعا  واأك��رثه��ا  االأطعمة  اأه��م  اأح��د  هو  االأرز 
يقول  اأن  من  فبداًل  البع�س،  بع�ضهم  لتحية  االأرز  ال�ضينيون  ا�ضتعمل 
الرجل للرجل: كيف حالك؟ يقول له: هل تناولت اأرزك اليوم؟ الأن االأرز 

كان مهًما بالن�ضبة اإليهم. 
يعي�س ن�ضف �ضكان العامل تقريًبا جزئًيا اأو كلًيا على غذاء االأرز. 
ويف بع�س بلدان اآ�ضيا ياأكل كل �ضخ�س من )200 اإىل 400( باوند اأرًزا 

كل �ضنة.
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ول�ضنا نعرف بالتاأكيد اأين زرع االإن�ضان االأرز الأول مرة، لكن من 
املحتمل اأن االأرز ن�ضاأ يف جنوبي الهند. ونحن نعلم اأنه كان يزرع هناك 

الآالف عديدة من ال�ضنني. 
انت�ضرت زراعة االأرز هناك منذ اأكرث من )5000( �ضنة، و�ضرعان 
ما �ضار يزرع بعد ذلك يف اإيران وم�ضر، ومل ي�ضتقدم االأرز اإىل اأمريكا 
ال�ضمالية حتى القرن ال�ضابع ع�ضر. ورغم اأن االأمريكيني ال�ضماليني كانوا 
ياأكلون بع�س االأرز، لكن معظمهم كان يف�ضل القمح. وياأكل يف الواليات 
املتحدة يف الوقت احلا�ضر كل �ضخ�س نحو )2كلج( من االأرز يف العام.

واالأرز املنزوع الق�ضور ي�ضمى البني، وهو مغطى بق�ضرة بنية تدعى 
النخالة، وهي التي تختزن فيها معظم فيتامينات ومعادن حبة االأرز.

االأبي�س،  ك��االأرز  طوياًل  يحفظ  ال  البني  االأرز  ف��اإن  ذل��ك  ورغ��م 
ومعظم النا�س يف�ضلون االأرز االأبي�س امل�ضقول املطحون جيًدا على االأرز 
البني. ويف بع�س البلدان ي�ضاف اإىل االأرز امل�ضقول بع�س الفيتامينات 

واملعادن.
وي�ضتعمل االأرز بطرق عدة عالوة على الطعام، كما ي�ضتعمل طحني 
االأرز ل�ضناعة الغراء، والن�ضا، ويف م�ضاحيق الوجه، وي�ضنع منه النبيذ 
ا كما يف اليابان، وال�ضني، والهند، كما ي�ضنع منه خل االأرز االأبي�س  اأي�ضً

اجليد. 
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كيف بداأ ا�ضتعم�ل النفط كوقود لأول مرة ومتى؟

النفط اخلام يدعى برتواًل، وال�ضخور التي يتواجد فيها البرتول 
احلفر  بوا�ضطة  النفط  اإىل  الو�ضول  ويتم  االأر���س  حتت  بعمق  تتواجد 
حتت �ضطح االأر�س. وير�ضح البرتول يف بع�س االأماكن على �ضطح االأر�س 
عرب ال�ضقوق. وهذا الر�ضح اأو ينبوع النفط، �ضّهل على االإن�ضان حتديد 
لدى  معروًفا  كان  ال�ضطح  على  ر�ضح  الذي  اخلام  النفط  وهذا  موقعه. 
وامل�ضاعل.  امل�ضابيح  النفط يحرق يف  بع�س  كان  اإذ  القدمية.  ال�ضعوب 
الثورة  وا�ضتدعت  التا�ضع ع�ضر،  القرن  للنفط يف  التاريخ احلقيقي  بداأ 
ال�ضناعية احلاجة اإىل وقود م�ضابيح اأف�ضل الإنارة امل�ضانع اجلديدة، 

ففي الواليات املتحدة يقع النفط قريًبا من ال�ضطح يف مناطق عديدة. 
فكر االإن�ضان االأول يف احلفر للح�ضول على النفط، واأر�ضل حماٍم 
من نيويورك يدعى )جورج بي�ضيل( عينة من النفط اخلام من بن�ضلفانيا 
�ضرح  ولقد  �ضيليمان(  )بنجامني  يدعى  يال  جامعة  يف  اآخر  عامل  اإىل 
�ضيليمان باأن البرتول يعطي منتجات عديدة مفيدة، منها: زيت امل�ضباح، 
وزيوت الت�ضحيم، وغاز االإنارة، و�ضمع الربافني لل�ضموع، وغريها. ولقد 
اأن  اأم��وااًل طائلة ميكن  باأن هناك  االأعمال  �ضيليمان رجال  تقرير  اأقنع 
يجنوها من النفط. ا�ضتاأجر بي�ضيل رجاًل يدعى ادوين دريك للحفر من 
اأجل النفط قرب مدينة تيتو�ضفيل وبن�ضلفانيا. ويف )17( اأغ�ضط�س عام 
)1859م( وجد النفط، وانت�ضر اخلرب ب�ضرعة، وتهافت الرجال ل�ضراء 
النفط،  هجمة  وا�ضتمرت  النفط،  يتواجد  حيث  االأر���س،  ا�ضتئجار  اأو 
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وانت�ضرت حمى النفط اإىل اأجزاء اأخرى من الواليات املتحدة، واإىل كندا 
ا�ضتعماله  و�ضملت  للبرتول،  جديدة  ا�ضتعماالت  ووج��دت  اأوروب��ا،  واإىل 
كوقود، فتزايد الطلب على النفط. ويف اأيامنا هذه ال يزال البحث عن 

حقول نفط جديدة قائًما على قدٍم و�ضاق يف كل اأنحاء العامل. 

كيف بداأ اخرتاع املحراث الأول ومتى؟

قبل اأن ي�ضتطيع املزارع غر�س بذوره، يتوجب عليه حت�ضري االأر�س 
باحلراثة، حيث يفتت املحراث االأر�س ال�ضلبة ويقلب الرتبة.

واملحراث هو اخرتاع قدمي جًدا، وال يعرف اأحد من هو الذي �ضنع 
املحراث االأول، اأما املحراث االأول الذي وجد فقد كان عمره نحو )5000( 
�ضنة. والهدف الرئي�س لكل املحاريث هو  حتريك الرتبة بوا�ضطة اجلر اأو 
النك�س، وقد كان املحراث يف البداية ع�ضا اأو كتلة خ�ضبية ذات اأ�ضنان، 
الن�ضاء، وتعلم االإن�ضان فيما بعد ت�ضخري احليوانات  اأو  يدفعها الرجال 

لدفع املحراث.
اأف�ضل،  ب�ضورة  تعمل  ف�ضارت  الع�ضا  �ضكل  تدريجًيا  تغري  ولقد 
وهي  املحراث،  �ضهم  تدعى  �ضفرة حادة  ي�ضكل  الع�ضا  اأ�ضفل  كان  فقد 

التي �ضاعدت املحراث للعمل عرب االأر�س ب�ضهولة اأكرث. 
وتفتتها  الرتبة  تقلب  التي  وهي  منحنية،  جوانب  اإليه  اأ�ضيف  ثم 
�ضهم  اأم��ا  الت�ضكيل.  األ��واح  �ضميت  اجلوانب  وه��ذه  الدقة،  من  مبزيد 
املحراث  ونوع  املحراث،  اأ�ضفل  في�ضكلون  مًعا  الت�ضكيل  واألواح  املحراث 
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ال�ضائع اال�ضتعمال اليوم ي�ضمى حمراث لوح الت�ضكيل. 
و�ضهم املحراث كان اأقوى واأكرث حدة من املعدن، ففي القرن الثامن 
ع�ضر بداأ الربيطانيون ب�ضنع �ضهم املحراث من احلديد ال�ضب. وجميع 
املحاريث احلديثة م�ضنوعة من احلديد ال�ضب اأو الفوالذ، اعتماًدا على 

نوع الرتبة التي �ضي�ضتعمل فيها املحراث. 
والغريب يف االأمر اأن توما�س جيفر�ضون ا�ضتخدم علم الريا�ضيات 
حمراث  �ضنع  يف  �ضاعد  كما  املحراث،  الأ�ضفل  االأف�ضل  ال�ضكل  الإيجاد 

احلديد ال�ضب ال�ضائع. 
االأقرا�س بداًل  اأما يف الرتبة اجلافة ال�ضلبة، فت�ضتعمل حماريث 
من حماريث األواح الت�ضكيل. فبداًل من �ضفرات حادة على االأ�ضفل. فاإن 
حماريث القر�س هي جيدة للرتبة ال�ضخرية؛ الأنها ت�ضتطيع اأن تتدحرج 
وحماريث  الت�ضكيل.  ل��وح  حم��راث  تتلف  اأو  توقف  التي  ال�ضخور  ف��وق 

ا حلرث النباتات القدمية يف الرتبة الإغنائها. القر�س ممتازة اأي�ضً

كيف بداأ ا�ضتعم�ل الفحم لأول مرة ومتى؟

ا�ضتعمل االإن�ضان القدمي الفحم منذ الع�ضور القدمية جًدا، ومن 
ال�ضينيني، وهناك �ضجالت تظهر  ا�ضتعمله كان  اأول �ضعب  اأن  املحتمل 
�ضنة.   )3000( منذ  واحلديد  النحا�س  ل�ضهر  ا�ضتعملوه  ال�ضينيني  اأن 
لقد ذكر الفحم يف الكتب القدمية اأمثااًل وعرًبا مثاًل: "كالفحم الإ�ضعال 
الفحم، واحلطب للنار"، هكذا يكون االإن�ضان املنا�ضل لي�ضرم الكفاح. 
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اإىل 322  الذي عا�س من )384  اأر�ضطو،  اليوناين  الفيل�ضوف  وقد ذكر 
ق.م( الفحم يف كتاباته.

عندما احتل الرومان بريطانيا خالل الفرتة والتي بداأت من عام 
الفحم  اآثار  وجدوا  الباحثني  الأن  الفحم؛  ي�ضتعملون  كانوا  ق.م(،   50(
�ضجالت  وهناك  بريطانيا،  يف  الرومانية  الفيالت  اأط��الل  يف  املحرتق 
عام  يف  الهولندية  ليمبورغ  مقاطعة  يف  يعدن  ك��ان  الفحم  اأن  تظهر 
)1113م(. وهذا املنجم عرف الحًقا با�ضم منجم دومينال، والذي كان 

ال يزال ي�ضتعمل حتى منت�ضف القرن الع�ضرين.
ما  واالأطفال  الن�ضاء  جمع  ع�ضر  الثالث  القرن  منت�ضف  وخالل 
كان يعرف بالفحم البحري على طول ال�ضاحل االإنكليزي، ولقد احتاج 
احلدادون اإىل الفحم ل�ضهر احلديد، كما احتفظ مالكو املحال ال�ضغرية 
مبحوالتهم دافئة با�ضتعمالهم الفحم.. اأما الفقراء فقد ف�ضلوا الفحم 

على اخل�ضب الأغرا�س الت�ضخني؛ الأنه كان اأرخ�س.
يعمل  �ضيء  اأي  ا�ضتعمال  رف�ضوا  فقد  الع�ضر  ذل��ك  نبالء  واأم��ا 
بالفحم. فلم يدخلوا بيًتا يدفاأ بالفحم اأو يطهو طعامه على نار الفحم، 
ذلك  يف  املنازل  الأن  وذلك  الطعام؛  ي�ضمم  الدخان  اأن  منهم  اعتقاًدا 
جعل  الذي  االأمر  الغرف،  ميالأ  فالدخان  مداخن،  لها  يكن  مل  الع�ضر 

النا�س يكرهون ا�ضتعمال الفحم. 
وبعد اخرتاع املحرك البخاري الذي �ضهل نقل الفحم من املناجم، 

اأ�ضبح ا�ضتعمال الفحم �ضائًعا.
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كيف بداأ ا�ضتعم�ل الغ�ز لأول مرة واأين؟

فيها  تختزنه  اأماكن  من  الغاز  على  احل�ضول  االإن�ضان  ي�ضتطيع 
الطبيعة، اأو ي�ضتطيع �ضنعه، وميكن لالإن�ضان اأن ي�ضنع الغاز، فاإذا مليء 
اأنبوب من اخلزف مب�ضحوق الفحم، وغطي بالطني، ومت ت�ضخينه على 
نار حامية، فاإن الدخان �ضيت�ضاعد من طرف �ضاق االأنبوب.. و�ضرعان 
املت�ضاعد  الغاز  فاإن  ال�ضاق،  فوق  لهب  اأ�ضعل  واإذا  الدخان،  يتوقف  ما 
التجربة  هذه  فاإن  املرات،  اآالف  وبت�ضخيمه  وبثبات،  بلمعان  �ضيحرتق 

تظهر عملية �ضنع غاز الفحم.
يف عام )1972م( اكت�ضف مهند�س ا�ضكتلندي يدعى وليم مريدوك 
الغاز، وكان اأول من ا�ضتعمل الغاز امل�ضنوع، فلقد عمل على تنقية الغاز 
اإنارة  يف  لي�ضتعمله  اأنابيب  يف  وعباأه  امل�ضتعل  الفحم  من  يت�ضرب  الذي 

منزله. وبعد �ضنوات عدة، ا�ضتعمله الإنارة م�ضنع برمنغهام.
قبل  لالإنارة  ي�ضتعمل  املتحدة  الواليات  يف  امل�ضنوع  الغاز  وكان 
�ضكان  من  ميلفيل  داف��ري  اأن��ار  )1812م(،  عام  ويف  الطبيعي،  الغاز 
بغاز �ضنعه من فحم  املقابل  وال�ضارع  ايالند منزله  برود  نيوبورت يف 
م�ضتعل، ويف عام )1816م( اأنارت بلتيمور ماريالند، �ضوارعها بالغاز 
بوالية  فريدونيا،  يف  م��رة  الأول  الطبيعي  الغاز  وا�ضتعمل  امل�ضنوع. 

نيويورك عام )1821م(.
اال�ضطناعي،  الغاز  من  اأك��رث  الطبيعي  الغاز  ال��ي��وم،  وي�ضتعمل 
الكت�ضاف حقول غاز جديدة، وتطور ا�ضتعماالت جديدة للغاز، واالأنواع  
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البعيدة  الغاز  و�ضل حقول  باالإمكان  التي جعلت  االأنابيب  اجلديدة من 
باملدن الكبرية. 

كيف بداأ ا�ضتعم�ل القرميد لأول مرة واأين؟

لو طلب منا اأن ن�ضمي اأهم اأطول مادة، لقلنا اإنها القرميد فالقرميد 
ا. يفوق عمًرا عن اجلرانيت، اأو ال�ضخور الكل�ضية، اأو احلديد اأي�ضً

يف  مكان  كل  يف  اليوم  ي�ضتعمل  حديثة،  بناء  مادة  هو  والقرميد، 
البابليون  اإذ  احل�ضارة؛  تاريخ  قدم  ج��ًدا  قدمي  القرميد  لكن  العامل. 
 - امل�ضيح  والدة  من  �ضنة   )3000( قبل  وا�ضتعملوه  �ضنعوه  وامل�ضريون 
عليه ال�ضالم -، وت�ضري بع�س احلفريات اإىل اأنه كان ي�ضتعمل قبل ذلك.

جًدا،  وفجة  بدائية  االأوىل،  الع�ضور  يف  القرميد  �ضناعة  كانت 
يف  عالية،  ح��رارة  درجة  على  يحرق  اأو  ويخبز  الطني  من  ي�ضنع  حيث 
الع�ضور االأوىل، وكان الطني اخلام ي�ضتعمل، ومل تخرتع االآالت ل�ضنعه. 
وكان الطني )ال�ضل�ضال( يهر�س ويخلط باملاء بوا�ضطة العمال الذين 
ا يخلط مع الطني الرطب  يخلطونه باأقدامهم العارية. وكان الق�س اأي�ضً
ي�ضكل  اخلليط  هذا  كان  وعندئذ  ا،  بع�ضً بع�ضه  مع  القرميد  ليتما�ضك 

باليد اإىل اأحجام واأ�ضكال خمتلفة ويو�ضع يف ال�ضم�س ليجف.
اتبعت هذه الطريقة البدائية ل�ضنوات عديدة حتى اكت�ضاف حرق 
على  ق��درة  واأف�ضل  �ضالبة  اأك��رث  القرميد  يجعل  وال��ذي  بالنار  الطني 

مقاومة الرطوبة.. عند ذلك مل تعد هناك حاجة للق�س.
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وكان القرميد املخبوز يف ال�ضم�س من دون فائدة يف اإنكلرتا، لكنه 
يف البلدان ال�ضرق اأو�ضطية احلارة اأثبت اأنه قابل للتحمل حتى اأن بع�س 
م�ضاهدته  باالإمكان  يزال  ال  القدماء  البابليون  ا�ضتعمله  الذي  القرميد 

حتى اليوم.  

كيف ك�ن بن�ء اأول من�رة واأين؟

اإ�ضارات حتذرك من  اأن تتخيل طريًقا عاًما من دون  هل ميكنك 
املخاطر، وتقاطع الطرق، واملنعطفات اخلطرة، واالقرتاب من املدن؟ 
ا، واملنارة  والطرق العامة يف البحار حتتاج اإىل مثل هذه االإر�ضادات اأي�ضً
واحدة منها؛ ذلك اأن اأنوارها توم�س الطريق اإىل امليناء، ولتدلهم على 
موقعهم يف البحر، اأو لتحذرهم من االأماكن ال�ضحلة اخلطرة اأو االأماكن 

التي تكرث فيها ال�ضخور.
عليها  و�ضعت  منخف�ضة  اأب��راج  عن  عبارة  االأوىل  املنارات  كانت 
اأنها  املحتمل  ومن  امل�ضتعل،  الفحم  اأو  باحلطب  مليئة  معدنية  �ضال�ضل 
و�ضعت عندما بداأ االإن�ضان ميخر عباب البحر ب�ضفنه وال يعلم اأحد متى 
اأنه يف القرن ال�ضابع ق. م. وكانت هناك  مت هذا بال�ضبط، لكننا نعلم 

منارة معروفة م�ضيدة عند )كاب �ضيغيوم( يف )هيل�ضبونت(.
)فارو�س(  منارة  فكانت  القدمية،  الع�ضور  منارات  اأ�ضهر  اأم��ا 
من  العلماء  اعتربها  والتي  م�ضر  يف  االإ�ضكندرية  مدينة  يف  الرخامية 
اإحدى عجائب الدنيا ال�ضبع، وقد �ضميت هكذا ن�ضبة اإىل اجلزيرة التي 
ومنذ  دوالر.  مليون  ي��وازي  ما  املنارة  هذه  بناء  كلفه  وقد  عليها،  تقف 
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تر�ضد  قمتها  من  تتوهج  التي  الرباقة  النار  كانت  م.  ق.  الثالث  القرن 
ال�ضفن اإىل ميناء االإ�ضكندرية.

كذلك بنى الرومان العديد من املنارات ال�ضهرية كالتي توجد يف 
)بولون(، بفرن�ضا والتي كانت ال تزال قيد اال�ضتعمال حتى القرن ال�ضابع 
ع�ضر، وقد بدت مناراتهم �ضغرية و�ضعيفة البناء بالن�ضبة ملنارات اليوم، 

واليوم لدى كل بلد �ضاحلي مكتب حكومي يبنى ويحافظ على املنارات.
وال  �ضهاًل  يكون  فبناوؤها  جافة،  اأر���س  على  املنارة  تبنى  وعندما 
يكلف كثرًيا، لكن عندما يتوجب بناوؤها على �ضخور تتالطمها االأمواج، 
اأو على اأماكن �ضحلة متنقلة، فاإن امل�ضاكل الهند�ضية ال�ضعبة تواجهها، 
االأ�ضمنت  من  اأو  كاجلرانيت،  ال�ضلب  احلجر  من  املنارة  برج  ويكون 

امل�ضلح بواجهة من احلجر، اأو من احلديد ال�ضب اأو الفوالذ.

كيف بداأ ا�ضتعم�ل ال�ضموع لأول مرة؟

يتناوله  م�ضتعل من احلطب  عود  هو  لالإن�ضان  اإ�ضاءة  ابتكار  اأول 
من حريق، اأو م�ضباح ا�ضتعمله االإن�ضان كاحلجر املجوف اأو �ضدفة، اأو 
جمجمة ممتلئة بدهن حيواين اأو زيت �ضمك، اأما الفتيلة فكانت عبارة 
عن ق�ضبة، اأو ليف نباتي اأو قطعة من قما�س جمدول على الفتيلة، ولقد 
الكتاب  ذكرها  كما  االأوىل  الع�ضور  منذ  النحل  �ضمع  القدماء  ا�ضتعمل 

الرومانيون القدماء.
ومل تتح�ضن �ضناعة ال�ضموع منذ فرتة طويلة، ففي نحو منت�ضف 
القرن التا�ضع ع�ضر، اعتربت �ضناعة ال�ضموع �ضرورة مهمة لربة البيت، 
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حيث ال كهرباء وال اإنارة، وكان دهن االأغنام اأو الثريان ي�ضخن يف قدر 
ال�ضمعة،  حجم  ب�ضعف  املحاكة،  القطن  خيوط  من  غزل  معه  ويو�ضع 
ويعلق على ق�ضيب، ويجعل الطرفان مًعا، وتعلق هذه الفتائل يف ق�ضيب 
واحد، وعندئذ تغط�س مرات عدة يف ال�ضحم، وتعلق لكي تربد بعد كل 

تغطي�ضة.
وعندما تغطي الفتيلة الكثافة املنا�ضبة من ال�ضحم، ت�ضبح ال�ضموع 
جاهزة لال�ضتعمال، واأحياًنا كان ال�ضائل ي�ضب يف قوالب ت�ضبه االأنبوب 

التي اأدخلت فيها الفتيلة.
وقد حت�ضنت م�ضانع ال�ضموع احلديثة اإىل حد كبري، ورغم ذلك 
فالفتيلة ما زالت ت�ضنع من غزل قطني جمدول مًعا، لكن �ضمع النحل، 
والربافني واملواد الدهنية االأخرى، وكذلك ال�ضحم ال تزال ت�ضتعمل حتى 
اأقل قدر  ال�ضوء مع  املزيد من  الدهون كي تعطي  االآن. ويجب معاجلة 
من الدخان، فمنذ القدم كانت ال�ضموع تدخن با�ضتمرار وتطلق رائحة 
�ضانعو  ا�ضتغنى  وق��د  الدهن،  يف  املوجود  اجللي�ضرين  ب�ضبب  كريهة، 

ال�ضموع احلديثة عن اجللي�ضرين اليوم.

كيف بداأت اأول حديقة للحيوان�ت؟

فيه احليوانات احلية  الذي حتفظ  املكان  حديقة احليوانات هي 
وتعر�س.

فال�ضبب  الربية يف حديقة احليوانات؟  باحليوانات  نحتفظ  ملاذا 
االأهم هو اأن كل �ضخ�س يهتم باحليوانات، وال�ضبب االآخر هو اأن العلماء 
ي�ضتطيعون تعلم اأ�ضياء كثرية مهمة عن طريق درا�ضة احليوانات احلية؛ 
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فمراقبة احلركات التي تقوم بها احليوانات، وماذا تاأكل، وكيف تنمو، 
ا.  اأي�ضً الب�ضرية  الكائنات  عن  بل  عنها،  فقط  لي�س  الكثري  تعلم  ميكن 
حيوانات  حديقة  اأول  مل��اذا  للتعليم.  مدر�ضة  هي  احليوانات  فحديقة 
فرتة  منذ  احلديقة  هذه  بداأت  الذكاء(؟  )منتزه  ت�ضمى  كانت  اأ�ض�ضت 
فيها  و�ضع  �ضيني،  اإمرباطور  اأ�ض�ضها  ق.م(.   1150( عام  نحو  طويلة 
نوًعا ما  اأنها كانت  الغزالن، والطيور، واالأ�ضماك، ومع  اأنواًعا عدة من 
مفتوحة  تكن  مل  اأنها  املحتمل  فمن  ع�ضرية.  حيوانات  بحديقة  اأ�ضبه 

للجمهور، بل اأن�ضئت لت�ضلية االإمرباطور ورجال بالطه.
وحيث اإن حديقة احليوانات واملحافظة عليها تكلف كثرًيا فحدائق 
احليوانات يف الع�ضور القدمية كان ميلكها امللوك واالأغنياء اللوردات، 
النادرة  واالأ�ضماك  الطيور،  من  جمموعات  منهم  العديد  ل��دى  وك��ان 

واحليوانات من كل االأنواع واالأجنا�س.
اأما اأول حديقة حيوانات حقيقية عامة افتتحت يف العامل فقد كانت 
ال�ضهرية  النباتات  حديقة  عن  عبارة  وهي  )1793م(،  عام  باري�س  يف 

وكان فيها حيوانات، ومتحف، وحديقة نباتات عملية.
واأما ثاين حديقة حيوانات كبرية افتتحت فكانت يف عام )1829م( 
)1844م(  برلني  حيوانات  حديقة  اأن�ضئت  ثم  لندن،  بارك  ريجنت  يف 

والتي اأ�ضبحت من اأجمل واأف�ضل حدائق احليوانات يف العامل.
فيالدليفا  يف  كانت  املتحدة،  الواليات  يف  حيوانات  حديقة  واأول 
يف  احليوانات  حديقة  اأقيمت   1875 التال  العام  ويف  )1874م(،  عام 

�ضين�ضيناتي.
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كيف بداأ ا�ضتعم�ل الأ�ضمدة لأول مرة ومتى؟

ت�ضاعد  التي  العنا�ضر  الإعطائها  الرتبة  اإىل  ت�ضاف  م��ادة  اأي��ة 
النباتات على النمو ت�ضمى �ضماًدا. فلماذا نحتاج اإىل االأ�ضمدة؟ نحتاج 
وت�ضحح  اجليدة،  الرتبة  على خ�ضوبة  االأ�ضا�س حتافظ  الأنها يف  اإليها 
املحا�ضيل،  ح�ضاد  عند  ال�ضعيفة  الرتبة  يف  اخل�ضوبة  نق�س  تعالج  اأو 
نرى اأن كل العنا�ضر الغذائية التي دخلت فيها اأخذت من االأر�س وبهذه 
الطريقة؛ فاإن املحا�ضيل ا�ضتعملت املورد من العنا�ضر الغذائية يف الرتبة، 
وي�ضتعمل املزارع االأ�ضمدة الإعادتها، اأو لتكوين مورد من العنا�ضر التي 

تكون ب�ضورة طبيعية قد انت�ضرت يف الرتبة.
وهناك اأ�ضمدة طبيعية تاأتي من اأ�ضياء حية، كالطفال الذي يتكون 
من نباتات متعفنة؛ اأو وجبة م�ضنوعة من عظام احليوانات اأو البذور اأو 

روث )زبل( حيواين، وهناك اأ�ضمدة كيماوية تاأتي من م�ضادر عديدة.
ولقد ا�ضتعمل االإن�ضان االأ�ضمدة لفرتة طويلة، ونحن ال ندري متى، 
كاأ�ضمدة  والنبات  احليوان  ف�ضالت  ا�ضتعملوا  ال�ضينيني  اأن  نعلم  لكننا 
الثاين ق. م مداورة  القرن  اأوائل  الرومان يف  ال�ضنني. و�ضع  اآالف  منذ 
اإىل حما�ضيلهم، فقد اأ�ضافوا اإىل الرتبة النيرتوجني بزراعة البازيالء 
القارة  يف  احليوان  روث  كان  ع�ضر  ال�ضابع  القرن  وخالل  والفا�ضوليا. 
االأوروبية ي�ضتعمل ك�ضماد، وكانت ف�ضالت املدن توؤخذ اإىل املزارع، وكان 

الرب�ضيم ي�ضتعمل يف املح�ضول مداورة.
ويف عام )1748م(، عر�س )بنجامني فرانكلني( يف اأمريكا قيمة 
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اأح��رف �ضخمة يف  �ضكل  فلقد و�ضع طالًء من اجلري يف  �ضماد اجلري، 
حقل على طول طريق عام قرب فيالدليفا، ولقد كانت احلرف عبارة 

عن الر�ضالة التالية )هذا احلقل طلي باجلري(.
املح�ضول،  نبت  وعندما  البي�ضاء،  االأحرف  اختفت  ما  و�ضرعان 
اأكرث اخ�ضراًرا  الر�ضالة من جديد، الأن املنطقة امل�ضمدة كانت  ظهرت 

من بقية احلقل.

كيف بداأ اأول طريق ع�م واأين؟

كانت اآثار واأقدام احليوانات عرب الغابات واالأدغال البداية لطرق 
الذي حثهم  االأمر  اأماًنا لال�ضتعمال؛  واأكرث  اأ�ضهل  لقد كانت  االإن�ضان.. 
على �ضق طرق جديدة عرب نباتات كثيفة. والطرق االأوىل التي �ضنعها 
اإىل  م��اأواه  من  ت��وؤدي  م�ضاة  ممرات  كانت  اخلا�س  ال�ضتعماله  االإن�ضان 

اأقرب جداول املاء.
وعندما بداأ االإن�ضان بالتجارة مع االآخرين، اأ�ضبحت الطرق اأكرث 
اأهمية والطرق التجارية الكربى على الياب�ضة عرب اأوروبا واآ�ضيا دخلت 
واحلجارة  واحلرائر،  كالكهرمان،  التجارة  مواد  لنقل  اال�ضتعمال  حيز 

الكرمية.  
ومن املحتمل اأن اأول طريق مر�ضوف باحلجارة بني يف م�ضر عام 
ال�ضخمة  ال�ضخور  كتل  ولنقل  الكبري؛  الهرم  بناء  عند  )3000 ق.م(. 
بناء طريق ممهد من حجارة م�ضقولة، بعر�س  الهرم.. وقد مت  لبناء 
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نحو )18( مرًتا وطول )805( اأمتار.
بنيت يف جزيرة كريت عام )1500ق. م(.  واأول طرق مر�ضوفة 
ويعتقد باأن القرطاجيني بنوا �ضبكة طرق مر�ضوفة باحلجارة نحو عام 

)500 ق.م(.
الع�ضور  الطرق يف  بنائي ومهند�ضي  اأ�ضهر  الرومانيون من  وكان 
ثابتة  حماور  ذات  الرومانية  والعربات  املركبات  كانت  فقد  القدمية؛ 
يف  مبنية  الرومانية  الطرق  كانت  ال�ضبب  لهذا  ال��دوران؛  ت�ضتطيع  فال 
خطوط م�ضتقيمة. وقد بنى الرومان اأكرث من )70000( ميل من الطرق 
الطرق  تلك  واأ�ضهر  اأول  اأما  اإمرباطوريتهم.  يف  امتدت  التي  امل�ضطحة 

املر�ضوفة فهي طريق اأبيان والذي بدئ العمل به عام )312ق.م(.
ويف اأمريكا بلغ بع�س ال�ضعوب الهندية درجة عالية من احل�ضارة. 
فمنذ اأكرث من )1000( �ضنة بنى �ضعب االأنكا يف البريو طريًقا مر�ضوًفا 
يوكاتان  ويف  ت�ضيلي.  و�ضط  اإىل  االإك���وادور  من  ميل،   )4000( بطول 
واملغطاة  �ضلبة،  واملبنية من حجارة  امل�ضتقيمة  الطرق  املايا  �ضعب  بنى 

ا اأمل�ًضا. باالإ�ضمنت امل�ضلح مما اأعطاها �ضطًحا اأبي�ضً

كيف بداأت املع�ر�ص الع�ملية لأول مرة واأين؟

ما ن�ضميه باملعر�س العاملي هو يف الواقع عر�س اإعالين للب�ضائع.. 
واملعر�س هو اأحد اأقدم الو�ضائل واأكرثها �ضيوًعا لبيع وجتارة الب�ضائع.

والعر�س االإعالين من جهة اأخرى، هو لهدف خمتلف، وقد اأن�ضئت 
هذه العرو�س الكبرية ب�ضورة رئي�ضة الإظهار التطور ال�ضناعي والفني 
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لبلد معني اأو فرتة معينة.
لالأ�ضغال  الكبري  العر�س  ك��ان  عاملي،  معر�س  اأو  عر�س،  واأول 
ال�ضناعية لكل ال�ضعوب، الذي عقد يف حديقة هايد بارك، بلندن عام 
املبنى  هذا  وكان  باال�س،  كري�ضتال  مبنى  يف  العر�س  كان  )1851م(. 
ولقد  �ضخم،  زجاجي  كبيت  والزجاج،  احلديد  من  م�ضنوًعا  الدائم 
دول  معر�س  اأول  اأما  كاماًل..  تدمرًيا  )1936م(  عام  احلريق  دمره 
يف الواليات املتحدة فكان يف مدينة نيويورك يف عام )1853م(. وعلى 
الرغم من ا�ضرتاك نحو )5000( عار�س ن�ضفهم من بلدان اأجنبية اإال 

اأن هذا املعر�س مل يكن ناجًحا.
واأول معر�س كبري يف الواليات كان املعر�س املئوي الذي اأقيم يف 
فيالدلفيا بن�ضلفانيا عام )1876م(؛ فلقد اأحيا الذكرى املئوية الإعالن 
منتجات  االأ�ضخا�س  من  االآالف  �ضاهد  مرة  والأول  وهناك  اال�ضتقالل 
هاتفه  بل  غراهام  الك�ضندر  وعر�س  جمتمعة.  بكامله  البلد  و�ضناعات 

للجمهور للمرة االأوىل يف الذكرى املئوية.
اأما املعار�س ال�ضهرية االأخرى فقد �ضملت احتفال بريطانيا الذي 
عقد يف عام )1951م( لالحتفال بذكرى املعر�س الكبري لعام )1851م( 

ومعر�س )67( الهائل النجاح الذي عقد يف كندا.
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كيف يح�رب اجل�ضم العدوى؟

فعل  رد  واأول  اجل�ضم،  دخولها  بعد  التكاثر  يف  اجلراثيم  تاأخذ 
لذلك هجرة عدد كبري من كريات الدم البي�ضاء اإىل مو�ضع العدوى؛ يف 
حماولة البتالع اجلراثيم والق�ضاء عليها، كما ين�ضط نخاع العظم الإنتاج 

عدد كبري من هذه الكريات لال�ضرتاك يف حرب اجلراثيم.
وتتو�ضع �ضعريات الدم وال�ضرايني يف مكان العدوى ليغزر فيه مدد 
الدم، وتبداأ االأج�ضام امل�ضادة، وهي كيميائية قادرة على قتل البكرتيا 
�ضوائل  تتجمع  ال�ضبيل، كما  والعمل يف هذا  توك�ضيناتها،  والق�ضاء على 
هذه  وتكون  اجلراثيم.  قتل  على  الكيميائية  موادها  لت�ضاعد  اجل�ضم 

الظواهر جمتمعة ما ي�ضمى يف علم باثولوجيا "بااللتهاب".
احتاج  واإال  ال��ع��دوى،  على  ق�ضي  الو�ضائل  ه��ذه  جنحت  ما  ف��اإذا 
اجلراثيم؛  وتبقى  االأعرا�س  تنتهي  وقد  طبية.  م�ضاعدة  اإىل  املري�س 
ي�ضيبه  اأن  العدوى من غري  ينقل  للجراثيم،  ال�ضخ�س حاماًل  في�ضبح 

املر�س.

كيف ع�لج القراآن الف�ضل والي�أ�ص؟

ماذا ميكن الإن�ضان فقد االأمل من كل �ضيء اأن يفعل؟ كيف ميكن له 
اأن ينجح يف الدنيا واالآخرة؟ ينادي اهلل - تعاىل - هوؤالء اليائ�ضني الذين 
اأ�ضرفوا على اأنف�ضهم وارتكبوا املعا�ضي، يناديهم نداًء مفعًما بالرحمة، 

ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  تعاىل:  يقول 
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ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۆۈ  ۇۇ   ڭڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے 

)الزمر:  رب   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

االأمل  باأال يفقدوا  اليائ�ضني  ياأمر اهلل هوؤالء  النداء  53- 54(. يف هذا 
من رحمة اهلل تعاىل، ويخربهم باأن الذنوب والف�ضل واملعا�ضي وكل اأنواع 
االإ�ضراف التي ارتكبوها فاإن اهلل تعاىل ميحوها بلمح الب�ضر، ب�ضرط اأن 

يرجع االإن�ضان وينيب اإىل اهلل تعاىل بقلب �ضليم!
ويرجعوا  ذل��ك  يفعلوا  مل  اإن  �ضياأتيهم  ع��ذاب  من  يحذرهم  ثم 
بخرب  االأوىل  االآي��ة  جاءت  كيف  معي  تاأمل  اإذن،  اإليه.  ويتوبوا  اهلل  اإىل 
عن  تتحدث  االأوىل  فاالآية  �ضلبي،  بخرب  ج��اءت  الثانية  واالآي��ة  اإيجابي 
مغفرة اهلل ورحمته، وعدم الياأ�س: زب ھ ھ ھھ ےے رب، اأما االآية 
�ضياأتي:  العذاب  واأن  اهلل  اإىل  الرجوع  عدم  عواقب  من  فتحذر  الثانية 
التالية  االآي���ات  ت��اأت��ي  ث��م  رب،  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب 

بتغيريها  وتاأمرنا  عليها،  بقينا  اإذا  ال�ضلبية  االأعمال  نتائج  لنا  لت�ضور 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  زب  تعاىل:  يقول  فوًرا، 
 ،)55 )الزمر:  رب   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 

وتاأملي معي اأختي احلبيب االأمر االإيجابي زب ائ ائ ەئ ەئ  وئ 
وئ ۇئ رب ، ويليه مبا�ضرة النتيجة ال�ضلبية املوؤملة ملن ال ينفذ االأمر 

االإلهي زب ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ رب ، ثم 
تاأتي مرحلة الت�ضور لنتائج الفعل ال�ضلبي من خالل اآيات مرعبة، ت�ضور 
فيما  احلدوث  موؤكدة  �ضلبية  لنتائج  متعددة  احتماالت  االآي��ات  هذه  لنا 
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تعاىل:  يقول  به،  القراآن  ياأمرنا  الذي  االإيجابي  للتغيري  ن�ضتجب  مل   لو 
مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ییی  ی  ىئ  زب 

ىب  ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 
االآيات ت�ضورات ملا ميكن  ڍ رب  )الزمر: 56 - 60(، وتت�ضمن هذه 
احل�ضرة  تت�ضمن  �ضلبية  نتيجة  ییرب:  ی  ىئ  زب  ح��دوث��ه: 
�ضلبية  نتيجة   : زب ڀ ڀڀ ٺ ٺ رب  فوًرا،  بتغيريها  والندم.. 

تت�ضمن متّني الرجوع اإىل املا�ضي، لكن هيهات اأن يحدث ذلك.
ما  وطبقنا  القراآنية  للربجمة  ا�ضتجبنا  لو  يحدث  م��اذا  ولكن 
اأمرنا اهلل تعاىل به؟.. انظري اإىل االآية التالية التي ت�ضور لنا النتائج 

االإيجابية العظيمة يف ذلك اليوم: زب ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک رب)الزمر: 61(، وتت�ضمن هذه االآية 

ثالثة جناحات متتالية:
زب ڍ ڌ ڌ  ال��ق��ي��ام��ة:  ي��وم  ع���ذاب اهلل  م��ن  ال��ن��ج��اة   -1

ڎڎ  رب.
ڈ  ڈ  زب  امل�ضتقبل:  يف  �ضيء  اأم��ر  اأي  هنالك  يكون  ل��ن   -2 

ژ رب.
3- لن يكون هنالك اأي حزن على ما م�ضى: زب ژ ڑ ڑ رب.
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اأن  اأردن��ا  لو  بنا  فكيف  العجائب،  هذه  كل  يحوي  واحد  ن�ّس  اإنه 
االإلهي  النظام  وفق هذا  ت�ضري  التي  االآيات  القراآن جميع  ن�ضتخرج من 
املحكم؟ اإننا لن نح�ضي كل االآيات؛ الأن القراآن مليء بالعجائب واالأ�ضرار!

كيف اأعرف ب�أن اهلل يحبني؟

كل واحد منا مهما كرثت ذنوبه لديه جوهرة اإميانية، لكن عليها 
غباًرا اأو تراًبا، اأو رمبا غطيت بال�ضحوم وات�ضخت.

االأتربة وهذه  الغبار وهذه  اأن نزيل هذا  التمرين  االآن بهذا  نريد 
ال�ضحوم؛ كي ت�ضفو وت�ضفو.

ارجعي اإىل اأيامِك ال�ضالفة وتذكري حلظات �ضعورية اإميانية، كنِت 
فيها مع نف�ضِك بروحانية اإميانية عالية، ابحثي حتى جتدي و�ضتجدين 

الكثري.
فكري فيها جيًدا.. ادخلي فيها بهدوء؛ حتى ت�ضيطري على كيانِك، 

ما ال�ضوت الذي ت�ضمعينه:
اأم  ندية تذكرك باهلل؟..  قراآنية من حنجرة  اآيات  هل هو �ضوت 
�ضدة  اأزي��ز �ضدرك من  اأم �ضوت   ، واأن��ت تدعني اهلل؟  �ضوتك اخلافت 
خ�ضية اهلل؟ ، اأم �ضوت اأذان الفجر وهو يدّوي يف هدءة الليل؟ ، اأم �ضوت 

اآيات تتلى؟ ، قال تعاىل: زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  
ما  ال�ضوت..  ذلك  جيًدا  ا�ضت�ضعري   .)16 رب)احلديد:  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ال�ضورة التي ترينها يف ذلك املوقف اخلا�ضع؟
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الكعبة  �ضورة  اأم  مفتوًحا؟..  اأمامك  امل�ضحف  �ضورة  هي  هل 
امل�ضرفة واأنت تتخيلينها اأمامك وهي مت�ضلة بالبيت املعمور؟.. وهل �ضبح 
�ضعورك  فازداد  املعمور  بالبيت  يطوفون  وهم  املالئكة  اإىل  اخليال  بك 
من خ�ضية اهلل؟.. اأم هي �ضورة الطائفني بالبيت العتيق فتذكرت دعوة 

اخلليل اإبراهيم - عليه ال�ضالم - ؟ زب ک ک ک گ گ 
من  خوًفا  �ضدرك  ف�ضج   ..)37 )اإبراهيم:  ڳرب   ڳ  گ   گ 

اهلل؟  
ما ال�ضعور الذي اأمّل بك يف ذلك اجلو اخلا�ضع؟

يدي  بني  �ضجودِك  حال  يف  ج�ضمِك  يف  �ضرت  ق�ضعريرة  هي  هل 
اجلبار مل تدري مبداأها، لكنِك �ضعرِت مبنتهاها، فاأ�ضعرتِك بقربِك من 

اهلل؟
اأم هي طماأنينة وهدوٌء نف�ضي وروحي اأ�ضعرِك بلطف اهلل؟

اأم هي ال�ضكينة غ�ضيتِك فاأ�ضعرتِك برحمة اهلل؟
يف هذه احلالة التي ترين وت�ضمعني وت�ضعرين بالراحة االإميانية؛ 

فّكري يف هذا ال�ضوؤال:
اأمل تكن هذه احلالة هي نعمة ومنة من اهلل عليِك؟ 

اأمل ت�ضعري باإن�ضانيتِك وفطرتِك ال�ضليمة وكاأنِك مولود جديد؟ 
اأال حتبي اأن تكون هذه احلالة هي التي تتمنني اأن تلقي ربِك عليها؟ 

األ�ضت تفكرين االآن باأنِك فعاًل يف الفردو�س االأعلى من اجلنة؟ 
األ�ضِت ت�ضعرين باأنِك موؤمنة حًقا واأن لالإ�ضالم عليِك واجبات؟
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األ�ضِت معي باأن االإ�ضالم االآن ينتظر منِك اأن تقفي معه وتدافعي 
عنه؟

وبعد هذه الت�ضاوؤالت ا�ضاأل نف�ضِك مبو�ضوعية و�ضفافية �ضافية:
اإًذا!! ماذا قدمِت لالإ�ضالم؟

اأريدِك اأن تقول من قرارة قلبِك.
يا رب: اأعاهدَك اأال اأعود اإىل املعا�ضي ما حييت.

يا رب : ثبتني على الطاعات ما حييت.
تذكري هذه احلالة ال�ضعورية واجعلي لها رابًطا يذكرِك بها، وكلما 
 ،- وعال  جل   - اهلل  عظمة  ا�ضتح�ضري  املعا�ضي  نحو  نف�ضِك  جنحت 
وتذكري تلك احلالة؛ يف تلك اللحظة �ضتعرفني من اأنِت، و�ضتعودين اإىل 
بالدعاء  باإذن اهلل -؛ فا�ضتعيني باهلل وال تعجزي، وعليِك  الطاعات - 

بالثبات.

كيف نفقد ذاكرتن� ؟

تتذكري  اأن  وح��اول  عينيِك،  اأغم�ضي  يتذكر!  كم  يدري  اأحد  ال 
راأيِته.. كل االأ�ضخا�س، واملنازل، وال�ضوارع، وكل  اأن  كل �ضيء �ضبق لك 
االأ�ضياء التي �ضبق اأن نظرِت اإليها، وكل الكلمات واالأعداد التي تعلمِتها 

من قبل.. يبدو اأنه لي�س ثمة نهاية لذلك.
من  املاليني  هذه  تختزن  ب�ضري، حيث  ذاكرة  مركز  دماغنا  يف 
وال  جيدة،  فوتوغرافية  مكتبة  اأي  ت�ضبه  مرتبة  بطريقة  االنطباعات، 
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واالإ�ضبار  الت�ضنيف  يف  املعجزة  هذه  حدوث  كيفية  تف�ضري  بعد  ي�ضعنا 
)حفظ االأوراق يف اإ�ضبارة اأو يف ملف(.. لكننا نعلم اأن ذلك اإمنا يتم 

بطريقة مرتبة وبح�ضب املو�ضوعات.
وبف�ضل هذا التنظيم املرتب، ميكن لق�ضم اأن ي�ضاب باأذى اأو يتلف 
من دون اإيذاء االأق�ضام االأخرى. مثال ذلك: اأن اإن�ضاًنا ميكن اأن ي�ضاب 
بتلف دماغي اأو بنزف دموي خمزنه اخلا�س ببع�س الذكريات. ميكن اأن 
يكون "ن�ضي" كيفية ا�ضتعمال الكلمات، لكنه ميكن اأن يبقى قادًرا على 

ا�ضتعمال االأعداد.
هناك بع�س االأ�ضخا�س م�ضابون مبا ي�ضمى "عمى الذاكرة" ب�ضبب 
التقدم يف ال�ضن، اأو اأي اأذى يحول بينهم وبني التعرف اإىل االأ�ضياء التي 

يرونها.
ميكن اأن ينظروا اإىل كرة، فال يعرفون ما هي.. لكن اإذا ما مل�ضوها، 
فاإنهم ي�ضتطيعون التعرف اإليها الأنهم ال يعتمدون على خمزن ذاكرتهم 

الب�ضري.
ولدماغنا كذلك مركز ذاكرة �ضمعي. هنا تختزن كل االأ�ضوات التي 

نتذكرها، كما لو كنا يف ف�ضيحة للت�ضجيالت ال�ضوتية اأو االأ�ضطوانات.
ما  ع��ادة  وه��ذا  الذاكرة.  فقدان  من  ي�ضكو  ال�ضخ�س  كان  ورمب��ا 
بع�س  وع��ي،  غري  من  ين�ضى،  فتجعله  �ضديدة،  قلق  حالة  عن  يت�ضبب 
االأ�ضياء املرتابطة يف الذاكرة اأو اخليال مع �ضخ�س اأو �ضيء اآخر، التي 

ال يود تذكرها.
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وعندما ُيعالج اأولئك امل�ضابون بفقدان الذاكرة، ميكن اإعادة هذه 
االأ�ضياء املرتابطة، وتعود ذاكرتهم من جديد اإىل حالتها الطبيعية.

مل�ذا يق�ل اإن اأ�ضعة ليزر حتيي ومتيت؟

كثرًيا ما ترافق خيبة االأمل اأو اال�ضتياء العام انت�ضارات العلماء؛ 
الرغم  على  هدامة،  قوى  اإىل  تتحول  ما  وابتكاراتهم  اخرتاعاتهم  الأن 
مما لها من فوائد جمة. واأكرب دليل على ذلك حتويل االإ�ضعاع الراديومي 
كما حدث يف  معدودة،  ث��واٍن  باأ�ضرها يف  مدينة  ذرية متحو  قنابل  اإىل 
نهاية احلرب العاملية الثانية ملدينتي هريو�ضيما وناكازاكي اليابانيتني. 
مع االإ�ضارة اإىل اأن االإ�ضعاع الراديومي نف�ضه ي�ضتخدم يف حقول كثرية، 

واأهمها الطب، ل�ضفاء الكثري من االأمرا�س.
ذا  �ضيًفا  اأ�ضبحت  التي  ليزر  اأ�ضعة  على  نف�ضه  ال�ضيء  وينطبق 
حدين؛ اإذ اإنها تتمكن من تكوين حزمة من ال�ضوء قوية جًدا ت�ضتخدم 
ثقوًبا �ضغرية يف  العني، وحتدث  �ضبكية  على  دقيقة  يف عملية جراحية 
اإمكانية  اأن هذه االأ�ضعة حققت  مواد �ضلبة كاالأملا�س، مثاًل. ف�ضاًل عن 
والقمر  االأر���س  بني  امل�ضافة  بقيا�س  وقامت  اأبعاد،  ثالثة  يف  الت�ضوير 
اأحياًنا  االأ�ضعة كانت  اأن هذه  �ضنتيمرتات. �ضوى  يتعدى ب�ضعة  بخطاأ ال 
فتًكا من  اأ�ضد  اأداة حربية  ت�ضبح  اأن  ي�ضتبعد  وال  القنابل،  لتوجيه  اأداة 
اأ�ضعة مبيدة للحياة الب�ضرية  كل ما عرف من االأ�ضلحة حتى اليوم، اأي 

واحليوانية والنباتية جميًعا.
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اإح��دى  يف  اأجريت  التي  التجارب  يف  االأ�ضعة،  ه��ذه  اأ�ضعلت  فقد 
ال�ضحارى االأمريكية، النار يف اأهداف خ�ضبية، تقوم على م�ضافة ثالثة 
كانت  طائرات  اأن  التقارير  بع�س  وحملت  تقريًبا.  امليل  ون�ضف  اأميال 
حتلق فوق منطقة التجارب تلك وتوجه من مناطق بعيدة اأ�ضيبت بعطل 
اأنه يحتمل يف حال عدم  واالأ�ضواأ من ذلك  االأ�ضعة.  بفعل هذه  وهبطت 

تعطل الطائرة اأن ي�ضاب كل ما يحول نظره مبا�ضرة اإليها.

كيف جتعلن� ال�ضعرات بدين�ت؟

مل�ضمى  اأ�ضماء  ثالثة  الكالوري،  اأو  احلرارية،  الوحدة  اأو  ال�ُضعر، 
واحد.

جتعلنا  ال  ه��ذه  احل��راري��ة  ال��وح��دات  اإن  القول  اإىل  نبادر  واالآن، 
األبتة  لها  عالقة  ال  الكالوريات  اأن  وهو  ب�ضيط،  ل�ضبب  وذلك  بدينات، 
بالطعام!.. اإنها طريقة لقيا�س �ضيء، وهذا الذي تقي�ضه الكالوريات هو 

الطاقة اأو احلرارة.
من  واح��د  ح��رارة  لرفع  ال��الزم��ة  احل���رارة  كمية  هي  والكالوري 
على  القيا�س  من  ال�ضكل  هذا  ُنطبق  وعندما  واحدة.  مئوية  درجة  املاء 
الطاقة يف الطعام، فاإننا ن�ضتعمل كالوري كبرية اأو كيلوجرام � كالوري. 

والكيلوجرام � كالوري يعادل األف كالوري عادية.
ولكن ماذا يحدث عن كل هذا الكالم على الكالوريات التي جتعلنا 

بدنيات؟
و�ضفه  ميكن  ج�ضمنا  ويدخل  نتناوله  ال��ذي  الطعام  اإن  ح�ضًنا، 
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"وقوًدا". وحتلل الطعام يف اأن�ضجة اجل�ضم هو حًقا �ضكل من التاأك�ضد، 
اأو "االحرتاق". وملا كنا يف حاجة اإىل طريقة لقيا�س كمية "الوقود" التي 
وهو   � للوقود  قيا�ًضا  ن�ضتعمل  فاإننا  اجل�ضم،  اإليه  يحتاج  وكم  نتناولها، 

الكالوريات، اأو الوحدات احلرارية )ال�ُضعرات(.
اإن كل امرئ يف حاجة اإىل كمية خمتلفة من الكالوريات للحفاظ 
على احلياة، لكن هل من املمكن و�ضع قواعد عامة اأو �ضروط اأ�ضا�ضية؟ 
مثاًل، اإن متو�ضط  ما يحتاج اإليه ال�ضخ�س البالغ هو ما بني األفي كالوري 
يومًيا وثالثة اآالف. ولكن لنفر�س اأن عاماًل يف م�ضنع، وي�ضتهلك الكثري 
من الوحدات احلرارية يف عمله، فاإنه يحتاج رمبا اإىل )3400( كالوري.
اأربعة  اإىل  يحتاجون  لعلهم  واحلطابني؟  الريا�ضيني  عن  وم��اذا 

اآالف كالوري اأو اأكرث.
البالغون؛  اإليه  يحتاج  اأكرث مما  كالوريات  اإىل  يحتاجون  واالأوالد 
واملتقدمون يف ال�ضن يحتاجون اإىل كالوريات اأكرث مما يحتاج اإليه منها 

اأولئك العاملون داخل حجرات مغلقة.
من  اأك��رث  الكالوريات  من  تناولِت  لو  فيما  يحدث،  م��اذا  واالآن، 

حاجتِك، اأي اأكرث مما ت�ضتعملينه يف غ�ضون النهار؟
دهن  اإىل  يتحول  ال��ك��ال��وري��ات  يوفر  ال��ذي  اجل�ضم  "وقود"  اإن 
ويختزن.. ومن هنا كان قلق النا�س يف ما خ�ّس الكالوريات. واإذا �ضئِت 
اأن تقتطعي قلياًل من الكالوريات، فخففي من تناولك ال�ضكر، والدهون، 

والن�ضويات!
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مل�ذا ن�ضتغرق يف اأحالم اليقظة؟

هل هناك اأحد ال ي�ضتغرق يف اأحالم اليقظة اأحياًنا.. اإنه باالأحرى 
الأمر جميل ولطيف نقوم باأ�ضياء تبعث على ال�ضرور، اأو نتمتع بانت�ضار 
اأننا نح�ضل على �ضيء طاملا  اأو  اأو ننجز �ضيًئا نرغب فيه كثرًيا،  كبري، 

متنينا احل�ضول عليه.
لكنه  احللم،  اأ�ضكال  من  �ضكل  هو  اليقظة  اأح��الم  يف  اال�ضتغراق 
الليلية حتدث ونحن م�ضتغرقون  االأحالم  يتم ونحن م�ضتيقظون.  �ضيء 
يف النوم، وذلك هو الفارق الوحيد بني احللمني، ما دام االثنان يتمان 
واحلامل يف حالة ا�ضرتخاء، بحيث اإنه ال ينتبه اإىل ما يدور حوله، وعندها 

بو�ضع اأفكاره اأن تتيه حيثما ت�ضاء.
اأ�ضخا�س  على  ي��دوران  غالًبا،  ه��ذان،  احللم  نوعا  كان  هنا  ومن 
اأي وجود  لها  يكون  اأن  واأو�ضاع ال ميكن  اأو حاالت  غريبني، وحيوانات، 
يف احلياة احلقيقية، حتى اأن اأحالم الليل هي اأغرب واأبعد ما يكون عن 
اأي  تقريًبا  لهم  لي�س  النائمني  الب�ضر  الأن  اليقظة؛  اأحالم  من  الواقعية 

�ضيطرة على ما يفكرون فيه.
من ال�ضيق اأن نذكر اأن ثمة نوعني من اأحالم اليقظة، لدى ال�ضغار، 
من دون البالغني: حلم اليقظة لدى رفيق اللعب اخليال، وحلم اليقظة 
لدى "الولد بالتبني". فالولد الذي عنده بع�س االأ�ضدقاء ممن يلعبون 
اآخر  ولد  وثمة  للعب.  رفيًقا  له  باأن  اليقظة  يحلم يف  اأن  ويلهون، ميكن 
يحب اأن يت�ضور اأنه "مميز" - اأي اأنه حًقا اأمري، واأن والديه هما ملك 
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وملكة. اإن مثل هذا الولد يحلم يف اليقظة؛ اإذ ذاك، اأنه ولد متبنى، واأن 
والديه من امللوك.

اأحالم اليقظة نعرب،  اأنه يف  اأن تتبيني  انطالًقا من ذلك ميكنك 
عادة، عن �ضيء نحن يف حاجة اإليه اأو نريده. ويف االأحالم الليلية، غالًبا 
ما نعرب لي�س وح�ضب عن مثل هذه االأمور، بل كذلك عن اأ�ضياء تخيفنا. 
ويف كال احلالني، فاإن احللم لي�س �ضيًئا ياأتي من "اخلارج"، لكنه تعبري 
وما  ورغ��ب��ات،  وخم��اوف،  ومطالب،  حاجات،  عن  االإن�ضان  داخ��ل  من 
�ضاكل. ويوفر احللم الفر�ضة لهذه االأ�ضياء لكي تعرب عن نف�ضها. واأحالم 
لكنه ال يح�ضل عليه يف احلياة  فيه،  يرغب  ما  اأن متنح  اليقظة ميكن 
ت�ضاعد احلامل على و�ضع خطط  احلقيقية. ويف بع�س احلاالت ترينها 
للقيام باأ�ضياء يف احلقيقة والواقع. واالأحالم الليلية، يف اإخفائها م�ضعر 

احلامل وتلبيتها رغباته، رمبا �ضاعدته للبقاء نائًما وم�ضتمتًعا بالراحة.
اإىل  بالن�ضبة  خا�س  معنى  وله  لنف�ضِك،  ترويه  �ضيء  هو  واحللم 

ال�ضخ�س الذي يبتكره.

مل�ذا نكتب اليومي�ت؟

اإذا مل تكوين واثقة من رغبتِك يف كتابة يومياتِك، عليِك اأن تفكري 
فيما �ضيعود عليِك من فوائد جمة.. ميكن لكتابة اليوميات اأن ت�ضاعدِك 

على:
الع�ضبي. ال�ضغط  من  والتقليل  • اال�ضرتخاء 
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والذهنية. البدنية  �ضحتِك  • حت�ضني 
عليها. والتغلب  خماوفِك  • مواجهة 

م�ضكالتِك. • حل 
• التعبري عن م�ضاعرِك، وحتديد انطالقاتِك العاطفية والبدنية، 

وفهم نف�ضِك ب�ضكل اأكرب.
واالأحداث. واخلربات  املعلومات  • متابعة 

مزاجِك. • حت�ضني 
الذهني. �ضفائِك  • زيادة 

اإبداعِك. نطاق  • تو�ضيع 
معه. والتكيف  التغيري  مع  • التعامل 

القيام  وميكنِك  ترغبينه،  الذي  بالقدر  اليوميات  كتابة  بو�ضعِك 
�ضتبدو  ما  ب�ضاأن  القلق  اإىل  حاجة  يف  ل�ضِت  ومكان.  وقت  اأي  يف  بذلك 
اللغوية.  والقواعد  واالإم��الء  اجلمل  تركيب  اأم��ر  ان�ضي  كتابتِك؛  عليه 
باإمكانِك اأن تخرب�ضي اأو تخطي اأو تر�ضمي، فالعملية ذاتها تفوق املحتوى 
اأو  ق�ضيدة  اأو  ق�ضة  اكتبي  لغريِك.  اأو  لنف�ضِك  خطاًبا  اكتبي  اأهمية.. 
ا�ضنعي الئحة.. لي�س هناك طريقة �ضائبة واأخرى خاطئة لكتابة دفرت 

اليوميات.. اإن يومياتِك ملك لِك وحدِك؛ لذا قرري ما �ضتفعلينه بها.
ميكنِك اأن ت�ضرتي كتاًبا فاخًرا اأو اأن ت�ضتخدمي ق�ضا�ضة ورق اأو 
اأن ت�ضتخدمي الكمبيوتر اخلا�س بِك.. املهم اأن ت�ضعي القلم على الورقة 
اأو اأن ت�ضعي اأ�ضابعِك على لوحة املفاتيح وتطلقي لنف�ضِك العنان، ومبرور 
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التفكري يف  واأمعني  اأكرث �ضهولة.. �ضّفي ذهنِك،  الوقت �ضي�ضبح االأمر 
واتركي  حياتِك  ب�ضجل  احتفظي  م�ضاعرِك..  مع  وتوا�ضلي  خواطرِك، 

مرياًثا لالأجيال القادمة.. والقرار بيديِك.

كيف تنظمني يومِك؟

على  النجاح..!  اإىل  دائًما  ي��وؤدي  احلياة  يف  اليومي  التنظيم  اإن 
الرغم من وقوع بع�س النا�س يف اأتعاب دون هذا التنظيم.. تعالوا معنا 

ملعرفة االأفكار القيمة لتنظيم يومك..!
وكثري  تنظيم حياته،  يومه جنح يف  تنظيم  االإن�ضان يف  اإذا جنح 
تخطيط  وال  تنظيم  دون  من  يومًيا  احلياة  اأعباء  يواجهون  النا�س  من 
اأنف�ضهم، وال يبلغون اأهدافهم، فاإليِك هذه االأفكار  الأعمالهم فريهقون 

والتي نرجو اأن تتحول اإىل برنامج وعمل:
اأو  قبله  الذي  اليوم  م�ضاء  يف  اليومية  باأعمالِك  قائمة  اأعدي   -1
يف �ضباح اليوم نف�ضه، واحتفظي بهذه القائمة يف جيبِك وكلما اأجنزت 

عماًل فاأ�ضري عليه بالقلم.
2- اأوجزي عبارات االأعمال يف الورقة مبا يذكرِك بها فقط.

3- قدري لكل عمل وقًتا كافًيا وحددي بدايته ونهايته.
4- ق�ّضمي االأعمال تق�ضيًما جغرافًيا مبعنى اأن كل جمموعة اأعمال 
يف مكان واحد اأو يف اأماكن متقاربة تنجز متتالية حفًظا للوقت.. متقاربة 

كلها.
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5- اجعلي قائمتِك مرنة بحيث ميكن احلذف منها واالإ�ضافة اإليها 
اإذا ا�ضتدعى االأمر ذلك.

6- اتركي وقًتا يف برناجمِك للطوارئ التي ال تتوقعينها مثل �ضيفة 
تزورِك من دون موعد، اأو طفل ي�ضاب مبر�س طارئ، اأو �ضيارة تتعطل 

عليِك يف الطريق اأو اأمثال ذلك.
7- بادري ال�ضتغالل بع�س هوام�س االأعمال الطويلة الإجناز اأعمال 
ق�ضرية مثال عند االنتظار يف عيادة الطبيب اقرئي يف كتاب اأو اكتبي 

ر�ضالة اأو ات�ضلي اإذا وجد هاتف الإجناز بع�س االأمور، وهكذا.
8- عندما يكون و�ضع برناجمِك اليومي اختيارًيا، نّوعي اأعمالِك 
وثالًثا  عائلًيا  واآخ��ر  �ضخ�ضًيا  منها  ج��زًءا  فاجعلي  بامللل؛  ت�ضابي  لئال 

خارج البيت.. اإلخ.
واأمنياتِك  مل�ضروعاتِك  اليومي  برناجمِك  من  ج��زًءا  اجعلي   -9
الكبرية كتطوير ذاتِك وثقافتِك وحفظِك للقراآن الكرمي والتفكري الهادئ 

مل�ضروعاتِك امل�ضتقبلة واأمثال ذلك.
10- حبذا لو �ضممِت ا�ضتمارة منا�ضبة لكتابة برناجمِك اليومي 
عليها، ثم �ضورِت منها ن�ضًخا وو�ضعِتها يف ملف لديِك وجعلِت لكل يوم 

منها واحدة.

كيف جتعلني الن��ص حتبِك يف "90" ث�نية اأو اأقل؟

هذه بع�س النقاط لتجعلي النا�س يحبونِك من خالل اأول انطباع:
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1- تعّودي اأن تنظري اإىل النا�س مبا�ضرة اإىل اأعينهم.
االآخ��ري��ن  م��ن  تريدينه  ال��ذي  م��ا  وحت���ددي  تعريف  اأن  يجب   -2

بال�ضبط؛ ليتم حتديد ر�ضالتِك التي تودين اإي�ضالها اإىل النا�س.
3- ج�ضدِك ال يعرف كيف يكذب فبطريقة غري واعية يقوم ج�ضدِك 

بنقل اأفكارِك وم�ضاعرِك من خالل احلركات التي تقومني بها.
ا الأول مرة ال تبذل جمهوًدا فوق املعتاد؛  4- عندما تقابلني �ضخ�ضً
ففي درا�ضة قام بها الباحثون يف جامعة بري�ضتون مت �ضوؤال الطلبة عن 
اأول  يقابلونهم  الذين  النا�س  اهتمام  على  بها  ي�ضتحوذون  التي  الطرق 

مرة.. كانت املبالغة يف احلما�س اأحد اأ�ضباب الف�ضل. 
5- ال حتاول اأن تبت�ضمي رغًما عنِك، وال حتاول اأن تتذاكي اأو اأن 
تكوين موؤدبة اأكرث من الالزم، اأو اأن تتعاملي مع الطرف االآخر باحرتام 

زائد يكون على ح�ضاب احرتامِك لنف�ضِك.
األربت مبهدييان بعنوان  به الربوفي�ضور  6- من خالل بحث قام 
)حل �ضفرة التفاعل غري املن�ضجم( وجد اأن الر�ضائل التي نعرب عنها يف 
حياتنا متثل بالن�ضب التالية: )55%( لغة اجل�ضد )38%( نربة ال�ضوت 

)7%( كلمات.
واثقة من  اأنِك  تعني  بالعينني  ات�ضال  اإجراء  على  القدرة  اإن   -7

نف�ضِك، اأما خف�س العني فيبدو مذعنة ح�ضب ال�ضياق.
لكن  االألفة،  وتن�ضئ  الثقة  وتظهر  ال��دفء  تعك�س  االبت�ضامة   -8
حذار من االبت�ضامة يف الوقت غري املالئم، فاإنها تعك�س ال�ضعف وفقدان 
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الثقة.
9- رفع احلاجبني لالأعلى مدة ثانية هو عالمة لل�ضداقة.

الثقة  تعطي  مريحة  جذابة  تكون  اأن  للثياب  املثال  املظهر   -10
تدعم  ال�ضخ�ضية  تعك�س  الثياب  االجتماعي يف  القانون  تعك�س  بالنف�س 

الر�ضالة التي تودين اإي�ضالها للنا�س.

مل�ذا ل ين�ضرن� اهلل؟

رب  ڳ  گڳ  گ  زب  ت����ع����اىل:  اهلل  ي���ق���ول 
)املنافقون: 8(.

العزة هلل ولر�ضوله وللموؤمنني؛ فما بالنا نرى امل�ضلمني يف كل اأر�س 
يذلون ويعتدى عليهم؟! ما بالهم ال يجدون لهم ن�ضرًيا؟!

وعد  اهلل  "اإن   :- اهلل  يرحمه   - الطنطاوي  علي  ال�ضيخ  يقول 
امل�ضلمني الن�ضر؛ فما بالنا ال ين�ضرنا اهلل؟!.

االإ���ض��الم  اأع���ز  اللهم  جمعة:  ك��ل  يف  امل��ن��اب��ر  على  ن��دع��و  ون��ح��ن 
وامل�ضلمني.. ونحن ندعو على الكفار: اأن ي�ضتت �ضملهم، ويفرق جمعهم، 

واأن يجعل تدمريهم يف تدبريهم.
�ضرعنا  اأحكام  ونرتك  خطواتهم،  نتبع  ونحن  عليهم  ندعو  اأالأننا 

ونقتدي بهم؟!
و�ضف  اجلي�س  اأعد  بدر  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  والر�ضول  قاعدون،  ونحن  ندعو 

اجلند، وهياأ كل و�ضيلة للن�ضر، ثم دعا حتى �ضقط رداوؤه عن منكبه..
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وكذلك يكون دعاء امل�ضلم.
اهلل ربط ن�ضره اإيانا بن�ضرتنا �ضرعه: زب ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ رب )حممد: 7(؛ فهل ن�ضرناه حتى ين�ضرنا؟!
هل كنا معه يف الرخاء حتى يكون معنا يف ال�ضدة؟!

بيننا  االأخ���وة  ح��ق  اأر����س  ك��ل  يف  املعذبني  للم�ضلمني  عرفنا  ه��ل 
وبينهم؟!

زب ۈ ٴۇ ۋ رب  ق��ال:   يد اهلل حني  التي عقدتها  االأخ��وة 
)احلجرات: 10(.

اأم نحن نلهو ونلعب واإخواننا يقتلون؟!
وتهرق  ودي��اره��م،  اأر�ضهم  ت�ضتباح  وهم  بالعبث،  ن�ضتغل  ونحن 

ب�ضيف البغي والعدوان دماوؤهم!
ولر�ضوله  هلل  العزة  اأن  ونن�ضى  ال��ع��زة،  الغرب  يف  نبتغي  لنا  ما 

وللموؤمنني؟!
اأم نحن نخ�ضاهم؛ فاهلل اأحق اأن نخ�ضاه اإن كنا موؤمنني.

اأفال نطلب ما  القوة زائل، وما عند اهلل باق؛  اإن ما عندهم من 
يبقى ونوؤثره على ما يزول؟!

اأن�ضينا اأن الدهر دوالب، واأنه ينزل بالذي هو فوق، ويعلو بالذي هو 
حتت؟! فما بالنا نياأ�س من ن�ضر اهلل؟!

اإن الليل ينتهي اإذا اأذن الفجر، فحينما يوؤذن املوؤذن بيننا �ضادًقا، 
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د�ضتور  وجنعله  ن�ضمع،  مبا  ونعمل  يقول،  ما  نتدبر  �ضادقني..  ون�ضمعه 
اإال اهلل؛ يكون قد طلع الفجر، وانتهى الليل،  اإله  حياتنا.. اهلل اأكرب، ال 

وجاء ن�ضر اهلل والفتح..
فيا اأيها امل�ضلمون! عودوا اإىل اهلل يعد لكم الن�ضر.

يف  جماعاتكم..  ويف  اأ�ضركم،  ويف  اأنف�ضكم،  يف  اهلل  اإىل  ع��ودوا 
حربكم ويف �ضلمكم؛ فاإنه ال ياأتيكم الن�ضر اإال من عند اهلل".

مل�ذا يطلى بع�ص املع�دن ب�لكروم؟

يتم طلي بع�س املعادن بالكروم جلعله يبدو اأجمل، وللحيلولة دون 
تاآكله اأو اإ�ضابته بال�ضداأ. والكروم هو معدن �ضريع االنك�ضار، قا�ٍس، لونه 
اأبي�س مييل اإىل الف�ضي، اكت�ضفه العامل "فوكولني" �ضنة )1798م(. وقد 
جعلته خ�ضائ�ضه الفريدة من مثل عدم التاآكل، واملتانة العالية، ومقاومة 

احلرارة، ي�ضتخدم يف االأ�ضابات، ويف الطالء، اأو التلبي�س بالكهرباء.
تلبي�ضها  اأو  ط��الوؤه��ا  امل��راد  القطعة  و�ضل  يتم  العملية  ه��ذه  يف 
بالكهرباء بالطرف ال�ضالب من البطارية، ويو�ضع يف حملول يعرف با�ضم 
االإلكرتوليت، اأو املنحل بالكهرباء. ويدخل التيار الكهربائي املبا�ضر عرب 
يتاألف عادة من املعدن  االأنود، الذي  اأو  البطارية،  الطرف املوجب من 
الذي �ضتطلى به القطعة نف�ضها. فينف�ضل املعدن ببطء عن االأنود وي�ضكل 
تر�ضًبا على القطعة. ويحتوي اإلكرتوليت الكروم على حم�س الكروميك 
وحم�س الكربيتيك. وهو ير�ضب طبقة عليا براقة.. لكن ذلك لي�س وحده 
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اجلزء املهم من الطلي الكهرباء؛ فالكروم هو ب�ضماكة )0.00002( من 
البو�ضة )االإن�س(، وحتته تقوم طبقة �ضميكة من النيكل، وحتتها، كذلك، 

ميكن اأن توجد طبقة من النحا�س.
وكذلك  بالكروم،  ملب�ضة  اأو  مطلية  املنزلية  التجهيزات  من  كثري 
االأجزاء الالمعة والرباقة من ال�ضيارات، وكذلك تعالج االأدوات واالأجهزة 
الكيميائية، والتجهيزات الكهربائية، وامل�ضننات، وماكينات التغليف، وما 
ومقاومة  وجميلة،  براقة،  ت�ضبح المعة  لكي  واملعدات؛  ال�ضلع  �ضكل من 

لل�ضداأ والتاآكل، والبلى.
والتلبي�س الكهربائي بالكروم يعطي لوًنا اأزرق �ضارًبا اإىل البيا�س، 

وله قوة انعكا�س تبلغ )77( يف املائة من قوة انعكا�س الف�ضة. 

كيف نزيل اأ�ضب�ب القلق؟

اإن�ضافه  النا�س على ه�ضمه، وزهدوا يف  ال نعرف مظلوًما تواطاأ 
كاحلقيقة!!

يقدرها  من   - العارفني  اأولئك  يف   - اأق��ل  وما  عارفيها،  اأق��ل  ما 
ويغال بها ويعي�س لها!!

وتغدو  االأر���س،  جنبات  يف  مترح  التي  هي  والظنون  االأوه��ام  اإن 
وتروح بني االألوف املوؤلفة من النا�س. 

ولو ذهبت تبحث عن احلق يف اأغلب ما ترى وت�ضمع الأعياك طالبه.
هناك اآالف ال�ضحف واالإذاعات متوج بها الدنيا �ضباًحا وم�ضاًء، 
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باطل  يكتنفه  قلياًل،  حًقا  اإال  وجدت  ما  ينطقها  فيما  النظر  غلغلت  لو 
كثيف، حًقا يربق يف خفوٍت كاأنه جنمة تو�ضك اأن تنطفئ يف اأعماء الليل.
اأو خرافة  كاذبة  اإ�ضاعة  قام على  العقيدة كم من دين  يف جمال 

�ضمجة.
ويف ميدان ال�ضيا�ضة كم من هوى جعله اجلور عداًل، وقوة اأحالت 
اخلري �ضًرا؛لهذا قال اهلل - عز وجل - لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص ولكل معت�ضم بال�ضدق 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   زب  بالزيغ:  طافح  جمتمع  يف 
ۅ ۉۉ ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ رب )االأنعام(.

وقال - عز وجل - :  زب ڱ ڱ ں ں  ڻڻ ڻ ڻ ۀ 
رب  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہہ  ۀ 

)االأنعام(.
وقال - عز وجل - : زب ڎ ڎ ڈ ڈژژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گگ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ رب )يون�س(.

النحو  هذا  على  احلق  فيه  ا�ضتوح�س  عامل  يف  باالإن�ضان  وجدير 
بعدته  كلما  اإليه  يرجع  واأن  به،  االأخذ  يلتزم  واأن  يجتهد يف حتريه،  اأن 
التيارات عنه، ولعل هذا هو ال�ضر يف اأن اهلل طلب اإىل كل موؤمن اأن ي�ضاأله 

الهدى، وكلفه اأال ي�ضاأم من تكرار هذا ال�ضوؤال حيًنا بعد حني.
يقول:  ربه  املرء بني يدي  نافلة يقف  اأو   ففي كل �ضالة مفرو�ضة 

ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   زب 
ڄ ڄ  رب )الفاحتة(.
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ما هذا ال�ضراط امل�ضتقيم؟ اإنه لي�س �ضكة مطروقة يف اأحد البالد، 
وال ج�ضًرا م�ضروًبا هنا اأو هناك. اإنه املنهج الذي ي�ضقه املرء لنف�ضه بني 

م�ضكالت احلياة، واخلط الذي يتلم�س فيه ال�ضواب بني وجوه الراأي.
فيما  احلق  وا�ضتك�ضف  اال�ضتقامة،  بعرى  امل��رء  ا�ضتم�ضك  وكلما 
يعر�س له من م�ضائل اليوم والغد، فاإنه يكون اأدنى اإىل التوفيق؛ اإذ اخلط 
امل�ضتقيم اأقرب م�ضافة بني نقطتني، و�ضاحبه اأبعد عن التخبط يف �ضتى 

املنحنيات واملنعرجات.
على اأن االهتداء اإىل احلق والثبات على �ضراطه يحتاج اإىل جهد 
وداأب، ويحتاج كذلك اإىل ا�ضتلهام طويل من عناية اهلل.. وقد كان ر�ضول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا حزبه اأمر جنح اإىل ال�ضالة، ي�ضم اإىل عزميته وجلده حول 

اهلل وطوله.

قليل من اجلدية يكفي

عن  ال��زائ��دة  واالأخ���رى  املطلوبة،  اجلدية  بني  اأميز  كيف  ت�ضاأل 
اللزوم؟ 

كاأن  حتى  باجلدية،  �ضيء  كل  تعاملني  اأنك  راأي��ت  اإذا  واجل��واب: 
توؤخذ يف كل تفا�ضيلها بحزم ال لني معه، فهذه جدية  اأن  احلياة يجب 

مفرطة. 
اإن البع�س ي�ضعر بال�ضيق اإذا تاأخر اأحد عن موعده معه ربع �ضاعة، 
ارتكب  اإذا  ويتوتر  دقائق،  خم�س  الزحام  يف  �ضيارته  توقفت  اإذا  ويثور 
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خطاأ ب�ضيًطا. 
هذه االأمور توؤدي باملرء اإىل فقدان التمتع باحلياة، وت�ضلبه النظرة 

ال�ضليمة اإىل االأمور. 
اإن املطلوب هو اأن ناأخذ جد احلياة بجد، وهزلها بالهزل، وما هو 

بني بني ناأخذه بطريقة بني بني. 
ولعل اأ�ضا�س �ضعورنا بالتوتر وال�ضيق يكمن يف رغبتنا اأن ال تختلف 
حياتنا عما نتوقعه، وكاأن احلياة هي قالب خا�س لكل واحد منا.. بينما 
احلياة مت�ضي بالطريقة التي اأرادها اهلل لها، ولها معايريها، و�ضجيتها، 
وطريقتها، ومن اأراد التعامل ال�ضحيح معها فاإن عليه اأن يتاأقلم معها، 

ال اأن يتوقع اأن تتاأقلم هي معه. 
وبب�ضاطة، فاإن بع�س ال�ضيق اأو التوتر الذي نواجهه هو من �ضنع 
اأيدينا: فنحن ن�ضع ت�ضورات معينة للحياة، وحينما ال تتوافق الظروف 

مع تلك الت�ضورات، تتحول الظروف اإىل �ضعوبات تواجهنا. 
االع��رتاف  من  اأواًل  بد  ال  املفرطة،  اجلدية  م�ضكلة  نعالج  ولكي 
بوجود م�ضكلة من هذا النوع يف حياتنا، واأن نقرر ثانًيا تغيري طريقتنا يف 
احلياة، واأن نحاول م�ضايرة االأمور كما هي والتعامل مع االأ�ضخا�س كما 

هم، ولي�س كما نريد نحن. 
واخلطوة االأهم تتمثل يف تخفي�س م�ضتوى التوقعات، فاإذا �ضعرت 
بال�ضيق يف املرة القادمة الأن االأمور لي�ضت على ما يرام - كما تعتقدين 

- فحاول ياأن تتحرري من توقعاتك، وتخففي من جديتك. 
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ويقرتح بع�س اخلرباء هنا اأن تق�ضي يوًما واحًدا من دون توقعات 
م�ضبقة، فمنذ ال�ضباح ال تتوقعي يف ذلك اليوم اأن يحرتمِك النا�س، واأن 
يتعاملوا معك بود كبري، وال تتوقعي اأن تنجز لِك ما خططتي الإجنازه، 
وال اأن تك�ضبي لذة اإ�ضافية، وحتى ما يجب عليِك اأن تقومي به، اأجنزيه 
اأن جتربي احلياة، ارحلي معها يف رحلة.. ومع  بروح جذلة، فبداًل من 

التمرين �ضوف تخففي اجلدية التي تنه�س وجودِك. 
ميكن،  التي  االأم��ور  من  )ال�ضعادة(  باأن  التذكري  من  بد  ال  وهنا 
ال�ضعادة  يوؤجلون  ل�ضعادتهم  والذين ال يخططون  لها.  التخطيط  ويجب 
بق�ضد اأو بغري ق�ضد، لكنهم دائًما يحاولون اإقناع اأنف�ضهم باأنهم �ضوف 

يكونون �ضعداء ذات يوم. 

كيف تواجهني الك�آبة؟

اإن )الكاآبة ال�ضريرية( قد تكون �ضديدة اخلطورة، وتتطلب عناية 
ولكن  اال�ضطراب،  ه��ذا  معاجلة  على  م��درب  نف�ضاين  ع��امل  اأو  طبيب 
ا اأن ت�ضاعدوا اأنف�ضكم، يف التغلب على الكاآبة؛ فمثاًل اأ�ضغلوا  ميكنكم اأي�ضً
اأنف�ضكم بعمل بّناء: يقول اأحد اخلرباء: »اإن الكاآبة تتغذى من اجلمود، 
الك�ضل،  زادت رغبتكم يف  تكا�ضلتم  فكلما  الطبيعي«..  واحلركة عدوها 
وملحاربة اجلمود فال بد من تدوين برنامج عمل يومي من ال�ضباح اإىل 
امل�ضاء، دونوا كل �ضيء مبا فيه اأوقات اال�ضتحمام ووجبات الطعام؛ الأنكم 
اإذا كنتم تعانون الكاآبة حًقا ف�ضتبدو املهمات ال�ضغرية كبرية يف نظركم. 
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فتبدو  منف�ضلة،  �ضغرية  خطوات  اإىل  املعقدة  الن�ضاطات  جزئوا 
لكم اأكرث قابلية للحل. 

واإذا تبني لكم اأن حت�ضري برنامج اليوم م�ضروع م�ضتحيل، فاعلموا 
عليكم  اأن  يعني  وهذا  اأحياًنا،  احلافز  على  تتقدم  احلركة  اأن  بنظرية 
بقيتم  اإذا  الأنكم  تتحركوا،  لكي  احلركة  اإىل  بدافع  ال�ضعور  تتوقعوا  اأال 
ذلك  عن  ا  وعو�ضً احلركة،  اإىل  بدافع  اأبًدا  ت�ضعروا  فلن  الكاآبة  فري�ضة 
عليكم اأن تعدوا العدة وتخطوا اخلطوة االأوىل، واإن كنتم يف حالة نف�ضية 

غري مالئمة. 
لقد اأثبت املتخ�ض�ضون اأن اأفعالنا ترتك اأثًرا يف داخلنا، ففي كل 
مرة نقدم على الفعل، نكرب الفكرة االأ�ضا�ضية اأو النزوع االأ�ضا�ضي الكامن 
ومواقفنا  طباعنا  اأن  اأي  العك�س،  يفرت�ضون  النا�س  معظم  اإن  وراءه، 
فاإنه من  اإىل درجة معينة،  اأن ذلك �ضحيح  �ضلوكنا. ويف حني  توؤثر يف 
اأن طباعنا ومواقفنا )توؤثر( يف �ضلوكنا، فقدرتنا على  ا  اأي�ضً ال�ضحيح 
اأن  اأن نخطط الأنف�ضنا طريقة جديدة للتفكري، ال تقل عن قدرتنا على 

)نفكر( الأنف�ضنا يف طريقة جديدة للفعل.

كيف يتم متويل ال�ضتثم�ر؟

اال�ضتثمار يجب اأن ميول، وهذا يتطلب ت�ضهيالت توفري وقرو�س.. 
ففي بع�س احلاالت.. العمل التجاري، اأو الفرد، اأو احلكومة قد يتمكنون 
من متويل اال�ضتثمار من مواردهم اخلا�ضة: العمل التجاري قد ي�ضتخدم 
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مدخراته  ي�ضتخدم  قد  الفرد  اأو  جديدة،  اآلة  ل�ضراء  املحفوظة  اأرباحه 
اأو مدخراتها ال�ضخ�ضية ل�ضراء منزل. ويف عدد كبري من احلاالت، مع 
ذلك، االأعمال التجارية، اأو الفردية، اأو احلكومية عليها ا�ضتخدام اأموال 
اإليه عن طريق االقرتا�س  الذي يحتاجون  املال  لرفع  اآخرين  اأ�ضخا�س 
هذه  يف  اإنه  واالأ�ضهم،  املالية  ال�ضندات  مثل  مالية  �ضمانات  اإ�ضدار  اأو 
احلالة االأخرية التي يلعب فيها النظام املال للبلد دوًرا مهًما، عن طريق 
حتويل املدخرات واالأر�ضدة االأخرى اإىل ا�ضتعماالت اال�ضتثمار، وكذلك 
متويل ال�ضرف على اال�ضتهالك ال�ضخ�ضي )مثل قرو�س ل�ضراء �ضيارة 

جديدة(.

كيف حتمي اأ�ضن�نك من الت�ضو�ص؟

1- قللي يف طعامك من الن�ضويات وال�ضكريات واحللويات، واأكرثي 
من الفواكه واخل�ضراوات.. فهذه هي القاعدة الذهبية يف تناول الطعام. 
فاإن  خ�ضاًرا؛  اأو  فاكهة  وجبة  كل  نهاية  يف  تاأكلينه  ما  ليكن   -2
األياف الفواكه واخل�ضراوات تنظف االأ�ضنان مما علق بها من ف�ضالت 

املواد ال�ضكرية والن�ضوية التي ت�ضبب ت�ضو�س االأ�ضنان. 
عقب  ال�ضواك  اأو  واملعجون  بالفر�ضاة  جيًدا  اأ�ضنانك  اغ�ضلي   -3
ا عقب وجبتي االإفطار والع�ضاء،  كل وجبة من وجبات الطعام، خ�ضو�ضً
اأو ال�ضواك تبعد كل ما تبقى من ف�ضالت الطعام  فاإن فر�ضاة االأ�ضنان 
بني االأ�ضنان اأو على اأ�ضطحها املختلفة. وقد اأثبت الطب احلديث فوائد 
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�ضحة  على  ويحافظ  اللثة  ويقوي  االأ�ضنان  يبي�س  اإن��ه  حيث  ال�ضواك، 
االأ�ضنان.  

الن�ضوية  امل��واد  وخا�ضة  الطعام،  وجبات  بني  �ضيًئا  تاأكلي  ال   -4
وال�ضكرية. 

الفر�ضة  تعط  تغ�ضلي فمك عقب ذلك، فال  اأن  ت�ضتطيعي  فقد ال 
مليكروبات الفم اأن تعمل على ف�ضالت الطعام هذه، وت�ضبب لك ت�ضو�س 

االأ�ضنان. 
5- ا�ضتخدام معجون االأ�ضنان احلاوي الفلورين؛ فاأمالح الفلورين 

جتعل لالأ�ضنان مقاومة �ضديدة �ضد الت�ضو�س. 
6- حافظي على زيارة طبيب االأ�ضنان مرة كل �ضتة اأ�ضهر للك�ضف 
اأن  وقبل  االأوىل،  مراحله  يف  الت�ضو�س  واإي��ق��اف  دورًي���ا،  اأ�ضنانك  على 
اإال حني  االأ�ضنان  ت�ضو�س  اإىل  ينتبهون  ال  عادة  فالنا�س  اأم��ره،  ي�ضتفحل 

حدوث االأمل يف االأ�ضنان.
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اأ�ضحك اهلل �ضنِك

الأ�شباب  اأق��وى  من  والبت�شامة  ال�شحك  اأن  املفكرين  من  كثري  يرى 
التي تدفع الإن�شان ليكون اأكر فاعلية واإنتاًجا.

وتخل�ض تو�شياتهم: اأن يكون اجلميع - كل بح�شب موقعه على �شتى 
مرًحا  يكون  اأن  �شعيًدا  مرتاًحا  مطمئًنا  يعي�ض  اأن  اأراد  اإذا   - احلياة  �شروب 
وطرد  وال�شفاء  النقاء  من  ج��ًوا  يخلق  اأن  �شاأنه  من  وه��ذا  �شاحًكا،  مبت�شًما 
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ال�شاآمة وامللل والقلق من هذه احلياة.
يقول ال�شينيون يف حكمة يرددونها: "اإن الرجل الذي ل يعرف كيف 

يبت�شم ل ينبغي له اأن يفتح متجًرا".
وقد و�شف عدد من العلماء ال�شحك باأنه اختاجات عقلية ت�شتهلك 

الكميات الفائ�شة من التوتر.
ول غرو، فاإن ال�شحك - واأعني به ال�شحك املعتدل - بل�شم للروح ودواء 
للنف�ض وراحة للخاطر املكدود  بعد اجلهد والعمل. والبت�شامة وال�شحك فن 

من فنون احلياة ل يرغب الكثري اأن يتعلمه رغم �شهولته وي�شره.
يقول اأبو الدرداء - ر�شي اهلل عنه -: اإين لأجم فوؤادي ببع�ض الباطل 

احلق.  املباح" لأن�شط  اللهو  "اأي 
ويقول اأبو الفرج بن اجلوزي: ما زال العلماء الأفا�شل يعجبهم امللح، 

ويه�شون لها؛ لأنها جتم النف�ض وتريح النف�ض، وتريح القلب من كد الفكر.
وتقول احلكمة: ابت�شم لغرميك ي�شاحمك، ول�شديقك يفديك.

على  وال�شتجمام  ال�شحك  فوائد  ذك��ر  يف  ا�شتطردت  لو  اأين  واعلمي 
النف�ض الب�شرية ما ات�شع املقام، ولكن يكفي من القادة ما اأحاط بالعنق.

اأعرا�ض الكتئاب  اأن معظم  اأحدهم: توؤكد الأبحاث والدرا�شات  يقول 
وامللل يجعل الإن�شان �شجًرا ملوًل ثائًرا ع�شبي املزاج.

وال��و���ش��ف��ة ال��ت��ي ي�شفها اجل��م��ي��ع مل��ث��ل ه���ذا احل����ال ه��ي ال��ل��ج��وء اإىل 
ال�شحك؛ فال�شحك يتيح لاإن�شان موا�شلة عمله بروح معنوية مرتفعة ويف 

حيوية ون�شاط. 
الطرائف  ج��ان��ب  نهمل  األ  الثقافية  منا�شطنا  يف  نحن  علينا  ل���ذا.. 
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واللطائف؛ فهي تعمل عمل امللح يف الطعام يوؤخذ منه القليل، لكن من دونه 
قد ل يوؤكل الطعام األبتة.

فينبغي اأن نخ�ش�ض طرفة اأو طرفتن يف الأ�شبوع لطرحها عرب منرب 
الإذاعة املدر�شية، مع احلر�ض على البعد عن الطرائف العامية التي ل هدف 
من وراء الكثري منها �شوى ال�شحك فقط؛ بل ينبغي احلر�ض على الطرائف 
الهادفة والتي يرجى من ورائها ح�شول �شيء من الفائدة والتفكري، عاوة 

على اإ�شاعتها جلو املرح وال�شرور.
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حم�مي يف املطعم

جل�س اأحد املحامني يف ركن من اأركان املطعم يدر�س ق�ضية مهمة، 
فتقدم منه اخلادم وقال له: طلباتك يا اأ�ضتاذ؟ فرد على الفور: اأطلب 

رف�س الدعوى واإلزام املدعي دفع امل�ضاريف واأتعاب املحاماة.

�ضرق الل�ص البنك

كتب مدر�س اللغة العربية على ال�ضبورة عبارة: �ضرق الل�س البنك.
و�ضاأل تالميذه: اأين الفاعل يف اجلملة؟

فاأجابه اأحد التالميذ: يف ال�ضجن يا اأ�ضتاذ.

حج� والديك املفكر

راأى جحا يوًما طائًرا ملوًنا يباع يف ال�ضوق بع�ضرين ديناًرا؛ فقال 
يف نف�ضه لقد راجت الطيور وحان وقت الربح، ويف ثاين يوم حمل ديًكا 
رومًيا وذهب اإل ال�ضوق فلم يزد ثمنه على ع�ضرين درهًما فغ�ضب وقال: 
ديناًرا،  بع�ضرين  احلجم  �ضغري  ملوًنا  طائًرا  ت�ضرتون  راأيتكم  باالأم�س 
وهذا الطائر الكبري ال يزيد ثمنه على ع�ضرين درهًما فكيف اإذن هذا؟ 

فقالوا له:
� اإن الطائر الذي تقول عنه هو ببغاء.

فقال: األي�س هو طائر؟ فما فائدته؟
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فاأجابوه:
� اأنه يتكلم كاالإن�ضان.

فنظر اإل الديك وقال:
اإذا كان ذلك يتكلم فهذا الديك يفكر.

النجدة ي� دكتور!

و�ضل رجل الهًثا اإل الطابق اخلام�س من مبنى، ودخل ثم قال: 
دكتور؛ ماذا اأفعل الأ�ضتعيد لياقتي؟

وع�ضرين  خم�ضة  فتخ�ضر  اأكلك  من  تخفف  اأن  عليك  الدكتور:   -
كيلوجراًما من وزنك، ومتتنع عن التدخني، وفى النهاية تق�ضد طبيب 

عيون.
قال: وملاذا طبيب العيون؟

مهند�س  فاأنا  الباب؛  على  الالفتة  ق��راءة  ت�ضتطيع  لكي  الدكتور: 
ول�ضت طبيًبا؛ الطبيب هو الذي يف الطابق االأول.

اقــتــراح!

يقدموا  اأن  ال��ن��زالء  م��ن  االأم��ريك��ي��ة  ال�ضجون  اأح��د  مدير  طلب 
مقرتحاتهم عن الطريقة التي يقرتحونها لالحتفال مبرور )25( عاًما 

على تعيينه يف هذا املن�ضب.
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فاأجاب اجلميع اإجابة واحدة هي: افتح االأبواب!

البن املث�يل

بداأ لوي�س الكاز من �ضكان باري�س )1799 - 1869م( درا�ضة الطب 
وهو يف  ال�ضاد�ضة وال�ضتني من عمره، فقط للعناية باأمه املري�ضة. وقد 

توفى بعد اأن نال �ضهادة الطب بب�ضعة اأ�ضهر.

�ض�ر ي�أخذ احلبوب هو واحل�ض�ن!

كان اأحد املزارعني ميلك ح�ضاًنا ك�ضواًل اأخذه للطبيب البيطري، 
فقال له الطبيب: �ضاأعطي ح�ضانك حبوًبا لي�ضري ن�ضيًطا، وبعد اأ�ضبوع 

قابله الطبيب و�ضاأله عن احل�ضان.
فقال له: اإنه �ضار يعدو لدرجة اأنى ال اأ�ضتطيع اإم�ضاكه.

فقال الطبيب: هل توقفت عن اإعطائه احلبوب؟
فاأجاب الرجل: ال، ولكني اآخذ احلبوب اأنا واحل�ضان.

م� هو الفعل امل��ضي؟

�ضاأل مدر�س اللغة العربية اأحد التالميذ عن حمل كلمة )تزوج(.
فاأجاب التلميذ اإنها فعل م�ضارع.

فغ�ضب املدر�س وقال له اإذن ما هو الفعل املا�ضي لها.
فقال التلميذ بكل ثقة )طلق(.

www.alukah.net



609 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

ال�ض�ئق الذكي

اأوقف �ضرطي املرور اإحدى ال�ضيارات فاكت�ضف اأن عداد ال�ضرعة 
به ُعطل ومتوقف عن العمل ف�ضاأله كيف تعرف �ضرعة ال�ضيارة؟

تهتز  ال�ضاعة  يف  كيلومرتا   )40( �ضرعة  عند  ال�ضائق:  فاأجابه 
امل�ضابيح وعند �ضرعة )60( كيلومرتا تهتز النوافذ واالأبواب.

املقررة؟..  ال�ضرعة  جاوزت  اأنك  تعرف  وكيف  ال�ضرطي:  ف�ضاأله 
فاأجاب ال�ضائق: اأهتز اأنا.

را�ضب يف الت�ريخ

�ضاأل اأب ابنه الذي ر�ضب يف مادة التاريخ.. ملاذا ر�ضبت يا بني يف 
مادة التاريخ بالذات؟

فاأجاب االبن قائاًل: الأنهم �ضاألوين عن اأ�ضياء حدثت قبل مولدي 
باأكرث من األف عام.

الغنيمة يف ال�ضالمة

بلع ذئب عظًما فن�ضب يف حلقه، فلجاأ اإل كركى، وجعل له اأجًرا، 
اإن هو اأخرج العظم مبنقاره، فاأدخل الكركي راأ�ضه يف فم الذئب، واأخرج 
العظم، ثم قال له: هات االأجرة. قال له الذئب: األ�ضت تر�ضى اإن اأدخلت 

راأ�ضك يف فمي، ثم اأخرجته �ضاملًا.
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الن��ص والبه�ئم عندي واحد!

كان ن�ضر بن مقبل عاماًل للر�ضيد بالرقة، وقد بلغ من حمقه اأنه 
جلد �ضاة.

فقالوا له: اإنها بهيمة ال عقل لها. فقال: احلدود ال تعطل والنا�س 
والبهائم عندي واحد!

فغفر له الر�ضيد ملا �ضمع اخلرب.

� اأيه� الف��ضد رفقاً

م��ن غ��ري��ب م��ا يحكى ع��ن اأم���ري امل��وؤم��ن��ني ال��ن��ا���ض��ر ل��دي��ن اهلل 
الكبري  املجل�س  يف  بالبهو  فقعد  الف�ضد،  اأراد  اأنه  الثالث  عبدالرحمن 
واأخ��ذ  لذلك،  الطبيب  وا�ضتدعى  بالزهراء،  مدينته  باأعلى  امل�ضرف 
زرزور،  اأط��ل  اإذا  كذلك  هو  فبينما  الناب�س،  بها  وج�س  االآل��ة  الطبيب 

ف�ضعد على غناء ذهب باملجل�س واأن�ضد:
اأي����������ه����������ا ال�������ف�������ا��������ض�������د رف�������ًق�������ا

ب��������������اأم��������������ري امل�������وؤم�������ن�������ي�������ن�������ا
اإمن��������������������ا ت������ف�������������ض������د ع��������رًق��������ا

ف��������ي��������ه حم��������ي��������ا ال�����ع�����امل�����ي�����ن�����ا
وجعل يكرر ذلك املرة بعد املرة، فا�ضتظرف اأمري املوؤمنني النا�ضر 
اإىل  اهتدى  و�ضاأل عمن  ال�ضرور،  به غاية  و�ُضر  اال�ضتظراف  ذلك غاية 
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اأم ول عهده  اأن ال�ضيدة الكربى مرجانة  ذلك وعلم الببغاء، فذكر له 
احلكم امل�ضتن�ضر باهلل �ضنعت ذلك، واأعدته لذلك االأمر، فوهب لها ما 

ينيف على ثالثني األف دينار.

اأحد املج�نني

يروى اأن اأحد امللوك اأراد م�ضاهدة املجانني عن قرب، فلما دخل 
عليهم وجد فيهم �ضاًبا نظيًفا ح�ضن الهيئة؛ فدنا منه و�ضاأله عن اأ�ضياء 

كثرية، فاأجابه عن جميعها باأح�ضن جواب.
ثم اإن ال�ضاب قال للملك: موالي اإين اأ�ضاألك �ضوؤااًل واحًدا واأرجو 

اأن جتيبني عنه.
فقال امللك متعجًبا: وما هو؟

قال ال�ضاب: متى يجد النائم لذة النوم؟
فقال امللك �ضاخًرا: حال نومه طبًعا.

فكيف  اإح�ضا�س  له  لي�س  النوم  حالة  يف  النائم  اإن  ال�ضاب:  فقال 
ي�ضعر بهذه اللذة؟ 

فقال امللك يف حرية: اإذن قبل النوم.
فرد ال�ضاب ب�ضرعة: كيف توجد لذته قبل وجوده؟

فقال امللك وقد ازدادت حريته: بعد النوم!
فرد ال�ضاب عليه: كيف توجد لذته وقد انق�ضى؟
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فزاد اإعجاب امللك بال�ضاب واختاره ندمًيا له، ويف جمل�س ال�ضراب 
تناول امللك كاأ�ًضا، وناول ال�ضاب كاأ�ًضا اأخرى، فقال ال�ضاب: اأيها امللك، 

اأنت �ضربت هذا لت�ضري مثلي، فاأنا اأ�ضربه الأ�ضري مثل من؟!
تعجب:  يف  وقال  ف��وره،  من  بالكاأ�س  ورمى  امللك،  اعترب  وعندئذ 

اأجمنون هذا اأم نحن املجانني؟!
وحرم دخول اخلمر اإىل ق�ضره متاًما!!

الأعم�ص وليلة ال�ضك

اأتت ليلة ال�ضك يف رم�ضان، فكرث النا�س عند االأعم�س ي�ضاألونه عن 
ال�ضوم، ف�ضجر، ثم اأتى برمانة ف�ضقها وو�ضعها بني يديه، فكلما اأقبل 

رجل يريد اأن ي�ضاأله تناول حبة فاأكلها.

الق��ضي التنوخي

كان اأبو القا�ضم التنوخي ظريًفا نبياًل، تقلد الق�ضاء يف بالد عدة، 
تقول  امراأة  ف�ضمع  ال��دروب،  بع�س  يوًما يف  اجتاز  النادرة..  وكان جيد 

الأخرى: كم عمر بنتك يا اأختي؟
فقالت: ولدت يوم �ضفع القا�ضي التنوخي و�ضرب بال�ضياط!!

ما  تاريخك؟!  يا غرباء، �ضارت �ضفعتي  وقال:  اإليها  راأ�ضه  فرفع 
وجدت تاريًخا غريه؟!
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ال�ضري بن املغل�ص

روي اأن ال�ضري بن املغل�س قراأ على موؤدبه:  زب ں ں  ڻ  
ڻ ڻ ڻ رب  )مرمي: 86(. فقال: يا اأ�ضتاذ، ما الورد؟

فقال املوؤدب: ال اأدري.
رب   ھ  ھھ  ھ   ہ   ہہ  ہ  ۀ  ۀ  زب  وق���راأ: 

)مرمي: 87(.
فقال: يا اأ�ضتاذ، ما العهد؟

فقال املوؤدب: ال ادري.
فقطع ال�ضري القراءة، وقال: اإذا كنت ال تدري فلم غررت النا�س؟

ف�ضربه املوؤدب.

يحيى بن اأكثم

الر�ضيد  اأن  فبلغه  جبلة،  اأه��ل   على  قا�ضًيا  اأكثم  بن  يحيى  وىل 
فاذكروين  الر�ضيد،  اجتاز  اإذا  جبلة:  الأهل  فقال  الب�ضرة،  اإىل  انحدر 
اأبو  ومعه  احلراقة  يف  الر�ضيد  جاء  فلما  بذلك.  فوعدوه  بخري،  عنده 
يو�ضف القا�ضي، فقال: يا اأمري املوؤمنني، نعم القا�ضي قا�ضي جبلة، عدل 
فينا وفعل كذا وكذا، وجعل يثني على نف�ضه، فلما راآه اأبو يو�ضف عرفه، 
ف�ضحك، فقال الر�ضيد: مم ت�ضحك؟ فقال: يا اأمري املوؤمنني، املثني على 
القا�ضي هو القا�ضي؛ ف�ضحك الر�ضيد حتى فح�س برجله االأر�س، ثم 

اأمر بعزله فعزل.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة614

مق�تل بن �ضليم�ن

جل�س مقاتل بن �ضليمان يوًما وقد اأخذته العزة بالعلم، فقال ملن 
حوله: هلموا فا�ضاألوين عما حتت العر�س اإىل اأ�ضفل الرثى!

فقام من بني اجلماعة رجل وقال له: نحن ال ن�ضاألك عن �ضيء من 
ذلك، اإمنا ن�ضاألك عما معك يف االأر�س؟

قال مقاتل: مرحًبا مرحًبا، فا�ضاألوا ما �ضئتم.
فقال الرجل: اأخربين عن كلب اأ�ضحاب الكهف ما كان لونه؟

قال مقاتل: واهلل، لقد اأعجزتني.

ق��ضي حم�ص

املاأمون رجاًل من  �ضاأل  قال:  اأبي  الربعي: حدثنا  الف�ضل  اأبو  قال 
اأهل حم�س عن ق�ضاتهم.

قال: يا اأمري املوؤمنني، اإن قا�ضينا ال يفهم، واإذا فهم و�ضم.
قال: ويحك، كيف هذا؟

اأربعة وع�ضرين درهًما،  قال: قدم عليه رجل رجال، فادعى عليه 
فاأقر له االآخر، فقال: اأعطه.

قال: اأ�ضلح اهلل القا�ضي، اإن ل حماًرا اأكت�ضب عليه كل يوم اأربعة 
دراهم، اأنفق على احلمار درهًما، وعلي درهًما، واأدفع له درهمني، حتى 

اإذا اجتمع ماله غاب عني فلم اأره فاأنفقتها.
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وما اأعرف وجًها اإال اأن يحب�ضه القا�ضي اثني ع�ضر يوًما حتى اأجمع 
له اإياها.

فحب�س �ضاحب احلق حتى جمع ماله. ف�ضحك املاأمون وعزله.

اإي��ص بن مع�وية وق��ضي دم�ضق

يحكى اأن اإيا�س بن معاوية تقدم وهو �ضبي اإىل قا�ضي دم�ضق ومعه 
�ضيخ، فقال: اأ�ضلح اهلل القا�ضي، هذا ال�ضيخ ظلمني واعتدى علي واأخذ 

مال.
فقال القا�ضي: ارفق به وال ت�ضتقبل ال�ضيخ مبثل هذا الكالم.

فقال اإيا�س: اأ�ضلح اهلل القا�ضي، اإن احلق اأكرب مني ومنه ومنك.
قال: اإن �ضكت فمن يقوم بحجتي؟

قال: تكلم بخري.
فقال: ال اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له.

فرفع �ضاحب اخلرب هذا اخلرب، فعزل القا�ضي وول اإيا�س مكانه.

اإي��ص بن مع�وية والأربع ن�ضوة

تقدم اإىل اإيا�س بن معاوية اأربع ن�ضوة، فقال اإيا�س: اأما اإحداهن 
فحامل، واالأخرى مر�ضع، واالأخرى ثيب، واالأخرى بكر.. فنظروا فوجدوا 

االأمر كما قال.
قالوا: وكيف عرفت؟
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فقال: اأما احلامل، فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها، فعرفت 
اأنها مر�ضع.  واأما املر�ضع، فكانت ت�ضرب ثدييها، فعرفت  اأنها حامل. 
واأما  ثيب.  اأنها  فعرفت  عيني،  يف  وعينها  تكلمني  فكانت  الثيب،  واأم��ا 

البكر، فكانت تكلمني وعينها يف االأر�س، فعرفت اأنها بكر.

واعظ

اليوم  لزوجته:  وقال  الكر�ضي،  على  املتعب  ج�ضمه  الواعظ  األقى 
حاولت اإقناع امل�ضلني اأن من واجب االأغنياء م�ضاعدة الفقراء.

ف�ضاألته زوجته: وهل جنحت يف اإقناعهم؟
فقال الواعظ: ن�ضف جناح، فلقد جنحت يف اإقناع الفقراء بقبول 

امل�ضاعدة.

ق��ٍص ب�جلزائر

حكى اأبو اخلري اخلياط عن بع�س اأ�ضحابه قال: دخلت "تاهرت"- 
مدينة يف اجلزائر- فاإذا فيها قا�س من اأهلها وقد اأتى برجل جنى جناية 
الفقهاء  فاأح�ضر  ال�ضنة،  يف  وال  من�ضو�س  حد  اهلل  كتاب  يف  لها  لي�س 
فقال: اإن هذا الرجل جنى جناية ولي�س لها يف كتاب اهلل حكم معروف، 

فما ترون؟
فقالوا باأجمعهم: االأمر لك.

قال: فاإين راأيت اأن ا�ضرب امل�ضحف بع�ضه ببع�س ثالث مرات، 
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ثم اأفتحه، فما خرج من �ضيء عملت به.
قالوا: وفقت.

ففعل بامل�ضحف ما ذكره، ثم فتح فخرج قوله تعاىل:  زب ٱ ٻ  
ٻ  ٻ رب  )القلم(، فقطع اأنف الرجل وخلى �ضبيله!

م� �ضبب هذا ال�ضكر؟

قال حارث بن حممد: �ضمعت حممًدا بن م�ضلم يقول: تكلم رجل 
يف جمل�س ابن عبا�س فاأكرث اخلطاأ.

فالتفت عبداهلل بن عبا�س اإىل عبٍد له فاأعتقه، فقال له الرجل: ما 
�ضبب هذا ال�ضكر؟

فقال: اإذ مل يجعلني اهلل مثلك!!

اأط�ل ال�ضي�فة

نزل رجل عند قوم واأطال ال�ضيافة، فكرهوا اإقامته. فقال الزوج 
لزوجته: كيف لنا اأن نعلم مقدار اإقامته؟

قالت: نت�ضاجر غًدا ونتحاكم اإليه للعلم متى يرحل!
يبارك  الذي  باهلل  اأ�ضتحلفك  لل�ضيف:  الزوجة  فقالت  فت�ضاجرا. 

لك يف �ضفرك غًدا، اأينا اأظلم؟
فقال ال�ضيف: واهلل الذي يبارك ل يف اإقامتي عندكما �ضهًرا، ما 

اأعلم اأيكما اأظلم؟!
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- ونظر طفيلي اإىل قوم من الزنادقة ي�ضار بهم اإىل القتل، فراأى 
حتى  فتلطف  وليمة.  اإىل  يدعون  فظنهم  نقية،  وثياًبا  ح�ضنة  هيئة  لهم 
قال:  ال�ضرطة  �ضاحب  بلغ  فلما  منهم.  واح��ًدا  و�ضار  لفيفهم  يف  دخل 
اإىل  يدعون  اأنا طفيلي ظننتهم  واإمنا  واهلل منهم،  ل�ضت  اأ�ضلحك اهلل، 
�ضنيع فدخلت يف جملتهم! فقال: لي�س هذا مما ينجيك مني، ا�ضربوا 
عنقه! فقال: اأ�ضلحك اهلل، اإن كنت وال بد فاعاًل فاأمر ال�ضياف اأن ي�ضرب 
�ضاحب  ف�ضحك  الورطة!  هذه  ورطني  الذي  هو  فاإنه  بال�ضيف؛  بطني 

ال�ضرطة، وك�ضف عنه، فاأخربوه اأنه طفيلي معروف، فخلى �ضبيله.

امل�أمون ورجل من الأعراب

وفد رجل من االأعراب على املاأمون، وقال له: اأنا رجل من االأعراب 
يا اأمري املوؤمنني.

فقال له املاأمون: ال عجب!
فقال االأعرابي: اأريد احلج.

فقال املاأمون: الطريق وا�ضعة.
فقال االأعرابي: لي�س معي نفقة.

فقال املاأمون: لقد �ضقط عنك احلج!
فقال االأعرابي: لقد جئتك م�ضتجدًيا، ال م�ضتفتًيا اأيها االأمري!!

ف�ضحك منه املاأمون، واأح�ضن جائزته.
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ه�ض�م بن عمرو وفتى اأعرابي

�ضاأل ه�ضام بن عمرو فتى اأعرابًيا عن عمره فبادره ه�ضام بال�ضوؤال: 
كم تعد يا فتى؟

الفتى: اأعد من واحد اإىل األف واأكرث.

ه�ضام: مل اأرد هذا، بل اأردت كم تعد من ال�ضن؟

الفتى: اثنني وثالثني �ضًنا يف فمي �ضت ع�ضرة من فوق ومثلها من 
حتت.

ه�ضام: مل اأرد هذا... كم لك من ال�ضنني؟

الفتى: قدرها اهلل �ضبحانه.

ه�ضام: ق�ضدي اأن اأ�ضاألك ما �ضنك؟

الفتى: �ضني من عظم.

ه�ضام: يا بني، اإمنا اأق�ضد ابن كم اأنت؟

الفتى: طبًعا ابن اثنني اأب واأم.

ه�ضام: يا اهلل، اأريد اأن اأ�ضاألك ما عمرك؟

الفتى: االأعمار بيد اهلل ال يعلمها اإال هو.

ه�ضام: ويحك يا فتى، لقد حريتني، ماذا اأقول؟

الفتى: قل: كم م�ضى من عمرك؟
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يطلقون الكالب ويربطون احلج�رة

اأن  اأعرابي مدينة للمرة االأوىل، فهاجمته كالبها وكادت  • دخل 
عنه،  تبعد  كي  به  لي�ضربها  االأر���س  من  ياأخذ حجًرا  اأن  ف��اأراد  تعقره، 
الكالب  يطلقون  هذه  اأهل  حال  عجيب  حانًقا:  فقال  عليه،  فا�ضتع�ضى 

ويربطون احلجارة!

الأعرابي وطبق التني

اأقبل اأعرابي يريد رجاًل وبني يدي الرجل طبق تني، فلما اأب�ضر 
يديه،  بني  فجل�س  يالحظه،  واالأعرابي  بك�ضائه،  التني  غطى  االأعرابي 

فقال له الرجل: هل حت�ضن من القراآن �ضيًئا؟
قال: نعم.

قال: فاقراأ.
فقراأ: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب)التني(.

قال الرجل: فاأين التني؟
قال: التني حتت ك�ضائك!!

نذرت هلل اأن اأدفنه� يف اأكرم بقعة تكون

ولها  اأعرابية  خيمة  اإىل  جعفر  بن  عبداهلل  نزل  ال�ضيباين:  قال 
اأبا  يا  فقالت:  اإليه  بها  وج��اءت  فذبحتها  عندها،  دجنت  وقد  دجاجة 
جعفر، هذه دجاجة ل كنت اأدجنها واأعلفها من قوتي! واأمل�ضها يف اآناء 
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الليل فكاأمنا اأمل�س بنتي زلت عن كبدي، فنذرت هلل اأن اأدفنها يف اأكرم 
اأدفنها  اأن  فاأردت  بطنك،  اإال  املباركة  البقة  تلك  اأجد  فلم  تكون،  بقعة 

فيه.
ف�ضحك عبداهلل بن جعفر واأمر لها بخم�ضمائة درهم.

دعني من هذه الأمي�ن

قال االأ�ضمعي: اخت�ضم اأعرابيان اإىل بع�س الوالة يف دين الأحدهما 
له  فقال  والعتاق،  بالطالق  يحلف  عليه  املدعى  فجعل  �ضاحبه؛  على 
اأقوله لك: ال ترك اهلل لك  املدعي: دعني من هذه االأميان واحلف مبا 
خًفا يتبع خًفا وال ظلًفا يتبع ظلفا؛ وحتك من اأهلك ومالك حت الورق 

من ال�ضجر، اإن مل يكن ل هذا احلق قبلك!
فاأعطاه حقه ومل يحلف له.

اللهم قمت واأن� عجلي

لبني  ماء  على  فنزلنا  الب�ضرة  نريد  خرجنا  ال��رواة:  بع�س  قال 
�ضعد، فاإذا اأعرابية نائمة فاأنبهناها لل�ضالة؛ فاأتت املاء فوجدته بارًدا 
فتوجهت اإىل القبلة قاعدة ومل مت�س املاء، فكربت ثم قالت: اللهم قمت 
واأنا عجلى، و�ضليت واأنا كهلي؛ فاغفر ل عدد الرثى. قال: فعجبنا وقلنا: 
ما جتوز لك ال�ضالة وما هذه بقراءة! قالت: واهلل، اإن هذه ل�ضالتي منذ 

اأربعني �ضنة.
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قد يدرك املت�أين بع�ص ح�جته

قال اأحدهم: �ضافرت مرة اإىل ال�ضام عن طريق الرب ومعي اأعرابي 
فاأخذت  الدابة،  وبطء  ال�ضفر،  طول  وم�ضني  مركبي،  منه  ا�ضتاأجرت 

اأ�ضلي نف�ضي بقول القطامي:
قد يدرك املتاأين بع�س حاجته    وق��د يكون مع امل�ضتعجل الزلل

فقال االأعرابي: ما زاد قائل هذا ال�ضعر على اأن يثبط النا�س عن 
احلزم. وكان اأوىل به اأن يزيد:

ورمبا �ضر بع�س النا�س بطوؤهم    وكان خرًيا لهم لو اأنهم عجل��وا
فقلت:

اأنا�ضدك اهلل اأن تقنع حمارك بهذا الراأي لعله ي�ضرع.

اإل ثالث لفظ�ت

قال رجل الآخر: قد اأحكمت النحو كله اإال ثالث لفظات اأ�ضكلت علي.
قال: وما هي؟

قال: اأبا فالن، واأبو فالن، واأبي فالن، ما الفرق بينها؟
قال له �ضاحبه: اأما اأبو فالن: فللملوك واالأمراء والق�ضاة واحلكام، 
اأبي  واأم��ا  النا�س،  والو�ضط من  االأم��وال  واأرب��اب  فللتجار  اأبا فالن:  واأم��ا 

فالن: فلل�ضفلة واالأ�ضقاط واالأوبا�س من النا�س!
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اأو اأثر م�ضم�ر اأو يف خده الأي�ضر

دخل رجل على املعت�ضد فقال: يا اأمري املوؤمنني، اإن فالًنا العامل 
ظلمني، قال: ومن فالن؟ قال: واهلل، ما اأدري ا�ضمه ولكن يف خده االأمين 
خال اأو ثوؤلول اأو اأثر حرق نار اأو اأثر م�ضمار اأو يف خده االأي�ضر، وكان له 
مرة غالم يقال له: جرير اأو جنم اإال اأن يف ا�ضمه طاء اأو الم، ف�ضحك 
اأجيبك،  حتى  �ضئت  عما  �ضلني  ق��ال:  مو�ضو�س؟  كاأنه  وق��ال:  املعت�ضد، 
قال: كم اإ�ضبًعا لك؟ قال: ثالثة اأرجل فاأمر باإخراجه، فقال: ما اأقول 
لبنتي اإذا دخلت وقد فتحت حجرها الأطرح فيه اجلوز يوم العيد؟ فاأمر 

املعت�ضد اأن يحمل معه اإىل منزله طعام وجائزة.

�ضديق ح�مد بن العب��ص

مر�س �ضديق حلامد بن العبا�س فاأراد اأن ينفذ ابنه اإليه ليعوده؛ 
فاأو�ضاه وقال: يا بني، اإذا دخلت فاجل�س يف اأرفع املوا�ضع، وقل للمري�س: 
وقل: من  �ضاء اهلل،  اإن  �ضليم  له:  فقل  وكذا،  كذا  قال:  فاإذا  ت�ضكو؟  ما 
يجيئك من االأطباء؟ فاإذا قال: فالن، فقل: ميمون، وقل: ما غداوؤك؟ 
العليل  على  فدخل  فذهب  حممود،  طعام  فقل:  وك��ذا،  كذا  ق��ال:  ف��اإذا 
وكان بني يديه منارة، فجل�س عليها الرتفاعها فوقعت على �ضدر العليل 
فقال:  املوت،  علة  اأ�ضكو  فقال:  ت�ضكو؟  ما  للمري�س:  قال  ثم  فاوجعته، 
قال:  امل��وت،  ملك  قال:  االأطباء؟  من  يجيئك  فمن  اهلل،  �ضاء  اإن  �ضليم 
مبارك ميمون، فما غداوؤك؟ قال: �ضم املوت، قال: طعام طيب حممود!!
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اإنه ت�رك للحج مع ال�ضتط�عة

حكي اأن رجاًل طلب اإىل �ضهادة، فلما �ضهد، قال امل�ضهود عليه: اإنه 
تارك للحج مع اال�ضتطاعة، فكيف تقبل �ضهادته؟ فقال له القا�ضي: كيف 
اأين  القا�ضي امتحانه، ف�ضاأله:  فاأراد  تركت احلج؟ قال: لقد حججت. 
يقع بئر زمزم من البيت؟ فقال: ملا حججت ذلك العام، مل تكن البئر قد 

حفرت بعد!

علم فالن� تعزية

قال اأبو العالية: ملا مات �ضعيد بن م�ضلم الباهلي، قال ل الر�ضيد: 
عّلم فالًنا تعزية يعزى بها ولد �ضعيد لفتى من بني ها�ضم.

واأح�ضن  اأجركم،  اهلل  عظم  فقل:  للقوم  �ضرت  اإذا  للفتى:  فقلت 
عزاءكم، ورحم �ضعيًدا.

قال: هذا طويل.
فقلت: فقل: عظم اهلل اأجركم. وكررته عليه مرتني.

فلما كان اليوم الثالث ركب وركبنا معه، فلما قرب من باب القوم 
خرجوا اإليه حفاة اإعظاًما له، فلما راآهم قال: ما فعل �ضعيد؟

قالوا: مات.
قال: جيد، وما اأظن ذلك. فما عملتم به؟

قالوا: دفناه.
قال: اأح�ضنتم. ثم ان�ضرف.
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اأحمد �ضوقي

اأحياء  من  �ضاء  ما  به  يرتاد  ثابت ح�ضان  للدكتور حمجوب  كان 
الق�ضيدة داعب  ال�ضاعر هذه  به �ضيارة، فنظم  ا�ضتبدل  القاهرة، وقد 

الدكتور ويعزي ح�ضانه:
�������ض������ي������ارة اخل��������������ط  يف  ل�������ك�������م 

ح��������دي��������ث اجل���������������ار واجل���������������ارة
م�������ال�������ت ح���������رك���������ه���������ا  اإذا 

ع������ل������ى اجل������ن������ب������ني م������ن������ه������ارة!
ق�������������د حت������������������زن اأح�����������ي�����������اًن�����������ا

ومت���������������ض�������ي وح����������ده����������ا ت����������ارة
ع������ني ت�����������������ض��������ب��������ع��������ه��������ا  وال 

م�����������ن ال��������ب��������ن��������زي��������ن ف���������������واره
ال�������زي�������ت م�����������ن  ت������������������روي  وال 

ال�������ف�������ارة ب��������ه  ع�������ام�������ت  واإن 
ذع�������ر يف  ال�������������������ض���������ارع  ت�������������رى 

احل������������اره م���������ن  الح������������ت  اإذا 
و���������ض��������ب��������ي��������اًن��������ا ي�����������ض�����ج�����ون

ك��������م��������ا ي��������ل��������ق��������ون ط��������ي��������ارة
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ب�����������وق م���������ق���������دم���������ه���������ا  ويف 
زم����������������اره امل��������������وؤخ��������������ر  ويف 

ف������ق������د مت�����������ض�����ي م������ت������ى �������ض������اءت
وق����������������د ت����������رج����������ع خم��������ت��������ارة

ال�����������ض�����وا ع������ل������ى  اهلل  ق�����������ض�����ي 
داره! ي�����ج�����ع�����ل�����ه�����ا  اأن  ق 

ي�������ق���������������ض�������ي ي�����������وم�����������ه ف�����ي�����ه�����ا
زاره م���������ا  ال������ل������ي������ل  وي������ل������ق������ى 

الأ�ضمعي والر�ضيد

قال االأ�ضمعي للر�ضيد: بلغني يا اأمري املوؤمنني اأن رجاًل من العرب 
طلق يف يوم خم�س ن�ضوة! قال: اإمنا يجوز ملك الرجل على اأربع ن�ضوة؛ 
يوًما  عليهن  فدخل  ن�ضوة،  اأرب��ع  لرجل  كان  ق��ال:  خم�ًضا؟  طلق  فكيف 
فوجدهن متالحيات متنازعات - وكان �ضنطرًيا - فقال: اإىل متى هذا 
التنازع؟ ما اإخال هذا االأمر اإال من قبلك - يقول ذلك المراأة منهن - 

اذهبي فاأنت طالق!
فقالت له �ضاحبتها: عجلت عليها بالطالق، ولو اأديتها بغري ذلك 

لكنت حقيقًيا!
ا طالق! فقال لها: واأنت اأي�ضً
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حم�ضنتني،  اإليك  كانتا  لقد  ف��واهلل،  اهلل!  قبحك  الثالثة:  فقالت 
وعليك مف�ضتني!

ا! فقال: واأنت اأيتها املعددة اأياديهما طالق اأي�ضً
فقالت الرابعة - وكانت هاللية وفيها اأناة �ضديدة -: �ضاق �ضدرك 

عن اأن توؤدب ن�ضاءك اإال بالطالق!
ا! وكان ذلك مب�ضمع جارة له، فاأ�ضرفت  فقال لها: واأنِت طالق اأي�ضً
العرب عليك وعلى  عليه وقد �ضمعت كالمه، فقالت: واهلل، ما �ضهدت 
قومك بال�ضعف اإال ملا بلوه منكم ووجدوه فيكم، اأبيت اإال طالق ن�ضائك 

يف �ضاعة واحدة!
ا اأيتها املوؤنبة املتكلفة طالق، اإن اأجاز زوجك! قال: واأنت اأي�ضً

فاأجابه من داخل بيته: قد اأجزت! قد اأجزت.

من طرائف املعلمني

قال اجلاحظ: مررت مبعلم، وقد حب�س ديًكا، وهو ي�ضربه، ويقول 
انظر  اأعزك اهلل،  له: ما هذا؟ فقال:  األف �ضني. فقلت  األف �ضني،  له: 
اإىل تلك املزبلة، واأ�ضار اإىل مزبلة اأمام مكتبة، فقال: اأنا اأن�ضب فخاًخا 
لها،  اأجعله  الذي  احلب  فيلتقط  الديك  هذا  فياأتي  الع�ضافري،  ل�ضيد 
فاأقول له: "اأ�س" فال يفهمني، فقلت: لعله ال يعلم، واأردت اأن اأعلمه حتى 

يفهمني!
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يف اأي �ضيء اأنت؟

قال ابن عرابة املوؤدب: حكى ل حممد بن عمر ال�ضبي اأنه حفظ 
اأمري  �ضاألك  اإذا  له:  وق��ال  )والنازعات(  �ضورة  يوؤدبه  وهو  املعتز  ابن 
املوؤمنني اأبوك: يف اأي �ضيء اأنت؟ فقل له: يف ال�ضورة التي تلي )عب�س( 

وال تقل: اأنا يف النازعات. 
ف�ضاأله اأبوه: يف اأي �ضيء اأنت؟ 

قال: يف ال�ضورة التي تلي عب�س. 
فقال: من علمك هذا؟ 

قال: موؤدبي. 
فاأمر له بع�ضرة اآالف درهم. 

جح� واحلم�ل

ا فيه زجاجات على اأن يعلمه  ا�ضتاأجر جحا حمااًل ليحمل له قف�ضً
ثالث خ�ضال ينتفع بها يف حياته. 

ما  جحا:  ���ض��األ  الطريق  ثلث  بلغ  ومل��ا  القف�س،  احل��م��ال  فحمل 
اخل�ضلة االأوىل؟ 

ال�ضبع؛ فال  م��ن  اأن اجل��وع خ��ري  ل��ك:  ق��ال  م��ن  ف��رد عليه جحا: 
ت�ضدقه. 

فقال احلمال: نعم. 
وملا بلغ ثلثي الطريق، قال احلمال: هات الثانية. 
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ال��رك��وب؛ فال  امل�ضي خ��ري م��ن  اأن  ل��ك:  ق��ال  ل��ه جحا: م��ن  فقال 
ت�ضدقه. 

فقال احلمال: نعم. 
فلما انتهى اإىل باب الدار قال له احلمال: هات الثالثة. 

اأج��ًرا على حملك هذا  �ضتاأخذ  اأنك  قال لك:  له جحا: من  فقال 
القف�س؛ فال ت�ضدقه. 

فرمى احلمال القف�س على االأر�س وقال: من قال لك: اإن يف هذا 
القف�س زجاجة واحدة �ضليمة؛ فال ت�ضدقه!!

امراأة �ضهرية ب�إ�ض�بة العني

كانت امراأة �ضهرية باإ�ضابة العني ال تنظر اإىل �ضيء با�ضتح�ضان اإال 
عانته - اأي: اأ�ضابته بالعني - فدخلت على اأ�ضعب وهو يف املوت، فقال 
لها: اإن ا�ضتح�ضنت مني �ضيًئا ف�ضلي على النبي: فقال: اأي �ضيء اأنت مما 
ي�ضتح�ضن؟ اأنت يف اآخر رمق. قال: قد علمت ولكني قلت لئال تكوين قد 
ا�ضتح�ضنت خفة املوت علي و�ضهولة النزع، في�ضتد ما اأنا فيه. فخرجت 

املراأة من عنده وهي ت�ضبه.. و�ضحك من حوله من كالمه، ومات.  

ال�ضي�ح اإىل ال�ضب�ح

قال اأحدهم لبع�س الظرفاء: قد لدغتني عقرب، فهل هناك دواء؟ 
قال: ال�ضياح اإىل ال�ضباح!
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من اأين اأنت ي� فتى؟

اأطال �ضاب املكث عند ال�ضاحب بن عباد، فقال له: من اأين اأنت 
يا فتى؟ 

قال: من قم. 
قال ال�ضاحب: فاإًذا قم!

قبل اأن تفتح املدائن وتبنى اأ�ضفه�ن!

نوًعا من احللوى  له  االأدباء يف �ضهر رم�ضان �ضديًقا  اأحد  اأهدى 
قد ف�ضد مذاقها ب�ضبب قدمها، وبعث معها بطاقة كتب فيها: اإين اخرتت 
�ضديقه  فاأجابه  االأ�ضفهاين؛  والزعفران  املدائني  ال�ضكر  احللوى  لهذه 
بعد اأن ذاق طعمها: واهلل، ما اأظن حلواك هذه �ضنعت اإال قبل اأن تفتح 

املدائن وتبنى اأ�ضفهان!

رث�ء حم�ر

مات حمار لل�ضاعر امل�ضري يحيى بن عبدالعظيم اجلزار، املعروف 
باأبي احل�ضني اجلزار )601 - 672ه�(، فكتب ق�ضيدة يف رثائه منها: 

م������ا ك������ل ح������ني ت���ن���ج���ح االأ������ض�����ف�����ار
ن���ف���ق احل����م����ار وب��������ارت االأ�����ض����ع����ار

خ���رج���ي ع��ل��ى ك��ت��ف��ي وه����ا اأن�����ا دائ���ر

ب������ني ال�����ب�����ي�����وت ك�����اأن�����ن�����ي ع���ط���ار
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اأن������ه  اإال  ف����ي����ه  ع����ي����ًب����ا  اأدر  مل 

ي���ق���ال ع��ن��ه ح��م��ار ال����ذك����اء  م���ع ذا 

!!� في�ضمونك: ف�حتاً

الل�ضو�س،  اأح��د  على  االأك��رب  االإ�ضكندر  االإغريقي  الفاحت  قب�س 
وحني �ضاأله: باأي حق ي�ضرق مال غريه؟

ا،  النا�س: ل�ضً ب�ضفينة �ضغرية فيدعوين  اأ�ضرق  اأنا  الل�س:  اأجابه 
واأنت ت�ضرق باأ�ضطول كبري في�ضمونك: فاحًتا!!



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة632

www.alukah.net



633 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

نـــداء وحـــداء

اإىل النف�ض، وهي جتمع بن  الأنا�شيد من الفقرات اجلميلة واملحببة 
�شفاء العبارة، وعذوبة ال�شوت.

وق��د ك��ان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ح��اٍد يحدو ل��ه، ول��و ك��ان ه��ذا احل���داء مكروًها اأو 
حمرًما لكان اأبعد النا�ض عنه هو نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص .

وقد انت�شرت الأنا�شيد يف زماننا اإىل حٍد مباَلٍغ فيه، وتبعه اإقبال من 
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العديد من ال�شباب والفتيات، وهذا بالطبع يحتاج اإىل التو�شط والإن�شاف.
فال�شتماع اإىل الأنا�شيد اخلالية من املحاذير ال�شرعية مباح، بل رمبا 
اإذا كان ي�شور اأحداث واآلم الأمة الإ�شامية،  ا  يكون عمًا عظيًما، خ�شو�شً
وكذلك اإذا كان فيه حث على الف�شائل ومكارم الأخ��اق، فكل هذا مباح، بل 

ندعو اإليه، وبخا�شة يف منابر الإذاعات املدر�شية.
وقت  الطوال من  ال�شاعات  ي�شغل  الأنا�شيد  اإىل  ال�شتماع  كان  اإذا  اأم��ا 
ال�شاب، وكذلك يلهيه عن الأعمال اخلريية الأخرى، فهذا با �شك خمالف 
لهدف الأنا�شيد الإ�شامية؛ فالإ�شام لي�ض دين لهو ولعب؟، بل هذا اللهو 
واللعب هو بقدر حمدود كحبة امل�شّكن توؤخذ بكمية �شئيلة لتحدث �شيًئا من 

ال�شعور بالراحة.
لذا.. من املهم علينا يف منابر الإذاعات املدر�شية اأن نوازن بن الإفراط 

والتفريط يف م�شاألة الأنا�شيد املدر�شية.
ال�شعور  م��ن  ن��وع  زرع  يف  ت�شاهم  امل��در���ش��ة  داخ���ل  بالأنا�شيد  فالعناية 
بالراحة والتنويع يف الربامج بالن�شبة للطالبات، وكذلك ت�شاهم يف اكت�شاف 
والتي  وال�شجية  الندية  الأ�شوات  اأ�شحاب  الطاب من  العديد من  واإخ��راج 

رمبا ما كان لها لتخرج لول اهلل - �شبحانه.. ثم منرب الإذاعة املدر�شية.
وخا�شة القول: اإن تخ�شي�ض يوم يف الأ�شبوع لعر�ض اأن�شودة ب�شوت 
للطالبات  الفر�شة  اإع��ط��اء  وحم��اول��ة  وج��ي��د،  ح�شن  اأم���ر  الطالبات  اإح���دى 

لكت�شاف مواهبهن الإن�شادية اأمر يف غاية الأهمية.
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النــــــدم

اأت���������������������اك ي�������ج�������ر اأ�������ض������م������ال������ه
وي�����������ض�����ك�����و ب��������االأ���������ض��������ى ح����ال����ه

������ض�����ب�����ت�����ه زخ������������������ارف ال�����دن�����ي�����ا
واأن�������������������������ف�������������������������ق م�����������ال�����������ه

واأق�����������������������������������دام ب�������������ه ط�������اف�������ت
ع�������ل�������ى احل�����������رم�����������ات ج�������وال�������ه

واأي�����������������������دي ط���������امل���������ا ب����ط���������ض����ت
ون����������������ال ال����������������ذي ب�������ه�������ا ن�����ال�����ه

وك�������������������م ق�������������������ال م��������������ن ق����������ول
مت�������ن�������ى ال����������ي����������وم م����������ا ق�����ال�����ه

اأُذن ل����������ه  ������ض�����م�����ع�����ت  وك�������������م 
ب�������������������دت ل��������ل��������غ��������و م�������ي�������ال�������ه

اأت�����������������������اك ي��������������������روم م������غ������ف������رة
ل����������رتف����������ع ع��������ن��������ه اأث��������ق��������ال��������ه

اهلل ي��������ج��������ب  وه���������������ل  ي����������ق����������ول 
ع�����������ب�����������دا اآب���������������������ق ��������ض�������األ�������ه

مت�����ح�����و ت�����������وب�����������ة  م�������������ن  اأال 
ع����������ن امل�������������ض������ك������ني اإه�������م�������ال�������ه
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رح�����������م�����������ان ف���������������������اهلل  اأال 
ف�������اأق�������ب�������ل ت�����ل�����ق�����ى اإق������ب������ال������ه

م�������ف�������ت�������وح  اهلل  ف�������������ب�������������اب 
وت�������رج�������و ال������ن������ا�������س اأف���������ض����ال����ه

وك�������������م م����������ن ن����������������ادم اأر���������ض��������ى
ع�������ل�������ى اجل����������ن����������ات ت������رح������ال������ه

ت���ب�������ض���ر وال  واج���������ه���������د  ف������ت������ب 
م����������ن امل������������غ������������رور اإم�������ه�������ال�������ه

�������ض������ي������ئ������ة مت���������ن���������ع���������ك  وال 
ف��������ك��������ل ال����������ن����������ا�����������س زالل������������ه

نحن اأدرى

الق����واف��ْل يحدو  ال��ذي  احل���ادي  اأي��ه��ا 
ت��وا���ض��ْل اأن  ، وج�����دي��ٌر  م��������ا���سٍ اأن����ت 

ا اأجْن�ض��يًّ �ض��وًتا  ال�ض����حراء  اأ���ض��ِم��ِعْ 
الرواح��ْل اأخ��ف��اَف  ُيلهُب  �ض��اف��ي��ًا 

وب�������ه مت��ن��ح��ن��ا ال��راح�����������������ة ظ�����������������ال
امل���راح��ْل ال����درب  م��ن  ُت��ط��������وى  وب���ه 

ف���ينا ��������دوَك  ���ضَ اأدر  احل��������������ادي،  اأي��ه��ا 
ن��غ��ًم��ا ي���وق���ظ اأح���������������الَم ال���غ���وا فل
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ته�فو ك��ي��ف  ُي��ري�����ن��ا  ال��ع��������ذب  �ض�وت��ك 
ُم���ق���ُل ال���رم�������ل، واأه��������داُب امل�����ن��ازْل

���ض��وت��ك ال��ع��������ذب غ��������ن��اٌء ي��ت��ال���ض��ى
ع���ن���ده ت��غ��ري��ُد اأ�����ض����واِت ال��ب��������الب�����ْل

ك��ّل��م��ا اأن�������ض���دُت حل��������ًن��ا، ِخ��ل�����ُت اأين
اأم�����ض��ح ال��ن��ج��َم ب����اأط����راف االأن���ام���ْل

واأن���������اج���������ي ق���م�������ر ال���ل�������ي���ل واأب�����������ن���ي
ف��وق�����ه ����ض���رًح���ا، واأب��������راَج ف�����ض��ائ��ْل

اأم�����������ام���ي ال�����ن�����ور  دائ����������رة  واأرى 
ُغ���������ّرًة ب��ي�����ض��اء يف ج��������ب��ه�����ِة ���ض��اه��ْل

ل����وؤل����وؤًي����ا ع�����������ق���ًدا  االأجن�����������م  واأرى 
ر مُم���اث�������ْل م����ا ل����ه يف ع�����امل ال�����������دِّ

اأّي�����ه�����ا ال�������ح���ادي، ت�����األ�����ق�����َت ف�����رف��ًق��ا
�����������ات ال�����خ�����الخ�����ْل ب��ال�����ق��واري��ر وربَّ

�ض��حًرا اأ���ض��ب��ح  ال���ذي  الل���حَن  ��ف  خ��فِّ
باب�ْل �ضحر  ع��ن  َو���ض��������ُف��ه  يت�ض��امى 

���ض�����ارْت ع��ل��ى حل�نك  اأي��ه��ا احل��������ادي، 
االأ�ض��ائْل الكري�ماُت  ه�ُم  الدُّ خ�ي�ُلنا 
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اأر����سٍ خ���ري  يف  ��ها  ُن�رِك�ضُ ن�����زل  مْل 
ال��زالزْل رِب  �ضَ من  الرح�من  �ضانها 

غ����يًثا ال��ب�����ي��د  رم����ال  ن�ضقي  ن���زل  مل 
اجل���داوْل عنه  ع���رّبت  ���ض��ح��اٍب،  م��ن 

��ا ���ض�����ويًّ ال�����ح��ب  رح�����������������ل��ة  ن����زل يف  مْل 
امل��ج�����اه�����ْل وجن���ت���از  ال��ب�����ي��َد  نق��ط�ع 

رمب�������ا ي��ع�����ُذل��ن��ا م��������ن ل��ي�����������س م��������ن���ّ��ا
ال��ع��واذْل يخ�ضى  ال  ال��واث��ُق  والف��تى 

ُه��دان�����ا درب  ع��ل�����ى  م��ازل�����ن��ا  ن��ح�����ن 
ن��ر���ض�����د ال���ن���ا����س ون�����دع�����و ون���ح���اوْل

ب��خ��������ف�����اف�����ي��������س ظ�����الٍم ن�����ب��������ال�����ي  ال 
هاطْل احل����بِّ  وغ�����ي��ُث  نن�ادي�ها  ب��ل 

ي���ا خ��ف��اف�����ي��������َس ظ��������الم ال��ل�����ي�����ل، اإّن�����ا
احل���وا�ضْل ُتخفي  م��ا  ك��لَّ  عرفنا  ق��د 

ع�����ج��ب���ً��ا، ك�����ي��ف وه�����م�����ت��م، اأن�����ض��ي��ت��ْم
�ضاح�ل؟ يلقاه  ال  الوه��م  ب��ح�ر  اأّن 

ل�����������ّج�����������ٌة م�����ظ�����ل��م��ٌة ي���غ�������رق ف�����ي��ه�����ا
ك���ل م�����ج�����ن��وٍن وم�����خ�����دوٍع وع��������اط�����ْل
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ي���ا خ�����ف�����اف�����ي�����س ظ�������الم ال��ل�����ي��ل اإّن�����������ا
امل�����ض��اع��ْل ال��ل��ي��ل  ن��ح��م��ُل يف  ن���زل  مْل 

انط�ل�ق�ن��ا ل�����م��ا  َح�������ريًة  وج��دن�����ا  م�����ا 
ون�وا�ضْل من��ض�ي  كي�ف  ع�رف�ن�ا  ب��ل 

ن�����ح�����ن ل�����م ن�����ج�����ن�����ْح ع���ن احل���ق ول��ك��ن
امل�خات��ْل ��������سُ  وال�����لِّ ال�����واه��م  ج��ن�����َح 

ثب�ت�ْن��ا ح��������ت��ى  ب��ن��ا  ال�����دن�����ي�����ا  دارت 
االأوائ�����������ْل م�ج��َد  ب��ال��ه��دى  وورث��������ن�����ا 

وع�����رف�����ن�����ا ل�����غ��ة ال���ت���ج���دي���د، ل��������ك��ن
ن�ج��ام�ْل اأو  روح���ً��ا  ن�ف�قد  اأن  دون 

ف�يه�ا اهلل،  وح�����ي  م�ه�بط  اأر���ض�����ن�����ا 
ال�ق��ب�ائ�ْل اأ�ض�ت�اَت  االإ���ض�����الُم  ��ع  ج��مَّ

ه�����ذه ك��������ع��ب�����ت���ُ��ن�����ا م���ه���وى ق�����������ل��������وٍب
���ض�����وُق��ه��ا ي��غ��ل��ي ك��م��ا ت��غ��ل��ي امل���راج���ْل

ف��يه�ا االأ����ض�������ود  وال�����ح��ج��ر  رك�����ُن�����ه�����ا 
ال�����زواج��ْل وال�ح�مام�اُت  وال�م��ضّلى 

وت��محو ال�������ك���وَن  تخ�ت��ض�ر  ����ض���ورٌة 
الغ�وائْل اآث�����اَر  ال�ن�ا�س  ق��ل�وب  م�ن 
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م�هال ال��ل��������ي��ل،  ظ�����الِم  خ�ف�افي��س  ي��ا 
���ض��رُج��ك��م يف ���ض��اح��ة امل���ي���دان م��ائ��ْل

ورث��ن�����������ا اإّن�����������ا  ب���وا  غ�������رِّ اأو  ق�����وا  ���ض��رِّ
ال�ضمائْل خ��رَي  ال��ه��دى  ت�ع�ال�يم  م�ن 

ع�����ل�����ًم��ا ك�����ت��اب اهلل  م�����ن  وورث�����ن�����������ا 
ح�ا�ضْل حت��ضيُل  ب�����ع�����ده  ع�����ل��ٍم  ك�����لُّ 

دي�����ن��ي اأن  ن�����ض�����ي��ت��م  ك�����ي��ف  وي�����ل�����ك��م، 
خ���مائل؟! واالأر�����سُ  اخل�ي�ر  نب�ع  ه�و 

اإن�����م�����ا ي��ح�����ف�����ظ ح�����ق ال��ن�����ا���س دي�����ٌن
املن���اهْل اأ���ض��ف��ى  ب�����ه  ال��ن�����ا���س  ي�������ِرُد 

وب�������ه ُي��������ح��������َف��ظ ح�������قٌّ ل�����ض�����ع�����ي�����ٍف
وب�������ه ُي�����ط�����ع�����م م�����ض�����ك��ي�����ٌن وع��ائ��������ْل

وب�������������ه ُت�������رف�������ع راي���������������اُت ب�������الدي
وب�������ه ُت�������ع���رف اأح��������ك�����ام ال��������ن��وازْل

ح��ق��وًق��ا ي��رع�����ى  م���ا  اأع���ظ���م  م���ن  اإن 
ق��ات��ْل ُي��ق��ت��ل  اأن  االإن�����ض��������ان  ل��ب�����ن�����ي 

ا ت��������رى ك�����������فُّ ال����ذي ي�����ض��������رق ح��دًّ اأن 
ال�ضنابْل الل��س  من  يحمي  �ض���ارًما 

www.alukah.net



641 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

���ض�����ي��ًف��ا ح��ي��درًي��ا امل�����������ج��������رم  ي�����رى  اأن 
ع�����ادْل ق�ب�ض�ة  ف�����ي  ي�ل�مع  م�����ض�����رًق��ا 

ح�ماها يح�مي  م�����ا  االأم��������ُة  ت��������رى  اأن 
زل��������ة ج�اه�ْل وم���ن  ب��������اٍغ  ه��������وى  م��ن 

ظ�لًما االأع�����را���س  يه�تك  م��ن  ي�����رى  اأن 
احلالئْل اأع�را�َس  الرجُم  يحمي  كيف 

بُف�ح�ٍس ال��ن��ا���س  يق�ذف  م��ن  ي��رى  اأن 
غافْل ِع�ر�س  يحمي  الق�ذف  ح�دَّ  اأن 

ب��اٍغ ���ض��ط��وة  م��ن  االأم����ُن  الق�ضا�س  يف 
وب�����ه ت����ُ���ط���ف���اأ ن�������رياُن ال��ق��������الق��������ْل

���ض�����ورة م��������ح�����ك��م��ة ال��ن�����ض��ج، ودي�����������ن
ك�ام��ْل االأرواح  ب��ه  ت�ض��مو  وا���ض��������ٌح 

ج�مًرا ال��ت��م��ر  يف  ي�����رى  مم��ن  ع�ج�ب�ًا 
وي�����ض��������اوي ب��ي��������ن م��������ج��ن��ون وع��������اق��ْل

ح�����ض�����ام م���ث���ل  ال�����ع��������ض��ا  اأن  وي���������رى 
�����ح�����َب�����اٍن وب��اق�����ْل وي�������ض���اوي ب��ي�����ن ���ضَ

ك��ي��ف ي��رع��ى م��ن ح��ق��وق ال��ن��ا���س �ضيًئا
ال��رذائ��ل؟ وح�ل  اإل�����ى  ي�ن�ادي�ه�م  َم�ن 
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وي�����������رى ح�����ري��ة ال��ن�����ا���س ان��������ح�����الال
الف�ضائْل م�����وازي��ن  ع�ن  وان�حراف��ًا 

ي�����ط�����ل��ق فينا ال�������ذي  ال�������غ���رِب  ع��������امَل 
�ض�ائْل ف�����م  م�����ن  �ض�رخ�ًة  ي�����وٍم  ك�����لَّ 

امل��ع��ا���ض��ي ب���ح���ر  يف  ي�����ض��ب��ح  ي�����زل  مل 
امل��ه�����ازْل جت���ري  ���ض��������ط�����اآن��ه  وع��ل��ى 

مل ي����زل ي��ن��ه�����ض�����ن��ا ل��������ح�����م������ً��ا وع��ظ��ًم��ا
امل�ف�ا�ضْل َي��ح��������َت��زُّ  ك�����ي��ف  وُي��������ري��������ن��ا 

ع��������امَل ال��غ�����رب اخ����رتاع����اُت ع�����ق��وٍل
جت�����ادْل ال��ك��ون  خ�����ال��ق  يف  اأ�ضب��حت 

ي������زُن االأم�������ر ب�����م�����ي�����زان�����ي�����ن، ه�����ذا
�ضائْل واالآخ�������ر  ال�����������وزن  يف  راج�����������ٌح 

ال��ت��زاًم��ا ي��اأب��ى  فت�ى  م��ن  ن��رج�����و  كي�ف 
النوافل؟! تطبيَق  ال�دي���ن  بف��رو�س 

ك��������ب�����ق�����اٍع اإال  ال���ن���ا����س  ق�������ل���وب  م�������ا 
قاح�ْل والبع�س  مع�ضو�ضٌب  بع�ضها 

��ا ك�����م ق�����ل��وٍب ك�����زه�����ور ال���رو����س ح��بًّ
و���ض��������ف�����اًء، وق���ل���وٍب ك�����ال�����ج�����ن��������ادْل
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ال��دع�����������اوى درب  يف  امل��ا���ض�����ون  اأّي���ه���ا 
ب�����واب��ْل اخل�����ري  م�����ن  ُي�ض��ق�ى  درُب��ن�����ا 

في�ها اأ���ض��������������رق  مم��ل��ك��ة  يف  ن�����ح��������ن 
احل�����وائ��ْل ي�ج�تاز  اهلل  دي�����ن  ف�ج��ُر 

ه��ذا ال��ن�����ا���س،  بح��قوق  اأدرى  ن��ح��ن 
دي�����ن�����ن�����ا ي�����دف��ع ع�����ن��ه�����ا وي�����ن�����ا���ض�����ْل

دي�����ن�����ن�����ا ل���دي���ن وال�������دن�������ي���ا ن��������ظ�����اٌم
�ض�امْل ل��ل��ك��ون  م�����ض�����ت��وع��ٌب  ج��������ام��������ٌع 

دي�����ن�����ن�����ا ���ض�����رٌح م���ن اخل��������ري م��ت��������نٌي
ت�����ت�����ه��اوى دون�������ه اأع��ت�����������ى امل�����ع�����اوْل

دي�����ن�����ن�����ا اأث�����ب�����ُت م���ن ُق�����ّن�����ِة ر���ض�����وى
ب�اطْل االأر������س  غ�����ريه يف  دي��������ٍن  ك�����لُّ 

راي�����������������ُة ال��ت�����وح�����ي��د اإع�������الٌن ���ض�����ري��ٌح
وج��واٌب عن��دم�ا ي�ض��األ �ض��ائلْ   

اأمتــي

االأمم ب��������ني  ل��������ك  ه��������ل  اأم��������ت��������ي 
ل���ل���ق���ل���م اأو  ل����ل���������ض����ي����ف  م�����ن�����رب 
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اأت��������ل��������ق��������اك وط���������������ريف م�����ط�����رق
خ����ج����اًل م�����ن اأم���������ض����ك امل���ن�������ض���رم

اإىل اأوح���������ت  ال����ت����ي  دن�����ي�����اك  اأي��������ن 
وت������������رى ك�������ل ي����ت����ي����م ال�����ن�����غ�����م ؟

ك������م ت���خ���ط���ي���ت ع����ل����ى اأ������ض�����دائ�����ه
م���ل���ع���ب ال�����ع�����ز وم����غ����ن����ى ال�������ض���م���م

وت��������ه��������ادي��������ت ك��������������اأين �����ض����اح����ب
م������ئ������زري ف��������وق ج�����ب�����اه االأجن��������م

اأم��������ت��������ي ك��������م غ�����������ض�����ة دام������ي������ة
ف��م��ي ع�������الك يف  خ���ن���ق���ت جن�������وى 

اأالإ���������ض��������رائ��������ي��������ل ت�����ع�����ل�����و راي��������ة
احل������رم وظ��������ل  امل�����ه�����د  ح����م����ى  يف 

ك���ي���ف اأغ�������ض���ي���ت ع���ل���ى ال��������ذل ومل
ومل ت��ن��ف�����ض��ي ع��ن��ك غ���ب���ار ال��ت��ه��م ؟

اع���ت���دى ال���ب���غ���ي  اإذا  ك���ن���ت  م����ا  اأو 
دم اأو  ل������ه������ب  م���������ن  م�������وج�������ة 

ا����ض���م���ع���ي ن�����وح احل�����زان�����ى واط���رب���ي
واب�����ض��م��ي ال���ي���ت���ام���ى  دم  وان����ظ����ري 
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اأه�����وائ�����ه�����ا يف  ال�������ق�������ادة  ودع����������ي 
امل���غ���ن���م خ�������ض���ي�������س  يف  ت����ت����ف����ان����ى 

ان���ط���ل���ق���ت وام����ع����ت���������ض����م����اه  رب 
م������لء اأف�����������واه ال�������ض���ب���اي���ا ال���ي���ّت���م

الم�����������ض�����ت اأ������ض�����م�����اع�����ه�����م ل���ك���ن���ه���ا
امل���ع���ت�������ض���م ن�����خ�����وة  ت����الم���������س  مل 

اأم���������ت���������ي ك���������م ������ض�����ن�����م جم�����دت�����ه
ال�����ض��ن��م ط����ه����ر  ي���ح���م���ل  ي����ك����ن  مل 

ع������دوان������ه يف  ال�������ذئ�������ب  ي���������الم  ال 
ال���غ���ن���م ع�������دو  ال������راع������ي  ي�����ك  اإن 

ف���اح���ب�������ض���ي ال�������ض���ك���وى ف�����ل�����والك مل��ا
ال����دره����م ك������ان يف احل����ك����م ع���ب���ي���د 

اإين .. �ضهيد املحنة

اإخ���������وت���������ي ي�����������ا  حت�����������زن�����������وا  ال 
امل������ح������ن������ة �������ض������ه������ي������د  اإين 

ي��������������ا ف���������رح���������ت���������ي مب�����ن�����ي�����ت�����ي
ال����������ي����������وم اأن����������ه����������ي غ�����رب�����ت�����ي
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ب�����������ض�����ه�����ادت�����ي ك��������رام��������ت��������ي  و   
م���������ض����رت����ي و  ف������رح������ت������ي  ه���������ي 

ال������ه������ن������ا ع����������ر�����������س  ظ������������ل  يف 
اأب�����������غ�����������ي ل���������ق���������اء اأح������ب������ت������ي

م������ع������ه������م اأع��������ي�����������������س م�����ك�����رم�����ا
ب�������������ض������ع������ادت������ي م������ف������ع������م������ا  و 

دم�����ي ف����������ذا  ������ض�����رع�����ت  ل�����ئ�����ن  و 
اآي�������ت�������ي ال�������ق�������ي�������ام�������ة  ي�������������وم   

ال��������������ري��������������ح م����������ن����������ه ع�������اط�������ر
ال���������������وردة ل������������ون  ال���������ل���������ون  و   

اإخ��������وت��������ي ي����������ا  ك��������رام��������ت��������ي  و 
ط���ع���ن���ة اأو  ب������ر�������ض������ا�������ض������ة   

ذك��������������ر االأح������������ب������������ة ������ض�����ل�����وت�����ي
اجل�������ل�������وة و  خ�������ل�������وت�������ي  يف   

ت����������ق����������وى االإل������������������������ه وذل��������ت��������ي
ط����ري����ق����ت����ي ال�������������ض������الة  ع�����ن�����د   

������ض�����اك�����ر دوم����������������ا  ال�������ق�������ل�������ب  و 
�������ض������دة يف  ��������ض�������اب�������ر  اأو   
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وق�����ف�����ت�����ي يف  �������ض������الم������ت������ي  و 
ب���������ض����ج����اع����ة ال���������وغ���������ى  ي������������وم   

ال������دم������ا و  ل������دي������ن������ي  ن�������������ض������را 
������ض�����ه�����ادة ب�������ق�������رب  ب�������������ض������رى   

اآج��������������ال��������������ن��������������ا حم���������������������دودة
اجل�����ن�����ة يف  ل���������ق���������اوؤن���������ا  و   

ب����ح����ب����ي����ب����ن����ا ل�����������ق�����������اوؤن�����������ا  و 
وال���������������ض�������ح�������ب�������ة حم���������م���������د   

اإمي��������ان��������ن��������ا ��������ض�������الح�������ن�������ا  و 
ع��������زة يف  ح�������ي�������ات�������ن�������ا  و   

م�ِل الطيور

م�����ال ال���ط���ي���ور ال�������ض���ادح���ات ت��ن��وح
م�����ال ال���ي���ت���ام���ى ب���ال���ع���وي���ل ت�����ض��ي��ُح

م�����ال احل�����دائ�����ق اأق�����ف�����رت وجت�����ردت
م�����ن ك�����ل زج�������ر ب���ال���ع���ب���ري ي����ف����وُح

م�����ال احل����م����ام ال����غ����ادي����ات ب��ك��وره��ا
ت�����ض��ك��و ح��وا���ض��ل��ه��ا اجل����ي����اع ت���ب���وُح
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م�����ال امل���ن���اب���ر اأخ����ر�����ض����ت اأف���واه���ه���ا
م������ال امل����ع����اه����د ����ض���وت���ه���ا م���ب���ح���وُح

م����ال امل�����ض��اج��د اأو�����ض����دت ح��ل��ق��ات��ه��ا
ال�����ك�����ل ي�������ض���ك���و ح�����زن�����ه وي�����ن�����وُح

م���ال ال���دم���وع ع��ل��ى اخل�����دود ت��ن��اث��رت
م�����ن ل�������الأرام�������ل ق���ل���ب���ه���ا جم�������روُح

اب�����ن ال�����ض��ب��ي��ل اأت������ى ل��ي��ط��ل��ب ح��اج��ة
اأي��������ن امل����غ����ي����ث ل�����ه واأي����������ن ي�������روُح

م�����ن ل���ل���ف���ق���ري وق������د ت���ال����ض���ى م���ال���ه
وغ�������������ذاءه وك���������ض����ائ����ه و�����ض����ب����وُح

امل�������ض���ل���م���ون وق�����د ت���ع���اىل ���ض��ي��اح��ه��م
ج�����روُح امل�������ض���اب  اأمل  م����ن  ي���ب���ك���ون 

ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال����ب����از م�����ات اإم���ام���ن���ا
ح�����ًق�����ا ع���ل���ي���ن���ا ب�����ال�����دع�����اء ن����ب����وُح

ي���ارب���ن���ا ارح�������م ���ض��ع��ف��ن��ا يف غ��رب��ة
واج������رب م�������ض���اب ال����دي����ن امل����ن����دوُح

ح��ق��ده��م اأب��������دوا  اهلل  دي�����ن  اأع��������داء 
وج������������روُح ن����ك����ب����ة  ف�������ج  ك�������ل  يف 
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ي����ا ح���ام���ل���و ع���ل���م ال���ك���ت���اب دع��وت��ك��م
ط���م���وُح ف���ه���و  ب��ال��ع��ل��م  ت��ع��م��ل��وا  اأن 

دي��ن��ه ف���اح���م���وا  اهلل  ع�������دول  اأن����ت����م 
ف���ل���ق���د ت����داع����ى ���ض��ق��ف��ه و�����ض����روُح

ول����ق����د ت����ك����اث����رت ال�����ذئ�����اب ع��ل��ي��ك��ُم
م���ع���ه���ا امل�����ع�����اول ل���ل�������ض���ب���اب ت��ط��ي��ُح

ل��ي�����ض��ت اأم�����ور ال���دي���ن ب��ع�����س م�����ض��ائ��ل
حم���ف���وظ���ة ب�����ني ال���������ض����دور ت���ل���وُح

ع�����ض��ر اجل����ه����اد ل���ك���ل ب���اغ���ي ف��ا���ض��ق
ب��و���ض��ائ��ل ال��ع�����ض��ر احل���دي���ث حل���وُح

اإخ���ال����ض���ه ال����ب����از يف  ك����ون����وا ك��م��ث��ل 
امل����ج����روُح ك����اأن����ه  امل���ري�������س  داوى 

وي�������ض���اع���د امل���ل���ه���وف ع���ن���د م�����ض��اب��ه
ف�����ت�����وُح ذاك  اإن  اأك�����������رب  اهلل 

ومب��ن��ه��ج ال�����ض��ل��ف ال����ك����رام مت�����ض��ك��وا
وق����ب����ي����ُح ج�����اه�����ل  ي����رع����وي����ك����م  ال 

ه������ذا ال�������ذي ج���ع���ل اب������ن ب������از اأم�����ة
ف�������ذا ي����ن����ال ال����ع����ل����م وال����رتج����ي����ُح
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ج��ن��ة ����ض���م���ل���ن���ا يف  اج����م����ع  ي����ارب����ن����ا 
ال������ك������ل ف����ي����ه����ا ه������ان������ئ وجن�����ي�����ُح

ي�����ارب�����ن�����ا ه������ب اأم������ت������ي خ����ل����ف����ا ل��ه
اأن�������ت ال�����ع�����زاء مل����ن ف�������داه ال�������روُح 

على م�ذا التن�حر وال�ضغينة

ع���ل���ى م������اذا ال���ت���ن���اح���ر وال�����ض��غ��ي��ن�����ة
ال�ضكين��ة ي��ف��ق��دن��ا  احل���ق���د  وف��ي��م��ا 

ع�������الم ن�������ض���د اأب������������واب ال���ت���اآخ�������ي
ون�������ض���ك���ن ق������اع اأح�����ق�����اد دف��ي��ن�����������ة

اأي����ه����ج����ر م�������ض���ل���م ف����ن����ا اأخ�������������������اه
مي��ي��ن�����������ه ل���������ه  مي������د  ال  ����ض���ن���ي���ًن���ا 

اأي�����ه�����ج�����ره الأج���������ل ح�����ط�����ام دن�����������ي���ا
اأي�����ه�����ج�����ره ع����ل����ى ن����ت����ف ل��ع��ي��ن�����������ة

وال���ت�������ض���ايف ال�������ض���م���اح�������ة  اأي�������ن  اآال 
واأي��������ن ع�������راء اأخ����وت����ن����ا امل��ت��ي��ن��������ة

ب���ن���ي���ن���ا ب���امل���ح���ب�����������ة م������ا ب��ن��ي��ن��������ا
وم�����ا ب�����اع ام���������روؤٌ ب���ال���ه���ج���ر دي��ن��������ة
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ق��درن�����������ا واإن  ال����ق����ل����وب  ت���األ���ف���ن���ا 
ن��ه��ي��ن��������ه اأن  اأب���ي���ن���ا  ال���ب���اغ���ي  ع���ل���ى 

ق�����ل��ًب��ا ب���ال���ع���ف�����������و  حم�����م�����ًدا  اأالن 
ف���ج���اءت���ه اجل���ب���اب���ر م�����ض��ت��ك��ي��ن�����������ة

ك������ذاك ن�����دى ال���ق���ل���وب جت�����ود ع���ف���ًوا
ك�����ذاك ن����دى ال���ق���ل���وب جت����ود ع��ف��ًوا

���ا ق����ل����وب االأن����ق����ي����اء ت��ف��ي�����������س اأن�������ضً
وت����دف����ن م����ا م�����ض��ى ك����ي ال ت��ب��ي��ن�����ه

ت�����زي�����د مب�����ن ي���ج���رح���ه���ا ����ض�����������ف���اًء
ك����زه����ر زدن�������ه االأ�������ض������واك زي��ن��������ه

هلل يف الآف�ق

ل���ع�����������ّل اآي������������ات  االآف��������������اق  يف  هلل 
اأق�����ل�����ه�����ا ه������و م������ا اإل������ي������ه ه����داك����ا

اآي����ات����ه ول����ع����ل م����ا يف ال���ن���ف�������س م����ن 
ع����ج����ٌب ع����ج����اٌب ل����و ت�����رى ع��ي��ن��اك��ا

اإذا ب����اأ�����ض����رار  م�������ض���ح���ون  وال�����ك�����ون 
ح�����اول�����ت ت���ف�������ض���رًيا ل���ه���ا اأع���ي���اك���ا
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ق����ل ل��ل��ط��ب��ي��ب ت��خ��ط��ف��ت��ه ي����د ال�����ردى
م�����ن ي�����ا ط���ب���ي���ب ب���ط���ب���ه اأرداك����������ا

ق����ل ل��ل��م��ري�����س جن����ا وع������ويف ب��ع��دم��ا
ع���ج���زت ف���ن���ون ال���ط���ب م���ن ع��اف��اك��ا

ل��ل�����ض��ح��ي��ح مي������وت ال م����ن ع��ل��ة ق����ل 
م����ن ب���امل���ن���اي���ا ي����ا ���ض��ح��ي��ح ده���اك���ا

ق����ل ل��ل��ب�����ض��ري وك������ان ي���ح���ذر ح���ف���رًة
اأه���واك���ا ال�����ذي  ب��ه��ا م���ن ذا  ف���ه���وى 

الزح�ام ب��ني  خطا  االأع��م��ى  �ضائل  ب��ل 
ب���ال ا����ض���ط���دام م���ن ي���ق���ود خ��ط��اك��ا

ق���ل ل��ل��ج��ن��ني ي��ع��ي�����س م���ع���زواًل ب���ال راٍع
وم������رع������ى م������ا ال����������ذي ي����رع����اك����ا

ق���ل ل��ل��ول��ي��د ب��ك��ى واأج���ه�������س ب��ال��ب��ك��اء
ل�����دى ال���������والدة م����ا ال������ذي اأب���ك���اك���ا

���ض��م��ه ي��ن��ف��ث  ال���ث���ع���ب���ان  ت�����رى  واإذا 
ح�ضاكا ل�����ض��م��وم  ب��ا  ذا  م��ن  ف��ا���ض��األ��ه 

وا�����ض����األ����ه ك���ي���ف ت��ع��ي�����س ي����ا ث��ع��ب��ان
ف��اك��ا ال�����ض��م مي�����الأُ  وه�����ذا  اأو حت��ي��ا 

www.alukah.net



653 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

ك��ي��ف تقاطرت ال��ن��ح��ل  ب��ط��ون  وا����ض���األ 
����ض���ه���ًدا وق�����ل ل��ل�����ض��ه��د م����ن ح���اّلك���ا

ب�����ل ����ض���ائ���ل ال����ل����نب امل�������ض���ف���ى ك���ان
ال����ذي ���ض��ّف��اك��ا ب���ني دٍم وف�����رٍث م���ن 

ميت حنايا  من  يخرج  احلي  راأيت  واإذا 
ف���ا����ض���األ���ه م���ن ي���ا ح���ي ق���د اأح��ي��اك��ا

ق�����ل ل���ل���ن���ب���ات ي����ج����ف ب����ع����د ت���ع���ه���ٍد
ورع������اي������ٍة م����ن ب����اجل����ف����اِف رم���اك���ا

ال�����ض��ح��راء يف  ال��ن��ب��ت  راأي������ت  واإذا 
ي���رب���و وح�����د ف���ا����ض���األ���ه م����ن اأرب����اك����ا

ن��ا���ض��ًرا ي�����ض��ري  ال���ب���در  راأي������ت  واإذا 
اأن����������واره ف���ا����ض���األ���ه م����ن اأ����ض���راك���ا

وا�����ض����األ ���ض��ع��اع ال�����ض��م�����س ي��دن��و وه��ي
اأب���ع���د ك���ل ����ض���يء م���ا ال�����ذي اأدن���اك���ا

ق���ل ل��ل��م��ري��ر م���ن ال���ث���م���ار م���ن ال���ذي
غ���ذاك���ا ال����ث����م����ار  دون  م�����ن  ب����امل����ر 

ال��ن��وى م�����ض��ق��وق  ال��ن��خ��ل  راأي�����ت  واإذا 
ف���ا����ض���األ���ه م���ن ي���ا ن��خ��ل ���ض��ق ن��واك��ا
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ل��ه��ي��ب��ه��ا ����ض���ب  ال����ن����ار  راأي��������ت  واإذا 
ف���ا����ض���األ ل��ه��ي��ب ال���ن���ار م���ن اأوراك������ا

م��ن��اط��ًح��ا االأ����ض���م  اجل��ب��ل  ت����رى  واإذا 
ق��م��م ال�����ض��ح��اب ف�����ض��ل��ه م���ن اأر���ض��اك��ا

ب��امل��ي��اه ت��ف��ج��ر  ����ض���خ���ًرا  ت�����رى  واإذا 
ف�����ض��ل��ه م����ن ب����امل����اء ����ض���ق ���ض��ف��اك��ا

ال����زالل ب��ال��ع��ذب  ال��ن��ه��ر  راأي�����ت  واإذا 
����ض���رى ف�����ض��ل��ه م����ن ال������ذي اأج����راك����ا

طغى االأج���اج  ب��امل��اء  البحر  راأي���ت  واإذا 
ف���������ض����ل����ه م�������ن ال�����������ذي اأط�����غ�����اك�����ا

داج���ًي���ا ي��غ�����ض��ي  ال���ل���ي���ل  راأي�������ت  واإذا 
ف��ا���ض��األ��ه م���ن ي���ا ل��ي��ل ح����اك دج��اك��ا

���ض��اح��ًك��ا ي�����ض��ف��ر  ال�����ض��ب��ح  راأي  واإذا 
�ضحاكا ���ض��اغ  �ضبح  ي��ا  م��ن  ف��ا���ض��األ��ه 

���ض��ت��ج��ي��ب م����ا يف ال����ك����ون م����ن اآي���ات���ه
ت���رى عيناكا ل��و  ع��ج��اٌب  ع��ج��ٌب   
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لي�ص الغريب

��اِم وال��َي��َم��ِن َل��ْي�����َس ال��َغ��ري��ُب َغ��ري��َب ال�����ضَّ
وال��َك��َف��ِن ال��لَّ��ح��ِد  َغ��ري��ُب  ال��َغ��ري��َب  اإِنَّ 

ِل���ُغ���ْرَب���ت����ِ���ِه َح������قٌّ  َل������ُه  ال����َغ����رِي����َب  اإِنَّ 
َكِن وال�ضَّ االأَوط��������اِن  يف  امْلُقيمنَي  على 

��َغ��ن�����ي ُي��َب��لِّ َل����ْن  َوزادي  َب��ع��ي��ٌد  ��َف��ري  ���ضَ
َيطُلُبن�ي وامل�������وُت  ��ُع��َف��ْت  ���ضَ ت���ي  َوُق���وَّ

اأَْع��َل��ُم��ه��ا ��ُت  َل�����ضْ ُذن�����وٍب  َب��ق��اي��������ا  َول 
وال���َع���َل���ِنِ ���ِر  ال�������ضِّ يف  َي��ْع��َل��ُم��ه��������ا  اهلل 

اأَْم��َه��َل��ن��ي م���َ��ا اأَْح���َل���َم اهلَل َع��ن��ي َح��ْي��ُث 
��رُتُين وَق����ْد مَت�����اَدْي��ُت يف َذْن��ب��ي وَي�����ضْ

������رُّ ���ض�����اع�����اُت اأَّي�����َ����ام����ي ِب����ال َن�����َدٍم مَتُ
ح�����َ����َزِنِ وال  َخ���������ْوٍف  َوال  ُب����ك����اٍء  وال 

��َت��ِه��ًدا ����ِذي اأُْغ���ِل���ُق االأَْب������واَب جُمْ اأََن�������ا الَّ
َتْنُظُرن�ي اهلِل  َوَع����نْيُ  ��ي  امل��ع��ا���ضِ َع��ل��ى 

������ًة ُك���ِت���َب���ْت يف َغ���ْف���َل���ٍة َذَه���َب���ْت َي�������ا َزلَّ
ِرُقني حُتْ الَقلِب  يف  َبِقَيْت  َح�ْضَرًة  َي�ا 

َدْع��ن��ي اأَُن�����وُح َع��ل��ى َن��ْف�����ض��ي َواأَْن��ِدُب�����ه�����ا
��ْذِك��ي�����ِر َواحَل����َزِن ْه��َر ِب��ال��تَّ َواأَْق���َط���ُع ال��دَّ



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة656

ه�����ِل ُم��ن��َط��ِرح������ًَ��ا ��ن��ي َب���نَي ت��ل��ك االأَ َك��اأَنَّ
ُتَقلُِّبن��ي َواأَْي���دي���ِه���ْم  ال��ِف��را���ِس  َع��ل��ى 

��ن�����ي َوق����د اأََت�������ْوا ِب��َط��ب��ي��ٍب َك�������ْي ُي��ع��اجِلَ
َيْنَفُعني ال��ي�����وَم  ه�����ذا  ��بَّ  ال��طِّ اأََر  َومَلْ 

َيْجِذُب�ها امَل���وُت  ��ار  َو���ضَ َن��ْزِع��ي  ��ت��د  وا���ضَ
ِم���ن ُك����لِّ ِع������ْرٍق ِب���ال ِرف�����ٍق وال َه����َوِن

وَح ِم��ن��ي يف َت��َغ��ْرُغ��ِره��ا وا���ض��َت��ْخ��َرَج ال����رُّ
و���ض���َ��اَر ِري��ق��ي َم��ري��ًرا ِح��نَي َغ��ْرَغ��َرين

��َرف��وا واْن�����ضَ ال��ُك��لُّ  َوراَح  ��وين  �����ضُ َوَغ��مَّ
الَكَفِن ��َرا  ���ضِ وا يف  َوَج����دُّ ي��ا���ِس  االإِ َب��ْع��َد 

َوق�����اَم َم���ْن ك���اَن ِح���بَّ ل��ّن��ا���ِس يف َع��َج��ٍل
��ُل��ن��������ي ��ِل َي��اأْت��ي��ن�����ي ُي��َغ�����ضِّ َن���ْح���َو املُ��َغ�����ضِّ

��اًل َح��ِذق��ا َوق��������اَل ي�ا َق����ْوِم َن��ْب��ِغ��ي غ��ا���ضِ
ُح����ًرا اأَِري����ًب����ا َل��ِب��ي��ب���ً��ا َع���اِرف����ً���ا َف��ِط��ِن

َدين َف��ج��������اَءين َرُج������ٌل ِم���ْن���ُه���ْم َف����َج����رَّ
اأَْف�����َرَدين اأَْع�����َراين و  َو  ��ي��������اِب  ِم���َن ال��ثِّ

َواأَْوَدع�������وين َع��ل��ى االأَْل������واِح ُم��ْن��َط��ِرح���ً��ا
َيْنِظُفني امل���اِء  َخ��ِري��ُر  َف��ْوق��ي  َو���ض���َ��اَر 

��َل��ن��ي ���َك���َب امل����اَء ِم���ْن َف��وق��ي َوَغ�����ضَّ َواأَ����ضْ
ِبالَكَفِن ال��َق��ْوَم  َوَن����اَدى  َث��الًث��ا  ��اًل  ُغ�����ضْ
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له�ا ِك����م����اَم  ال  ِث���ي���اب����ً���ا  ����وين  َواأَْل����َب���������ضُ
َطني َحنَّ حي�َن  َحُنوِطي  َزادي  َو���ض��اَر 

��ًف��ا ن��ي�����ا َف���وا اأَ���ضَ واأَْخ����َرج����وين ِم���َن ال��دُّ
��ُغ��ن�����ي ُي��َب��لِّ زاٍد  ِب����ال  َرِح���ي�������ٍل  َع���ل���ى 

���ل���وين ع��ل��ى االأْك����ت���������اِف اأَرَب����َع����ٌة َوَح���مَّ
ُعني ُي�َضيِّ َم���ْن  َوَخ��ْل��ِف��ي  ج�����اِل  ال��رِّ ِم���َن 

��َرف��وا وان�����ضَ امل���ح���راِب  اإىِل  م���وين  َوَق���دَّ
َع��ن��ي ��لَّ��ى ث�����ّم َودَّ م����َ���اِم َف�����ضَ َخ��ْل��َف االإِ

له�ا ُرك������وَع  ال  ���الًة  ����ضَ َع���َل���يَّ  ���لَّ���ْوا  ����ضَ
َي��ْرَح��ُم��ن��ي ال��ل�����َه  َل���َع���لَّ  ��ج�����وَد  ���ضُ وال 

َواأَْن������َزل������وين اإل�������ى َق�����ربي ع��ل��ى َم���َه���ٍل
��ُدن�����ي ُم����وا واِح������ًدا ِم��ن��ه�����م ُي��َل��حِّ َوَق����دَّ

ِلَيْنُظَرين َوْج��ه��ي  َع��ن  ال��ّث��ْوَب  ��َف  َوَك�����ضَّ
اأَْغ��َرَق��ن��ي َعْينيِه  ِم��ْن  ْم��َع  ال��دَّ ��َك��َب  َواأَ���ضْ

��َت��ِم��ال م������ً��ا ِب���ال���َع���زِم ُم�����ضْ َف���ق���اَم حُم��رَتِ
وف�اَرَقني َف��ْوِق��ي  ِم���ْن  ال��لَّ��نِبَ  ��َف  ��فَّ َو���ضَ

َب واْغ��َت��ِن��م��وا ْ وَق�����اَل ُه���لُّ���وا ع��ل��ي��ه ال�����رتُّ
امِل��نَنِ ِذي  حمِن  الرَّ ِم��َن  ��واِب  ال��ثَّ ُح�ْضَن 
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وال ه��ن��������اك  اأُمٌّ  ال  ال���ق���رِب  ُظ���ْل���َم���ِة  يف 
��ن��������ي �����ضُ ُي��وؤَنِّ اأٌَخ  وال  ��ف�����ي��ٌق  ���ضَ اأٌَب 

��ف���ً��ا َف����ِري����ٌد َوِح����ي����ُد ال����ق����رِب، ي��������ا اأَ���ضَ
ُدن�������ي َع��ل��ى ال����ِف����راِق ِب���ال َع���َم���ٍل ُي���َزوِّ

َن��َظ��َرْت اإِْذ  ال��ع��نِي  ���وَرًة يف  ����ضُ َوه��اَل��ن��ي 
دَه�َضني اأَ ك��ان  َق��ْد  ما  َمْطَلِع  َه��ْوِل  ِم��ْن 

َب واْغ��َت��ِن��م��وا ْ وَق�����اَل ُه���لُّ���وا ع��ل��ي��ه ال�����رتُّ
امِل��نَنِ ِذي  حمِن  الرَّ ِم��َن  ��واِب  ال��ثَّ ُح�ْضَن 

ِم�����ْن ُم���ن���َك���ٍر ون���ك���رٍي م�����ا اأَق��������وُل لهم
ْفَزَعني َفاأَ ِج��ًدا  اأَْم��ُرُه��ْم  ه��َاَلني  َق��ْد 

��وؤاِل��ه���ِ��ُم وا يف ���ضُ َوَج��������دُّ َواأَْق������َع������دوين 
ِني ُيَخلِّ�ضُ َم���ْن  اإِل��ه�����ي  ��َواَك  ���ضِ َم�����اِل 

َم��ل��ي َف���اْم���نُنْ َع���َل���يَّ ِب��َع��ْف��ٍو ِم��ن��ك ي��������ا اأَ
ْن���ِب ُم��ْرَت��ه������َ��ِن ���ن���ي ُم���وَث���ٌق ِب���ال���ذَّ َف���اإِنَّ

َرُفوا اْن�ضَ بعدما  م��ال  االأْه���ُل  َتقا�ضَم 
ْثَقَلني َفاأَ َظ��ْه��ِري  َعلى  ِوْزِري  ��اَر  َو���ضَ

َب��َدل له�ا  َب��ْع��اًل  َزوَج��ت��ي  وا���ض��َت��ْب��َدَل��ْت 
��َك�����ِن وال�����ضَّ االأَْم���������َواِل  يِف  ���َم���ْت���ُه  َوَح���كَّ
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ْت َوَل�����دي َع���ْب���ًدا ِل��َي��ْخ��ُدَم��ه��������ا َ ����ريَّ َو�����ضَ
���اَر َم�����ال ل��ه��م ح���ِ��اًل ِب���ال َث��َم��ِن َو����ضَ

ْن���ي�����������ا َوِزي���َن���ُت���ه���ا ����َك ال���دُّ نَّ َف����ال َت����ُغ����رَّ
والَوَطِن االأَْه���ِل  يف  ِفْعِله��ا  اإىل  واْن��ُظ��ْر 

ِباأَْجَمِعها ْنيا  الدُّ َح��َوى  َم��ْن  اإِىل  واْن��ُظ��ْر 
والَكَفِن احَل��ْن��ِط  ِب��َغ��رْيِ  ِمْنها  َراَح  َه��ْل 

ِبها واْر����سَ  ُدْن��َي��اك  ِم��ْن  الَقن�َاَعَة  ُخ��ِذ 
ال���َب���َدِن َراَح������ُة  اإِال  َل����َك  َي���ُك���ْن  َل����ْو مل 

َث��َم��ًرا َب���ْع���َدُه  ��ْد  اخَل����رْيِ حت�����ضُ َزاِرَع  َي�����ا 
ال��َوَه��ن َع��َل��ى  َم��ْوُق��وٌف  رِّ  ال�ضَّ َزاِرَع  َي��ا 

واْكَت�ِضِبي ياِن  الِع�ضْ َع��ِن  ي  ُكفِّ َنْف�ُس  ي�َا 
َي��رَح��ُم��ن��ي اهلَل  َل���َع���لَّ  ج��م��ي��اًل  ِف���ْع���اًل 

َح�َضًنا واع��َم��ِل��ي  ُت��وب��ي  وْي��َح��ِك  نف�س  َي��ا 
ِباحَل�َضِن امل���وِت  َب��ْع��َد  جُت��اَزْي��َن  َع�ضى 

��ِدن�����ا ��يِّ ث���مَّ ال�����ض��الُة ع��ل��ى امْلُ��خ��ت�����اِر ���ضَ
���ِن ��اٍم ويف مَيَ َق يف ���ضَّ �����ا ال�����رَبْ َم���ا َو���ضَّ

��ِب��ِح��َن��ا ��ي��َن�����ا َوُم�����ضْ �����ضِ واحل���م���ُد هلل مُمْ
ِب��اخَل��رْيِ وال��َع��ْف��ْو واالإِْح�����ض��������اِن َوامِل����نَنِ
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متف�ئل يف زمن الي�أ�ص

م���ت���ف���ائ���ل وال������ي������اأ�������س ب���امل���ر����ض���اد
ج���ي���اد دون  ب���ال�������ض���ب���ق  م���ت���ف���ائ���ل 

م���ت���ف���ائ���ل رغ������م ال����ق����ن����وط ي��ذي��ق��ن��ا
ج���م���ر ال�������ض���ي���اط وزج��������رة اجل����الد

 م��ت��ف��ائ��ل ب��ال��غ��ي��ث ي�����ض��ق��ي رو���ض��ن��ا
و�����ض����م����اوؤن����ا ���ض��م�����س و����ض���ح���و ب���اد

 م���ت���ف���ائ���ل ب�����ال�����زرع ي����خ����رج ����ض���ط���اأه
رغ�����م اجل�������راد ك��م��ن��ج��ل احل�����ض��اد

م���ت���ف���ائ���ل ي����ا ق������وم رغ������م دم���وع���ك���م
ال����واد ف��ي��ح��ي��ى  ت��ب��ك��ي  ال�����ض��م��ا  اإن   

وال����ب����ح����ر ي���ب���ق���ى خ�������ريه اأت���������ض����ره
ي������ا ق����وم����ن����ا ������ض�����ن�����ارة ال�������ض���ي���اد

ف���دع���وا ال���ي���ه���ود مب��ك��ره��م وذي��ول��ه��م
من�������ل ي�����������دٌب ب�����غ�����اب�����ة االآ��������ض�������اد

م���ت���ف���ائ���ل ب���������ض����رى ال����ن����ب����ي ق���ري���ب���ة 
ف����غ����ًدا ���ض��ن�����ض��م��ع م���ن���ط���ًق���ا جل��م��اد

ب��ق��د���ض��ن��ا اأ����ض���ج���ار ه���ن���اك  ح���ج���ر و 
ق�����ض��م��ا ����ض���ت���دع���و م�����ض��ل��م��ا جل���الد
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ل��ه ع�����ب�����دا  ي������ا  م���������ض����ل����م����ٌا هلل  ي������ا 
خ���ل���ف���ي ي�����ه�����ودي اأخ��������و االأح�����ق�����اد

ف���اق���ت���ل���ه ط���ه���ر ت���رب���ن���ا م����ن رج�����ض��ه
االإحل��������اد م�����ن  دي������������اًرا  ت���ب���ق���ي  ال 

ق�����ض��م��ا مب����ن اأ������ض�����رى ب���خ���ري ع���ب���اده
وق�������ض���ى ب�����دائ�����رة ال����ف����ن����اء ل���ع���اد

ل�����ت�����دور دائ���������رة ال������زم������ان ع��ل��ي��ه��م
وي����ك����ون ح���ق���ا م����ا ح����ك����اه ال����ه����ادي

ه�����ذا ي��ق��ي��ن��ي وه�����و ل ب����ل ال�����ض��دى
وال�����ك�����اأ������س غ�����ام�����رة ل���غ���ل���ة ����ض���اد

ف���اج���ع���ل ي���ق���ي���ن���ك ب�����االإل�����ه ح��ق��ي��ق��ة
ل�ضداد ���ض��ارم��ا  بكفك  وا���ض��ن��ع   

مثل لنف�ضك اأيه� املغرور

م����ث����ل ل���ن���ف�������ض���ك اأي������ه������ا امل�����غ�����رور
ي������وم ال���ق���ي���ام���ة وال���������ض����م����اء مت���ور

واأدن���ي���ت ال���ن���ه���ار  ���ض��م�����س  ك�����ورت  اإذ 
ح���ت���ى ع���ل���ى راأ���������س ال���ع���ب���اد ت�����ض��ري
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وت��ن��اث��رت ت�����ض��اق��ط��ت  ال��ن��ج��وم  واإذا 
وت����ب����دل����ت ب����ع����د ال���������ض����ي����اء ك�����دور

خ��وف��ه��ا م���ن  ت��ف��ج��رت  ال���ب���ح���ار  واإذا 
وراأي�����ت�����ه�����ا م����ث����ل اجل����ح����ي����م ت���ف���ور

ب��اأ���ض��ول��ه��ا ت��ق��ل��ع��ت  اجل����ب����ال  واإذا 
ف���راأي���ت���ه���ا م���ث���ل ال�������ض���ح���اب ت�����ض��ري

وت��خ��رب��ت ت��ع��ط��ل��ت  ال���ع�������ض���ار  واإذا 
خ���ل���ت ال�����دي�����ار ف���م���ا ب���ه���ا م��ع��م��ور

اأح�ضرت القيامة  ل��دى  ال��وح��و���س  واإذا 
وت�����ق�����ول ل������الأم������الك اأي��������ن ت�����ض��ري

ت���زوج���ت امل�������ض���ل���م���ني  ت����ق����اة  واإذا 
م�����ن ح�������ور ع�����ني زان�����ه�����ن ����ض���ع���ور

���ض��اأن��ه��ا ع����ن  ���ض��ئ��ل��ت  امل��������وءدة  واإذا 

وب������������اأي ذن��������ب ق���ت���ل���ه���ا م���ي�������ض���ور

بيمينه ال�����ض��م��اء  ط���وى  اجل��ل��ي��ل  واإذا 

ط�����ي ال�������ض���ج���لِّ ك���ت���اب���ه امل���ن�������ض���ور

ف��ت��ط��اي��رت ن�����ض��رت  ال�����ض��ح��ائ��ف  واإذا 

وت����ه����ت����ك����ت ل����ل����م����وؤم����ن����ني ����ض���ت���ور
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اأه��ل��ه��ا ع���ن  ت��ك�����ض��ط��ت  ال�����ض��م��اء  واإذا 

وراأي���������ت اأف��������الك ال�������ض���م���اء ت����دور

ن��ريان��ه��ا ت�������ض���ع���رت  اجل���ح���ي���م  واإذا 

ف���ل���ه���ا ع���ل���ى اأه�������ل ال�����ذن�����وب زف���ري

وت��ط��ي��ب��ت ت���زخ���رف���ت  اجل���ن���ان  واإذا 

ل��ف��ت��ى ع���ل���ى ط�����ول ال����ب����الء ���ض��ب��ور

م��ت��ع��ل��ق ب������اأم������ه  اجل�����ن�����ني  واإذا 

ي��خ�����ض��ى ال��ق�����ض��ا���س وق��ل��ب��ه م��ذع��ور

ه�������ذا ب������ال ذن�������ب ي�����خ�����اف ج��ن��ي��ن��ه

ك��ي��ف امل�����ض��ر ع��ل��ى ال���ذن���وب ده���ور؟!
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مقٌر ب�أثق�ل الذنوب ومكرث

ُم�����ق�����ٌر ب����اأث����ق����ال ال������ذن������وِب وُم���ك���رث
َيطمع وه���و  ُغ��ف��راِن��ه��ا  يف  وي���رج���وك 

والعطا واجل����ود  االإح�����ض��ان  ذو  ف��اإن��ك 
ل��ك امل��ج��د واالإف�������ض���ال وامل����نُّ اأج��م��ع

ف��ك��م م��ن قبيح ق��د ���ض��رتت ع��ن ال���ورى
وك������م ِن����ع����م ت������رتى ع���ل���ي���ن���ا وت��ت��ب��ع

وُيتقى ���ض��واك  ُي��رج��ى  ال���ذي  ذا  وم���ن 
���ض��ئ��ت ت�ضنع اإل����ه اخل��ل��ق م���ا  واأن�����ت 

غ��ريه ال رب  ال���ق���دو����س  ه���و  م���ن  ف��ي��ا 
َم���رِج���ع ل��ل��خ��ل��ق  اأن�����ت اهلل  ت���ب���ارك���ت 

خلقه ف��وق  ا�ضتوى  العر�س  على  ويامن 
ت���ب���ارك���ت ت��ع��ط��ي م���ن ت�����ض��اء ومت��ن��ع

العلى واأو���ض��اف��ك  احل�ضنى  باأ�ضمائك 
ت����و�����ض����ل ع����ب����د ب����ائ���������س ي���ت�������ض���رع

اأع���ّن���ي ع��ل��ى امل�����وت امل���ري���رة ك��اأ���ض��ه��ا
ُت��ن��زع ب��ني اجل���اون���ح  ال����روح م��ن  اإذا 

عندما ال��ق��رب  ظلمة  يف  م��وؤن�����ض��ي  وك���ن 
واأوَدُع ال�����رتاب  ف��وق��ي  م���ن  ����ُب  ُي����ركَّ
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وث���ب���ت َج����ن����اين ل���ل�������ض���وؤال وُح��ج��ت��ي
تتبع ك��ن��ت  وم���ن  رب���ك  م���ن  ق��ي��ل  اإذا 

ي��وم احل�ضر وال��ك��رب جنني وم��ن ه��ول 
ُخ�ضع والنا�س  واالأم���الك  الر�ضل  اإذا 

�ضحيفتي يف  ُت���خ���زين  ال  ���ض��ي��دي  وي���ا 
ت���وزع ال���ع���امل���ني  ب���ني  ال�����ض��ح��ف  اإذا 

����ال وَث����قِّ ب��ال��ي��م��ني  وه�����ب ل ك���ت���اب���ي 
ي��ط��م��ع مل����ي����زان ع���ب���د يف رج����ائ����ك 

اإن��ه��ا ال���ن���ار  وي����ا رب خ��ل�����ض��ن��ي م���ن 
ل���ب���ئ�������س م����ق����ر ل����ل����غ����واة وم����رج����ع

اأج�����رين اأج�����رين ي���ا اإل���ه���ي ف��ل��ي�����س ل
وم���ف���زع م������الذ  اأو  م���ف���ر  ������ض�����واك 

وه����ب ل ���ض��ف��اء م��ن��ك رب����ي و���ض��ي��دي
ف��م��ن ذا ال����ذي ل��ل�����ض��ر غ���ريك ي��دف��ع

��ة ف���اأن���ت ال�����ذي ُت���رج���ى ل��ك�����ض��ف م��ل��مَّ
وت�������ض���م���ع م�������ض���ط���ًرا ل���ب���اب���ك ي��ق��رع

ف��ق��د اأع��ي��ت االأ���ض��ب��اب وان��ق��ط��ع ال��رج��ا
���ض��وى م��ن��ك ي���ا م���ن ل��ل��خ��الئ��ق م��ف��زع
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��ك��اي��ت��ي اإل����ي����ك اإل����ه����ي ق����د رف���ع���ت ���ضِ
واأن�������ت مب����ا األ����ق����اه ت������دري وت�����ض��م��ع

ومع�ضال ع��ظ��ي��م��ا  خ��ط��ًب��ا  ل��ن��ا  ف��ف��رج 
ع وك����رًب����ا ي���ك���اد ال��ق��ل��ب م��ن��ه ي�����ض��دَّ

ف����م����اذا ع���ل���ى رب�����ي ع���زي���ز وف�����ض��ل��ه
ويهمع يهمي  االأن��ف��ا���س  م���دى  علينا 

ف��ك��م ِم���ن���ٍح اأع���ط���ى وك����م حِم�����ٍن كفى
اأجمع واملنُّ  وال�ضكران  له احلمد   

ملكن� هذه الدني� قرون�

م���ل���ك���ن���ا ه��������ذه ال�����دن�����ي�����ا ق���رون�����������ا
خ��ال��������دون��ا ج���������دود  اأخ�����ض��ع�����ه��ا  و 

و����ض���ط���رن���ا ����ض���ح���ائ���ف م����ن ���ض��ي�����اء
ن�����ض�����ي��ن��ا وال  ال����زم����ان  ن�����ض�����ي  ف���م���ا 

وك����ن����ا ح���ي�����������ن ي�����اأخ�����ذن�����ا ول�����������������ي
ب��ط�����غ��ي��ان ن�������دو����س ل��������ه اجل��ب��ي��ن��������ا

ت��ف��ي�����س ق��ل��������وب��ن��ا ب��ال��ه��������دي ب��اأ���ض�����ا
ف��م��ا ن��غ�����ض��ي ع�����ن ال��ظ��ل�����م اجل��ف��ون�����ا
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ب��ن��ي��ن��ا ح��ق��ب�����ة ف�������ي االأر���������س م��ل��ك��������ا
ي�������دع���م�������ه ����ض�����������ب���اب ط���احم�����������ون���ا

����ض���ب���اب ذل���ل�����������وا ����ض�������ب���ل امل���ع�����������ال
دين�ا االإ����ض�������الم  ���ض��وى  ع�����رف��وا  وم���ا 

ت���ع���ه�����������ده���م ف���اأن���ب���ت���ه�������م ن��ب��������������ات��ا
غ�ض�ونا ال��دن��ي��ا  يف  ط�����اب  ك�����رمي��ا 

ك��م��اة ك���ان���وا  ال���وغ���ى  ا  ���ض��ه��دو  اإذا  
ي���دك�������ون امل��ع��اق�����������ل واحل�����ض�����ون��ا

����ض���ب���اب ل��������م حت��ط��م��������ه ال��ل��ي��ال�����������ي
العرينا اخل�ض��م  اإىل  ي�ض��لم  ومل 

ت��راه��������م ف����ال  امل�������ض�����������اء  ج�������ن  واإن 
���ض��اج��دي��ن��ا اإال   االإ����ض���ف�����������اق  م��������ن 

ك���ذل�������ك اأخ�������رج االإ������ض�����الم ق��وم�����������ي
���ض��ب�����������اب خم��ل�����ض�����������ا ح�����را اأم��ي��ن��ا

وع���ل���م�����������ه ال����ك����رام����ة ك���ي�������ف ت��ب��ن�����ى
ي��ه�����������ون��ا اأو  ي��ق��ي�����������دا  اأن  ف���ي���اأب���ى 

وم���������������ا ف���ت���ى ال�����زم�����ان ي������دور ح�����ت��ى
م�����ض�����ى ب���امل���ج���د ق�����������وم اآخ�����������رون���ا
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ق��وم��ي ال���رك���ب  ي����رى يف  ال  واأ����ض���ب���ح 
وق�����د ع���ا����ض�������وا اأئ��م��ت��ه�����������م ���ض��ن��ي��ن�����ا

واآمل�������������������ن����ى واأل�����������������م ك�����������ل ح��������ر
���ض�����������وؤال ال���ده���ر اأي�����ن امل�����ض��ل��م��������ون��ا

ُت������رى ه��������ل ي���رج���ع امل���ا����ض���ي ف����اإين
ح��نينا امل��ا���ض��������ي  ل�����ذل��ك  اأذوب 

دع���������وين م�����ن اأم������������اٍن ك���������������اذب���ات
���ض��ن��ون��ا اإال  ال��������م��ن��ى  اأج�����������د  ف��ل��������م 

اأمي فل�ضطني

راأي���ُت�����������ُه ُم���ط���رًق���ا ي��ب��ك��ي ف���اأب���ك���اين
وه����اج م���ن ق��ل��ب��ي امل��ك��ل��وِم اأ���ض��ج��اين

ال ده����رك  اأن  اإال  ال��ُع��م�����ِر  زه�����رِة  يف 
ل�ضبياين ي��رث��ى  وال  ال�����ض��ي��وخ  ي��رع��ى 

اأ���ض��ى ت����ذوُب  نف�ضي  ل���ُه  ف��ك��ادت  ب��ك��ى 
ك������اأن رام�����َي�����ُه ب��ال�����ض��ه��م اأ����ض���م���اين

دن��������وت م���ن���ه اأُح�����اك�����ي�����ه واأ������ض�����األ�����ُه
ع�����ّل��ي اأُوا����ض���ي ج����راح امل��ث��ق��ل ال��ع��اين
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على ي��دل  ا�ضمي  ق��ال  اأ�ضمك  ما  �ضاألُت 
م��ع��ن��ى غ��ري��ٍب ع��ل��ى م��ث��ل��ي اأن����ا ه��اين

ُي��ل��ِه��ُم��������ُه اهلل  ك������اأن  ال����ُغ����الم  ح���ك���ى 
���ض��ل��ي��م��ان اأو  ���ض��ب��ًي��ا  ي��ح��ي��ي  اإل����ه����ام 

عجًبا ق�ضًة  فا�ضمع  ع��ُم  ي��ا  ��اأت  ���ضِ اإن 
وال���داين للقا�ضي  ُع��ِرف��ت  ت��ك��ن  واإن 

ل��ه ح���ي���اة  ال  ُغ�������ض���ٌن  اإين  َع������ُم  ي����ا 
ُق����ِط����ّع����ُت ِب����ال����غ���������دِر ع����ن اأ����ض���ل���ي

ف���ق���دُت روح�����ي اأُم�����ي واحل���ب���ي���َب اأب���ي
ف���ق���دُت اأه���ل���ي واأرح����ام����ي وج����رياين

لُه وُق��ل��ُت  ال��َب��اك��ي  الفتى  دم���َع  م�ضحُت 
وِوج���داين ف��ك��ري  ف��ُخ��ذ  م��ن��َك  �َضِمعُت 

ُب���ن���ي ُج���رح���ك يف ق��ل��ب��ي ي�����ض��ي��ُل دًم���ا
اأ�ضجاين اأ�ضجاك  فما  باك  �ضِ فارحم 

ُمنفرًدا االأه��ل  بعد  ع�ضت  اأن  تاأ�ضى  ال 
احل���اين ال����وال����ُد  ذاك  ل���ك  ف��ُك��ل��ن��ا 

���ض��غ��ٌف ب���ه���ا  اأٌُم  اأزواُج�������ن�������ا  وُك�������ل 
ل���ت���ف���دي���ك ب���������روٍح ق���ب���ل ُج���ث���م���اين
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ت���ه���ل���ل ال����ن����ا�����ض����ئ ال����ب����اك����ي وق���������ال
اأه��ل��ي واأوط����اين اأج���ل ي��ا ع���ُم اإين يف 

ي��ا ع��ُم اأح��ي��ي��ت م��ن ع��زم��ي وم��ن ثقتي
��ل��������ه��ا ِب�����ض��ِك��راين ه�����ب��ن��ي مي��ي��ًن��ا اأُق��ِبِ

تهني وال  ت���اأ����ض���ي  ال  ف��ل�����ض��ط��ني  اأُم������ي 
��ب��اين اإن����ا ���ض��ن��ف��دي��ك م���ن ���ض��ي��ب و���ضُ

حي ال�ضب�ب

حيي ال�ضب�اب العاملي�ن خري الكتائ�ب اأجمعي���ن
م�ن �ض�يدوا �ضرح الر�ضاد ل�ي�رف�ع�وا هلل دي��ن

م�ن ق�د اأب�وا اإال ال�ضالح فدي�تهم من م�ضلحي�ن
ال ي�ع�م�لون ل�غ��اي��ة اإال ف�الح امل��ض�ل�م�ي�ن

جاءوا ال�مال ب��ر�ضال�ة بي�ضاء من وح��ي االأمي�ن
ودعوا اإىل ال�ضي�ر الق�ومي على غرار ال�ضالف�ي��ن

ق��ض�م�ا ل�ه�م جمد اأغ�ر ف�اق م�ج�د اخل�ال�دي��ن
وم�ضى لركاب بذكره���م ندا على م�ر ال�ض�ني���ن

هي اأمت�ي خي�ر االأم�م ودرة الع��ر�س امل�ك�ي��ن
هذا الرداء من التك�ا�ض�ل واخلمول �ضتخ�لع�ي�ن
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اإن ك�ّل عزم لل��ض�ي�وخ وبال�ن�جاح لهم ن�دي��ن
ال ت�جزعي اأو تياأ�ضي عزم ال�ضب�ي�بة ال يلي��ن

يا ف�تية االإر�ض�اد ج�ند املج�د م��ضب�اح الي�قي���ن
يا خري من حمل امل�ضاع�ل لله�دى يف العامل�ي�ن

�ضريوا اإىل العلي���اء ال قرت عي��ون احل�ا�ض�دي��ن
واهلل ج���ل ي�م��دك�م بالع�ون والن�ضر املب�ي�ن

اأن�ضودة ي� من يرى

ي���ا م���ن ي����رى م���د ال��ب��ع��و���س ج��ن��اح��ه��ا
ال��ب��ه��ي��م االأل���ي���ل ال���ل���ي���ل  يف ظ��ل��م��ة 

وي������رى م���ن���اط ع���روق���ه���ا يف ن��ح��ره��ا
وامل������خ م����ن ت���ل���ك ال���ع���ظ���ام ال��ن��ح��ل

اأوداج�����ه�����ا ال������دم يف  وي������رى خ���ري���ر 
م��ت��ن��ق��ال م����ن م��ف�����ض��ل يف م��ف�����ض��ل

ام��������نن ع�����ل�����ّي ب����ت����وب����ه مت����ح����و ب��ه��ا
االأول ال����زم����ان  يف  م���ن���ي  ك�����ان  م����ا 

ببطنه��ا اجل��ن��ني  غ���ذى  و���ض��ول  وي���رى 
ب���غ���ري مت��ق��ل يف ظ��ل��م��ة االأح���������ض����اء 
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وي�������رى م����ك����ان ال����وط����ئ ب���اأق���دام���ه���ا
امل�����ض��ت��ع��ج��ل وح��ث��ي��ث��ه��ا  ����ض���ريه���ا  يف 

وي������رى وي�����ض��م��ع ح�����ض��ه��ا ه����و دون���ه���ا
يف ق�����اع ب���ح���ر م����ن م��ظ��ل��م م��ت��ه��ول

ام��������نن ع����ل����ي ب����ت����وب����ة مت����ح����و ب��ه��ا
االأول ال����زم����ان  يف  م���ن���ي  ك�����ان  م����ا 

ين قومي يع�تبني يف الدَّ

يقول املقنع الكندي:
ال����دي����ن ق���وم���ي واإمن�����ا ي��ع��ات��ب��ن��ي يف 

ح��م��ًدا تك�ضبهم  اأ���ض��ي��اء  يف  ت��دي��ن��ت 
اأ�����ض����د ب����ه م����ا ق����د اأخ����ل����وا و ���ض��ي��ع��وا

ث��غ��ور ح��ق��وق م���ا اأط����اق����وا ل��ه��ا ���ض��دا
ال���ب���اب دون��ه��ا ي��غ��ل��ق  ويف ج��ف��ن��ة م���ا 

م����ك����ل����ل����ة حل�����م�����ا م�����دف�����ق�����ة ث�������ردا
ج��ع��ل��ت��ه ع���ت���ي���ق  ن����ه����د  ف�����ر������س  ويف 

ح��ج��اًب��ا ل��ب��اب��ي ث���م اأخ���دم���ت���ه ع��ب��دا
اأب����ي ب���ن���ي  وب�����ني  ب��ي��ن��ي  ال������ذي  واإن 

وب������ني ب���ن���ي ع���م���ي مل���خ���ت���ل���ف ج���دا
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ف�����اإن اأك����ل����وا حل��م��ي وف�����رت حل��وم��ه��م
جمدا لهم  بنيت  جم��دي  ه��دم��وا  واإن 

غيوبهم ح��ف��ظ��ت  غ��ي��ب��ي  ���ض��ي��ع��وا  واإن 
ر�ضدا لهم  هويت  غيبي  ه��ووا  هم  واإن 

بي مت���ر  ب��ن��ح�����س  ط����ريا  زج������روا  واإن 
ب��ه��م �ضعدا ل��ه��م ط���ريا مت���ر  زج����رت 

ع��ل��ي��ه��م ال����ق����دمي  احل���ق���د  اأح����م����ل  وال 
احلقدا يحمل  من  القوم  رئي�س  ولي�س 

غنى ل  ت��ت��اب��ع  اإن  م����ال  ج���ل  ل��ه��م 
رف����دا اأك���ل���ف���ه���م  مل  م�����ال  ق����ل  واإن 

م�ض�مرٌة البي�ن

ق�ضيدة اعتزازا باللغة العربية، لل�ضاعر/ خالد بن حبري العنزي.
خ��ط��اب ال���ب���ي���ان  ���ض��م��ت  يف  زال  م����ا  

ق���د ك����ان ���ض��اح��ب ف��ك��رت��ي ون��دمي��ه��ا
ق�ضيدتي ح����روف  ت�����ض��ام��ره  ج�����اءت  

ي�����ا ���ض��اح��ب��ي خ��ف��ف ف��ف��ك��ري م��ت��ع��ٌب
اأي�����������ٌه  ���ض�����م��رَي ن������زار ه�����اك ه��وي��ت��ي

ال ت�����ل�����ت��ف��ت ل��ل��م��وت ج��ئ��ت��ك ���ض��اع��را
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ال��ّظ��م��ا ي��ق��ل��ق��ك  ب����ات  اإن  ت�����ب��ت��ئ�����س  ال 
غيابنا ع��ن��ك  ط���ال  اإن  ت�بتئ�س  ال  

مطية ����ض���ار  ال��ل��ح��ن  م���ا  اإذا  ح�����ت��ى  
ف��ج��را �ضادقا ت��ع��ود  ���ض��وف  ف��ال�����ض��اد 

ُي����خ����اُف ن�����ض��وُب��ه وال�����������ض���اد ن���ه���ٌر ال 
ل��ق��ل��وب��ن��ا وارٌف  ظ�������ٌل  وال�����������ض�������اد 

ت�ضوبها اخل���ط���وُب  ف���ال  اخل���ل���ود  ل��غ��ُة 
ح�����ت��ى ول����و وق����ف ال���ق���ري���ب مل��ك��ره��ا

ق���ول���وا مل���ن و���ض��ع��وا ال���رط���ان���ِة م���ب���داأً
م�������ن  ي�����ض��ت��ك��ي وي��ع��ي��ُب ل�����وَن اإه���اب���ه

جمعنا ن�����ادي  و  ل��غ��ت��ي  اأي�����ا  ق�������وم���ي  
ف���������اإذا اأردن���������ا يف ال����وج����وِد م���ن���ارَة

وع�������ل���ى  ال�����ض��ف��اه امل��ط��ب��ق��ات ع��ت��اُب
وال�������ي�������وم  م���ن و����ض���ٍل ل��ه��ا ي���رت���اُب

ت�����������ض�������دو ول�������ك���ن م����ا اأط�������ل ج������واُب
ت�����ل�����ك  ال�����م��الم��ُة م���ا ل��ه��ا اأ���ض��ب��اُب

وم���������ن  امل����الم����ح ت���ع���رف االأع��������راب
ف�����ي خ�����اف��ق��ي حل���ن احل����ي����اَةِ م����ذاُب
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���ض��ح��اُب ي������دّي  اأت����ي����ت ويف  ف�������اأن�������ا  
ل�����ن ي�����وه��ن ال��ف��ج��ر ال�����ض��ن��ي غ��ي��اُب

���ض��ب��اُب احل���دي���ث  ���ض��رف  يف  ح���ل  اأو 
���ض�����ه�����دت ب���������ذاك م��������اآذٌن وق���ب���اُب

ي��ن�����ض��اُب امل������دى  ع���ل���ى  ت������راه  م�������ا  اأو 
وك���������ت����اُب ت�������������الوٌة  و  وع���������ب���������ادٌة 

م���������ادام ي�����ح��ر���س ل��ي��َل��ه��ا امل����ح����راُب
خ��������ض��ر ال����ع����داُة اخل���ائ���ن���ون وخ���اب���وا

م���ا ط����ار َم����ْع ����ض���رِب احل���م���ام غ����راُب
ف�����ل��دى  ج��م��ي��ع اخل���ل���ق ل��ي�����س ي��ه��اُب

اآم�������ال�������ن�������ا اأّن�����������ا ن�������������وؤوُب رح������اُب
ف�����ل�����ن�����ا ل�����ظ�����ل��ك ع��������ودٌة واإي��������اُب
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مــن القـــ�ئل؟

احلكماء،  اأق����وال  م��ن  �شيًئا  تعر�ض  ثقافية  ف��ق��رة  القائل؟"  "من 
والعلماء، وال�شخ�شيات البارزة، وت�شاأل عن قائليها.

بهم،  التعريف  مع  ال��ق��ادة،  وحكم  الأق���وال،  درر  لعر�ض  حماولة  فهي 
والتذكري ب�شريهم.
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من القائل: 

بالتفاهم. واإمنا  باحلرب  ال�ضالم  على  نح�ضل  ال  • نحن 
القائل: عامل يف الفيزياء النظرية. ولد باأملانيا ودر�س بها وب�ضوي�ضرا 
وح�ضل على اجلن�ضية ال�ضوي�ضرية. ونال الدكتوراه من جامعة زيورخ عام 
باجلن�ضية  جتن�س  القيمة..  لبحوثه  عاملية  �ضهرة  اكت�ضب  )1905م(.. 
االأملانية مرة اأخرى.. اأخرج النظرية الن�ضبية العامة على اأ�ض�س ريا�ضية 
لبحوثه  )1921م(  عام  الفيزياء  يف  نوبل  جائزة  نال  )1916م(.  عام 
اأملانيا  يف  احلكم  هتلر  توىل  وعندما  �ضوئية"،  "الكهرو  ظاهرة  على 
�ضنة )1933م(، �ضودرت ممتلكاته ورحل اإىل الواليات املتحدة وجتن�س 
باجلن�ضية االأمريكية )1940م( وا�ضتقر فيها؛ فراًرا بنف�ضه من احلكم 
الع�ضور. تويف عام  العامل يف خمتلف  اأعظم عباقرة  اأحد  النازي. يعد 

)1955م(، وهو يف ال�ضاد�ضة وال�ضبعني من عمره.. فمن هو؟ 
اجلواب: اآين�ضتاين.
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من القائل:
م��ع��ات��ًب��ا االأم��������ور  ك����ل  يف  ك���ن���ت  اإذا 

ت��ع��ات��ب��ه ال  ال�����ذي  ت��ل��ق  ���ض��دي��ق��ك مل 
ف��اإن��ه اأخ�����اك  اأو ���ض��ل  ف��ع�����س واح������ًدا 

م�����ق�����ارف ذن�������ب م�������رة وجم���ان���ب���ة
ا: وقال اأي�ضً

اأع����م����ى ي���ق���ود ب�������ض���رًيا ال اأب������ا ل��ك��م
تهديه العميان  ك��ان��ت  م��ن  ي�ضل  ق��د 

ا: وقال اأي�ضً
عا�ضقة احل���ى  لبع�س  اأذن����ى  ق���وم  ي��ا 

اأح��ي��اًن��ا ال��ع��ني  ق��ب��ل  ت��ع�����ض��ق  واالأذن 
لهم ت��ه��ذي؟ فقلت  ت��رى  ال  ق��ال��وا مب��ن 

كانا م��ا  ال��ق��ل��ب  ت��وف��ى  ك��ال��ع��ني  االأذن 
القائل: �ضاعر خم�ضرم من الكبار، فار�ضي االأ�ضل، فقد ب�ضره. 
ويكاد  بها.  مير  ما  كل  ذاكرته  وا�ضتوعبت  حفظه  وا�ضتد  خياله،  فقوى 
يجمع الدار�ضون على اأن عاهة العمى عنده كانت مبعًثا لنبوغه الفكري. 
وعرف عن هذا ال�ضاعر هجاوؤه الالذع، ولقد جلب عليه ل�ضانه م�ضاكل 
اأودت بحياته. فلقد مات بعد عقوبة جلد ب�ضبب هجائه اخلليفة املهدي. 

هل تعرفني ا�ضم �ضاحب هذه االأقوال؟  
اجلواب: ب�ضار بن برد.
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من القائل: 

- اإذا كان اآدم يحرث وحواء تغزل فمن يربي االأبناء؟
- تقلق املراأة على امل�ضتقبل حتى جتد عري�ًضا.. يف حني اأن الرجل 

ال يقلق على امل�ضتقبل اإال بعد اأن يجد زوجة!
- احلياء، جمال يف املراأة.. وف�ضيلة يف الرجل. 

- النجاح يغطي عورات كثرية.
القائل: كاتب م�ضرحي بريطاين.. ا�ضتهر ب�ضراحته ولذاعة قلمه 
يوؤلف  العملية  حياته  بداأ  وجمال�ضه..  اأحاديثه  ويف  كتاباته  يف  ول�ضانه 
زاخرة  طويلة  حياة  عا�س  واملو�ضيقى:  االأدب  عن  واملقاالت  الروايات 
اخلالدة  ورائعته  وكيلوباترا،  قي�ضر  م�ضرحياته:  اأ�ضهر  من  باالإنتاج. 
هل  )1925م(.  عام  لالآداب  نوبل  جائزة  على  ح�ضل  دارك".  "جان 

تعرفني ا�ضم �ضاحب هذه االأقوال؟ 
اجلواب: برنارد �ضو.
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من القائل: 

- اإن معظم الرجال العظام �ضنعتهم الن�ضاء.
- اأهل االأدب اأهل التعب.

يف  كثرًيا  واأهمل  بورجوازية  اأ�ضرة  يف  ولد  فرن�ضي  روائي  القائل: 
االأدبي. ق�ضى حياته يف  التاأليف  اإىل  لكنه اجته  القانون،  در�س  �ضباه، 
له  بوؤ�ضه وديونه..  عمل م�ضتمر ون�ضاط جم. وعا�س مع ذلك غارًقا يف 
جمموعة روايات وق�ض�س ق�ضرية بعنوان "الكوميديا االإن�ضانية" ي�ضف 
"اأوجيني  املجموعة  هذه  اأ�ضهر  من  فئاته.  بكل  الفرن�ضي  املجتمع  فيها 
مبا  واحلزن،  الوعظ  اإىل  وميله  املهمل  اأ�ضلوبه  يعو�س  كان  جرانديه". 
امتاز به من قوة املالحظة وحدة اخليال، وامليل اإىل ال�ضخرية الالذعة. 
هذا  ا�ضم  ما  ترى  عمره..  من  اخلم�ضني  يف  وهو  )1850م(  �ضنة  تويف 

القائل؟ 
اجلواب: بلزاك.
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من القائل: 
- اإن بيًتا يخلو من كتاب هو بيت بال روح.

- الب�ضر يقللون من قيمة ما ال ي�ضتطيعون فهمه.
- جمال املراأة كالوردة... �ضريعة املوت.

- احلياة بال فائدة موت م�ضبق.
- ال�ضخ�س امل�ضرع يبحث عن الباب، ومير من اأمامه.

القائل: �ضاعر وكاتب م�ضرحي وروائي اأملاين.. ظهرت عبقريته يف 
القانون، واطلع على  ال�ضواء. در�س  ميادين �ضتى يف االأدب والعلم على 
وتاأثر  لها.  وحتم�س  اأملانيا،  يف  الو�ضطى  القرون  واأدب  �ضك�ضبري  اأعمال 
يف بداية حياته بكثري من الفال�ضفة، اأمثال رو�ضو و�ضبينوزا. كما در�س 
النبات واحليوان واأخرج بحوًثا يف علم االأحياء الذي ظل ميار�ضه طوال 
حياته. اهتم بكتاباته العلمية اهتمامه بكتاباته االأدبية وظل يوؤلف ال�ضعر 
واالأدب حتى نهاية حياته. كان يجيد الر�ضم واملو�ضيقى ويعرف الفرن�ضية 
يف  ماهًرا  كان  والعربية.  واليونانية  والالتينية  واالإيطالية  واالإنكليزية 
ركوب اخليل وال�ضباحة والتزحلق على اجلليد، وزاول التمثيل يف �ضبابه، 
واهتم يف فرتات من حياته بالالهوت والطب وعلم االآثار، وحرر جمالت 
اأدبية وفنية وعلمية عدة. حاول اأن يجعل حياته مثاًل حم�ضو�ًضا الإمكانات 
االإن�ضان الكاملة، وجنح يف ذلك اأكرث من اأي اإن�ضان اآخر. تقع موؤلفاته 
يف نحو )140( جملًدا. وهو يعد بحق اأعظم اأدباء اأملانيا.. ترى من هو 

�ضاحب هذه االأقوال؟ 
اجلواب: جوته.
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من القائل: 

- احلاجة اأم االخرتاع.
االأدب  يف  �ضاخر  كاتب  اأع��ظ��م  يعد  اإنكليزي..  م��وؤل��ف  القائل: 
حياته  معظم  ق�ضى  لكنه  اأيرلندا،  يف  ول��د  االإط���الق.  على  االإنكليزي 
اأعماله  اأ�ضهر  وال�ضيا�ضة.  االأدب  مكانه يف عامل  اأخذ  اإنكلرتا، حيث  يف 
"رحالت جيلفر" )1726م(. التي اأرخى فيها العنان لقلمه يف ال�ضخرية 
يف  وهمية  اأ�ضفاًرا  حتكي  التي  اخليالية  الق�ضة  وهي  الب�ضري،  باخللق 
اأ�ضيب  ودهاوؤهم.  الب�ضر  تتجلى وح�ضية  والعمالقة، حيث  االأقزام  بالد 
باجلنون يف اأواخر حياته، وتويف �ضنة )1745م(.. ترى ما ا�ضم �ضاحب 

هذا القول؟
اجلواب: جوناثان �ضويفت.
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من القائل: 

- لقد �ضهدت مائة زحف اأو نحوها، وما يف بدين مو�ضع اإال وفيه 
�ضربة �ضيف اأو طعنة رمح اأو رمية �ضهم .. ثم هاأنذا اأموت على فرا�ضي 

حتف اأنفى كما متوت البعري، فال نامت اأعني اجلبناء!
القائل: من اأ�ضهر قادة العرب، واأح�ضنهم بالء يف حروب االإ�ضالم 
احلديبية  بعد  طلحة  بن  وعثمان  العا�س  بن  عمرو  مع  وف��د  االأوىل.. 
قاد  اأحد،  بعد غزوة  واأ�ضلموا. ذاع �ضيته  املدينة  ملسو هيلع هللا ىلص يف  الر�ضول  على 
انت�ضر  التي  الريموك  معركة  اأ�ضهرها  فيها.  وانت�ضر  كثرية  معارك 
فيها على البيزنطيني. يقال: اإن هذا القائد العربي، اأمره عجب!! قاتل 
�ضد امل�ضلمني يوم "اأحد" وقاتل مع امل�ضلمني بقية االأيام!! لقبه الر�ضول 

الكرمي �ضيف اهلل. تويف يف حم�س �ضنة )641م(.. فمن هو القائل؟ 
اجلواب: خالد بن الوليد – ر�ضي اهلل عنه -.
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من القائل: 

- لو �ضئل اأهل القبور عن �ضبب موتهم لقالوا، التخمة؟
ينت�ضب  والتي  خ��وارزم  مدن  باإحدى  ولد  ومف�ضر..  لغوي  القائل: 
اإىل  وخا�ضة  عدة  اأماكن  اإىل  ورحل  اجلرجانية  بعا�ضمتها  ومات  اإليها 
مكة، حيث ق�ضى زمًنا و�ضّمي "جار اهلل". ورغم فار�ضيته اأحب العربية 
"اأ�ضا�س  موؤلفاته  اأ�ضهر  من  و�ضرفها.  نحوها  يف  وكتب  فيها  وتبحر 
ديوانا  له  و"الق�ضطا�س".  االأدب"،  و"مقدمة  و"املف�ضل"  البالغة" 
�ضعر، ونرث، ومقامات. ا�ضنت �ضنة جديدة يف و�ضع املعاجم اللغوية لتلتزم 
حقائق  عن  "الك�ضاف  كتابه  �ضادف  كلًيا.  التزاًما  االأبجدي  الرتتيب 
التنزيل" جناًحا كبرًيا، ويعد اأثره اخلالد، وقد تاأثر به كل املف�ضرين من 
بعده، على الرغم من معار�ضة البع�س له.. تويف عام )1144م(.. ترى 

ما ا�ضم �ضاحب هذا القول؟ 
اجلواب: الزخم�ضري.
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من القائل: 

- اإن البرتول لي�س باأغلى من الدم العربي.
طيبة  خ�ضال  عنه  عرفت  خليجية..  عربية  دولة  رئي�س  القائل: 
م�ضرفة  مواقف  العربية  ال��دول  من  االأ�ضقاء  مع  وق��ف  فلطاملا  كثرية، 
يذكرها اجلميع، ويف حرب اأكتوبر )1973م(، وعندما ا�ضتخدم �ضالح 
الفقرة.  مو�ضوع هذه  ال�ضهرية،  عبارته  قال  الغرب،  دول  البرتول �ضد 
و�ضاعر،  كاتب  فهو  وريا�ضية،  ثقافية  اهتمامات  العربي  الزعيم  ولهذا 
عا�ضق للرتاث ال�ضعبي، خا�ضة �ضباق الهجن وريا�ضة ال�ضيد بال�ضقور. 
"ريا�ضة  بعنوان  كتاب  وهو  العربية،  املكتبة  يف  املثال  ن��ادر  كتاب  وله 
الزعيم خبرًيا يف  ويعد هذا  بال�ضقور" �ضدر عام )1976م(.  ال�ضيد 
هذه الريا�ضة العربية العريقة من حيث اأ�ضولها وفنونها واآدابها. كما يعد 
)�ضيخنا( مرجًعا مهًما يف هذا النوع من الريا�ضيات العربية االأ�ضيلة. 
وهو يعدها تراًثا �ضعبًيا يجب املحافظة عليه والعناية به وت�ضجيع االأبناء 
على ممار�ضته حتى ينتقل من جيل اإىل جيل. ترى من هو �ضاحب هذا 

القول؟ 
اجلواب: زايد بن �ضلطان اآل نهيان. 
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من القائل: 

- الرجل ال�ضعيف هو من يتزوج عن حب.
- �ضر النكد اأن يتاح لك فراغ من الوقت لتفكر: اأاأنت �ضعيد اأم ال؟ 
القائل: كاتب اإنكليزي، من اأبرز ال�ضخ�ضيات االأدبية يف اإنكلرتا، 
اأ�ضماها  �ضاخرة  بق�ضيدة  حياته  بداأ  ع�ضر،  الثامن  القرن  يف  خا�ضة 
االأدبية،  املقاالت  من  ب�ضل�ضلة  اأعقبها  ثم  )1738م(،  �ضنة  "لندن" 
بف�ضل  ومكانته  �ضهرته  دعمت  )1750م(.  �ضدرت  جمموعة  اأ�ضهرها 
كان  وقد  �ضنة )1755م(.  االإنكليزية  للغة  الذي جمعه  القامو�س  ظهور 
حمدًثا لبًقا وا�ضع االطالع، ترك اأثًرا كبرًيا يف جمتمع ع�ضره. وكان االآمر 
الناهي يف الق�ضايا االأدبية يف ع�ضره.. كما كان الآرائه ال�ضائبة النزيهة 
اأثر كبري يف بلورة الذوق االأدبي يف ذلك احلني. من اأ�ضهر موؤلفاته "حياة 
ال�ضعراء" الذي يحوي نقًدا بارًعا يلقي �ضوًءا على موؤلفات كبار ال�ضعراء 
االإجنليز الذين تناولهم البحث. تويف هذا الكتاب عام )1784م(.. هل 

تعرف ا�ضم �ضاحب هذه االأقوال؟ 
اجلواب: �ضمويل جون�ضون.
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من القائل: 

- �ضاأل املمكن، امل�ضتحيل، اأين تقيم؟ فاأجابه: يف اأحالم العاجز. 
اأعماله  امتازت  العاملي.  االأدب  اأعالم  من  هندي  �ضاعر  القائل: 
اأما  الق�ضرية..  والق�ض�س  الروايات  من  عدد  له  والتدين،  بالوطنية 
التي  جناىل"  "جيتا  ال�ضعرية  جمموعته  خا�ضة  �ضهرة.  فاأكرث  �ضعره 
اأب��ًدا عن  تتخل  "ال  لعام )1913م(:  االآداب  نوبل يف  منح عنها جائزة 
حريتك العقلية �ضواء ل�ضديق اأو لعدو، ودع نوافذ عقلك دائًما متحررة 
فالتع�ضب يق�ضي باملوت على العقل واالإن�ضان". اإنه حار�س ال�ضرق، رجل 
الهند االأعظم، اأعظم من اأجنبت الهند.. هذه االألقاب وغريها، اأطلقها 
لو�ضف  متوا�ضعة  ونهرو يف حماولة  اأمثال غاندي  عليه عظماء ع�ضره 

عبقرية واإن�ضانية هذا ال�ضاعر.. هل تعرف ا�ضم �ضاحب هذا القول؟ 
اجلواب: طاغور.
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من القائل: 

- اأ�ضقى الوالة من �ضقيت به رعيته. 
- ثالثة يثبنت لك الود يف �ضدر اأخيك: اأن تبداأه بال�ضالم، وتو�ضع 

له يف املجل�س، وتدعوه باأحب االأ�ضماء اإليه. 
- علموا اأوالدكم ال�ضباحة والفرو�ضية وما �ضار من املثل وما ح�ضن 

من ال�ضعر. 
- متى ا�ضتعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا.

القائل: هو اأحد اخللفاء الرا�ضدين، اأول من لقب باأمري املوؤمنني، 
ال�ضا�ضانية  االإم��رباط��وري��ت��ني  االإ���ض��الم��ي��ة  اجليو�س  فتحت  اأي��ام��ه  يف 
الدين،  اأحكام  تطبيق  يف  والت�ضدد  واحلزم  بالعدل  عرف  والبيزنطية، 
ومما يحكى عن عدله، اأنه جاء اإليه رجل من م�ضر م�ضتظلًما وقال: يا 
�ضاأنك؟  ما  له )اخلليفة(:  فقال  العائذ بك،  املوؤمنني! هذا مكان  اأمري 
قال: �ضابقت ولد عمرو بن العا�س مب�ضر ف�ضبقته فجعل يعنفني ب�ضوطه 
اأقدم عليك،  اأن  اأباه ذلك فحب�ضني خ�ضية  اأنا ابن االأمري، وبلغ  ويقول: 
فكتب )اخلليفة العادل( اإىل عمرو، اإذا جاءك كتابي هذا فاأ�ضهد املو�ضم 
اأنت وابنك، فلما قدم عمرو وابنه دفع الدرة اإىل امل�ضري وقال: ا�ضربه 
كما �ضربك، فجعل امل�ضري ي�ضربه )واخلليفة الرا�ضد( يقول: ا�ضرب 
ابن االأمري، ا�ضرب ابن االأمري، اأخذ يرددها حتى قال امل�ضري: يا اأمري 
املوؤمنني! قد ا�ضتعدت منه فقال )اخلليفة( واأ�ضار اإىل عمرو: �ضعها على 
�ضلعته، فقال امل�ضري: يا اأمري املوؤمنني: اإمنا اأ�ضرب من �ضربني، فقال: 
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ملا  فعلت  لو  فواهلل  �ضئت  اإن  فا�ضربه  و�ضلطانه  اأبيه  بقوة  �ضربك  اإمنا 
منعك اأحد منه، حتى تكون اأنت الذي تتربع بالكف عنه.. ثم قال: يا ابن 

العا�س! "متى ا�ضتعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا". 
اجلواب: عمر بن اخلطاب – ر�ضي اهلل عنه -. 
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من القائل: 

- جي�س بال اأ�ضلحة خري من جي�س بال �ضحافة. 
االأعلى  والقائد  اإ�ضبانيا  ديكتاتور  هو  اإ�ضباين.  ج��رنال  القائل: 
 )17( يوم  االإ�ضبانية  مراك�س  يف  اأعلن  1975م(.   -  1939( جلي�ضها 
يوليو )1936م( الثورة على احلكم اجلمهوري يف بالده، م�ضرًما بذلك 
نار احلرب االأهلية. اأدى انت�ضاره عام )1939م( اإىل اإقامة ديكتاتورية 
احلرب  خالل  بالده  حياد  على  حافظ  فا�ض�ضتًيا.  حكًما  البالد  حكمت 
ا�ضم  تعرفني  هل  لل�ضيوعية..  ال�ضديد  بعدائه  عرف  الثانية.  العاملية 

�ضاحب هذا القول؟ 
اجلواب: فرانكو فران�ضي�ضكو.
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من القائل: 

- ال وطن اإال مع احلرية. 
- من عرف قيمة احلق، عّز عليه اأن يراه مه�ضوًما. 

واإق��رار حقوق  احلرية  اإىل  دعا  اجتماعي عربي.  القائل: م�ضلح 
االإن�ضاين. �ضارك يف الثورة العرابية بدور حددته وجهة نظره اخلا�ضة، 
والتي عار�ضت الثورة يف بادئ االأمر. من اأهم موؤلفاته: ر�ضالة التوحيد، 
باالإمام  يلقب  احلقة.  الرتبية  وفل�ضفة  واملدنية،  العلم  بني  واالإ���ض��الم 

ال�ضيخ.. فمن هو؟ 
اجلواب: ال�ضيخ/ حممد عبده - يرحمه اهلل -.
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من القائل: 

- اأيتها احلرية! كم من اجلرائم ترتكب با�ضمك. 
القائلة: ثائرة فرن�ضية عا�ضت يف الفرتة من )1754- 1793م(. 
ت�ضبعت باملثل العليا الكال�ضيكية وفل�ضفة جان جاك رو�ضو، وجعلت من بيتها 
"اجلريونديني". واجلريونديون  �ضالوًنا الجتماع املثقفني من االأع�ضاء 
كانت هذه  الفرن�ضية.  الثورة  املعتدلني يف  هم جماعة من اجلمهوريني 
البالتري"  دى  "روالن  زوجها  على  عظيم  نفوذ  ذات  الفرن�ضية  الثائرة 
اجلريونديني.  وزارة  يف  )1792م(.  ع��ام  للداخلية  وزي��ًرا  عني  ال��ذي 
اإىل املق�ضلة  الثائرة، وقيدت  الوزارة، قب�س على هذه  وحينما �ضقطت 
زوجها  وانتحر  الفقرة،  هذه  مو�ضوع  ال�ضهرية،  مبقولتها  ت�ضيح  وهي 
ا�ضم  ما  ترى  نباأ م�ضريها..  و�ضله  باري�س حينما  كان هرب من  الذي 

القائلة؟ 
اجلواب: مانون روالن. 
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من القائل: 

- تقطع يدي وال تقطع ال�ضودان من م�ضر. 
تبدد وحدة  وال  �ضعب،  اآمال  اأن متحق  الوجود  لقوة يف  - ما كان 

اأمة. 
م�ضر  اأجل  ومن   .. )1936م(  معاهدة  وقعت  م�ضر  اأجل  من   -

اأطالبكم اليوم باإلغائها. 
القائل: زعيم �ضيا�ضي م�ضري.. ولد عام )1876م(، خدم الق�ضاء 
امل�ضري مدة طويلة، ثم دخل غمار ال�ضيا�ضة، ان�ضم اإىل الوفد امل�ضري 
اإىل  اأن ا�ضتقال من احلكومة، نفى مع زغلول  برئا�ضة �ضعد زغلول بعد 
الوفد بعد وفاة �ضعد زغلول عام  جزر �ضي�ضل )1921م(. تزعم حزب 
)1928م(  ع��ام  اأولها  ع��دة،  م��رات  ال���وزارة  رئا�ضة  ت��وىل  )1927م(. 
واآخرها عام )1950م(. وّقع املعاهد امل�ضرية الربيطانية عام )1936م( 
وفيها اعرتفت بريطانيا مب�ضر دولة م�ضتقلة ذات �ضيادة. اعتزل العمل 
ال�ضيا�ضي بعد ثورة )1952م(، وتوفى �ضنة )1965م(. هل تعرفني ا�ضم 

هذا الزعيم الوطني �ضاحب هذه االأقوال؟ 
اجلواب: م�ضطفى النحا�س - رحمه اهلل -.
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من القائل: 

- اإن اأكرب خطر يكمن يف حلظة االنت�ضار. 
- الربودة هي اأكرب مزايا الرجل املوؤهل للقيادة. 

- اجليو�س ت�ضري على بطونها. 
- الرجل نرث واملراأة �ضعره. 

- كنت اأرد بثالث، على ثالث: من قال: ال اأقدر، قلت له: حاول. 
ومن قال: ال اأعرف، قلت له: تعلم. ومن قال: م�ضتحيل! قلت له: جرب. 

- ال اأخ�ضى األف مدفع واألف جندي، بقدر ما اأخ�ضى ل�ضان �ضحفي، 
اأو مقال جريدة. 

- النجاح هو اأعظم خطيب يف العامل. 
ولد يف )15(  اإمرباطور فرن�ضا )1804 - 1815م(.  القائل: هو 
اأغ�ضط�س )1769م( يف "اأجاك�ضيو" بجزيرة كور�ضيكا. يعد اأحد اأعظم 
االأوروبية.  القارة  بفتوحاته  دوخ  الع�ضور.  جميع  يف  الع�ضكريني  القادة 
حاول احتالل رو�ضيا، لكنه ارتد عنها خائًبا عام )1812م(. تنازل عن 
ا�ضتعادة  حاول  وقد   األبا.  جزيرة  اإىل  فنفى  )1814م(،  عام  العر�س 
عام  "واترلو"  معركة  يف  هزم  لكنه  املائة،  االأي��ام  فرتة  خالل  عر�ضه 
ق�ضى  حيث  هيالنة(،  )�ضانت  جزيرة  اإىل  االإنكليز  فنفاه  )1815م(. 
�ضنوات املنفى املريرة ميلي مذكراته. ومات مبر�س ع�ضال يف )5( مايو 
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)1821م(، واأعيد جثمانه ليدفن بجوار نهر ال�ضني بباري�س.. هل عرفت 
ا�ضم �ضاحب هذه االأقوال؟ 

اجلواب: نابليون بونابرت. 
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يجـوز ول يجـوز

هذه الفقرة ميكن تقدميها �شمن اإطار تربوي اإ�شامي؛ ففيها اأحكام 
يومية تهم الطالبات.

اأن  الإذاع��ة  مقدمة  اأو  للم�شرفة  وميكن  م�شتويات  على  مق�شمة  وهي 
تختار احلكم الذي تهم الطالبات، ومبا يتنا�شب مع حالهن وفهمهن.
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- يجــوز:

- يجوز لِك اأن تكذبي يف حال االإ�ضالح بني النا�س. 

- جتوز ال�ضالة من دون و�ضوء عند التحام ال�ضفوف مع الكفار 
يف املعركة. 

- يجوز لِك اأن ت�ضلي يف اأي مكان اإذا ح�ضر وقت ال�ضالة، فقد 
جعلت االأر�س م�ضجًدا. 

- يجوز الق�ضر يف ال�ضالة يف حالة اخلوف وال�ضفر واملر�س. 

- يجوز للم�ضلم اأن يومل مبنا�ضبة الرتقية اأو نيل الوظيفة. 

- يجوز لل�ضائم تطوًعا اأن يفطر متى ي�ضاء. 

- يجوز �ضيام يوم عرفة لغري احلاج و�ضومه يكفر ال�ضنة التي قبله 
وال�ضنة التي بعده. 

- يجوز غ�ضل االأواين امللوثة بالرتاب ملا فيه من معادن وعنا�ضر 
م�ضادة للتلوث.

قيد  على  كانا  اإذا  والديه  يعتمر عن  اأو  يحج  اأن  للم�ضلم  يجوز   -
احلياة وال يقدران على احلج لعجز اأو مر�س. 

اأن  اأثناء ال�ضالة  اإذا تو�ضاأ و�ضك يف و�ضوئه يف  للم�ضلم  - يجوز 
يتابع �ضالته )ال يعيد الو�ضوء(. ال�ضك ال يزيل اليقني. 

- يجوز ملن ن�ضي اأن ي�ضمي على الطعام اأن ي�ضمي متى تذكر ذلك. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة702

�ضجود  ي�ضجد  اأن  �ضالها  التي  الركعات  عدد  ن�ضي  ملن  يجوز   -
ال�ضهو. 

اأن يق�ضيها يف وقت  اأن يقيم ال�ضالة يف وقتها  - يجوز ملن ن�ضي 
اآخر. 

اإذا عجز  القبلة  لغري  ال�ضالة  واملري�س  واملكره  للخائف  يجوز   -
عن ا�ضتقبالها نهائًيا.

- يجوز للم�ضافر على منت اإحدى و�ضائل النقل اأن ي�ضلي اأواًل جلهة 
القبلة، ثم ي�ضتمر يف �ضالته اإذا حتول اجتاه و�ضيلة النقل. 

- يجوز للم�ضلم التيمم يف حالة املر�س ال�ضديد الذي يحول دون 
ا�ضتعمال املاء.

- يجوز تربية احليوانات االأليفة يف البيت ما عدا الكلب. 

- يجوز لِك ال�ضالة واأنت تلب�ضني احلذاء اإذا كنِت قد لب�ضِته على 
طهارة. 

- يجوز اأن ت�ضافحي الكافرة اإذا مدت يدها بال�ضالم. 

- ل يجوز: 

- ال يجوز رفع اليدين يف اأثناء دعاء االإمام خالل �ضالة اجلمعة. 

- ال يجوز اأن ياأكل امل�ضلم الب�ضل اأو الثوم، ثم يذهب اإىل امل�ضجد؛ 
الأن رائحتهما موؤذية. 
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- ال يجوز اأن تدخلي امل�ضجد دون اأن ت�ضلي ركعتني حتية امل�ضجد 
حتى لو كان االإمام يخطب.

- ال يجوز االإ�ضراف يف ا�ضتعمال املاء للو�ضوء ولو كنِت على نهر. 

- ال يجوز للمراأة اأن جتهر يف ال�ضالة )اأي اأن ترفع �ضوتها(. 

- ال يجوز احللف بغري اهلل. 

فيه  يكتب  ال��ذي  ال��ورق  )وه��و  بامل�ضحف  حتلفي  اأن  يجوز  ال   -
القراآن(.

- ال يجوز العمل بالقراآن وحده وترك ال�ضنة النبوية ال�ضريفة. 

- ال يجوز عدم االإميان بالر�ضل االآخرين غري حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

- ال يجوز للم�ضلي اأن ي�ضغل باله باأفكار اأخرى تخرجه عن اخل�ضوع 
يف ال�ضالة.

- ال يجوز ال�ضوم يف عيد الفطر.

تلبية  يجب  بل  امل�ضلم،  اأخيه  دعوة  يرف�س  اأن  للم�ضلم  يجوز  ال   -
الدعوة. 

يوم  اإذا ح�ضرت �ضالة  اأعماله  ي�ضتمر يف  اأن  للم�ضلم  يجوز  ال   -
اجلمعة.

- ال يجوز ترك ال�ضالة الأي �ضبب كان. 

- ال يجوز للم�ضلم اأن يوؤذي جاره. 
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- ال يجوز للم�ضلم قطيعة الرحم.

- ال يجوز تزويج الفتاة دون ر�ضاها.

- ال يجوز لب�س ال�ضواد يف احلداد.

- ال يجوز احلنث باليمني.

- ال يجوز التنابز باالألقاب.

- ال يجوز لنا رفع �ضوتنا فوق �ضوت والدينا.

- ال يجوز للم�ضلم اأن يهجر اأخاه امل�ضلم اأكرث من ثالثة اأيام. 

- ال يجوز لك اأن ت�ضلي من دون و�ضوء اإذا مل يتوفر املاء، بل يجب 
اأن تتيممي. 

- ال يجوز لِك اأن ت�ضلي يف مكان ال ت�ضمنني طهارته.

- ال يجوز اأن متدي يدِك مل�ضافحة الكافرة.

- ال يجوز للمراأة امل�ضلمة اأن حتد على ميت اأكرث من ثالثة اأيام اإال 
على زوجها اأربعة اأ�ضهر وع�ضرة اأيام.

عندما  ال�ضعر  تنتف  اأو  والنياح  البكاء  امل�ضلمة  للمراأة  يجوز  ال   -
تفقد عزيًزا.

- ال يجوز للم�ضلم اأن ياأكل بيده الي�ضرى.

- ال يجوز اأن متري على غريِك وال تلقني ال�ضالم. 

- ال يجوز تقليد الغرب يف كل �ضيء. 
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- ال يجوز التمييز بني النا�س على اأ�ضا�س العرق اأو اجلن�س اأو اللون. 

- ال يجوز اأن نحكم على االإن�ضان من خالل مظهره اخلارجي. 

- ال يجوز اإيذاء احليوانات. 

- ال يجوز التكلم يف يف اأثناء تناول الطعام والطعام يف فمنا. 

- ال يجوز ال�ضرب من االإناء والنفخ فيه. 

- ال يجوز اأن مت�ضي بتكرب وا�ضتعالء.

- ال يجوز اأن تخلفي وعًدا قطعِته على نف�ضِك. 

- ال يجوز اأن نلوث املياه ونخرب االأ�ضجار ونوؤذي الطبيعة اجلميلة.

- ال يجوز الكذب على االأطفال للتخل�س من اأ�ضئلتهم املحرجة.

- ال يجوز رفع ال�ضوت يف اأثناء الكالم والنقا�س. 

- ال يجوز رمي القاذورات واالأ�ضياء املوؤذية يف ال�ضارع.

- ال يجوز تخريب املمتلكات العامة.

- ال يجوز قطع ال�ضارع واالإ�ضارة حمراء.
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ف��ض�ألوا اأهل الذكر

پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  النحل:  �شورة  يف  تعاىل  ق��ال 
پپ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ رب )النحل(.

يقول �شاحب التف�شري املي�شر يف هذه الآية: »وما اأر�شلنا يف ال�شابقن 
قبلك - اأيها الر�شول - اإل ر�شا من الرجال ل من املائكة، نوحي اإليهم، واإن 
كنتم - يا م�شركي قري�ض - ل ت�شدقون بذلك فا�شاألوا اأهل الكتب ال�شابقة، 
يخربونكم اأن الأنبياء كانوا ب�شًرا، اإن كنتم ل تعلمون اأنهم ب�شر. والآية عامة 
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يف كل م�شاألة من م�شائل الدين، اإذا مل يكن عند الإن�شان علم منها اأن ي�شاأل 
من يعلمها من العلماء الرا�شخن يف العلم«.

وكل هذا الكام يدل على اأهمية الفتوى، وعلو قدرها و�شاأنها يف جميع 
الأديان.

لذا.. حر�شنا على تخ�شي�ض فقرة يف جانب الفتوى، فقد قمنا بجمع 
ال�شوؤال عنها، لكي تطرح على  اأهل العلم والتي يكر  عدد من الفتاوى من 

جموع الطاب يف املدار�ض.
وقد عمدت اإىل تق�شيم هذه الفقرة اإىل ق�شمن:

الفتوى  ذكر  يعتمد على  الق�شم  املف�شلة: وهذا  الفتاوى  ق�شم  الأول: 
كاملة كما هي؛ وذلك لهدف زيادة احلجة ولغر�ض تبين الأمر كامًا فا 

يكون هناك اأي غمو�ض اأو عدم فهم.
الفتوى  بذكر  يهتم  الق�شم  وه��ذا  املخت�شرة:  الفتاوى  ق�شم  ال��ث��اين: 
خمت�شرة قدر الإمكان، مع مراعاة عدم الإخال باأي جزء منها قد يخرجها 
بحيث حافظنا على جوهر  الخت�شار  اإىل  بل عمدنا  ال�شحيح؛  عن مرادها 
لق�شر  الإطالة، وكذلك  لهدف عدم  وذلك  ال�شطر؛  تقليل عدد  الفتوى مع 
اأكر  ا لكي يت�شنى طرح  الوقت املخ�ش�ض لاإذاعة عموًما يف املدار�ض، واأي�شً

من فتوى يف وقت واحد.
لذا.. اأو�شى اأخواتي م�شرفات الإذاعات املدر�شية ب�شرورة العناية بهذه 
عند  فمثًا  واملقام؛  احل��ال  ينا�شب  مبا  الفتاوى  هذه  من  والنتقاء  الفقرة، 
قرب موعد الختبارات تطرح الفتاوى التي تبن حكم الغ�ض يف الختبارات، 
وعند قرب نهاية العام يبن حكم الحتفال بعيد براأ�ض ال�شنة.. وهكذا يتم 

انتقاء الفتاوى بعناية واهتمام.
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املف�ضلة: الفت�وى  الأول:  • الق�ضم 

حكم ال�ضهر

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني: عمن ي�ضهر وال ي�ضتطيع اأن ي�ضلي 
الفجر اإال بعد خروج الوقت فهل تقبل منه؟. 

وهو  وقتها  عن  يوؤخرها  التي  الفجر  �ضالة  اأما  ف�ضيلته:  فاأجاب 
قادر اأن ي�ضليها يف الوقت الأن باإمكانه اأن ينام مبكًرا  فاإن �ضالته هذه 
ال تقبل منه، الأن الرجل اإذا اأخر ال�ضالة عن وقتها دون عذر ثم �ضالها 
فاإنها ال تقبل منه لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من عمل عماًل لي�س عليه اأمرنا فهو 
رد« والذي يوؤخر ال�ضالة عن وقتها عمًدا بال عذر قد عمل عماًل لي�س 

عليه اأمر اهلل ور�ضوله فيكون مردود عليه. 
نام عن �ضالة  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  وقد  اأن��ام  اإين  يقول  قد  لكن 
اإذا كان  اإال  ذلك«. فنقول  لها  اإذا ذكرها ال كفارة  فلي�ضلها  ن�ضيها  اأو 
اأو  اأو يجعل عنده �ضاعة تنبهه  اأن ينام مبكًرا لي�ضتيقظ مبكًرا  باإمكانه 
لتاأخري  تعمًدا  يعد  ال�ضالة وعدم قيامه  تاأخريه  ينبهه فعن  يو�ضي من 

ال�ضالة عن وقتها فال تقبل منه. 
اأما بقية ال�ضلوات التي كان ي�ضليها يف وقتها فاإنها مقبولة. 

واإنني بهذه املنا�ضبة اأوجه كلمة وهي اأنه يجب على امل�ضلم اأن يقوم 
الأنه يف هذه احلياة  الذي ير�ضي اهلل عز وجل  الوجه  بعبادة اهلل على 
الدنيا اإمنا خلق لعبادة اهلل وال يدرى متى يفاجئه املوت فينتقل اإىل عامل 
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االآخرة اإىل دار اجلزاء التي لي�س فيها عمل كما قال الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
مات االإن�ضان ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث: �ضدقة جارية، اأو علم 

ينتفع به، اأو ولد �ضالح يدعو له«.  

واجب الأ�ضرة نحو الأبن�ء ت�ركي ال�ضالة

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - عن واجب االأ�ضرة 
نحو االأبناء تاركي ال�ضالة؟. 

فاأجاب - رحمه اهلل-: اإذا كان عندهم اأوالد ال ي�ضلون، فالواجب 
عليهم اأن يلزموهم بال�ضالة، اإما بالقول اأو االأمر واإما بال�ضرب لقوله 
يرفع  فاإنه  ال�ضرب  معهم  ينفذ  مل  فاإن  لع�ضر«  عليها  »وا�ضربوهم  ملسو هيلع هللا ىلص: 
اإلزامهم  اأجل  وفقها اهلل- من   - الدولة  امل�ضئولة يف  اإىل اجلهات  بهم 
فتارك  امللة  فاإن ذلك كفر خمرج عن  ال�ضكوت عنهم  يحل  وال  باأدائها 
ال�ضالة كافر خملد يف النار فال يجوز اإذا مات على ذلك اأن يغ�ضل اأو 

ي�ضلى عليه اأو يدفن يف مقابر امل�ضلمني.. ن�ضاأل اهلل ال�ضالمة.

العزلة ال�ضعورية

ال�ضوؤال:  هذا  العال  العبد  حممد  بن  عادل  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل 
اأ�ضتطيع  كيف  هو  وال�ضوؤال  �ضاحلة،  بيئة غري  عليَّ  فر�س  قد  �ضاب  اأنا 
اأن اأحافظ على ديني واإمياين، وما هي الواجبات الرتبوية التي عليَّ اأن 

اأحر�س  عليها يومًيا كي اأ�ضري يف تربية نف�ضي بنجاح يف هذه البيئة؟.

www.alukah.net



711 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

فاأجاب ف�ضيلته: هذا ال�ضوؤال يدل على اأن ال�ضائل ي�ضت�ضعر خطورة 
الزيغ  بالنف�س من  النجاة  على  للحر�س  اأوىل  وهذه خطوة  فيه،  هو  ما 

واتباع االأهواء.
هذه  عا�س  من  بها  يعتنى  اأن  ينبغي  التي  الرتبوية  الواجبات  اأما 

امل�ضكلة، فهي:
على  التزامها  على  النف�س  وجماهدة  الفرائ�س  على  املحافظة 

الت�ضاهل يف تاأخريها..
تكثيف الطاعات يف احلياة اليومية فمن �ضالة اإىل ذكر اإىل قراءة 
فاإن  النافعة  االأ�ضرطة  ب�ضماع  النف�س  واإ�ضغال  ال�ضرعية،  والكتب  قراآن 
القلب حينما ي�ضتغل بالطاعات ين�ضغل عن التفكري باأحوال اأهل املعا�ضي 

وعن �ضرور النف�س واأهوائها.
على ح�ضور جمال�ضهم  واملواظبة  ال�ضاحلة،  بال�ضحبة  االرتباط 
وحينما ي�ضعر املرء ب�ضعف ي�ضيبه يت�ضل بهم ويبث �ضكواه ليقفوا معه 

وليثبتوه على طريق الهداية ولي�ضربوه عن �ضلوك �ضبل الغواية.
ومفارقتهم  �ضعوريا  املعا�ضي  اأه��ل  اعتزال  على  احلر�س  ينبغي 
ج�ضدًيا كلما اأمكن فيبتعد عن جمال�س اللغو ومتابعة اأجهزة اللهو ويفر 

العبد بدينه ما ا�ضتطاع اإىل ذلك �ضبياًل..
ينبغي اأن يتحرك ال�ضاب امللتزم لالإ�ضالح يف هذه البيئة بح�ضب ما 
يطيق وحري به اأن ال يحقر من املعروف �ضيًئا، فكم من بيوت حترك فيها 

داعية �ضغري فاأ�ضلح اهلل على يديه االأم واالأخوات ثم البقية الباقية.
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بلغوا عني ولو اآية

ال�ضوؤال:  هذا  العال  العبد  حممد  بن  عادل  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل 
بع�س ال�ضباب - جزاهم اهلل خريا - حري�ضون على الدعوة ولكنك جتد 
ال  بع�ضهم  اإن  حتى  نف�ضه،  به  ي�ضلح  ما  العلم  من  عنده  لي�س  اأحدهم 
يعرف اأحكام امل�ضح على اخلفني، وهو مع ذلك يقوم بدعوة االآخرين.. 

فما ن�ضيحتكم لهوؤالء االأخوة؟.
فاأجاب ف�ضيلته: الدعوة اإىل اهلل باب وا�ضع، وال يحجر على اأحد اأن 
يدعو اإىل �ضيء يعرفه فلقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »بلغوا عني ولو اآية«، وال يلزم لتدعو 
اإىل اهلل اأن تكون قا�ضًيا اأو من اأهل الفتوى.. بل ميكن اأن يكون الداعية 
ممن يدعو اإىل ترك املنكرات اأو ممن يحبب النا�س اإىل اخلري.. هذه 
اأمور وا�ضحة جلية يعرفها اأكرث النا�س، فالداعية اإذا حترك يف دائرة ما 
يعرف فاأمر باملعروف ونهي عن املنكر الذي يعلم يقيًنا اأنه منكر، ففعله 
اأن  اإىل  اأن يتعدى ذلك  له  لي�س  م�ضكور وهو مب�ضيئة اهلل ماأجور، ولكن 

يفتي فيما ال يعلم اأو ينكر فيما لي�س مبنكر..
وال  العلم،  كل  نتعلم  حتى  الدعوة  عن  نقعد  ال  القول:  وخال�ضة 
نفرت�س يف الداعية اأن يكون عاملًا، وكذا ال يدعو مبا ال يعلم فنفرق بني 

هذا وذاك.. واهلل املوفق.
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من خطوات ال�ضيط�ن

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ عادل بن حممد العبد العال هذا ال�ضوؤال: اأنا 
�ضاب اأحب الطيبني واأخرج معهم، ولكن عندي بع�س املعا�ضي فاإذا كنت 
معهم اأطعت اهلل، واإذا خلوت بنف�ضي وقعت يف هذه الذنوب، وقد دفعني 
ذلك اإىل التفكري اجلاد باالبتعاد عنهم.. فما ن�ضيحتكم يف اتخاذ هذا 

احلل؟.
الق�ضية  ه��ذه  ح��ول  االأ���ض��ئ��ل��ة  م��ن  كثري  ت��رد  ف�ضيلته:  ف��اأج��اب 
وخال�ضتها اأن االإن�ضان ي�ضعر مع اإخوانه ال�ضاحلني باإقبال على الطاعة 
اإىل  ومال  الطاعات،  عليه  ثقلت  بنف�ضه  وانفرد  عنهم  ابتعد  اإذا  حتى 
ال�ضيئات وبع�س من ي�ضعر بهذا االأمر يتهم نف�ضه بالنفاق اأو حب الرياء، 
"خمت�ضر منهاج  كتابه  املقد�ضي يف  امل�ضاألة  فاأوعى يف هذه  ولقد جمع 
القا�ضدين" فقال رحمه اهلل:" قد يبيت الرجل مع املجتهدين، في�ضلون 
اأكرث الليل، وعادته قيام �ضاعة فيوافقهم، اأو ي�ضومون في�ضوم، ولوالهم 
ما انبعث هذا الن�ضاط فرمبا ظن ظان اأن هذا رياء، ولي�س كذلك على 
االإطالق، بل فيه تف�ضيل، وهو اأن كل موؤمن يرغب يف عبادة اهلل تعاىل، 
ولكن تعوقه العوائق وت�ضتهويه الغفلة فرمبا كانت م�ضاهدة الغري �ضبًبا 
لزوال الغفلة، ثم قال: "ويخترب اأمره باأن ميثل القوم يف مكان يراهم وال 
يرونه، فاإن راأى نف�ضه ت�ضخو بالتعبد فهو هلل، واإن مل ت�ضخ كان �ضخاوؤها 

عندهم رياء، وق�س على هذا". 
اأما احلل الذي قرره ال�ضائل فاأح�ضب اأنه مما اأوحى به ال�ضيطان 
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اإليه فاإن من و�ضو�ضة ال�ضيطان اأن ي�ضجع املرء على االبتعاد عن ال�ضاحلني 
ثم ينفرد به ويزين له ال�ضيئات حتى يغرق فيها، ويتبع ذلك البحث عن 
جمال�س اأهل الفجور الذين يفتحون له اأبواب ال�ضر ويحثونه على الولوج 

فيها، فاحلذر.. احلذر من خطوات العدو املبني..  

ل ط�عة ملخلوق يف مع�ضية اخل�لق

ال�ضوؤال:  هذا  العال  العبد  حممد  بن  عادل  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل 
لاللتزام  االآخرين  دعوة  يف  اهلل  بحمد  اجتهدت  وقد  ملتزم،  �ضاب  اأنا 
بالدين، وحينما علم والدي بذلك �ضنع عليَّ وزجرين وقال: "ال تتدخل 
اأطيعه، واأتوقف عن الدعوة  يف �ضئون غريك!" وهو يحاول منعي، فهل 

اإىل اهلل؟
فاأجاب ف�ضيلته: اإن من نظر اإىل واقع ال�ضباب يف هذه االأزمنة وما 
و�ضلوا اإليه من انحطاط وتدهور ليعلم اأن التحرك الدعوى يف �ضفوفهم 

من اأعظم الواجبات، وقد قال تعال: زب ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  
عمران:  )اآل  رب  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ڱں  ڱ 

.)104
ولعل الوالد اإمنا منع ابنه من الدعوة اإىل اهلل جلهله بحقيقة هذا 
ملن  اجلزيل  االأجر  لوالده  يبني  اأن  باالبن  حري  ولذا  العظيم،  الواجب 
دعا اإىل التزام دين اهلل، ويذكر له االأدلة من الكتاب وال�ضنة ويقراأ عليه 
فتاوى كبار العلماء يف ذلك وحثهم على الدعوة وينبغي اأن يبني االبن اأن 
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االآخرين يفرحون بذلك، ولي�س يف االأمر م�ضايقة الأحد.. فاإن مل يقتنع، 
فيمكن التوجه اإىل اإمام امل�ضجد ليقوم بدوره يف بيان اأهمية الدعوة اإىل 
اهلل، واأن ما عليه االبن من بذل ودعوة اإمنا هو جهد م�ضكور ماأجور فلعله 
الدعوى  م�ضرية  فيوا�ضل  االبن حتركه  من  في�ضتح�ضن  يقتنع  ذلك  بعد 

دون م�ضاكل منزلية تن�ضب عليه، فتعكر عليه اأيامه ولياليه..

حوار مع متع�ضب لراأيه

ال�ضوؤال:  هذا  العال  العبد  حممد  بن  عادل  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل 
هناك جمموعة اأو نوعية من االأ�ضخا�س ي�ضرون على التم�ضك باملفاهيم 
اخلاطئة، واالآراء املرجوحة، ولو حاولت معهم بجميع الو�ضائل والطرق 

ال يرتاجعون، فهل يرتكون اأم ماذا نفعل معهم؟.
فاأجاب ف�ضيلته: ال يرتكون ما دام اأنهم يتم�ضكون باأمر لي�س اأ�ضاًل 
بدعًيا يدعو اإىل هجرانهم فاالأوىل اأن ي�ضتمر معهم باحلوار، وميكن اأن 

َتتخذ اخلطوات التالية:-
- ينبغي اأن يراجع املرء نف�ضه، ويتاأكد اأن ما يعتقده الراجح واأنه 
هو  املخالف  يكون  فقد  يوؤيده،  الدليل  من  وليتثبت  كذلك،  هو  بالفعل 
املحق، والنا�ضح على خالفه، فتل�ضق به تهمة التع�ضب لراأيه من حيث 

ال ي�ضعر!!
- احلوار مع هوؤالء على انفراد لئال تاأخذهم العزة باالإثم، وتنقلب 

امل�ضاألة اإىل حماولة لك�ضب املوقف واإثبات الهزمية للمخالف وح�ضب.
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- ال يلزم اأن يظهر احلق يف جمل�س واحد، وال باأ�س بتكرار احلوار 
باالأدلة وباأ�ضلوب هادئ دون جتريح لهم اأو رميهم باأنهم متع�ضبون اأوال 
االأدلة  ذكر  �ضدورهم  �ضرح  اأ�ضباب  ومن  احلق،  اإىل  الو�ضول  يريدون 
الوا�ضحة، يف كل م�ضاألة، فيمكن دعوتهم اإىل الذهاب اإىل اأحد العلماء 
ممن له مكانة يف قلوبهم ليقوم بدوره يف بيان احلق لهم ورفع ما اأ�ضكل 

عليهم.

حكم الحتف�ل بعيد احلب

اإىل  اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء على ما ورد 
اإىل  واملحال  ربيعة،  اآل  اهلل  عبد   / امل�ضتفتي  من  العام  املفتي  �ضماحة 
وتاريخ   )  5324( برقم  العلماء  كبار  لهيئة  العامة  االأمانة  من  اللجنة 

)1420/11/3ه�(. وقد �ضاأل امل�ضتفتي �ضوؤااًل هذا ن�ضه:
فرباير  �ضهر  من  ع�ضر  ال��راب��ع  اليوم  يف  النا�س  بع�س  »يحتفل 

)2/14( من كل �ضنة ميالدية بيوم احلب )فالنتني داي(.
ويتهادون الورود احلمراء ويلب�ضون اللون االأحمر ويهنئون بع�ضهم 
وير�ضم  االأحمر  باللون  حلويات  ب�ضنع  احللويات  حمالت  بع�س  وتقوم 
التي تخ�س  ب�ضائعها  اإعالنات على  املحالت  بع�س  وتعمل  قلوب  عليها 

هذا اليوم فما هو راأيكم: 
اأواًل: االحتفال بهذا اليوم؟ 

ثانًيا: ال�ضراء من املحالت يف هذا اليوم؟ 
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ثالًثا: بيع اأ�ضحاب املحالت )غري املحتفلة ( ملن يحتفل ببع�س ما 
يهدى يف هذا اليوم؟. وجزاكم اهلل خرًيا«. 

وبعد درا�ضة اللجنة لال�ضتفتاء اأجابت باأنه دلت االأدلة ال�ضريحة 
يف  االأعياد  اأن   - االأم��ة  �ضلف  اأجمع  ذلك  وعلى   - وال�ضنة  الكتاب  من 
االأ�ضحى وما عداهما من  الفطر وعيد  اثنان فقط هما: عيد  االإ�ضالم 
االأعياد �ضواء كانت متعلقة ب�ضخ�سٍ اأو جماعة اأو َحَدٍث اأو اأي معنى من 
املعاين فهي اأعياد مبتدعة ال يجوز الأهل االإ�ضالم فعلها وال اإقرارها وال 
اإظهار الفرح بها وال االإعانة عليها ب�ضيء؛ الأن ذلك من تعدي حدود اهلل 
ومن يتعدى حدود اهلل فقد ظلم نف�ضه، واإذا ان�ضاف اإىل العيد املخرتع 
كونه من اأعياد الكفار فهذا اإثم اإىل اإثم؛ الأن يف ذلك ت�ضبًها بهم ونوع 
مواالة لهم وقد نهى اهلل �ضبحانه املوؤمنني عن الت�ضبه بهم وعن مواالتهم 
يف كتابه العزيز وثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: » من ت�ضبه بقوم فهو منهم«. 
الن�ضرانية  الوثنية  االأعياد  وعيد احلب هو من جن�س ما ذكر؛الأنه من 
فال يحل مل�ضلم يوؤمن باهلل واليوم االآخر اأن يفعله اأو اأن يقره اأو اأن يهناأ به 
بل الواجب تركه واجتنابه ا�ضتجابة هلل ور�ضوله وبعًدا عن اأ�ضباب �ضخط 
اهلل وعقوبته، كما يحرم على امل�ضلم االإعانة على هذا العيد اأو غريه من 
اأو �ضناعة  اأو �ضراء  اأو بيع  اأو �ضرب  اأكٍل  االأعياد املحرمة باأي �ضيء من 
اأو هدية اأو مرا�ضلة اأو اإعالن اأو غري ذلك الأن ذلك كله من التعاون على 

االإثم والعدوان ومع�ضية اهلل والر�ضول واهلل جل وعال يقول: زب ەئ 
ی  ی  ىئی  ىئىئ  ېئ  ۈئېئېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 

رب )املائدة: 2(.
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اأحواله  جميع  يف  وال�ضنة  بالكتاب  االعت�ضام  امل�ضلم  على  ويجب 
اأن يكون فطًنا حذًرا من  اأوقات الفنت وكرثة الف�ضاد، وعليه  ال�ضيما يف 
ال  الذين  والفا�ضقني  وال�ضالني  عليهم  املغ�ضوب  �ضالالت  يف  الوقوع 
يرجون هلل وقاًرا وال يرفعون باالإ�ضالم راأ�ًضا، وعلى امل�ضلم اأن يلجاأ اإىل 
اهلل تعاىل بطلب هدايته والثبات عليها فاإنه ال هادي اإال اهلل وال مثبت 
اإال هو �ضبحانه وباهلل التوفيق. و�ضلى اهلل على نبينا حممد واآله و�ضحبه 

و�ضلم.

متى يتوقف عمل الإن�ض�ن

عمل  يتوقف  هل   :  - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل 
االإن�ضان بظهور اأوىل العالمات الكربى، وما هي اأوىل العالمات الكربى؟.
اجلواب: اأول العالمات الكربى عند اأهل العلم خروج املهدي الذي 
يحكم النا�س بالعدل، وهو من اأهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأوالد احل�ضن من 
اأوالد فاطمة، فيخرج يف اآخر الزمان ويبايعه النا�س ويحكم النا�س بالعدل 
وميالأ االأر�س عداًل بعدما ملئت جورا، وهذا يقع عند نزول امل�ضيح، قرب 
واأول  الدجال.  خ��روج  وعند  الزمان،  اآخ��ر  يف  مرمي  ابن  امل�ضيح  ن��زول 
ال�ضالة  عليه   - عي�ضى  ن��زول  ثم  ال��دج��ال،  ثم  املهدي،  هو  العالمات 
وال�ضالم - ، ثم خروج ياأجوج وماأجوج هذه كلها متقاربة يف زمن واحد، 
اأولها املهدي ثم يليه الدجال ثم ينزل امل�ضيح ابن مرمي فيقتل الدجال 
ال�ضالة  -عليه  االأر���س  يف  موجود  وامل�ضيح  وماأجوج،  ياأجوج  يخرج  ثم 

وال�ضالم-.
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االأعمال هي  التوبة وختم على  تقبل  اإذا خرجت مل  التي  واالآيات 
ال  حينئذ  ال�ضم�س  مغربها  من  طلعت  اإذا  مغربها،  من  ال�ضم�س  طلوع 
 تقبل التوبة من التائبني، الكل يبقى على عمله، كما قال - عز وجل - : 

زب ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
ڦڄڄ رب  )االأنعام: 158(، هذا هو طلوع ال�ضم�س من مغربها، كما 

�ضحت به االأخبار عن ر�ضول اهلل - عليه ال�ضالة وال�ضالم -.

كت�بة اآي�ت القراآن على اجلدران على �ضبيل التربك

كتابة  ماحكم   :  - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل 
القراآن على اجلدار اأو تعليق اآيات من القراآن الكرمي؟

اجلواب: اأما تعليق القراآن اأو كتابته على اجلدران فلي�س من هدي 
ال�ضلف - ر�ضوان اهلل عليهم - وهذا الذي كتبه ي�ضاأل ملاذا كتبته؟ اأتريد 
اأن يقراأ؟ فاإن من املعلوم اأن اجلال�س ال يقروؤه اإال على �ضبيل الفرجة فقط 

ال يقروؤه تعبًدا.
وهل هو على �ضبيل التربك؟ فالتربك على هذا الوجه بدعة. 

اأي�ضا مل يرد  اأنه ورد فكذلك  �ضبيل احلماية؟ على  وهل هو على 
االحتماء بالقراآن على هذا الوجه.

يهتمون  النا�س ال  اأن  الغالب  فاإن  الن�ضيحة؟  �ضبيل  وهل هو على 
رب  ٿٿ  ٺ   ٺ  ٺ  زب  اآي��ة  كتب  ل��و  مثاًل  لهذا  ولن�ضرب  ب��ذل��ك، 
)احلجرات: 12(، هل اجلال�س اإذا قراأ االآية تهيب عن الغيبة ووقف؟ ثم 
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هل كل جمل�س يكون فيه غيبه؟ اإذا كان بع�س املجال�س لي�س فيها غيبة 
فما الفائدة من كتابة االآية اإذا كان اأهل املجل�س ال يهتمون بالغيبة، فاإن 
هذه االآية املكتوبة اأو املعلقة مل تنفعهم على كل حال، يكفينا يف هذا اأن 
اأو كتابته على اجلدران لي�س  نقول تعليق القراآن الكرمي على اجلدران 
من هدي ال�ضلف ال�ضالح ولن ي�ضلح اآخر هذه االأمة اإال ما اأ�ضلح اأولها. 

مدى �ضحة عب�رة: اأنتم خلف�ء اهلل يف اأر�ضه

�ُضئلت اللجنة الدائمة يف ال�ضعودية عن حكم قول: اأنتم خلفاء اهلل 
يف اأر�ضه؟

الأن اهلل  معناه؛  التعبري غري �ضحيح من جهة  باأن؛ هذا  فاأجابت 
تعاىل هو اخلالق لكل �ضيء، املالك له، ومل يغب عن خلقه ملكه، حتى 
يتخذ خليفة عنه يف اأر�ضه، واإمنا يجعل اهلل بع�س النا�س خلفاء لبع�س 
اأمة جعل غريها خليفة منها  اأو  اأو جماعة  يف االأر�س، فكلما هلك فرد 

يخلفها يف عمارة االأر�س، كما قال تعاىل: زب مب ىب يب  جت 
)االأنعام(،  رب  حجمج  يث  ىث  مث   جث  يت  ىت  مت  خت  حت 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  زب  ت��ع��اىل:  وق��ال 
ۇئ   وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى 
ٻ  ٻ  ٱ  زب  وق����ال:  )االأع��������راف(،  رب  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
من  نوًعا  اأي:  30(؛  )البقرة:  رب  پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

اخللق يخلف من كان قبلهم من خملوقاته.
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قول اهلل غري م�دي

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - : عن حكم قول: 
اهلل غري مادي؟

مثل هذا  الأن اخلو�س يف  منكر؛  قول  م��ادي  ب��اأن اهلل غري  القول 
بدعة منكرة، فاهلل تعاىل لي�س كمثله �ضيء، وهو االأول اخلالق لكل �ضيء، 
وهذا �ضبيه ب�ضوؤال امل�ضركني للنبي -عليه ال�ضالة وال�ضالم-، هل اهلل 
من ذهب،اأو من ف�ضة اأو من كذا وكذا؟ وكل هذا حرام ال يجوز ال�ضوؤال 

عنه، وجوابه يف كتاب اهلل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  رب )االإخال�س(.

حكم قول بع�ص الن��ص: اهلل ي�ض�أل عن ح�لك

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - :عن حكم قول: 
اهلل ي�ضاأل عن حالك؟

فاأجاب باأن؛ هذه العبارة: )اهلل ي�ضاأل عن حالك(، ال جتوز؛ الأنه 
توهم اأن اهلل تعاىل يجهل االأمر فيحتاج اإىل اأن ي�ضاأل، وهذا من املعلوم 
اأنه اأمر منكر عظيم، والقائل ال يريد هذا يف الواقع ال يريد اأن اهلل يخفى 

عليه �ضيء، ويحتاج اإىل �ضوؤال. 
املعنى،  ه��ذا  توهم  اأو  املعنى،  ه��ذا  تفيد  قد  العبارة  ه��ذه  لكن 
يحتفي  اأن  اهلل  )اأ�ضاأل  تقول:  باأن  وا�ضتبدالها  عنها،  العدول  فالواجب 

بك(، )واأن يلطف بك(، وما اأ�ضبهها.
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 و�ضف الع��ضي ب�أنه 
بعيد عن الهداية اأو بعيد عن اجلنة

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - :عن حكم و�ضف 
العا�ضي باأنه بعيد عن الهداية اأو بعيد عن اجلنة؟

هذا ال يجوز الأنه من باب التال على اهلل - عز وجل -، وقد ثبت 
يف ال�ضحيح: اأن رجاًل كان م�ضرًفا على نف�ضه، وكان مير به رجل اآخر، 
فيقول: اهلل ال يغفر اهلل لفالن، فقال اهلل - عز وجل - : »من ذا الذي 
يتاأىل على اأن ال اأغفر لفالن قد غفرت له، واأحبطت عملك« رواه م�ضلم. 
وال يجوز لالإن�ضان اأن ي�ضتبعد رحمة اهلل - عز وجل -، كم من اإن�ضان قد 
بلغ يف الكفر مبلًغا عظيًما، ثم هداه اهلل ف�ضار من االأئمة الذين يهدون 
باأمر اهلل - عز وجل -، والواجب على من قال ذلك اأن يتوب اإىل اهلل، 

حيث يندم على ما فعل، ويعزم على اأن ال يعود يف امل�ضتقبل.

 حكم جتن�ص امل�ضلم بجن�ضية 
دولة حكومته� ك�فرة

كثري  ال�����ض��وؤال:  ه��ذا  ال�ضعودية  يف  ال��دائ��م��ة  اللجنة  �ضئلت  ���س: 
وكذلك  االإقامة،  ينوون  الديار  هذه  اإىل  يقدمون  الذين  امل�ضلمني  من 
باأنها  علًما  ذلك؟  لهم  يجوز  فهل  االأمريكية،  اجلن�ضية  على  يح�ضلون 
ديار كفر و�ضرك وانحالل .. فكيف يعطون والءاتهم حلكومتها بالتنازل 
فما حكم  البالد؟!  وقبول جن�ضية هذه  االإ�ضالمية  بالدهم  عن جن�ضية 
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االإ�ضالم يف ذلك؟ علًما باأنهم يربرون ذلك بن�ضر االإ�ضالم. 
اأن يتجن�س بجن�ضية بالد حكومتها كافرة؛ الأن  ج: ال يجوز مل�ضلم 
اأما  الباطل،  من  عليه  ما هم  على  واملوافقة  مواالتهم  اإىل  و�ضيلة  ذلك 

االإقامة دون اأخذ اجلن�ضية، فاالأ�ضل فيها: املنع؛ لقوله تعاىل: زب ڇ ڇ 
ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک  ک ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ   ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
من  برئ  »اأن��ا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ولقول   ،)98  -  97 )الن�ضاء:  ڻ رب 
كل م�ضلم يقيم بني امل�ضركني« رواه اأبو داود، والأحاديث اأخرى يف ذلك، 
والإجماع امل�ضلمني على وجوب الهجرة من بالد ال�ضرك اإىل بالد االإ�ضالم 
الدين بني  والب�ضرية يف  العلم  اأهل  اأقام من  لكن من  اال�ضتطاعة،  مع 
امل�ضركني الإبالغهم دين االإ�ضالم ودعوتهم اإليه، فال حرج عليه اإذا مل 

يخ�س الفتنة يف دينه، وكان يرجو التاأثري فيهم وهدايتهم. 
وباهلل التوفيق. �ضلى اهلل على نبينا حممد، واآله و�ضحبه و�ضلم.

القرتا�ص ب�لرب� ل�ضراء ال�ضكن ف�ئدة

اأوروب��ا  ل�ضكان  بالربا  االق��رتا���س  بجواز  العلم  اأه��ل  بع�س  اأفتى 
واأمريكا ل�ضراء املنازل وا�ضتندوا يف ذلك االأمرين اأن )ال�ضرورات تبيح 
امل�ضلم  بني  الربا  بجواز  احلنفية  عند  مرجوح  قول  واإىل  املحظورات( 

واحلربي. 
واحلق اأن �ضراء املنازل بال �ضك لب�س من ال�ضرورات التي ال تقوم 
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حياة امل�ضلم دونها كالطعام وال�ضراب، حتى جنيز من اأجلها اأحد ال�ضبع 
واإن  توعد اهلل من خالفها،  التي  املالية  االإ�ضالم  اأ�ضول  واأحد  املوبقات 
وال�ضنة فهو يف حال كان  الكتاب  االأدلة من  ترده عمومات  كان �ضعيًفا 
هو  الزيادة  يدفع  ومن  الفائ�س  املال  ياأخذ  الذي  امل�ضتفيد  هو  امل�ضلم 

الكافر ولي�س بالطريقة املعكو�ضة التي يف م�ضاألتنا. 

حكم تنكي�ص القراآن

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: عبداهلل اجلربين - رحمه اهلل - : ما حكم 
من يقراأ ال�ضورة يف ال�ضالة منك�ضة وال يراعي ترتيب ال�ضور املوجودة يف 
امل�ضاحف فيقراأ مثاًل يف الركعة االأوىل بعد الفاحتة �ضورة النا�س ويف 

الركعة الثانية بعد الفاحتة �ضورة الفلق؟
اأن ترتيب �ضور القراآن كان باالجتهاد  اإىل  اأكرث العلماء  ج: ذهب 
اأن  ال�ضحيح  يف  ملا  ترتيبها  اختلف  ال�ضحابة  م�ضاحف  باأن  وا�ضتدلوا 
ملسو هيلع هللا ىلص قراأ يف التهجد �ضورة البقرة ثم الن�ضاء ثم اآل عمران، فعلى  النبي 
هذا القول ال ينكر على من قدم �ضورة على �ضورة �ضواء يف ركعة اأو ركعتني 
اأو يف التالوة املطلقة، ومع ذلك فقد اأجمع امل�ضلمون بعد عهد ال�ضحابة 
على التم�ضى على الرتتيب املوجود يف امل�ضاحف وكراهة التنكي�س لها. 

حتديد الن�ضل

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: م�ضطفى مراد: حتديد الن�ضل هل يجوز؟
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فحرام،  ال��رزق  فوات  من  خوًفا  كان  اإن  الن�ضل  اجل��واب: حتديد 
اأما اإذا كان ملر�س باملراأة، اأو للقدرة على الرتبية فجائز، لكن ال يجوز 
ا�ضتعمال حبوب منع احلمل التي بها اأ�ضرار وقد كان ال�ضحابة يعزلون، 
ا�ضتئذان  فيه  ف��االأوىل  العزل  واأما  عليه،  تقا�س  العزل  مثل  و�ضيلة  وكل 

الزوجة.

خروج املني بال �ضهوة

مني  يخرج  اأغت�ضل  اأن  بعد  مراد:  ال�ضيخ: م�ضطفى  ف�ضيلة  �ُضئل 
مني اأو مذي فهل يجب على الغ�ضل؟

برد مثاًل  اأو  كاأن خرج ملر�س  �ضهوة  املني بال  اإذا خرج  اجلواب: 
اإذا  املذي  وكذا  الو�ضوء  وعليه  اجلمهور  عند  للغ�ضل  موجب  غري  فاإنه 
خرج بعد الغ�ضل �ضواء كان من اأثر اجلنابة اأم مل يكن من اأثرها، كما 
ال يجب عليه الو�ضوء اإن خرج منها املذي دون �ضهوة. وليعلم هنا اأنه لو 
اغت�ضل الرجل بعد اجلماع قبل النوم اأو البول اأو امل�ضي الكثري ثم �ضال 
منه بقية املني بال �ضهوة فاإنه يلزمه اإعادة الغ�ضل عند اجلمهور، وقال 

مالك واأبو يو�ضف: ال غ�ضل عليه.
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الغ�ضل ب�مل�ء وال�ض�بون

اأن  امل�ضلمني  بع�س  يعتقد  م��راد:  م�ضطفى  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل 
الُغ�ضل باملاء وال�ضابون ال يعد غ�ضاًل �ضحيًحا توؤدي به العبادة؟

اأو  اأن يعم املاء البدن كله باملاء وحده  اجلواب: يجزئ يف الُغ�ضل 
املاء الذي به اأثر �ضابون، فمن و�ضع ال�ضابون يف املاء اأو على اجل�ضد قبل 
الغ�ضل اأو يف اأثناءه، فغ�ضله �ضحيح جمزئ الأن املاء اأكرث من ال�ضابون، 
ويف الوقت احلا�ضر الذي ي�ضتخدم فيه ر�ضا�س املاء )الد�س( يعم البدن 
قبل الغ�ضل وبعده، اأما اإذا اغت�ضل امل�ضلم يف اإناء كبري به ماء قليل يغلب 
عليه ال�ضابون فاإنه يلزمه اأن ي�ضيب املاء املح�س )اخلال�س( على بدنه 

قبل و�ضع ال�ضابون اأو بعده.

قطع ال�ضالة لإ�ضالح الطع�م

ال�ضالة  يف  �ضرعت  ام��راأة  مراد:  م�ضطفى  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل 
فماذا  ال�ضالة  اأمتت  اإن  �ضيحرتق  اأنه  واأيقنت  الطعام  رائحة  ف�ضمت 

تفعل؟
اإن  اأنها  واأيقنت  ال�ضالة  يف  امل�ضلمة  امل��راأة  �ضرعت  اإن  اجل��واب: 
جاز  )البوتاجاز(  الغازي  املوقد  على  الطعام  �ضيحرتق  ال�ضالة  اأمتت 
لها اأن تتحرك وتتطفئ البوتاجاز اإذا كان يف مواجهة القبلة، واإال جاز 
النهي  ورد  اإذا  والأنه  الف�ضاد؛  تعاىل ال يحب  الأن اهلل  ال�ضالة  لها قطع 
عن ال�ضالة بح�ضرة طعام فمن باب اأوىل يباح قطع ال�ضالة ملنع ف�ضاد 
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وخراب.

حكم اإكرام الرجل الك�فر

حكم  ما   :  - اهلل  رحمه   - جربين  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
اإكرام الرجل الكافر؟ 

اجلواب: ورد النهي عن ذلك؛ الأنه من التول املذكور يف قوله - 
تعاىل-  زب ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ رب  )املائدة: 51(. وقد روى اأحمد عن 
"قلت لعمر اإن ل كاتبا ن�ضرانيا.  اأبي مو�ضى - ر�ضي اهلل عنه- قال: 

زب ٻ پ  اأما �ضمعت قول اهلل - تعاىل -   فقال: مالك قاتلك اهلل؟! 
قال:  دينه.  وله  كتابته  ل  قلت:   ،)51 )املائدة:  رب   پڀ  پ  پ 
اإذ  اأدنيهم  وال  اهلل،  اأذلهم  اإذ  اأعزهم  وال  اهلل،  اأهانهم  اإذ  اأكرمهم  ال 
اأق�ضاهم اهلل". رواه البيهقي؛ وعنده: فانتهرين و�ضرب فخذي وقال: 
اأخانهم اهلل...  اإذ  تاأمنهم  ال  يكتب؟  االإ�ضالم من  اأهل  "اأما وجدت يف 
اإلخ. والأحمد عن عمر: "ال ت�ضتعملوا اليهود والن�ضارى؛ فاإنهم ي�ضتحلون 

الر�ضا".
وهم  واأمانة،  اإع��زاز  "الوالية  االقت�ضاء:  يف  االإ�ضالم  �ضيخ  وقال 
يجوز  ف��ال  امل�ضلمني،  عنهم  يغني  واهلل  واخل��ي��ان��ة،  ل��ل��ذل  ي�ضتحقون 
ا�ضتعمالهم ملا فيه من اإعالئهم على امل�ضلمني، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تبداأوا 
اليهود والن�ضارى بال�ضالم، واإذا لقيتم اأحدهم يف طريق، فا�ضطروهم 

اإىل اأ�ضيقه  وقال: االإ�ضالم يعلو وال يعلى عليه".
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وكتب خالد بن الوليد - ر�ضي اهلل عنه - اإىل عمر اأن ب�ال�ضام كاتبا 
ن�ضرانيا ال يقوم خراج ال�ضام اإال به، فكتب اإليه عمر مات الن�ضراين، 

وال�ضالم. اأي: قدر موته.
الأن  الن�ضراين؛  ي�ضتكتب  "ال  قال:  مالك  عن  القا�ضم  ابن  وذكر 

الكاتب ي�ضت�ضار، فال ي�ضت�ضار الن�ضراين يف اأمر امل�ضلمني".
وعنده  املاأمون  على  دخل  الفقهاء  بع�س  اأن  الرب  عبد  ابن  وذكر 

كاتب يهودي مقرب لديه، فاأن�ضده قوله: 
اأج����ل����ه م������ن  �����ض����رف����ت  ال���������ذي  اإن 

ي���������زع����م ه�����������ذا اأن�������������ه ك��������اذب.
فخجل املاأمون واأمر باإخراج اليهودي م�ضحوبا على وجهه، واأنفذ 

عهدا اأن ال ي�ضتعان باأحد من اأهل الذمة يف �ضيء من اأعماله. 
وال  املجال�س،  يف  ت�ضديرهم  يجوز  ال  اأنه  على  الفقهاء  ن�س  وقد 
وجتر  وقوفهم  ويطال  اجلزية،  اأخذ  عند  ميتهنون  واأنهم  لهم،  القيام 

اأيديهم. واهلل اأعلم.

ي� قوة اهلل احفظيني

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن جربين - رحمه اهلل - : هل يجوز اأن 
يقول يف الدعاء: يا رحمة اهلل وفقيني، اأو يا قوة اهلل احفظيني؟ 

زب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ رب    : اجل��واب: قال اهلل - تعاىل - 
اللهم  الداعي:  اإليه بها. كقول  ا�ضاألوه وتو�ضلوا  اأي:  )االأعراف: 180(، 
اغفر ل وارحمني اإنك اأنت الغفور الرحيم. اأو تقول: يا غفور اغفر ل، 
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يكون  و�ضوؤاله  اهلل  اإىل  التو�ضل  اأن  على  دليل  وهذا  ارحمني.  رحيم  ويا 
اجلالل  ذا  بيا  »األظوا  احلديث:   ويف  نف�ضه،  بها  �ضمى  التي  باالأ�ضماء 
واالإكرام« رواه الرتمذي؛ اأي: ا�ضاألوا اهلل - تعاىل - وادعوه بهذا اال�ضم.
ويف حديث اآخر:  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ضمع رجال يدعو وهو يقول: »اللهم 
اإين اأ�ضاألك باأين اأ�ضهد اأنك اأنت اهلل ال اإله اإال اأنت، االأحد ال�ضمد، الذي 
نف�س   ملسو هيلع هللا ىلص:  والذي  النبي  فقال  اأحد.  كفوا  له  يكن  ومل  يولد،  ومل  يلد  مل 
 حممد   بيده؛ لقد �ضاأل اهلل با�ضمه االأعظم الذي اإذا �ضئل به اأعطى، واإذا 

دعي به اأجاب« رواه االإمام اأحمد.
وكل هذا دليل على اأن ال�ضوؤال والنداء يكون باأ�ضماء اهلل - تعاىل - 

كما يف قوله -تعاىل- : زب ژ ژ  ڑ ڑک کک ک گ گ گ  گ 
ڳڳ رب  )االإ�ضراء: 110(.

اأو  يا رحمة اهلل،  الرحمة بقوله:  اأو نداء  لل�ضفة  الدعاء  ومل يرد 
 يا قوة اهلل، ونحو ذلك، حيث اإن الرحمة قد تطلق على اجلنة، كقوله:  
كقوله:   امل��ط��ر،  وع��ل��ى   ،)8 )ال�����ض��ورى:  رب  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے    زب 

من  وهذه  )االأع��راف: 57(،  زب ې  ې ى ى ائ ائەئ رب  
املخلوقات. ويف احلديث: »خلق اهلل الرحمة مائة جزء...  اإلخ«. 

واأما القوة والقدرة ونحوهما فهي �ضفة هلل -تعاىل- ثابتة، وي�ضتق 
اأ�ضماء اهلل القوي العزيز القدير، ولكن ال  هلل منهما ا�ضم، فيقال: من 

تنادي ال�ضفة، واإمنا ينادى املو�ضوف با�ضمه الذي ت�ضمى به. 
واأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأعوذ بر�ضاك من �ضخطك، وبعفوك من عقوبتك« 
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رواه البيهقي؛ فهو ا�ضتعاذة من ال�ضخط والعقوبة، وطلب ل�ضدهما وهو 
الر�ضا والعفو، ولي�س فيه نداء لهذه ال�ضفة. واهلل اأعلم.

يف ذمتك، اأو بذمتي

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن جربين - رحمه اهلل - : ما حكم قول 
بع�س النا�س: يف ذمتك، اأو بذمتي هل تخل بالعقيدة؟

اجلواب: الذمة يف اللغة هي العهد وامليثاق، وقد اأمر اهلل - تعاىل - 
بالوفاء به اإذا اأ�ضيف اإىل اهلل - تعاىل - كقوله: "لك عهد اهلل وميثاقه". 
كما قال - تعاىل - : زب ڑ ک ک ک ک رب  )النحل: 91(،  
زب ڦ  ڦ ڄڄ رب )االأنعام: 152(، واأمر بالوفاء  وقال - تعاىل - : 
 به مطلقا يف قوله - تعاىل - : زب ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ رب 
عهدي  لك  وقوله:  اهلل.  عهد  لك  قوله:  يعم  وه��ذا    ،)34 االإ���ض��راء:   (

وميثاقي وذمتي، فاإن االأ�ضل وجوب الوفاء به لعموم هذه االآية.
والأن الغدر من �ضفات املنافقني، وهو نق�س العهد وعدم الوفاء به، 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأربع من كن فيه كان منافقا خال�ضا: اإذا حدث كذب، 
اآخ��ر: »يرفع لكل غادر لواء يوم  اإل��خ«. ويف حديث  واإذا عاهد غ��در...  

القيامة، يقال: هذه غدرة فالن«.
العهد  مطلق  من  واآك��د  اأ�ضد  اهلل  وذم��ة  اهلل  عهد  اإع��ط��اء  لكن؛ 
والذمة، وقد ثبت يف حديث بريدة عند م�ضلم قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »واإذا حا�ضرت 
اأهل ح�ضن ف��اأرادوا اأن جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه، فال جتعل لهم 
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ذمة اهلل وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة من معك؛ فاإنكم اإن 
واالإخفار:  نبيه«  وذمة  اهلل  ذمة  تخفروا  اأن  من  اأهون  ذممكم  تخفروا 

نق�س العهد. 
ويف حديث اآخر:  »من �ضلى الفجر يف جماعة فهو يف ذمة اهلل«  
اأي: يف عهده وجواره. ولكن الغالب عند العامة قولهم: يف ذمتي. ق�ضد 
اأرادوا اأنه يف �ضرك وما  احللف، اأو تاأكيد الكالم، فاإذا قالوا: بذمتك. 
بينك وبني ربك. ويقول اأحدهم لالآخر: "بذمتك ما فعلت كذا؟" فيقول: 
نعم، بذمتي. واإذا كان �ضادًقا فال حمذور فيه، واإال دخل يف حكم الكذب، 

ونق�س العهد الذي ذمه اهلل -تعاىل- كما ذكرنا. واهلل اأعلم.

حكم تركيب الأ�ضن�ن الذهبية

حكم  ما   :  - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
تركيب االأ�ضنان الذهبية؟

اجلواب: االأ�ضنان الذهبية ال يجوز تركيبها للرجال اإال ل�ضرورة، 
الأن الرجل يحرم عليه لب�س الذهب والتحلي به، واأما للمراأة فاإذا جرت 
عادة الن�ضاء باأن تتحلى باأ�ضنان الذهب فال حرج عليها يف ذلك، فلها اأن 
تك�ضو اأ�ضنانها ذهًبا اإذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ومل يكن 
اإ�ضراًفا، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأحل الذهب واحلرير الإناث اأمتي« رواه االإمام 
اأحمد، واإذا ماتت املراأة يف هذه احلال اأو مات الرجل وعليه �ضن ذهب 
قد لب�ضه لل�ضرورة فاإنه يخلع اإال اإذا ُخ�ضي املُثلة، يعني خ�ضي اأن تتمزق 
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اللثة فاإنه يبقى؛ وذلك اأن الذهب يعد من املال، واملال يرثه الورثة من 
بعد امليت فاإبقاوؤه على امليت ودفنه اإ�ضاعة للمال.

حدود اللحية ال�ضرعية، وحكم حلق اللحية

اأرجو من   : ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل -  �ُضئل ف�ضيلة  �س: 
حدود  هي  وما  منها،  �ضيء  اخذ  اأو  اللحية،  حلق  حكم  بيان  ف�ضيلتكم 

اللحية ال�ضرعية؟
فاإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  لر�ضول اهلل  الأنه مع�ضية  اللحية حمرم،  اجلواب: حلق 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اعفوا اللحى وُحّفوا ال�ضوارب« رواه االإمام اأحمد. والأنه 
اللحية  وحّد  وامل�ضركني..  املجو�س  اإىل هدي  املر�ضلني  خروج عن هدي 
- كما ذكره اأهل اللغة - هي �ضعر الوجه واللحيني واخلدين، مبعنى اأن 
كل ما على اخلدين وعلى اللحيني والذقن فهو من اللحية، واأخذ �ضيء 
ا، الأن الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اعفوا اللحى« رواه  منها داخل يف املع�ضية اأي�ضً
م�ضلم، و »اأرخوا اللحى« رواه م�ضلم، و »وفروا اللحى« رواه البخاري، و 
»اأوفوا اللحى« رواه م�ضلم. وهذا يدل على اأنه ال يجوز اأخذ �ضيء منها، 
اأعظم  الأنه  منها،  �ضيء  اأخذ  من  اأعظم  فاحللق  تتفاوت  املعا�ضي  لكن 

واأْبنَي خمالفة من اأخذ �ضيء منها.
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حكم قول اهلل ل يهينك

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: عبدالرحمن ال�ضحيم - حفظه اهلل - : ما 
حكم قول "اهلل ال يهينك"؟

ج: يجوز قول ذلك وال اإ�ضكال فيه؛ ِلقوله تعاىل : زب ک ک ک ک 
گگ گگ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب  )احلج: 18(.

ومفهوم االآية اأن َمن اأْكَرمه اهلل ال ُيَهان؛ الأنَّ الِعّز يف طاعة الَعِزيز 
�ضبحانه وتعاىل.

گگ  ک  ک  ک  ک  زب   : تعاىل  قوله  "ومعنى  القرطبي:   ق��ال 
َدْفع اْلَهوان  اأَحد على  َيْقِدر  َقاء والُكْفر ال  ِبال�ضَّ اأَهانه  گگ  رب اأي: َمن 
ار  عنه". وقال ابن عبا�س - رحمه اهلل - : "اإنَّ َمن َتَهاون ِبِعبادة اهلل �ضَ

اإىل النار" ا.ه�. 
ة ، واملع�ضية ذّل�ة؛ وقد جاء هذا املعنى  اعة ِعزَّ وعلى هذا فاإنَّ الطَّ

َلف. عن ال�ضَّ
ية اإىل ِعّز  قال جعفر بن حممد: "َمن اأْخَرَجه اهلل ِمن ُذّل امْلَْع�ضِ

التَّْقوى اأْغَناه اهلل ِبال َمال، واأَعّزه بال َع�ِضرَية، واآَن�َضه بال اأِني�س".
ْثل  وقال يحيى بن اأبي َكثري: "َكان ُيَقال؛ َما اأْكَرم الِعَباد اأْنُف�َضهم مِبِ

َية اهلل". ْثل َمْع�ضِ َطاَعة اهلل، وال اأَهاَن الِعَباد اأْنُف�َضهم مِبِ
ُي��ِذّل َمن  اأن  اإالَّ  َوَج��لَّ -  َعزَّ  "اأَبى اهلل -  وقال احل�ضن الب�ضري: 

اه". َع�ضَ
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عليه  وا  َع��زُّ ول��و  وه،  َفَع�ضَ عليه  "َهاُنوا  ي:  امْلََعا�ضِ اأْه��ل  يف  وق��ال 
َمهم". َلَع�ضَ

اِحب ِبْدَعة َذِليل". وقال �ضفيان بن عيينة : "ُكّل �ضَ
واهلل تعاىل اأعلم.

حكم من م�ت على غري الدين الإ�ضالمي

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن جربين - رحمه اهلل - : هل من مات من 
الن�ضارى، وهو مل ي�ضمع عن الدين االإ�ضالمي من اأهل النار؟ وما احلكم 
اإذا كان قد �ضمع اأخبارا غري �ضحيحة عن الدين االإ�ضالمي، ومات على 

حاله، ومل ي�ضلم ب�ضبب ما �ضمع؟
اأ�ضال فحكمه  اجلواب: من مل تبلغه الدعوة ومل ي�ضمع باالإ�ضالم 
اإليهم خرب  اإليهم ر�ضول، ومل ي�ضل  اأهل الفرتات الذين مل يبعث  حكم 
يف  اأحمد  فروى  االآخ��رة،  يف  يختربون  اأنهم  فيهم  وال�ضحيح  الر�ضالة، 
امل�ضند عن االأ�ضود بن �ضريع، اأن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأربعة يحتجون يوم 
القيامة، رجل اأ�ضم، ورجل اأحمق، ورجل هرم، ورجل مات يف الفرتة، 
دخلوها  فلو  النار  ادخلوا  اأن  اإليهم  فري�ضل  ليطيعن،  مواثيقهم  فياأخذ 
لكانت عليهم بردا و�ضالما« . ويف حديث عنده عن اأبي هريرة، قال يف 
�ضحب  يدخلها  مل  ومن  و�ضالما،  بردا  عليه  كانت  دخلها  »فمن  اآخ��ره: 
اإليها«. ويف م�ضند اأبي يعلى عن اأن�س - ر�ضي اهلل عنه - مرفوعا: »يوؤتى 
كلهم  الفاين،  وال�ضيخ  الفرتة  يف  مات  ومبن  وباملعتوه،  باملولود  باأربعة: 
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يتكلم بحجته، فيقول الرب تعاىل لُعُنٍق من النار. ابرز، ويقول: اإين كنت 
ادخلوا  اإليكم  نف�ضي  ر�ضول  واإين  اأنف�ضهم،  من  ر�ضال  عبادي  اإىل  اأبعث 
هذه، فيقول من كتب عليه ال�ضقاء: يا رب اأنى ندخلها، ومنها كنا نفر؟ 
ومن كتب عليه ال�ضعادة مي�ضي فيقتحم فيها م�ضرعا، فيقول اهلل تعاىل: 
اأنتم لر�ضلي اأ�ضد تكذيبا ومع�ضية، فيدخل هوؤالء اجلنة وهوؤالء النار«. 

زب ى ى   اأحاديث ذكرها ابن كثري عند قوله تعاىل:   وقد وردت فيهم 
ائ ائ ەئەئ رب  )االإ�ضراء: 15(،  وذكرها ابن القيم يف طريق 

الهجرتني يف طبقات املكلفني.
اأول ظهوره و�ضمع به اأهل  اأن دين االإ�ضالم قد انت�ضر يف  وال �ضك 
امل�ضرق واملغرب، وبلغ ما بلغه الليل والنهار، فال عذر ملن �ضمع به وعاند 
ومل يقبله، وال عذر اأي�ضا ملن �ضمع اأخبارا �ضيئة عن االإ�ضالم وامل�ضلمني 
فاإن عليه اأن يبحث وي�ضاأل، فاإذا مل يفعل مع القدرة اعترب خمال بالواجب 

عليه، واهلل اأعلم.

حكم عوام الرواف�ص الإم�مية الإثني ع�ضرية

�ُضئلت اللجنة الدائمة لالإفتاء يف ال�ضعودية هذا ال�ضوؤال: ما حكم 
علماء  بني  فرق  هناك  وهل  ؟  ع�ضرية  االإثني  االإمامية  الرواف�س  عوام 
اأي فرقة من الفرق اخلارجة عن امللة وبني اأتباعها من حيث التكفري اأو 

التف�ضيق؟
وال�ضالل،  الكفر  اأئمة  من  اإماًما  العوام  من  �ضايع  من  اجل��واب: 
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وانت�ضر ل�ضادتهم وكربائهم بغًيا وعدًوا؛ حكم له بحكمهم كفًرا وف�ضًقا؛ 
قال اهلل تعاىل: زب ٱ ٻٻ ٻٻ رب  )االأحزاب: 63(... اإىل اأن 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  زب  قال: 
ڑ ڑ ک  ک ک کگ رب  )االأحزاب: 67- 68(، واقراأ 

االآية رقم )165، 166، 167(، من �ضورة البقرة، واالآية رقم )37، 38، 
اإبراهيم،  �ضورة  رقم )21، 22( من  واالآي��ة  االأع��راف،  �ضورة  39( من 
واالآية رقم )28، 29( من �ضورة الفرقان، واالآيات رقم )62، 63، 64( 
من �ضورة الق�ض�س واالآيات رقم )31، 32، 33( من �ضورة �ضباأ، واالآيات 
رقم )20( حتى )36( من �ضورة ال�ضافات، واالآيات )47( حتى )50( 
من �ضورة غافر، وغري ذلك يف الكتاب وال�ضنة كثري؛ والأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاتل 
روؤ�ضاء امل�ضركني واأتباعهم، وكذلك فعل اأ�ضحابه ومل يفرقوا بني ال�ضادة 

واالأتباع.
وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل على نبينا حممد واآله و�ضحبه و�ضلم.

حكم الأكل من ذب�ئح الراف�ضة

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن جربين - رحمه اهلل - : يوجد يف بلدتنا 
�ضخ�س راف�ضي يعمل ق�ضاب ويح�ضره اأهل ال�ضنة كي يذبح ذبائحهم 
وكذلك هناك بع�س املطاعم تتعامل مع هذا ال�ضخ�س الراف�ضي وغريه 

من الراف�ضة الذين يعملون يف نف�س املهنة.
ذبحه؟  حكم  وما  واأمثاله؟  الراف�ضي  هذا  مع  التعامل  حكم  فما 
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وهل ذبيحته حالل اأم حرام؟ اأفتونا ماأجورين واهلل ول التوفيق.
الراف�ضة  فاإن  اأكل ذبيحته،  الراف�ضي وال  "ال يحل ذبح  اجلواب: 
ال�ضدة  يف  دائ��م��ا  طالب  اأب��ي  ب��ن  علي  ي��دع��ون  حيث  م�ضركون،  غالبا 
واأئمتهم  اأبناءه  ويدعون  وال�ضعي،  والطواف  عرفات  يف  حتى  والرخاء، 
القتل  ي�ضتحقون  االإ�ضالم  عن  وردة  �ضرك  وهذا  مرارا،  �ضمعناهم  كما 
عليها، كما يغلون يف و�ضف علي - ر�ضي اهلل عنه - ، وي�ضفونه باأو�ضاف 
اإال هلل كما �ضمعناهم يف عرفات، وهم بذلك مرتدين، حيث  ال ت�ضلح 
ال�ضر  وميلك  الغيب  ويعلم  ال��ك��ون  يف  ومت�ضرًفا  وخالًقا  رًب��ا  جعلوه 
اأن  ويزعمون  الكرمي  القراآن  يف  يطعنون  اأنهم  كما  ذلك،  ونحو  والنفع 
ال�ضحابة حرفوه وحذفوا منه اأ�ضياء كثرية تتعلق باأهل البيت واأعدائهم 
اأنهم يطعنون يف اأكابر ال�ضحابة  فال يقتدون به وال يرونه دليال . كما 
ال�ضحابة  وم�ضاهري  املوؤمنني  واأمهات  الع�ضرة  وبقية  الثالثة  كاخللفاء 
كفار  الأنهم  اأحاديثهم  يقبلون  فال  ونحوهم،  واأبي هريرة  وجابر  كاأن�س 
يف زعمهم، وال يعملون باأحاديث ال�ضحيحني اإال ما كان عن اأهل البيت، 
ويتعلقون باأحاديث مكذوبة، اأو ال دليل فيها على ما يقولون، ولكنهم مع 
ذلك ينافقون فيقولون باأل�ضنتهم ما لي�س يف قلوبهم ويخفون يف اأنف�ضهم 
ما ال يدون لك، ويقولون من ال تقية له فال دين له، فال تقبل دعواهم يف 
االإخوة وحمبة ال�ضرع... اإلخ.. فالنفاق عقيدة عندهم، كفى اهلل �ضرهم 

و�ضلى على حممد واآله و�ضحبه و�ضلم.
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خطورة دعوى التق�رب بني الأدي�ن

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: ما 
راأي ف�ضيلتكم فيما ي�ضمى بالتقريب بني االأديان كاأن يكون هناك اجتماع 
بني امل�ضلمني والن�ضارى ملحاولة تقوية الروابط بينهم، اأو بني امل�ضلمني: 

اأهل ال�ضنة والراف�ضة جزاك اهلل خرًيا؟
باأن  نقر  اأن  اإط��الًق��ا  اأن��ه ال يجوز  ب��ارك اهلل فيك  اأرى  اجل��واب: 
الن�ضارى على دين اأو اأن اليهود على دين، كلهم ال دين لهم؛ الأن دينهم 
اأبًدا، نقول:  االأديان ما نقر بهذا  االإ�ضالم، فكوننا نقول:  من�ضوخ بدين 
دين  والدين  �ضيء،  على  الن�ضارى  ولي�ضت  �ضيء  على  اليهود  لي�ضت 

زب ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  االإ�ضالم، كما قال - عز وجل - : 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  رب )اآل عمران(. اإذا كان كذلك فهل 

ميكن اأن نقارب بني حق وبني من�ضوخ؟ ال ميكن، وما ذاك اإال مداهنة كما 
قال - عز وجل - : زب ۇ ۇۆ ۆ ۈ رب  )القلم(؛ نعم اإذا 
كان مقاربة خا�ضة حمدودة بني �ضخ�س واآخر، الأجل اأن يدعوه اإىل دين 
االإ�ضالم فهذا �ضيء اآخر، لكن اأن نداهن ونقول: اأنتم يا يهود! على دين، 
�ضماوية،  كلها  واالأدي��ان  دين؛  على  ونحن  دين،  على  ن�ضارى!  يا  واأنتم 

فهذا ال يجوز.
اأواًل: التوراة التي بيد اليهود واالإجنيل الذي بيد الن�ضارى حمرف 

مبدل مغري، فهو لي�س على ما جاء به الر�ضل. 
اأنهم على ما جاء به الر�ضل مائة باملائة فهو  اأنه لو فر�س  ثانًيا: 
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وجل،  عز  اخلالق  اهلل  هو  وي�ضرعها  ب��االأدي��ان  يحكم  وال��ذي  من�ضوخ، 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ   ڇ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال 
48(؛  )املائدة:  رب   کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ   ڈ 
فدين اليهود ودين الن�ضارى انتهى وال قيام له اأبًدا. اأما بالن�ضبة لل�ضيعة 
واأهل ال�ضنة فكل منهم يقول: اإنه م�ضلم، ولكن يجب اأن يوزن ذلك مبيزان 
احلق، وينظر هل اخلالف بينهم كاخلالف بني ال�ضافعي واأحمد واأبي 
العقيدة،  يف  جذري  خالف  اأو  وغريهم  الثوري  و�ضفيان  ومالك  حنيفة 
اإن كان الثاين فالبد اأن يدعى هوؤالء اإىل دين االإ�ضالم، ويبني لهم اأنهم 
باإ�ضالم،  لي�س  ما  وبني  االإ�ضالم  بني  نقارب  اأن  ميكن  وال  �ضالل،  على 
ولذلك اأنا اأرى اأنه يجب على علماء اأهل ال�ضنة اأن يدعوا اإىل ال�ضنة دون 
اأن يهاجموا بذكر بطالن مذهب الراف�ضة مثاًل الذين ي�ضمون اأنف�ضهم 
�ضيعة؛ الأن االإن�ضان مهما كان اإذا كان له مبداأ وهوجم نفر وابتعد، لكن 
تبني له ال�ضنة، وتبني ف�ضائل ال�ضحابة وال �ضيما اخللفاء الرا�ضدين اأبو 
بكر عمر عثمان علي، واإذا ُبني احلق فالنفو�س جمبولة على قبول احلق، 
لكن الذي ي�ضر النا�س االآن املهاجمة، وهذا غلط لي�س من احلكمة، قال 

اهلل - عز وجل - : زب ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇۇۆ رب  )االأنعام: 108(، مع اأن �ضب اآلهة امل�ضركني واجب، لكن ال 
ن�ضبه؛ الأنه اإذا �ضببنا اآلهتهم وهي باطلة �ضبوا اإلهنا وهو حق، كذلك االآن 
اأنا ال اأحب من الدعاة اأن يهاجموا، بل اأحب اأن يبينوا احلق،  الدعوة، 

واإذا بان احلق فالنفو�س جمبولة على قبوله.
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حول كلمة الولء للوطن

يبالغ  ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل 
البع�س بالقول اأن كلمة الوالء للوطن من التوثني يف بلد اإ�ضالمي يدين 

اأهله بالوالء هلل فما ترون �ضماحتكم يف ذلك؟
اجلواب: الواجب الوالء هلل ولر�ضوله مبعنى اأن يوال العبد يف اهلل 
ويعادي يف اهلل وقد يكون وطنه لي�س باإ�ضالمي فكيف يوال وطنه، اأما 
اإن كان وطنه اإ�ضالميا فعليه اأن يحب له اخلري وي�ضعى اإليه، لكن الوالء 
كان خمالفا  ومن  وليه،  فهو  امل�ضلمني مطيعا هلل  من  كان  من  الأن  هلل؛ 
لدين اهلل فهو عدوه واإن كان من اأهل وطنه واإن كان اأخاه اأو عمه اأو اأباه 
اإن  فيحب  الوطن  اأما  اهلل.  يف  واملعاداة  اهلل  يف  فاملواالة  ذلك،  نحو  اأو 
كان اإ�ضالمًيا، وعلى االإن�ضان اأن ي�ضجع على اخلري يف وطنه وعلى بقائه 
اإ�ضالمًيا، واأن ي�ضعى ال�ضتقرار اأو�ضاعه واأهله، وهذا هو الواجب على كل 
امل�ضلمني، ن�ضاأل اهلل لنا ولكم وجلميع امل�ضلمني التوفيق والهداية و�ضالح 

النية والعمل، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه.

الب�ضملة هل هي من الف�حتة اأم ل؟

من  )الفاحتة(اآية  رب  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  الب�ضملة:  هل  �س: 
الفاحتة اأم ال؟ 

ج: الأهل العلم يف ذلك قوالن: 
 اأح��ده��م��ا: اأن��ه��ا اآي���ة م��ن ���ض��ورة ال��ف��احت��ة، ل��ق��ول اهلل ت��ع��اىل:  
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وف�ضر  )احلجر(،  رب  ې  ۉ   ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص "ال�ضبع املثاين والقراآن العظيم" بالفاحتة، وال تكمل الفاحتة 

�ضبع اآيات اإال اإذا اعتربت الب�ضملة اآية منها. 
والأن الب�ضملة اأثبتت يف امل�ضحف وكتبت بخطه وُنقلت نقله. 

الثاين: قول من يرى اأنها لي�ضت اآية من الفاحتة؛ لقول اهلل - عز 
وجل - يف احلديث القد�ضي: "ق�ضمت ال�ضالة بيني وبني عبدي ن�ضفني 
رب  ڀ   پ  پ  پ  پ  زب  العبد:  ق��ال  ف��اإذا  �ضاأل،  ما  ولعبدي 
)الفاحتة(، قال اهلل تعاىل: حمدين عبدي .." احلديث، فلم يذكر فيه 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم. 
الرحمن  بتكرير لفظ  اآية  لي�ضت  اأنها  العلماء على  وا�ضتدل بع�س 

الرحيم، بعد قوله: زب پ پ پ پ ڀ  رب )الفاحتة(.

الإ�ضالم والإمي�ن

االإ�ضالم  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  اب��ن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل 
واالإميان والفرق بينهما.

فاأجاب؛ باأن االإ�ضالم باملعنى العام هو: التعبد هلل - تعاىل - مبا 
�ضرعه من العبادات التي جاءت بها ر�ضله، منذ اأن اأر�ضل اهلل الر�ضل اإىل 
اأن تقوم ال�ضاعة، في�ضمل ما جاء به نوح -عليه ال�ضالة وال�ضالم- من 
الهدى واحلق، وما جاء بها مو�ضى، وما جاء به عي�ضى، وي�ضمل ما جاء به 
اإبراهيم -عليه ال�ضالة وال�ضالم- اإمام احلنفاء، كما ذكر اهلل - تبارك 
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وتعاىل - ذلك يف اآيات كثرية تدل على اأن ال�ضرائع ال�ضابقة كلها اإ�ضالم 
هلل - عز وجل -. 

واالإ�ضالم باملعنى اخلا�س بعد بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يخت�س مبا بعث به 
ملسو هيلع هللا ىلص ن�ضخ جميع االأدي��ان ال�ضابقة ف�ضار من  ملسو هيلع هللا ىلص؛ الأن ما بعث به  حممد 
اتبعه م�ضلًما، ومن خالفه لي�س مب�ضلم؛ الأنه مل ي�ضت�ضلم هلل بل ا�ضت�ضلم 
وال�ضالم-  ال�ضالة  -عليه  مو�ضى  زم��ن  يف  م�ضلمون  فاليهود  ل��ه��واه، 
والن�ضارى م�ضلمون يف زمن عي�ضى -عليه ال�ضالة وال�ضالم- واأما حني 
بعث حممد ملسو هيلع هللا ىلص فكفروا به فلي�ضوا مب�ضلمني؛ ولهذا ال يجوز الأحد اأن يعتقد 
اأن دين اليهود والن�ضارى الذي يدينون به اليوم دين �ضحيح مقبول عند 
اهلل م�ضاٍو لدين االإ�ضالم، بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين 
االإ�ضالم؛ الأن اهلل - عز وجل - يقول: زب ڃ ڃ چ  چ چچ رب 
زب ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ رب  )اآل عمران: 19(، ويقول: 
)اآل عمران: 85(. وهذا االإ�ضالم الذي اأ�ضار اهلل اإليه هو االإ�ضالم الذي 

امنت اهلل به على حممد ملسو هيلع هللا ىلص واأمته، قال اهلل تعاىل: زب چ چ چ 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب)املائدة: 3(، وهذا 
ملسو هيلع هللا ىلص، لي�ضوا  اأن بعث حممد  اأن من �ضوى هذه االأمة بعد  ن�س �ضريح يف 
على االإ�ضالم، وعلى هذا فما يدينون اهلل به ال يقبل منهم وال ينفعهم 
يوم القيامة، وال يحل لنا اأن نعتربه ديًنا قائًما قومًيا، ولهذا يخطئ خطاأ 
كبرًيا من ي�ضف اليهود والن�ضارى بقوله: اإخوة لنا، اأو اأن اأديانهم اليوم 

قائمة ملا اأ�ضلفناه اآنفا )بت�ضرف(.
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حكم �ضب الدين

ابن عثيمني - رحمه اهلل - يف احلكم فيمن  ال�ضيخ  �ُضئل ف�ضيلة 
�ضب الدين - الدين االإ�ضالمي - ؛ فاأجاب باأنه يكفر، فاإن �ضبَّ الدين 
واال�ضتهزاء به ردة عن االإ�ضالم، وكفر باهلل - عز وجل - وبدينه، وقد 
عنهم  اهلل  حكى  االإ���ض��الم،  بدين  ا�ضتهزاأوا  قوم  عن  تعاىل  اهلل  حكى 
اأنهم كانوا يقولون: اإمنا كنا نخو�س ونلعب، فبني اهلل - عز وجل - اأن 
به،  كفروا  واأنهم  ور�ضوله  واآياته  باهلل  ا�ضتهزاء  ولعبهم  هذا  خو�ضهم 

ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  زب  تعاىل:  فقال 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ   ڑ 

ڳڳ رب )التوبة: 65- 66(، فاال�ضتهزاء بدين اهلل اأو �ضبَّ دين اهلل، 

اأو �ضبَّ اهلل ور�ضوله اأو اال�ضتهزاء بهما كفر خمرج عن امللة، ومع ذلك 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  تعاىل:  اهلل  لقول  منه؛  للتوبة  جمااًل  هناك  فاإن 
ۇۇ   ڭڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

كانت  ردة  اأي  من  االإن�ضان  تاب  فاإن   .)53 )الزمر:  رب  ۆۆۈ 

توبة ن�ضوًحا ا�ضتوفت �ضروط التوبة اخلم�ضة فاإن اهلل تعاىل يقبل توبته. 

حكم اجلمع بني ال�ضلوات بحجة املح��ضرة

الطالبة  دخلت  اإذا   :  - اهلل  رحمه   - عثيمني  اب��ن  ال�ضيخ  �ضئل 
احل�ضة الدرا�ضية مع دخول وقت الظهر وت�ضتمر احل�ضة ملدة �ضاعتني 

فكيف ت�ضنع؟
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فاأجاب: اإن ال�ضاعتني ال يخرج بهما وقت الظهر، فاإن وقت الظهر 
يزيد على  الع�ضر، وهذا زمن  اإىل دخول وقت  ال�ضم�س  ميتد من زوال 
الأنه  احل�ضة؛  انتهت  اإذا  الظهر  �ضالة  ت�ضلي  اأن  فباالإمكان  ال�ضاعتني 
�ضيبقى معها زمن، هذا اإذا مل يتي�ضر اأن ت�ضلي يف اأثناء وقت احل�ضة 
بدخول وقت  اإال  اأن احل�ضة ال تخرج  قدر  واإذا  اأح��وط،  فهو  تي�ضر  فاإن 
الع�ضر، وكان يلحقها �ضرر اأو م�ضقة يف اخلروج عن الدر�س ففي هذه 
احلال يجوز لها اأن جتمع بني الظهر والع�ضر فتوؤخر الظهر اإىل الع�ضر؛ 
حلديث ابن عبا�س - ر�ضي اهلل عنه - قال: "جمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة 
بني الظهر والع�ضر، وبني املغرب والع�ضاء من غري خوف وال مطر، فقيل 
له يف ذلك؛ فقال - ر�ضي اهلل عنه - : اأراد - يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص - اأن ال 
يحرج اأمته. فدل هذا الكالم من ابن عبا�س - ر�ضي اهلل عنه - على اأن 
اللتني  ال�ضالتني  اأن يجمع  له  االإن�ضان؛ يحل  وم�ضقة على  فيه حرج  ما 
يجمع بع�ضهما اإىل بع�س يف وقت اأحدهما، وهذا داخل يف تي�ضري اهلل - 

عز وجل - لهذه االأمة دينه، واأ�ضا�س هذا قوله تعاىل: زب ۇ ۇ ۆ 
ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ رب )البقرة: 185(، وقوله تعاىل: زب ڍ ڍ 
ھ   ھ  زب  وقوله:   ،)6 )املائدة:  رب  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  
ھ  ھ ے  ے ۓۓ رب )احلج: 78(، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن الدين ي�ضر« 
رواه البخاري، اإىل غري ذلك من الن�ضو�س الكثرية الدالة على ي�ضر هذه 
ال�ضريعة، ولكن هذه القاعدة العظيمة لي�ضت تبًعا لهوى االإن�ضان ومزاجه، 
ولكنها تبع ملا جاء به ال�ضرع، فلي�س كل ما يعتقده االإن�ضان �ضهاًل وي�ضًرا 
الذين ال يهتمون بدينهم كثرًيا رمبا  املتهاونني  ال�ضريعة؛ الأن  يكون من 
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ي�ضت�ضعبون ما هو �ضهل فيدعونه اإىل ما تهواه نفو�ضهم بناء على هذه 
القاعدة، ولكن هذا فهم خاطئ، فالدين ي�ضر يف جميع ت�ضريعاته ولي�س 
ي�ضًرا بو�ضف اأهواء النا�س، ولو اتبع احلق اأهواءهم لف�ضدت ال�ضماوات 

واالأر�س ومن فيهن. 

حكم الزواج بنية الطالق

ال��زواج بنية  ال�ضيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - : عن حكم  �ضئل 
الطالق فاأجاب؛ باأن هذه امل�ضاألة اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: 
اإن الزواج بنية الطالق نكاح متعة؛ الأن املتزوج نوى مدة معينة، وقد قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا االأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما نوى« رواه البخاري، 
والأن الزوج املحلل الذي يتزوج امراأة طلقها زوجها ثالًثا بنية اأن يطلقها 
اإذا تزوجها واإن مل ي�ضرتطه يف العقد بل نوى الطالق فقط يكون حملاًل 
وال حتل به الزوجة للزوج االأول فاأثرت النية هنا يف �ضحة العقد فكذلك 
نية الطالق اإذا رجع اإىل بلده. وقال اآخرون: اإن هذا لي�س بنكاح متعة؛ 
اأن  اأو  اأن يطلقها يف مدة كذا وكذا  الأن نكاح املتعة ي�ضرتط فيها �ضرط 
النكاح مدته كذا وكذا بخالف ما لو نوى الطالق فقط؛ ولهذا اإذا متت 
املدة يف نكاح املتعة انف�ضخ النكاح دون ف�ضخ وحجر ونية الطالق لي�ضت 
كذلك، اإذ من املمكن اأن يرغب يف بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها 
للزوجة  غ�س  اأنه  وهو  هذا  غري  حمظور  فيه  عندي  لكن  الطالق،  بنية 
واأهلها فاإنهم رمبا لو كانوا يعلمون اأنه لن ينكحها نكاح رغبٍة وبقاء مل 
يزوجوه؛ اأي: لو ظنوا اأنه اإمنا تزوجها ما دام يف هذا البلد ثم يرتكها اإذا 
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�ضافر مل يزوجوه، فالنكاح بنية الطالق حمرم من هذه الناحية ال من 
ناحية كونه نكاح متعة، وعلى هذا فيكون حراًما، ولكن العقد �ضحيح؛ 

الأن هذا التحرمي ال يعود اإىل ذات العقد. 

حكم الو�ضم على الوجه واليدين

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: �ضالح بن فوزان الفوزان - حفظه اهلل - : ما 
حكم الو�ضم على الوجه واليدين .  فهذه عادة جارية عندنا وماذا تفعل 

من عمل بها ذلك يف �ضغرها ؟
 فاأجاب: الو�ضم حمرم وهو كبرية من كبائر الذنوب؛ الأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لعن الوا�ضمة وامل�ضتو�ضمة، فالوا�ضمة هي التي تفعل بنف�ضها، وامل�ضتو�ضمة 
هي التي تطلب من غريها اأن يعمل ذلك بها. فكالهما ملعونة على ل�ضان 

ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
فالو�ضم اإًذا حمرم يف االإ�ضالم، وهو كبرية من كبائر الذنوب، وهو 
من تغيري خلق اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي تعهد ال�ضيطان اأن ياأمر به من ا�ضتجاب له 
من بني اآدم كما يف قوله: زب ۇ  ۇ ۆ ۆۈ رب )الن�ضاء: 

.)119
والتحذير  عنه  النهي  ويجب  اإق��راره  وال  عمله  يجوز  ال  اأم��ر  فهو 
منه وبيان اأنه كبرية من كبائر الذنوب، ومن فعل بها هذا اإن كان ذلك 
باختيارها ورغبتها فهي اآثمة وعليها اأن تتوب اإىل اهلل -تعاىل-، واأن تزيل 
دون  هذا  بها  فعل  كان  اإن  اأما  اإزالته،  مقدورها  يف  كان  اإن  االأث��ر  هذا 
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علمها ودون ر�ضاها كاأن فعل بها وهي �ضغرية ال تدرك فاالإثم على من 
فعله، ولكن اإذا اأمكن اأن تزيله فاإنه يجب عليها ذلك، اأما اإذا مل ميكن 

تكون معذورة يف هذه احلالة. 

احلكم يف اإجراء عملي�ت التجميل

اإج��راء  يف  احلكم  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  اب��ن  ال�ضيخ  �ضئل 
عمليات التجميل فاأجاب؛ باأن التجميل امل�ضتعمل يف الطب ينق�ضم اإىل 
ق�ضمني، اأحدهما: جتميل باإزالة العيب احلا�ضل على االإن�ضان من حادث 
اأو غريه، فهذا ال باأ�س به، وال حرج فيه؛ الأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأذن لرجل قطع 

اأنفه يف احلرب اأن يتخذ اأنًفا من ذهب. 
وال  فيها  ت�ضوية  ال  و�ضوية  كاملة  اخللقة  تكون  اأن  الثاين:  الق�ضم 
عيب، فهذا ال يجوز؛ الأنه من تغيري خلق اهلل - عز وجل - الذي هو من 
اأمر ال�ضيطان، كما قال تعاىل عنه: زب ۇ  ۇ ۆ ۆۈ رب 
)الن�ضاء: 119(، وهذا الق�ضم لي�س جتمياًل يف احلقيقة واإمنا هو ت�ضويه. 

)بت�ضرف(.

الفرق بني احللم والروؤي�

ال�ضيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - ما هو الفرق بني احللم  �ضئل 
والروؤيا؟

فاأجاب؛ الفرق بني احللم والروؤيا: اأن احللم من ال�ضيطان، ويكون 
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يف اأمرين؛ االأمر االأول: فيما يكرهه االإن�ضان، فاإن ال�ضيطان ميثل للنائم 
له  يكون  ال  اأمر  الثاين: يف  واالأم��ر  ويغمه.  يحزنه  اأن  اأجل  يكره من  ما 
اأ�ضا�س وال اأ�ضل، بل وال وجه له، ومن ذلك اأن رجاًل حدث النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأنه 
اأن راأ�ضه قد قطع وهرب وذهب الرجل ي�ضتد وراء راأ�ضه  راأى يف املنام 
�ضعًيا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حتدث النا�س بتلّعب ال�ضيطان بك يف منامك« 
رواه م�ضلم. فهذا احللم واحللم من ال�ضيطان، ويدور على اأمرين؛ اإما 
مكروه لالإن�ضان، واإما �ضيء ال اأ�ضل له وال اأ�ضا�س ولي�س معقواًل، اأما الروؤيا 
فاإنها من اهلل - عز وجل - وتكون الروؤيا مركزة وم�ضتقيمة فلي�ضت مثل 

اأ�ضغاث االأحالم.

ت�ضمية املمر�ض�ت مبالئكة الرحمة

�ضئل ال�ضيخ حممد بن �ضالح العثيمني - رحمه اهلل -: هناك اأنا�س 
ي�ضمون املمر�ضات مالئكة الرحمة ما حكم هذه الت�ضمية يا �ضيخ؟

من  اأك��رم  ال�ضالم-  -عليهم  املالئكة  الأن  ح��رام؛  الت�ضمية  هذه 
الو�ضف  هذا  اإن  ثم  ممر�ضات،  ن�ضاء  اأ�ضماء  على  اأ�ضماوؤهم  تطلق  اأن 
التمري�س ال ترحم  ال ينطبق على كل ممر�ضة، كم من ممر�ضة �ضيئة 
مالئكة  اإط��الق  اأن  فاملهم   ،  - وج��ل  عز   - اخلالق  تخاف  وال  ا  مري�ضً
ا اأن  الرحمة على املمر�ضات حمرم ال يجوز بل وال على املمر�ضني اأي�ضً

يطلق عليهم مالئكة الرحمة.
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 حكم النتم�ء لأحزاب 
م�ضبوهة بغية خدمة الإ�ضالم

�ضئل ال�ضيخ حممد بن �ضالح العثيمني - رحمه اهلل -:
االأ�ضل اأن يتعاون امل�ضلم مع غريه من اإخوانه الذي ي�ضعون الإقامة 

الدين، ون�ضر االإ�ضالم وتعليم اجلاهل.
وه��ذا م��ن ب��اب ال��ت��ع��اون على ال��رب ال��ذي اأم��ر اهلل تعاىل ب��ه يف 

زب ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ  حمكم كتابه، قال اهلل تعاىل:  
ۈئېئېئ ېئ ىئىئ ىئی ی ی ربچ )املائدة: 2(.

يجوز  فال  ال�ضيوعية،  اأو  العلمانية  االأح��زاب  اإىل  االن�ضمام  اأم��ا 
اأكرثها  والأن  للم�ضلمني،  وعدائها  لالإ�ضالم  واخلفية  العالنية  ملحاربتها 

يعمل ل�ضالح اليهودية العاملية اأو ال�ضليبية.
وكثري من قادة االأحزاب واملنظمات يتظاهر باالإ�ضالم ورمبا رفع 

�ضعارات القومية اأو الوطنية... ليموه على العوام.
اإليهم كثري من عوام امل�ضلمني مع االأ�ضف فاالن�ضمام  وقد ان�ضم 
حمكم  يف  عنه  اهلل  نهى  الذي  والعدوان  االإثم  على  التعاون  من  لهوؤالء 
كتابه، اإال اإذا كان امل�ضلم يف بلد غري م�ضلم، ويلحقه ال�ضرر اإذا مل يكن 
منتمًيا حلزب اأو تنظيم يدافع عنه اأو يحميه من الظلم.. فهذا يجوز له 

من باب ال�ضرورة، ويقدر ذلك بقدر ما ي�ضطر اإليه.
اإليهم والدخول فيهم بق�ضد خدمة االإ�ضالم، فهذا  واأما االنتماء 
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ملا  وذل��ك  ينوب عنه،  اأو ممن  منه  تكليف  اأو  االإم��ام  ب��اإذن  اإال  يجوز  ال 
اأو تكليف منه فاإنه  باإذن االإمام  اإذا كان  اأما  يرتتب عليه من خماطر، 
داخل  وه��م  املهام  ببع�س  اأ�ضحابه  بع�س  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كلف  فقد  يجوز، 
الكفار ويف �ضفوفهم، ومن هوؤالء نعيم بن م�ضعود - ر�ضي اهلل عنه - يف 
اأ�ضل يف  ولها  ه�ضام  ابن  �ضرية  ق�ضته يف  وردت  وقد  االأح��زاب،  غزوة 
اأني�س - ر�ضي اهلل عنه - يف �ضريته  ال�ضحيحني، ومنهم عبد اهلل بن 
انت�ضب اإىل خزاعة، كما يف �ضرية ابن ه�ضام واأخرجه  امل�ضهورة حيث  

اأبو داود وغريه.
اأنه ال يجوز للم�ضلم االنتماء اإىل االأحزاب واملنظمات  واحلا�ضل: 
اأو من  اإمام امل�ضلمني  اأو بتكليف من  اإال يف حالة ال�ضرورة  امل�ضبوهة... 

ينوب عنه من اأهل احلل والعقد؛ واهلل اأعلم.

احلد بني الكفر والإ�ضالم

بني  الفا�ضل  احلد  ما  ال�ضعودية:  يف  الدائمة  اللجنة  �ضئلت  �س: 
الكفر واالإ�ضالم؟ وهل من ينطق بال�ضهادتني ثم ياأتي باأفعال تناق�ضهما 

يدخل يف عداد امل�ضلمني رغم �ضالته و�ضيامه؟
ال�ضدق  مع  بال�ضهادتني،  النطق  واالإ�ضالم:  الكفر  بني  احلد  ج: 
واالإخال�س والعمل مبقت�ضاها، فمن حتقق فيه ذلك فهو م�ضلم موؤمن، 
اأما من نافق فلم ي�ضدق ومل يخل�س فلي�س مبوؤمن، وكذا من نطق بهما 
واأتى مبا يناق�ضهما من ال�ضرك، مثل من ي�ضتغيث باالأموات يف ال�ضدة اأو 
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الرخاء، ومن يوؤثر احلكم بالقوانني الو�ضعية على احلكم مبا اأنزل اهلل 
تعاىل، ومن يهزاأ بالقراآن، اأو ما ثبت من �ضنة ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهذا كافر 

واإن نطق بال�ضهادتني و�ضلى و�ضام. 
وباهلل التوفيق. و�ضلى اهلل على نبينا حممد، واآله و�ضحبه و�ضلم.

الردة القولية

اإن  يقال:  ال�ضوؤال:  هذا  ال�ضعودية  يف  الدائمة  اللجنة  �ضئلت  �س: 
ا: اإن من  الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة ك�ضب الدين، ويقال اأي�ضً
�ضالة  من  ذلك  قبل  عمل  ما  بطل  فقد  �ضابهه  ما  اأو  ال�ضب  بهذا  ارتد 
و�ضيام وزكاة.. اإلخ. اأو نذر نذًرا على نف�ضه، فهل يجب ق�ضاء ما فات اأو 
ما بطل بذلك ال�ضبب اأو ال؟ اإن كان نعم فهل يتم ق�ضاء ال�ضوم بالتتابع 

يف االأيام اأم ال؟ 
 ج: �ضبق بيان اأنواع الردة، ولي�س من �ضرط ذلك اأن يقول املرتد: 
ارتددت عن ديني، لكن لو قال ذلك اعترب قوله من اأنواع الردة. ولي�س 
على املرتد اإذا رجع اإىل االإ�ضالم اأن يق�ضي ما ترك يف حال الردة من 
�ضالة و�ضوم وزكاة.. اإلخ. وما عمله يف اإ�ضالمه قبل الردة من االأعمال 
�ضبحانه  اهلل  الأن  االإ���ض��الم؛  اإىل  رجع  ذا  اإ  بالردة  يبطل  مل  ال�ضاحلة 

ېې  ې  ې  زب  وجل:  عز  قال  كما  الكفر،  على  مبوته  ذلك  علق 
ڳ   ڳ  زب  �ضبحانه:  وق��ال  االآي���ة،   ،)161 )ال��ب��ق��رة:  رب  ى  ى  
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 

ۀہ رب )البقرة: 217(، االآية. اأما نذره حال اإ�ضالمه فهو باق اإذا 
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كان النذر طاعة، فعليه اأن يويف به بعد الرجوع اإىل االإ�ضالم، وهكذا ما 
يف ذمته من حق هلل اأو لعبادة قبل اأن  يرتد فهو باق. 

وباهلل التوفيق. و�ضلى اهلل على نبينا حممد، واآله و�ضحبه و�ضلم. 

حكم امل�ضلم الذي ل يوؤدي الأرك�ن العملية

االإن�ضان  ال�ضوؤال:  هذا  ال�ضعودية  يف  الدائمة  اللجنة  �ضئلت  �س: 
�ضعائر  من  ذلك  وغري  وال�ضيام  ال�ضالة  رف�س  ولكن  واأًم��ا  اأًبا  امل�ضلم 
امل�ضلم  معه  ياأكل  اأن  فمثاًل  امل�ضلمني؛  معاملة  معاملته  جتوز  فهل  اهلل، 

وغري ذلك اأم ال؟ 
ال�ضالة  رف�س  من  ذك��رت  ما  ال�ضخ�س  ه��ذا  ح��ال  ك��ان  اإذا  ج: 
من  يخرج  كفًرا  كافر  فهو  االإ���ض��الم  �ضعائر  من  وغريهما  وال�ضيام 
تاب  فاإن  اأيام،  ثالثة  ي�ضتتاب  العلماء  قول  ال�ضحيح من  على  االإ�ضالم 
قتل  من  ال�ضرع  يوجبه  ما  امل�ضلمني  اأمر  ول  فيه  نفذ  واإالًّ  هلل  فاحلمد 
املرتدين، وال يجوز للم�ضلمني مواالته وال زيارته ونحو ذلك اإاّل لن�ضحه 

واإر�ضاده ووعظه، ع�ضى اأن يتوب اإىل اهلل �ضبحانه. 
وباهلل التوفيق. و�ضلى اهلل على نبينا حممد، واآله و�ضحبه و�ضلم. 

حكم �ضب ذات اهلل - عز وجل - واآث�ره

�س: �ضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: اأنا 
�ضيدة م�ضلمة اأعي�س يف الدامنارك مع زوجي امل�ضلم ول منه واحلمد هلل 
ثالثة اأطفال، وليكن ا�ضمي م.م.م. رمًزا. يف حلظة غ�ضب عارمة �ضببت 

www.alukah.net



753 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

ذات اهلل - العلي القدير - ومنذ ذلك احلني اأبى زوجي التحدث معي 
اأنني مرتدة، وقد ف�ضخ اهلل عقد نكاحي، وحرام عليه ذبيحتي،  بحجة 
وال اأورث، وال ي�ضلي علي، وال اأغ�ضل، وال اأكفن، وال اأدفن، ويغرى الكالب 
على جيفتي، ومال يفء للم�ضلمني. واأنا نادمة اأ�ضد الندم وهذه هي املرة 
االأوىل يف حياتي، ول ق�ضط طيب من الثقافة والعلم واحلمد هلل، واأعلم 
اأن هذا �ضيء فظيع الذي حدث مني - واأ�ضار علىَّ اأن اأكتب لف�ضيلتكم يف 
اأمر توبتي - فهل ل من توبة، وهل ل مع زوجي رجعة، وكيف؟ اأ�ضلح 

اهلل حالكم. 
دائرة  عن  وخ��روج  ردة  جالله  جل  اهلل  ذات  �ضب  اأن  �ضك  ال  ج: 
االإ�ضالم باإجماع علماء امل�ضلمني ي�ضتحق �ضاحبه القتل اإذا مل يتب منه؛ 
الزاين،  الثيب  باإحدى ثالث:  اإال  م�ضلم  اأمريء  دم  يحل  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله 

والنف�س بالنف�س، والتارك لدينه املفارق للجماعة« متفق عليه.
اأال  وعزمت  له،  فعلك  على  وندمت  ذل��ك،  من  تبت  قد  دمت  وما 
يخرج منك مثل ذلك الكالم ال�ضيِّئ فتوبتك �ضحيحة، ولزوجك االت�ضال 
بك، وو�ضف حالك معه بعد التوبة مثلها قبل اأن ي�ضدر منك ذلك؛ الأن 
ال�ضحابة - ر�ضوان اهلل عليهم اأجمعني - اأقروا دينه، ولو كان على �ضبيل 
املزح، ولو كان على �ضبيل اإ�ضحاك القوم، نقول: اإن هذا كفر ونفاق، وهو 
نف�س الذي وقع يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الذين قالوا: ما راأينا مثل قرائنا 
هوؤالء اأرغب بطوًنا، وال اأكذب األ�ضًنا، وال اأجنب عند اللقاء - يعني ر�ضول 

زب ڍ ڌ  ڌ  فيهم:  فنزلت  القراء،  واأ�ضحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
کک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ 
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كنا  اإمن��ا  يقولون:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإىل  ج��اءوا  الأنهم  65(؛  )التوبة:  رب  ک 

نتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق. فكان ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
زب ژ ڑ ڑ  ک کک ک  لهم ما اأمر اهلل به: 
گ گ گ گ ڳ ڳڳ رب )التوبة: 65 - 66(؛ فجانب الربوبية 

والر�ضالة والوحي والدين جانب حمرتم، ال يجوز الأحد اأن يعبث فيه ال 
با�ضتهزاء وال باإ�ضحاك وال ب�ضخرية، فاإن فعل فاإنه كافر؛ الأنه يدل على 
ا�ضتهانته باهلل - عز وجل - ور�ضله وكتبه و�ضرعه. وعلى من فعل هذا 
اأن يتوب اإىل اهلل - عز وجل - مما �ضنع، الأن هذا من النفاق، فعليه اأن 
يتوب اإىل اهلل، وي�ضتغفر وي�ضلح عمله، ويجعل يف قلبه خ�ضية اهلل - عز 

وجل - وتعظيمه وخوفه وحمبته. واهلل ول التوفيق. 

حكم من ي�ضخر من امللتزمني

�س: �ضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
بع�س النا�س ي�ضخرون بامللتزمني بدين اهلل وي�ضتهزئون بهم.. فما حكم 

هوؤالء؟
ج: هوؤالء الذين ي�ضخرون بامللتزمني بدين اهلل املنفذين الأوامر اهلل 

فيهم نوع نفاق؛ الأن اهلل تعاىل قال عن املنافقني: زب ې ى 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 
اإن  ۆئ  ۆئ ۈئۈئ ېئ  ېئ ېئ  ىئىئ ىئ ی  رب )التوبة(، ثم 
كانوا ي�ضتهزئون بهم من اأجل ما هم عليه من ا ل�ضرع، فاإن ا�ضتهزاءهم 
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كانوا  اإذا  اأم��ا  كفر.  بال�ضريعة  واال�ضتهزاء  بال�ضريعة،  ا�ضتهزاء  بهم 
اأ�ضخا�ضهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه  ي�ضتهزئون بهم - يعنون 
ي�ضتهزئ  قد  االإن�ضان  الأن  بذلك؛  يكفرون  ال  فاإنهم   - ال�ضنة  اتباع  من 
خطر  على  لكنهم   - وفعله  عمله  عن  النظر  بقطع   - نف�ضه  بال�ضخ�س 
عظيم، والواجب ت�ضجيع من التزم ب�ضريعة اهلل، ومعونته وتوجيهه اإذا 

كان على نوع من اخلطاأ حتى ي�ضتقيم على االأمر املطلوب. 

موالة الكف�ر التي يكفر به� من والهم

�س: �ضئلت اللجنة الدائمة يف ال�ضعودية هذا ال�ضوؤال: ما هي حدود 
اأكل  اأن من  ن�ضمع  امللة، حيث  يكفر �ضاحبها وتخرجه من  التي  املواالة 
قدم  اأو  قلًما  لهم  برى  ولو  بنوره  ا�ضت�ضاء  اأو  معه  جل�س  اأو  امل�ضرك  مع 
علهم حمربة فهو م�ضرك، وكثرًيا ما نتعامل مع اليهود والن�ضارى نتيجة 
التواجد واملواطنة يف مكان واحد، فما هي حدود املواالة املخرجة من 
امللة؟ وما هي الكتب املو�ضحة ذلك بالتف�ضيل؟ وهل املواالة من �ضروط 

ال اإله اإال اهلل؟ 
ج: مواالة الكفار التي يكفر بها من واالهم هي: حمبتهم، ون�ضرتهم 
على امل�ضلمني، ال جمرد التعامل معهم بالعدل، وال خمالطتهم لدعوتهم 

الإ�ضالم، وال غ�ضيان جمال�ضهم وال�ضفر اإليهم للبالغ ون�ضر االإ�ضالم. 
وباهلل التوفيق. و�ضلى اهلل على نبينا حممد، واآله و�ضحبه و�ضلم
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حكم ف�ضل ال�ضي��ضة عن الدين

�س: �ضئلت اللجنة الدائمة يف ال�ضعودية هذا ال�ضوؤال: ما القول يف 
الذين يقولون: ال �ضيا�ضة يف الدين، وال دين يف ال�ضيا�ضة؟ 

الدول  بني  ال�ضحيحة  بال�ضيا�ضة  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  جاءت  ج: 
االإ�ضالمية وغريها من الدول يف ال�ضلم واحلرب، وبال�ضيا�ضة ال�ضحيحة 
اأمور امل�ضلمني لالأمة االإ�ضالمية  اأن يعامل بها والة  الناجحة التي يجب 

وي�ضو�ضوهم بها يف دينهم ودنياهم.
واخلداع  الف�ضق  على  املبنية  ال�ضيئ،  املكر  املاكرة  ال�ضيا�ضة  اأما 
تاأت  والكذب ونق�س العهود واملواثيق والغدر وعدم الوفاء بالوعود فلم 
النبوية  وال�ضنة  الكتاب  ن�ضو�س  تتبع  ومن  االإ�ضالمية،  ال�ضريعة  بها 
وال�ضرية العملية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وجدها مليئة بال�ضيا�ضة ال�ضادقة العادلة مع 

من يواليها ومن يعاديها. 
وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل على نبينا حممد واآله و�ضحبه و�ضلم. 

املوقف من اخلالف�ت بني الأحزاب واجلم�ع�ت

ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ضئل  �س: 
االأح��زاب  بني  املنت�ضرة  املذهبية  اخلالفات  من  امل�ضلم  موقف  هو  ما 

واجلماعات؟ 
و�ضنة  الذي يدل عليه كتاب اهلل  يلزم احلق  اأن  الواجب عليه  ج: 
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الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص، واأن يوال على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب اأو مذهب 
يخالف احلق يجب عليه الرباءة منه وعدم املوافقة عليه. 

وحده  اهلل  عبادة  وهو  امل�ضتقيم،  ال�ضراط  هو  واحد،  اهلل  فدين 
واتباع ر�ضوله حممد -عليه ال�ضالة وال�ضالم-. 

ي�ضتقيم عليه؛  واأن  يلزم هذا احلق،  اأن  فالواجب على كل م�ضلم 
وهو طاعة اهلل واتباع �ضريعته التي جاء بها نبيه حممد -عليه ال�ضالة 
وال�ضالم-، مع االإخال�س هلل من ذلك، وعدم �ضرف �ضيء من العبادة 
لغريه �ضبحانه وتعاىل، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب ال يدين بهذه 
اأهله اإىل احلق  اأن يبتعد عنه، واأن يترباأ منه، واأن يدعو  العقيدة يجب 
باالأدلة ال�ضرعية، مع الرفق وحتري االأ�ضلوب املفيد، ويب�ضرهم باحلق. 

قطع الراتبة اإذا اأقيمت ال�ضالة

�س: رجل دخل امل�ضجد الأداء �ضنة الظهر، فلما كرب اأقيمت ال�ضالة 
.. هل يقطع الرجل �ضالته اأو يكملها؟ اأرجو تو�ضيح هذه امل�ضاألة. 

اأو  امل�ضجد  حتية  ي�ضلي  اجلماعة  وبع�س  ال�ضالة  اأقيمت  اإذا  ج: 
لقول  الفري�ضة،  ل�ضالة  واال�ضتعداد  قطعها  له  امل�ضروع  فاإن  الراتبة: 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأقيمت ال�ضالة فال �ضالة اإال املكتوبة« رواه م�ضلم. 
 : اأنه يتمها خفيفة - لقوله تعاىل -  اإىل  العلم  اأهل  وذهب بع�س 
)حممد:  رب  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  زب 

33(، وحملوا احلديث املذكور على من بداأ يف ال�ضالة بعد االإقامة. 
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هل يزكى م�ل ال�ضغري؟

�س: �ضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن جربين - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
اأنا �ضاب عمري "17" عاًما، اأعي�س مع اأهلي ووالدي ينفق علي، ول مال 
مدخر يف بنك اإ�ضالمي، قد حال عليه احلول، فهل علي فيه زكاة؟ وهل 

على االأرباح زكاة؟ وهل تبداأ الزكاة من �ضن البلوغ؟ 
والنقدان،  االأنعام،  بهيمة  الزكوي، وهو  املال  الزكاة يف  ج: يجب 
واخلارج من االأر�س، وعرو�س التجارة، ولو كان مالكها �ضغرًيا، فتجب 
يف مال اليتيم كالكبري، ويخرجها الول وجتب الزكاة يف ربح التجارة، 

ولو كان اأقل من ن�ضاب؛ اإذا كان اأ�ضله قد بلغ الن�ضاب. واهلل اأعلم. 

حكم تكرار العمرة يف ال�ضنة الواحدة

�س: �ضئلت اللجنة الدائمة يف ال�ضعودية هذا ال�ضوؤال: ما حكم تكرر 
العمرة يف ال�ضنة؟ 

ج: ال�ضحيح: اأنه يجوز تكرار العمرة يف ال�ضنة عدة مرات؛ لقول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الُعْمَرُة اإىل العمرة كفارُة مِلَا بينهما، واحلجُّ امَلرْبور لي�س له 

«. متفق على �ضحته. جزاٌء اإال اجلنةَّ
وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل على نبينا حممد واآله و�ضحبه و�ضلم. 
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الفرق بني امل�ضلم واملوؤمن

بني  الفرق  ما  العثيمني:  �ضالح  بن  حممد  ال�ضيخ/  ف�ضيلة  �ُضئل 
امل�ضلم واملوؤمن وفقكم اهلل؟ 

اجلواب: االإ�ضالم واالإميان كلمتان يتفقان يف املعنى اإذا افرتقا يف 
اللفظ، مبعنى اأنه اإذا ذكر اأحدهما يف مكان دون االآخر فهو ي�ضمل االآخر 
واإذا ذكرا جميًعا يف �ضياق واحد �ضار لكل واحد منهما معنى فاالإ�ضالم 
اإذا ذكر وحده �ضمل كل االإ�ضالم من �ضرائعه ومعتقداته واآدابه واأخالقه 
)اآل  رب   چچ  چ  چ   ڃ  ڃ  زب   :  - وج��ل  ع��ز   - اهلل  ق��ال  كما 
عمران: 19(، وكذلك امل�ضلم اإذا ذكر هكذا مطلًقا فاإنه ي�ضمل كل من 

قام  ب�ضرائع االإ�ضالم من معتقدات واأعمال واآداب وغريها.
وكذلك االإميان فاملوؤمن مقابل الكافر فاإذا قيل اإميان وموؤمن دون 

قول االإ�ضالم معه فهو �ضامل للدين كله.
يف�ضر  االإمي��ان  ف��اإن  واح��د  �ضياق  واإمي��ان يف  اإ�ضالم  قيل  اإذا  اأم��ا 
باأعمال القلوب وعقيدتها واالإ�ضالم يف�ضر باأعمال اجلوارح، ولهذا قال 
اإال اهلل واأن  اإله  اأن ال  اأن ت�ضهد  ملسو هيلع هللا ىلص يف جوابه جلربيل: »االإ�ضالم  النبي 

حممًدا ر�ضول اهلل« اإىل اآخر اأركان االإ�ضالم.
وقال يف االإميان: »اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه... اإىل اآخر اأركان 

االإميان املعروفة«.
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  زب  تعاىل:  قوله  الفرق  هذا  على  وي��دل 
گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ رب  )احلجرات: 14(.
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يف  يكون  فاالإميان  واالإمي��ان  االإ�ضالم  بني  الفرق  على  يدل  وه��ذا 
القلب ويلزم من وجوده يف القلب �ضالح اجلوارح لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأال 
واإذا ف�ضدت ف�ضد  اإذا �ضلحت �ضلح اجل�ضد كله  واإن يف اجل�ضد م�ضغة 

اجل�ضد كله اأال وهي القلب«.
املوؤمن  من  ي�ضدر  وقد  اجل��وارح  يف  يكون  فاإنه  االإ�ضالم  بخالف 
حًقا وقد يكون من ناق�س االإميان هذا هو الفرق بينهما وقد تبني اأنه ال 
يفرق بينهما اإال اإذا اجتمعا يف �ضياق واحد واإما اإذا انفرد اأحدهما يف 

�ضياق فاإنه ي�ضمل االآخر.

حكم تعليق ال�ضور يف احليط�ن

ال�ضعودية  العلمية واالإفتاء يف  للبحوث  الدائمة  اللجنة  �س: �ُضئلت 
عن حكم تعليق ال�ضور يف احليطان، وخ�ضو�ضا �ضور الوجهاء من امللوك 

والعلماء وال�ضاحلني؛ الأن النفو�س متيل اإىل تعظيمها؟
ج: ت�ضوير ذوات االأرواح وتعليق �ضورها حرام، �ضواء كانت �ضورا 
والعلماء  امللوك  من  للوجهاء  كانت  و�ضواء  جم�ضمة،  غري  اأو  جم�ضمة 
الثابتة عن ر�ضول اهلل  اأم كانت لغريهم؛ لعموم االأحاديث  وال�ضاحلني 
ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، ومنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعلي - ر�ضي اهلل عنه - : »ال تدع �ضورة اإال 

طم�ضتها، وال قربا م�ضرفا اإال �ضويته« رواه م�ضلم يف �ضحيحه.
وباهلل التوفيق. و�ضلى اهلل على نبينا حممد ، واآله و�ضحبه و�ضلم.
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حكم تعليق ذوات الأرواح على اجلدران

: هل  ال�ضيخ: عبداهلل اجلربين - رحمه اهلل -  �ُضئل ف�ضيلة  �س: 
يجوز تعليق ال�ضور ذوات االأرواح على اجلدران؟ 

ذلك  ف��اإن  احليطان  على  االأرواح  ذوات  �ضور  تعليق  يجوز  ال  ج: 
لها؛ فهو مينع دخول املالئكة، وقد  اإظهار  اإىل تعظيمها، ثم هو  ذريعة 
اأنكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص على عائ�ضة ملا �ضرتت نافذة لها ب�ضتارة فيها �ضور فاأمر 

بهتكها ثم �ضقتها و�ضادتني منبوذتني. 

حكم ال�ضليب

ال�ضعودية  العلمية واالإفتاء يف  للبحوث  الدائمة  اللجنة  �س: �ُضئلت 
هذا ال�ضوؤال: ما راأيكم يف ال�ضليب وكيف اإذا كان معموال على ال�ضجاد 
والنخلة  ال�ضيفان  عليه  الذي  امل�ضاجد  بع�س  وفر�س  عليه  ي�ضلي  الذي 

ومنقو�س عليه ال�ضلبان فكيف ال�ضالة على هذه ال�ضلبان؟
ج: �ضنع ال�ضليب حرام، �ضواء كان جم�ضما اأم نق�ضا اأم ر�ضما اأو 
غري ذلك على جدار اأو فر�س اأو غري ذلك، وال يجوز اإدخاله م�ضجدا وال 
بيوتا وال دور تعليم من مدار�س ومعاهد ونحو ذلك. وال يجوز االإبقاء بل 
وطم�س  وحمو  ك�ضر  من  مبعامله  يذهب  مبا  واإزالته  عليه  الق�ضاء  يجب 

وغري ذلك. وال يجوز بيعه وال ال�ضالة عليه. 
وباهلل التوفيق. و�ضلى اهلل على نبينا حممد، واآله و�ضحبه و�ضلم. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة762

م�ضري الق�ضية الفل�ضطينية

ال�ضبيل  كيف   :  - اهلل  - رحمه  باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
تعقيًدا  االأي��ام  مع  ت��زداد  التي  الفل�ضطينية  الق�ضية  يف  امل�ضري  هو  وما 

و�ضراوة؟ 
الق�ضية  ت��ده��ور  م��ن  ج��ًدا  وياأ�ضف  ك��ث��رًيا،  ل��ي��اأمل  امل�ضلم  اإن  ج: 
الفل�ضطينية من و�ضع �ضيئ اإىل و�ضع اأ�ضواأ منه، وتزداد تعقيًدا مع االأيام، 
حتى و�ضلت اإىل ما و�ضلت اإليه يف االآونة االأخرية، ب�ضبب اختالف الدول 
املجاورة، وعدم �ضمودها �ضًفا واحًدا �ضد عدوها، وعدم التزامها بحكم 
االإ�ضالم الذي علق اهلل عليه الن�ضر، ووعد اأهله باال�ضتخالف والتمكني 
يف االأر�س، وذلك ينذر باخلطر العظيم، والعاقبة الوخيمة، اإذا مل ت�ضارع 
االإ�ضالم  والتزام حكم  توحيد �ضفوفها من جديد،  اإىل  املجاورة  الدول 

جتاه هذه الق�ضية، التي تهمهم وتهم العامل االإ�ضالمي كله.
ومما جتدر االإ�ضارة اإليه يف هذا ال�ضدد اأن الق�ضية الفل�ضطينية 
اأعداء االإ�ضالم بذلوا جهوًدا جبارة  اأواًل واأخرًيا، ولكن  اإ�ضالمية  ق�ضية 
اأنها  العرب،  امل�ضلمني من غري  واإفهام  االإ�ضالمي،  الإبعادها عن اخلط 
اإىل حد ما  اأنهم جنحوا  ق�ضية عربية، ال �ضاأن لغري العرب بها، ويبدو 
الق�ضية،  لتلك  اإىل حل  الو�ضول  اأنه ال ميكن  اأرى  فاإنني  يف ذلك، ولذا 
اإال بو�ضف الق�ضية اإ�ضالمية، وبالتكاتف بني امل�ضلمني الإنقاذها، وجهاد 
اليهود جهاًدا اإ�ضالمًيا، حتى تعود االأر�س اإىل اأهلها، وحتى يعود �ضذاذ 
اليهود اإىل بالدهم التي جاءوا منها، ويبقى اليهود االأ�ضليون يف بالدهم، 
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حتت حكم االإ�ضالم ال حكم ال�ضيوعية وال العلمانية، وبذلك ينت�ضر احلق 
اأر�ضهم على حكم االإ�ضالم، ال  اإىل  اأهل االأر�س  ويخذل الباطل، ويعود 

على حكم غريه، واهلل املوفق. ابن باز.

هل امل�ضلمون الآن متخلفون؟

هل   :  - اهلل  حفظه   - الفوزان  �ضالح  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
امل�ضلمون االآن متخلفون ؟  وملاذا ؟  وكيف ميكن النهو�س بهم ؟ 

ج: ال �ضك اأن و�ضع امل�ضلمني حالًيا ال ير�ضى عنه اأي موؤمن، فهم قد 
تخلفوا كثرًيا ب�ضبب تق�ضريهم يف م�ضئوليتهم التي اأوجبها اهلل عليهم، 
�ضبحانه  اهلل  اإىل  والدعوة  العامل  اإىل  الدين  تبليغ  ناحية  من  ق�ضروا 
قوله  يف  كما  بها،  اهلل  اأمرهم  التي  القوة  اإع��داد  يف  ق�ضروا  وتعاىل، 

ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعاىل : زب 
من  احل��ذر  يف  وق�ضروا   ،)60 )االأن��ف��ال:  رب   ې  ې  ۉ  ۉ  
 عدوهم، واهلل تعاىل يقول :  زب ڳ ڱ  رب )الن�ضاء: 71(، ويقول :  

ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  زب 
زب ٻ ٻ ٻ ٻ  ا :   اأي�ضً يقول  وكما  )اآل عمران: 118(،  ژ ڑ رب  

پ پ پ پڀ ڀ  ڀ ڀٺ رب  )املائدة: 51(.
َبت لهم ما وقعوا فيه من هذا  فهذه االأمور التي ق�ضروا فيها �َضبَّ
التاأخر الذي نرجو من اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن يزيله عنهم برجوعهم اإىل 
امل�ضار ال�ضحيح الذي و�ضعهم عليه ر�ضول االأمة ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله :  » تركتكم 
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على البي�ضاء ليلها كنهارها «  رواه االإمام اأحمد يف  " م�ضنده " ،  وهو جزء 
من حديث العربا�س بن �ضارية ، ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:   »اإين قد تركت فيكم �ضيئني 
لن ت�ضلوا بعدهما :  كتاب اهلل و�ضنتي«   رواه احلاكم يف  " امل�ضتدرك "   من 
حديث اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه  -  ، ف�ضبب تاأخر امل�ضلمني هو اأنهم 
مل يعملوا مبا اأو�ضاهم اهلل تعاىل به، وما اأو�ضاهم به ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 
التم�ضك بدينهم والتم�ضك بكتاب ربهم و�ضنة نبيهم، كذلك مل ياأخذوا 

احلذر لياأمنوا مكر عدوهم . 
ولكن مع هذا ال نقول :  اإن اخلري معدوم، واإن الفر�ضة قد انتهت، 
فاخلري يف هذه االأمة ال يزال مهما بلغت من �ضعف، فالر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص يقول :  
 » ال تزال طائفة من اأمتي على احلق ظاهرين ال ي�ضرهم من خذلهم وال 
اأمر اهلل «   رواه الرتمذي يف  " �ضننه "   من حديث  ياأتي  من خالفهم حتى 

عبد اهلل بن عمر - ر�ضي اهلل عنهما  -   . 
والبد  فيها،  ينعدم  ال  اأن اخلري  اإال  االأمة من �ضعف  بلغت  فمهما 
اأن يكون فيها من يقوم بدين اهلل �ضبحانه وتعاىل ولو يف حميط �ضيق، 

و�ضيبقى اخلري بهذه االأمة متى رجع اإليها اأبناوؤها .  

حكم حرا�ضة الأم�كن املحرمة

ال�ضعودية  العلمية واالإفتاء يف  للبحوث  الدائمة  اللجنة  �س: �ُضئلت 
حرا�ضة  امل�ضلم  اجلندي  اأو  امل�ضلم  للمجند  يجوز  هل  ال�����ض��وؤال:  ه��ذا 
كالكازينوهات  اللهو:  دور  اأو  ال�ضينما،  دور  اأو  البارات،  اأو  الكني�ضة، 

وحمالت بيع اخلمور؟
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ج: ال يجوز العمل يف حرا�ضة الكنائ�س وحمالت اخلمور ودور اللهو 
من ال�ضينما ونحوها؛ ملا يف ذلك من االإعانة على االإثم، وقد نهى اهلل جل 

�ضاأنه عن التعاون على االإثم فقال: زب ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  
ۈئ ۈئېئېئ ېئ ىئىئ ىئی ی ی رب )املائدة: 2(.

حكم احتج�ب اخل�دمة عن خمدومه�

اأن  يلزم  هل   :  - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
حتتجب اخلادمة التي تعمل يف املنزل عن خمدومها؟

ج: نعم عليها اأن حتتجب عن خمدومها واأال تتربج بالزينة لديه، 
ويحرم عليه اخللوة بها لعموم االأدلة والأن يف عدم حتجبها ويف تربجها 
بالزينة ما يثري الفتنة بها، وهكذا خلوته بها من اأ�ضباب تزيني ال�ضيطان 

له الفتنة، واهلل امل�ضتعان.

العالقة قبل الزواج

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
ما حكم الدين يف العالقات بني اجلن�ضني قبل الزواج؟

اأرادت قبل الدخول وبعد العقد  اإن  ج: قول ال�ضائلة: قبل الزواج؛ 
فال حرج؛ الأنها بالعقد تكون زوجته، واإن مل حت�ضل مرا�ضيم الدخول. 
وال  م  ��رَّ حُمَ فاإنه  قبل ذلك  اأو  اأثناء اخلطبة  العقد يف  قبل  كان  اإن  واأما 
يجوز. فال يجوز الإن�ضان اأن ي�ضتمتع مع امراأة اأجنبية منه: ال بكالم وال 
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بنظر وال بخلوة، فقد ثبت عن النبي -عليه ال�ضالة وال�ضالم- اأنه قال: 
َرٍم، َوال ُت�َضاِفِر امْلَْراأَُة اإِال َمَع ِذي  »ال َيْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمَراأٍَة اإاِل َوَمَعَها ُذو حَمْ

َرٍم« متفق عليه. حَمْ
واحلا�ضل: اأنه اإذا كان هذا االجتماع بعد العقد فال حرج فيه، واإن 
كان قبل العقد ولو بعد اخلطبة والقبول فاإنه ال يجوز وهو حرام عليه؛ 

الأنها اأجنبية وحتى يعقد له عليها.

الو�ضم املوؤقت ل يجوز

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: عبداهلل اجلربين - رحمه اهلل - : ظهر 
حديًثا طريقة جديدة لعمل الكحل وحتديد ال�ضفاه بطريقة الو�ضم املوؤقت 
الذي ت�ضل مدته اإىل �ضتة اأ�ضهر اأو �ضنة وذلك بداًل من الكحل العادي 

وقلم حتديد ال�ضفاه فما حكم ذلك؟ اأفتونا ماأجورين. 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الو�ضم، فقد لعن  ج: ال يجوز ذلك، لدخوله يف م�ضمى 
اأو  الوا�ضمة وامل�ضتو�ضمة، فاإن هذا التحديد لل�ضفاه والعينني يبقى �ضنة 
ن�ضف �ضنة، ثم يجدد اإذا اندر�س، ويبقى كذلك، فيكون �ضبيًها بالو�ضم 
املحرم، واالأ�ضل اأن الكحل عالج للعني، لونه اأ�ضود اأو رمادي، يكتحل به 
على االأهداب وم�ضافر العينني عن الرمد، اأو حلفظ العني عن املر�س، 
ال�ضفاه  حتديد  فاأما  املباحة،  كالزينة  للن�ضاء،  وزينة  جمااًل  يكون  وقد 
عن  تبتعد  اأن  امل��راأة  فعلى  يجوز،  ال  اأن��ه  ف��اأرى  املوؤقت  الو�ضم  بطريقة 

امل�ضتبهات، واهلل اأعلم و�ضلى اهلل على حممد واآله و�ضحبه و�ضلم.
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حكم اجلهل ب�لأحك�م ال�ضرعية

يقع كثري من   : باز - رحمه اهلل -  ابن  ال�ضيخ:  �ُضئل ف�ضيلة  �س: 
العامة يف جملة من املخالفات القادحة يف التوحيد فما حكمهم؟ وهل 
يعذرون باجلهل؟ وحكم مناكحتهم واأكل ذبائحهم؟ وهل يجوز دخولهم 

مكة املكرمة؟
ج: من عرف بدعاء االأموات واال�ضتغاثة بهم والنذر لهم ، ونحو 
العبادة فهو م�ضرك كافر ال جتوز مناكحته، وال دخوله  اأنواع  ذلك من 
حتى  اجلهل  ادعى  ولو  امل�ضلمني،  معاملة  معاملته  وال  احلرام،  امل�ضجد 

يتوب اإىل اهلل من ذلك . لقول اهلل � عز وجل � يف �ضورة البقرة زب ڄ 
ڇڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
رب   ژڑڑ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ 

)البقرة: 221(االآية.
وقوله - �ضبحانه - يف �ضورة املمتحنة: زب ہ ہ ہ ھ  ھ 
ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 
وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ىى  ې   ې   ېې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ 
ی   یی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۇئۆئ   وئۇئ 

ی جئحئ مئىئيئ جب حب خب مب رب  )املمتحنة(.
زب ٺ ٺ ٺ  التوبة:  �ضورة  - يف  وجل  - عز  ولقوله 
رب   ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

)التوبة: 28(.
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الكفار  معاملة  يعاملوا  اأن  يجب  بل  جهااًل  كونهم  اإىل  يلتفت  وال 
اأمثالهم:  يف   - �ضبحانه   - اهلل  لقول   ، ذلك  من  اهلل  اإىل  يتوبوا   حتى 

ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  زب 
ائ  ىى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ 
ېئ  ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ  مئ ىئ يئ 

جب حب خب مب ىب  رب )االأعراف: 28 - 30(.
زب گ گ گ   : اأمثالهم  و  الن�ضارى  - يف  وجل  - عز  اهلل  ولقول 
ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ۀ رب  )الكهف: 103- 104(.
واالآيات يف هذا املعنى كثرية.

حكم مم�ر�ضة الري��ضة ب�ل�ضراويل الق�ضرية

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
ما حكم ممار�ضة الريا�ضة بال�ضراويل الق�ضرية؟ وما حكم م�ضاهدة من 

يعمل ذلك ؟
ج: ممار�ضة الريا�ضة جائزة اإذا مل تله عن �ضيء واجب، فاإن األهت 
عن �ضيء واجب فاإنها تكون حراًما، واإن كانت ديدن االإن�ضان بحيث تكون 
غالب وقته فاإنها م�ضيعة للوقت، واأقل اأحوالها يف هذه احلال الكراهة. 
منه  يبدو  ق�ضري  �ضروال  اإال  عليه  لي�س  للريا�ضة  املمار�س  كان  اإذا  اأما 
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فخذه اأو اأكرثه فاإنه ال يجوز، فاإن ال�ضحيح اأنه يجب على ال�ضباب �ضرت 
اأفخاذهم، واأنه ال يجوز م�ضاهدة الالعبني وهم بهذه احلالة من الك�ضف 

عن اأفخاذهم.

ن�ض�ئح ملن هم يف �ضن الع�ضرين

ال�ضعودية  العلمية واالإفتاء يف  للبحوث  الدائمة  اللجنة  �س: �ُضئلت 
هذا ال�ضوؤال: ما هي ن�ضائحكم وتوجيهاتكم ل ك�ضاب يف �ضن الع�ضرين، 

مقبل على الدنيا؟ وما هي الكتب التي تن�ضحوننا بقراءتها؟
ج: عليك بتقوى اهلل وطاعته وطاعة ر�ضوله - ، واالعت�ضام بكتابه 
- تعاىل - وِب�ُضنة ر�ضوله - ، و التزام ما َيعنيك، واجتناب ما ال َيعنيك، 
من  واالإكثار  االأ�ضرار،  وجُمانبة  االأخيار،  وُمالزمة  الفنت،  عن  والُبعد 
تالوة القراآن - مع تدبر معانيه - ، واملحافظة على االأذكار ال�ضحيحة 
ملسو هيلع هللا ىلص - مع تذلل وح�ضور قلب - ، والقراءة من الكتب  الثابتة عن النبي 
التي َتكرث فيها احِلكم واملواعظ؛ مثل كتابك "الفوائد"، وكتاب "الداء 
ورد يف  �ضجودك مبا  وادُع اهلل يف   ،  - القيم  البن  والدواء" - كالهما 
ع وخ�ضوع - ؛ ع�ضى اهلل اأن يهدَيك وي�ضرح  نة من االأدعية - مع ت�ضرُّ ال�ضُّ

�ضدرك للخري، ويدفع عنك الفنت ما ظهر منها وما بطن.
و"اإغاثة  العباد"،  خري  هدي  يف  املعاد  "زاد  املفيدة:  الكتب  ومن 
اللهفان" - كالهما البن القيم - رحمه اهلل - ، و"فتح املجيد �ضرح كتاب 

التوحيد"، مع العناية بال�ضحيحني وتف�ضري ابن كثري.
و�ضلى اهلل على نبينا حممد و�ضحبِه و�ضلم.
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حكم النتم�ء اإىل اأحزاب دينية

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن باز - رحمه اهلل - : مباذا تن�ضحون 
الدعاة حيال موقفهم من املبتدعة؟ كما نرجو من حمل �ضماحتكم توجيه 
ن�ضيحة خا�ضة اإىل ال�ضباب الذين يتاأثرون باالنتماءات احلزبية امل�ضماة 

بالدينية؟
باحلكمة  �ضبحانه  اهلل  اإىل  بالدعوة  جميعا  اإخواننا  نو�ضي  ج: 
واملوعظة احل�ضنة واجلدال بالتي هي اأح�ضن، اأمر اهلل �ضبحانه بذلك مع 
جميع النا�س ومع املبتدعة اإذا اأظهروا بدعتهم، واأن ينكروا عليهم �ضواء 
كانوا من ال�ضيعة اأو غريهم - فاأي بدعة راآها املوؤمن وجب عليه اإنكارها 

ح�ضب الطاقة بالطرق ال�ضرعية.
ولي�س منه،  اإليه  ون�ضبوه  الدين  النا�س يف  اأحدثه  والبدعة هي ما 
لي�س منه فهو رد« متفق  اأمرنا هذا ما  اأحدث يف  ملسو هيلع هللا ىلص: »من  النبي  لقول 
رواه  رد«  فهو  اأمرنا  عليه  لي�س  عماًل  عمل  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقول  عليه، 

م�ضلم.
ومن اأمثلة ذلك بدعة الرف�س، وبدعة االعتزال، وبدعة االإرجاء، 
القبور  على  البناء  وبدعة  باملوالد،  االحتفال  وبدعه  اخل��وارج،  وبدعة 
ن�ضحهم  فيجب  ال��ب��دع،  م��ن  ذل��ك  غ��ري  اإىل  عليها  امل�ضاجد  وات��خ��اذ 
ال�ضرعية  باالأدلة  البدع  من  اأحدثوا  ما  واإنكار  اخلري،  اإىل  وتوجيههم 
وتعليمهم ما جهلوا من احلق بالرفق واالأ�ضلوب احل�ضن واالأدلة الوا�ضحة 

لعلهم يقبلون احلق.
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اأما االنتماءات اإىل االأحزاب املحدثة فالواجب تركها، واأن ينتمي 
ب�ضدق  ذل��ك  يف  يتعاونوا  واأن  ر�ضوله،  و�ضنة  اهلل  كتاب  اإىل  اجلميع 
�ضبحانه  فيه  اهلل  قال  الذي  اهلل  حزب  من  يكونون  وبذلك  واإخال�س، 
يف اآخر �ضورة املجادلة: زب ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈ رب )املجادلة: 22(
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قوله  يف  العظيمة  �ضفاتهم  ذكر  بعدما 

ٻ پ پپ پ  ڀ ڀ ڀ رب )املجادلة: 22(االآية.
ومن �ضفاتهم العظيمة ما ذكره اهلل - عز وجل - يف �ضورة الذاريات 

يف قول اهلل - عز وجل - : زب چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌڌ 

گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب) الذاريات(.

وال�ضنة  اإىل غري كتاب اهلل،  يتحيزون  فهذه �ضفات حزب اهلل ال 
ال�ضحابة ر�ضي اهلل  االأمة من  وال�ضري على منهج �ضلف  اإليها  والدعوة 

عنهم واأتباعهم باإح�ضان.
اإىل  ويدعونهم  االأحزاب وجميع اجلمعيات  ين�ضحون جميع  فهم 
التم�ضك بالكتاب وال�ضنة، وعر�س ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما اأو 

اأحدهما فهو املقبول وهو احلق، وما خالفهما وجب تركه.
اأن�ضار ال�ضنة  اأو  وال فرق يف ذلك بني جماعة االإخوان امل�ضلمني، 
واجلمعية ال�ضرعية، اأو جماعة التبليغ اأو غريهم من اجلمعيات واالأحزاب 

املنت�ضبة لالإ�ضالم.
واحًدا  ويكون اجلميع حزبا  الهدف  ويتحد  الكلمة  وبذلك جتتمع 
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يرت�ضم خطي اأهل ال�ضنة واجلماعة الذين هم حزب اهلل واأن�ضار دينه 
والدعاة اإليه.

ال�ضرع  يخالف  فيما  حزب  اأي  اأو  جمعية  الأي  التع�ضب  يجوز  وال 
املطهر.

حكم من يرى املنكر معروف� واملعروف منكرا

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
ما هو راأيك فيمن تغريت لديهم املفاهيم و�ضار عندهم املعروف منكًرا 

واملنكر معروًفا ؟
ج- راأيي يف هوؤالء الذين تغريت عندهم املفاهيم حتى راأوا املعروف 
منكًرا واملنكر معروًفا و�ضاروا ال ينكرون من املنكر �ضيًئا وال يقرون من 
املعروف �ضيًئا، راأيي اأن هوؤالء ان�ضلخوا من الدين - والعياذ باهلل - وذلك 
الأن من جعل املعروف الذي من �ضريعة اهلل - عز وجل - منكًرا فقد كفر 
بال�ضريعة وكذلك من جعل املنكر معروًفا فقد اآمن بالطاغوت، واالإميان ال 
يتم اإال بالكفر بالطاغوت واالإميان باهلل، فعلى هوؤالء اأن يراجعوا اأنف�ضهم 
العدو  اأ�ضلهم  فاإن  اأمرهم  ومنتهى  اأ�ضلهم  ويعرفوا  اأمرهم  يف  ويفكروا 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  زب  تعاىل:  قال   ، الدنيا  من  الفناء  اأمرهم  ومنتهى 
زب ڇ ڇ   : ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  رب )االإن�ضان: 1(، قال تعاىل 

 ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ رب  )الرحمن: 26- 27(،
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  زب   : ت��ع��اىل  ق���ال   
ہہ رب  )اآل عمران: 185(، عليهم اأن يفكروا اأدنى تفكري فاإن مل 
اأن يفكروا التفكري العميق يف االأمر وهم ي�ضاهدون النا�س  يفد فعليهم 
يذهبون ويجيئون هذا يولد وهذا ميوت وهذا مير�س وهذا ي�ضح وهذا 
هذه  يف  الأح��د  بقاء  ال  اأن��ه  ويعلمون  باأهله،  ي�ضاب  وه��ذا  مباله  ي�ضاب 
ومن  املنكر  وينكروا  املعروف  وليعرفوا  تعاىل  اإىل اهلل  الدنيا فلريجعوا 

تاب تاب اهلل عليه.

حكم دعوات خلع حج�ب املراأة

 �س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
كثريا ما ن�ضمع دعوات موجهة للمراأة تدعوها خللع احلجاب وتقول لها: 
ب�ضرفها يف ح�ضن  الرجال  بني  تعي�س  اأن  ت�ضتطيع  ال�ضريفة  املراأة  "اإن 
ح�ضني ال متتد اإليها االأعناق" ورمبا تخدع بع�س الن�ضاء بهذا الكالم، 

فما تعليقكم على هذا جزاكم اهلل خريا؟.
وال�ضنة  للكتاب  م�ضادمة  باطلة  دع��وة  ه��ذه  اأن  هو  تعليقنا  ج: 
حا�ضرة  الوجه  كا�ضفة  تبدو  امراأة  كل  فاإن  االإن�ضانية  والطبيعة  والعقل 
عن مفاتنها البد اأن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، والبد اأن توؤذى مهما 
كانت عفيفة، ورمبا يغويها ال�ضيطان، ويجرها اإىل الفاح�ضة، اإما لهوى 
يف نف�ضها مع كرثة املحاولة من اأهل الف�ضوق. واإما لل�ضغط عليها حتى 
اإذا  يزداد  �ضرفها  فاإن  �ضريفة  املراأة  كانت  واإذا  يريدون،  ما  تاأتي على 
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حتجبت احلجاب ال�ضرعي، الذي يت�ضمن اأول ما يت�ضمن تغطية الوجه، 
وهذا اأمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة االإن�ضانية، اإن الرجال ميالون 
اإىل الن�ضاء، وال اأحد اأ�ضرف وال اأعف من ن�ضاء ال�ضحابة - ر�ضي اهلل 

عنهم - ومع ذلك اأمرن باحلجاب.

حكم احلفالت املختلطة بني اجلن�ضني

ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
العالج  حكم  وم��ا  اجلن�ضني؟  من  املختلطة  التوديع  حفالت  حكم  ما 

باملو�ضيقى؟
حفالت  تكون  اأن  الواجب  بل  باالختالط،  تكون  ال  احلفالت  ج: 
الرجال للرجال وحدهم، وحفالت الن�ضاء للن�ضاء وحدهن، اأما االختالط 

فهو منكر، ومن عمل اأهل اجلاهلية نعوذ باهلل من ذلك.
ال�ضفهاء،  عمل  من  هو  بل  له  اأ�ضل  فال  باملو�ضيقى  العالج  اأم��ا 
فاملو�ضيقى لي�ضت بعالج ولكنها داء، وهي من اآالت املالهي، فكلها مر�س 
للقلوب و�ضبب النحراف االأخالق، واإمنا العالج النافع واملريح للنفو�س 
اإ�ضماع املر�ضى القراآن واملواعظ املفيدة واالأحاديث النافعة، اأما العالج 
باملو�ضيقى وغريها من اآالت الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم 
واملواعظ  وال�ضنة  ال��ق��راآن  �ضماع  عليهم  ويثقل  مر�ضهم،  اإىل  ا  مر�ضً

املفيدة، وال حول وال قوة اإال باهلل.
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م�ض�فحة املراأة الأجنبية

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: ما 
حكم م�ضافحة املراأة االأجنبية؟ واإذا كانت ت�ضع على يدها حاجزا من 
ثوب ونحوه فما احلكم؟ وهل يختلف احلكم اإذا كان امل�ضافح �ضابا اأو 

�ضيخا اأو كانت امراأة عجوزا؟
كن  �ضواء   ، مطلقا  امل��ح��ارم  غري  الن�ضاء  م�ضافحة  جت��وز  ال  ج: 
�ضابات اأم عجائز، و�ضواء كان امل�ضافح �ضابا اأم �ضيخا كبريا؛ ملا يف ذلك 
من خطر الفتنة لكل منهما - وقد �ضح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإين ال 
ا ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »الأن يطعن  اأ�ضافح الن�ضاء« رواه الن�ضائي، و�ضح عنه اأي�ضً
يف راأ�س اأحدكم مبخيط من حديد خري له من اأن مي�س امراأة ال حتل له« 
رواه الطرباين، وقالت عائ�ضة - ر�ضي اهلل عنها - : »ما م�ضت يد ر�ضول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يد امراأة قط ، غري اأنه يبايعهن بالكالم« متفق عليه.
االأدلة  لعموم  حائل  بغري  اأو  بحائل  ت�ضافحه  كونها  بني  فرق  وال 

ول�ضد الذرائع املف�ضية اإىل الفتنة.

من بدا جف� ومن تبع ال�ضيد غفل

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - : ما معنى حديث 
غفل"؟ ال�ضيد  تبع  ومن  جفا،  بدا  "من 

اجلواب: اأما معناه، فقوله: "من بدا جفا": اأي من �ضكن البادية 
كان جافًيا، وذلك لبعده عن  املدن التي يتعلم فيه، ويعرف فيها حدود 
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ما اأنزل اهلل على ر�ضوله. وقوله: »ومن تبع ال�ضيد غفل«: يعني من تتبعه 
و�ضار يطارده فاإنه يغفل، الأنه يلهيه وي�ضغله عن م�ضالح دينه ودنياه.

حكم ال�ضيد دون ح�جة

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - : هل يجوز ال�ضيد 
دون حاجة، بل ملجرد ممار�ضة هواية ال�ضيد فح�ضب، بحيث اإنه يرمي 
امل�ضيد ويرتكه ميًتا وال ي�ضتفيد هو منه وال غريه؟ وكذلك ما احلكم يف 

�ضيدها من اأجل اأن يت�ضلى ال�ضغار بها؟
اجلواب: ال�ضيد لهًوا وعبًثا حمرم؛ ملا يف ذلك من اللهو والغفلة 
وقد �ضرح  فائدة.  املال يف غري  والأن ذلك يوجب �ضياع  عن ذكر اهلل، 
بع�س العلماء بكراهته، ولكن قواعد ال�ضريعة تقت�ضي حترميه، الأن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن اإ�ضاعة املال. ومطاردة ال�ضيد من اأجل �ضيده وتركه ال�ضك 

اأنه من ال�ضفه، وقد قال اهلل عز وجل: زب ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇۆ 
ۆ ۈۈ رب )الن�ضاء: 5(.

»اإن  عبًثا:  ع�ضفوًرا  قتل  فيمن  قال  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  روي  وقد 
الع�ضفور يقول هلل عز وجل يوم القيامة: يا رب، اإن فالًنا قتلني عبًثا ومل 
يقتلني منفعة«. يعني مل يقتلني ملنفعة ينتفع بها، فهو قد اأزهق روحه ومل 

ينتفع به. 
اأن يت�ضلى بها ال�ضغار فال باأ�س به،  اأجل  واأما �ضيد ال�ضيود من 
فقد ثبت يف �ضحيح البخاري وغريه، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ياأتي اإىل اأن�س بن 
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ملسو هيلع هللا ىلص  مالك ر�ضي اهلل عنه، وكان له اأخ �ضغري يقال له: اأبو عمري، فكان 
ال�ضغري"،  "الع�ضفور  والنغري هو  النغري«  اأبا عمري، ما فعل  »يا  يقول: 
كان هذا ال�ضبي يلعب به، فمات فحزن عليه، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأبا 

عمري ما فعل النغري«. 
باأ�س  ال  واأن��ه  بالطري،  ال�ضغري  لعب  يجوز  اأن��ه  ه��ذا:  من  فيوؤخذ 
ال  ال�ضبي حتى  اأن يالحظ  ولكن يجب  الغر�س،  اأجل هذا  ب�ضيده من 

يوؤذي هذا ال�ضيد. 

املراأة ك�لرجل يف م�ضح الراأ�ص

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل - : هل ي�ضن للمراأة 
عند م�ضح راأ�ضها يف الو�ضوء اأن تبداأ من مقدم الراأ�س اإىل موؤخره ، ثم 

ترجع اإىل مقدم الراأ�س كالرجل يف ذلك؟
الرجال  اأن ما ثبت يف حق  ال�ضرعية  االأحكام  االأ�ضل يف  فاأجاب: 
ثبت يف حق الن�ضاء والعك�س بالعك�س، ما ثبت يف حق الن�ضاء ثبت يف حق 
وعلى هذا  املراأة يف هذا،  دلياًل يخ�ض�س  اأعلم  وال  بدليل،  اإال  الرجال 
فتم�ضح من مقدم الراأ�س اإىل موؤخره، واإن كان ال�ضعر طوياًل فلن يتاأثر 
بذلك؛ الأنه لي�س املعنى اأن ت�ضغط بقوة على ال�ضعر حتى يتبلل اأو ي�ضعد 

اإىل قمة الراأ�س، اإمنا هو م�ضح بهدوء. 
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م�ضح املراأة على لفة الراأ�ص 

ابن عثيمني - يرحمه اهلل -: ما حكم م�ضح  ال�ضيخ  �ُضئل ف�ضيلة 
املراأة على لفة الراأ�س؟

اأو  ملفوًفا  كان  �ضواًء  راأ�ضها  على  امل��راأة  اأن مت�ضح  يجوز  فاأجاب: 
اأخ�ضى  الأين  املهمة؛  على  وتبقيه  فوق  راأ�ضها  �ضعر  تلف  ال  ولكن  ن��ازاًل، 
مميالت  عاريات  كا�ضيات  »ن�ضاء  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  يف  داخ��اًل  يكون  اأن 
وال يجدن  يدخلن اجلنة  املائلة، ال  البخت  كاأ�ضنمة  روؤو�ضهن  مائالت.. 

ريحها، واإن ريحها لتوجد من م�ضرية كذا وكذا« رواه م�ضلم. 

م�ضح املراأة التي لبدت راأ�ضه� ب�حلن�ء 

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل - اإذا لبدت املراأة 
راأ�ضها باحلناء ونحوه.. فهل مت�ضح عليه؟ 

وال  عليه،  مت�ضح  فاإنها  باحلناء  راأ�ضها  امل��راأة  لبدت  اإذا  فاأجاب: 
حاجة اإىل اأنها تنق�س الراأ�س وحتت هذا احلناء؛ الأنه ثبت اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كان يف اإحرامه ملبًدا راأ�ضه، فما و�ضع على الراأ�س من التلبيد فهو تابع 

له، وهذا يدل على اأن تطهري الراأ�س فيه �ضيء من الت�ضهيل. 

و�ضوء من دهنت راأ�ضه� 

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل - اإذا دهنت املراأة 
راأ�ضها وم�ضحت عليه هل ي�ضح و�ضووؤها اأم ال؟ 

www.alukah.net



779 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

زب ٱ ٻ ٻ  املبني:  كتابة  ق��ال يف   - وج��ل  عز   - اهلل 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ 
بغ�ضل هذه  واالأم��ر  )املائدة: 6(.  ٺ     ٺ ٺ ٺ رب 
االأع�ضاء وم�ضح ما مي�ضح منها ي�ضتلزم اإزالة ما مينع و�ضول املاء اإليها؛ 
الأنه اإذا وجد ما مينع و�ضول املاء اإليها مل يكن غ�ضلها وال م�ضحها، وبناًء 
على ذلك نقول: اإن االإن�ضان اإذا ا�ضتعمل الدهن يف اأع�ضاء طهارته، فاإما 
اأن  قبل  ذلك  يزيل  اأن  بد  ال  فحينئذ  جرم،  له  جامًدا  الدهن  يبقى  اأن 
يطهر اأع�ضاءه، فاإن بقي الدهن هكذا جرًما، فاإنه مينع و�ضول املاء اإىل 
له جرم،  لي�س  الدهن  اإذا كان  اأما  الطهارة،  الب�ضرة، وحينئذ ال ت�ضح 
واإمنا اأثره باٍق على اأع�ضاء الطهارة، فاإنه ال ي�ضر، ولكن يف هذه احلالة 
يتاأكد اأن مير االإن�ضان يده على الو�ضوء؛ الأن العادة اأن الدهن يتمايز معه 

املاء، فرمبا ال ي�ضيب جميع الع�ضو الذي يطهره. 

ح��ضت بعد دخول وقت ال�ضالة

ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  يرحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل 
اأق�ضي  اأفعل؟ وهل  ال�ضالة ماذا  اأثناء  ال�ضهرية يف  الدورة  دخلت علي 

ال�ضالة عن مدة احلي�س؟ 
فاأجاب: اإذا حدث احلي�س بعد دخول وقت ال�ضالة كاأن حا�ضت 
بعد الزوال بن�ضف �ضاعة مثاًل؛ فاإنها بعد اأن تتطهر من احلي�س تق�ضي 

زب ڻ   ۀ     تعاىل:  لقوله  وقتها وهي طاهرة؛  التي دخل  ال�ضالة  هذه 
تق�ضي  وال   ،)103 )ال��ن�����ض��اء:  رب  ہ  ہ     ہ  ہ  ۀ 
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اإذا  »األي�س  الطويل:  احلديث  ملسو هيلع هللا ىلص يف  لقوله  احلي�س؛  وقت  ال�ضالة عن 
حا�ضت مل ت�ضل ومل ت�ضم؟« رواه البخاري. واأجمع اأهل العلم على اأنها 

ال تق�ضي ال�ضالة التي فاتتها يف اأثناء مدة احلي�س. 
فاإنها  فاأكرث  ركعة  مقدار  الوقت  من  باقًيا  وكان  طهرت  اإذا  اأما 
ركعة من  اأدرك  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  فيه؛  الذي طهرت  الوقت  ت�ضلي ذلك 
الع�ضر قبل اأن تغرب ال�ضم�س فقد اأدرك الع�ضر« اإ�ضناده �ضحيح. فاإذا 
طهرت وقت الع�ضر اأو قبل طلوع ال�ضم�س وكان باقًيا على غروب ال�ضم�س 
اأو طلوعها مقدار ركعة فاإنها ت�ضلي الع�ضر يف امل�ضاألة االأوىل والفجر يف 

امل�ضاألة الثانية. 

�ضالة املراأة ب�لبنط�ل

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: �ضالح بن فوزان الفوزان - حفظه اهلل - عن 
حكم �ضالة املراأة بالبنطال؟

فاأجاب: الثياب ال�ضيقة التي ت�ضف اأع�ضاء اجل�ضم وت�ضف ج�ضم 
املراأة وعجيزتها وتقاطيع اأع�ضائها ال يجوز لب�ضها، والثياب ال�ضيقة ال 
يجوز لب�ضها للرجال وال للن�ضاء، لكن الن�ضاء اأ�ضد؛ الأن الفتنة بهن اأ�ضد. 
اأما ال�ضالة يف حد ذاتها؛ اإذا �ضلى االإن�ضان وعورته م�ضتورة بهذا 
اللبا�س؛ ف�ضالته يف حد ذاتها �ضحيحة؛ لوجود �ضرت العورة، لكن ياأثم 
الأنه قد يخل ب�ضيء من �ضرائع ال�ضالة ل�ضيق  بلبا�س �ضيق؛  من �ضلى 
اللبا�س، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يكون مدعاة لالفتتان و�ضرف 
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االأنظار اإليه، وال �ضيما املراأة. 
فيحب عليها اأن ت�ضترت بثوب واٍف وا�ضع ي�ضرتها، وال ي�ضف �ضيًئا 
اأو  خفيًفا  ثوًبا  يكون  وال  اإليها،  االأنظار  يلفت  وال  ج�ضمها،  اأع�ضاء  من 
�ضفاًفا، واإمنا يكون ثوًبا �ضاتًرا ي�ضرت املراأة �ضرًتا كاماًل؛ ال ُيري �ضيًئا من 
ج�ضمها، ال يكون ق�ضرًيا حا�ضًرا عن �ضاقيها، اأو ذراعيها، وكفيها، وال 
ا �ضافرة بوجهها عند الرجال غري املحارم، واإمنا تكون �ضاترة  تكون اأي�ضً
جلميع ج�ضمها، وال يكون �ضفاًفا؛ بحيث يرى من ورائه ج�ضمها اأو لونها؛ 

فاإن هذا ال يعد ثوًبا �ضاتًرا. 
وقد اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث ال�ضحيح، فقال: »�ضنفان من اأهل 
النار مل اأرهما: رجال معهم �ضياط كاأذناب البقر ي�ضربون بها النا�س، 
ال  البخت  كاأ�ضنمة  روؤو�ضهن  مميالت  مائالت  عاريات  كا�ضيات  ون�ضاء 

يجدن رائحة اجلنة« رواه م�ضلم. 
ولكنهن يف  املالب�س،  �ضيًئا من  الب�ضات  اأنهن  "كا�ضيات":  فمعنى 
احلقيقة عاريات؛ الأن هذه الثياب ال ت�ضرت؛ فهي ثياب �ضكلية فقط، لكنها 
ال ت�ضرت ما وراءها؛ اإما ل�ضفافيتها، واإما لق�ضرها، اأو لعدم اإ�ضفائها على 

اجل�ضم، فيجب على امل�ضلمات اأن يتنبهن لذلك. 

امراأة �ضلت حي�ءاً وهي ح�ئ�ص

�ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل - عن امراأة �ضلت 
ا اأو نف�ضاء  حياًء وهي حائ�س فاأجاب؛ باأنه ال يحل للمراأة اإذا كانت حائ�ضً
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اإذا حا�ضت مل ت�ضل ومل  »األي�س  امل��راأة:  ملسو هيلع هللا ىلص يف  النبي  لقول  اأن ت�ضلي؛ 
ت�ضم؟« رواه البخاري. وقد اأجمع امل�ضلمون على اأنه ال يحل للحائ�س اأن 
ت�ضوم وال يحل لها اأن ت�ضلي، وعلى هذه املراأة التي فعلت ذلك اأن تتوب 

اإىل اهلل واأن ت�ضتغفر مما وقع منها.

الفتحة اأ�ضفل الثوب

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - يرحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
بحيث  ثيابهن  اأ�ضفل  يف  الن�ضاء  بع�س  جتعلها  التي  الفتحة  حكم  ما 
تنك�ضف �ضيقانهن؟ وما حكم هذه الفتحة اإذا كانت املراأة تلب�س جورًبا 

�ضاتًرا بحيث ال يظهر لون جلد �ضاقها اإمنا يظهر �ضكلها فقط؟
ج: الذي اأرى اأال تلب�س الن�ضاء هذا الثوب اإذا خرجت اإىل ال�ضوق؛ 
الأنه  يكن؛  مل  اأو  باجلورب  م�ضتوًرا  اأكان  �ضواء  حتته  ما  �ضينك�ضف  الأنه 
ي�ضف حجم ال�ضاق اإذا كان م�ضتوًرا باجلورب، ويبدي ب�ضرة ال�ضاق اإذا 

مل يكن م�ضتوًرا، وكلما كانت ثياب املراأة اأ�ضرت لها فاإنها اأف�ضل.

حكم �ضبغ اأجزاء من ال�ضعر

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - يرحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
هل يجوز �ضبغ اأجزاء من ال�ضعر كاأطرافه مثاًل اأو اأعاله فقط؟ 

ج: �ضبغ ال�ضعر اإذا كان بال�ضواد فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عنه، حيث اأمر 
بتغيري ال�ضيب وجتنيبه ال�ضواد قال: »غريوا هذا ال�ضيب وجنبوه ال�ضواد« 
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ا وعيب على من فعل هذا وهو يدل على  رواه م�ضلم، وورد يف ذلك اأي�ضً
اأما بغريه من االألوان فاالأ�ضل اجلواز اإال  حترمي تغيري ال�ضعر بال�ضواد. 
اأن يكون على �ضكل ن�ضاء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من ت�ضبه بقوم فهو منهم« رواه اأبو داود.

عمل املراأة امل�ضلمة

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - يرحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
ال�ضوؤون  العمل يف مكتب  اإذا كان هذا  املكاتب  املراأة يف  هل يجوز عمل 

الدينية واالأوقاف؟
ج: عمل املراأة يف املكاتب ال يخلو من حالني، احلال االأوىل اأن تكون 
مدار�س  توجيه  مكتب يف  للن�ضاء  يكون  اأن  مثل  بالن�ضاء  املكاتب خا�ضة 
البنات اأو ما اأ�ضبه ذلك، وال يح�ضره اإال الن�ضاء فاإن عملها يف هذا املكتب 
اإذا كان املكتب يختلط فيه الرجال وهي احلال الثانية  اأما  ال باأ�س به، 
فاإنه ال يجوز للمراأة اأن تعمل عماًل يكون الرجل �ضريًكا لها فيه وهما يف 
مكان واحد؛ وذلك ملا يح�ضل من الفتنة باختالط الن�ضاء بالرجال، وقد 
حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمته من فتنة الن�ضاء، واأخرب اأنه ما ترك بعده فتنة اأ�ضر 
على الرجال منها حتى يف اأماكن العبادة فرغب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بعد املراأة 
عن الرجل، كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص خري �ضفوف الن�ضاء اآخرها و�ضرها اأولها؛ 
الرجال  من  بعيًدا  واآخرها  �ضرها  فكان  الرجال؛  من  قريب  اأولها  الأن 
فكان خريها وهذا دليل وا�ضح على اأن لل�ضارع؛ نظًرا الأنه يف بعد املراأة 
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اأن يف اختالط  له  االأمم تبني  اأحوال  تدبر  بالرجل ومن  عن االختالط 
ميكنهم  ال  ولكن  منها،  يئنون  يزالون  ال  عظيمة  فتنة  بالرجال  الن�ضاء 

اخلال�س االآن قد ات�ضع اخلرق على الراقع.

حكم كرثة خروج املراأة لالأ�ضواق دون ح�جة

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - يرحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
حاجة،  وبغري  بحاجة  االأ���ض��واق  اإىل  بكرثة  يخرجن  الن�ضاء  من  كثري 
ويخرجن من غري حمرم مع ما يف ال�ضوق من فنت، فما قولكم وجزاكم 

اهلل خرًيا؟
ملا جاء يف احلديث  لها  بيتها خري  امل��راأة يف  بقاء  اأن  �ضك  ال  ج: 

»بيوتهن خري لهن« رواه اأحمد ب�ضند �ضحيح.
وال �ضك اأن اإطالق احلرية لها يف اخلروج خالف ما ياأمر به ال�ضرع 

من حماية املراأة واحلر�س على وقايتها من الفتنة.
قال  فقد  الكلمة،  مبعنى  رجااًل  يكونوا  اأن  االأولياء  على  والواجب 

�ضبحانه: زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب  )الن�ضاء: 34(.
ومع االأ�ضف فقد بداأ امل�ضلمون يف تقليد اأعداء اهلل يف جعل ال�ضيادة 
للن�ضاء حتى �ضار الن�ضاء هن القوامات، وهن املدبرات ل�ضئون الرجال.

واحل�ضارة،  التقدم  اأه��ل  اأنهم  يزعمون  ه��وؤالء  اأن  العجب  وم��ن 
وبوؤ�ًضا لهم، وقد قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يفلح قوم ولوا اأمرهم امراأة« 

رواه البخاري.
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راأيت  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  و�ضفهن  كما  الن�ضاء  اأن  يعرف  وكلنا 
ناق�ضات عقل ودين اأذهب للب الرجل احلازم من اإحداكن« متفق عليه.
فالواجب على الرجال اأن ينفذوا ما جعل اهلل فيهم من اأهليهم من 
القيام على املراأة، وعلى العك�س من ذلك فقد يكون الرجل �ضيئ اخللق 
كاالأب  �ضلتهم  جتب  الذين  االأق��ارب  ل�ضلة  اخل��روج  من  حتى  فيمنعها 
واالأم واالأخ والعم واخلال مع اأمن الفتنة، ويقول لها: "لن تخرجي اأبًدا، 
فاأنِت حبي�ضة البيت". ويذكر قول الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص: »هن عواٌن عندكم« رواه 

اأحمد والرتمذي وابن ماجه و�ضححه االألب�اين يف �ضحيح الرتمذي.
وال  تتحركي،  وال  تخرجي،  ال  عندي  اأ�ضرية  فاأنت  اأ���ض��ريات،  اأي 
تذهبي، وال ياأتيِك اأحد، وال تزوري اأخًتا لِك يف اهلل!! والدين و�ضط بني 

هذين.

اإط�لة الأظ�فر لأجل اجلم�ل

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: عبداهلل اجلربين - يرحمه اهلل - : هل 
اإطالة االأظافر من اأجل اجلمال حمرمة ؟

ج: ال جتوز اإطالة االأظافر، بل ورد االأمر بالتقليم كل اأ�ضبوع اأو كل 
اأربعني يوًما على االأكرث.

اإزالة ال�ضعر الن�بت يف وجه املراأة

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن باز - يرحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: ما 
حكم اإزالة ال�ضعر الذي ينبت يف وجه املراأة؟
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ج: هذا فيه تف�ضيل، اإن كان �ضعًرا عادًيا فال يجوز اأخذه حلديث: 
»لعن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النام�ضة واملتنم�ضة« احلديث. والنم�س؛ هو اأخذ 
ال�ضعر من الوجه واحلاجبني، اأما اإن كان �ضيًئا زائًدا يعد مثله ت�ضويًها 
ي�ضوه خلقتها  الأنه  باأخذه وال حرج؛  باأ�س  واللحية فال  للخلقة كال�ضارب 

وي�ضرها.

حكم مق�بلة املراأة لل�ض�ئق واخل�دم 

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن باز - يرحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: ما 
حكم مقابلة اخلدم وال�ضائقني، وهل يعدون يف حكم االأجانب، علًما باأن 
والدتي تطلب مني اخلروج اأمام اخلدم واأن اأ�ضع على راأ�ضي )اإي�ضارب( 
فهل يجوز هذا يف ديننا احلنيف الذي اأمرنا بعدم مع�ضية اأوامر اهلل - 

عز وجل - ؟
ج: اأما ال�ضائق واخلادم فحكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب 
عنهما اإذا كانا لي�ضا من املحارم، وال يجوز ال�ضفور لهما وال اخللوة بكل 
ثالثهما«  ال�ضيطان  فاإن  بامراأة  يخلون رجل  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  واحد منهما 
التربج  وجوب احلجاب وحترمي  االأدل��ة يف  ولعموم  اأحمد،  االإم��ام  رواه 
وال�ضفور لغري املحارم، وال جتوز طاعة الوالدة وال غريها يف �ضيء من 

معا�ضي اهلل.
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حكم ركوب املراأة مع �ض�ئق اأجنبي

- عن حكم  يرحمه اهلل   - ابن عثيمني  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ضئل  �س: 
ركوب املراأة مع �ضائق اأجنبي؟

ج: اأقول واأنا كاتبه حممد بن �ضالح العثيمني: اأنه ال يجوز للرجل 
اأن ينفرد باملراأة الواحدة بال�ضيارة اإال اأن يكون حمرًما لها؛ الأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »ال يخلون رجل وامراأة اإال مع ذي حمرم«، اأما اإذا كان معه امراأتان 
واأن يكون  اأن يكون ماأموًنا  باأ�س؛ الأنه ال خلوة حينئذ ب�ضرط  فاأكرث فال 

بغري �ضفر. واهلل املوفق.

ق�ص املراأة ل�ضعره�

�س: �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ: ابن عثيمني - يرحمه اهلل - هذا ال�ضوؤال: 
الت�ضبه  لي�ضت  النية  ب��اأن  علًما  امل���راأة،  �ضعر  ق�س  يف  ال�ضرع  حكم  ما 

باالأجنبيات، واهلل يحفظكم ويجزاكم كل خري؟
ج: ق�س املراأة �ضعر راأ�ضها اإن كان على وجٍه ي�ضبه اأن يكون كراأ�س 
الرجال؛ فاإن هذا حراٌم وال يجوز، بل هو من كبائر الذنوب؛ الأن الر�ضول 
ملسو هيلع هللا ىلص لعن املت�ضبهات من الن�ضاء بالرجل واملت�ضبهني من الرجال بالن�ضاء، 
واأما اإن كان على وجه يخالف ما يكون عليه من �ضعر روؤو�س الرجال فاإن 
اأن ذلك مكروه، وذهب  امل�ضهور من مذهب احلنابلة - رحمهم اهلل - 
اأمهات املوؤمنني  اإىل جواز ذلك حمتًجا مبا يروى عن  العلم  اأهل  بع�س 
- ر�ضي اهلل عنهن - اأنهن كن يق�ض�ضن روؤو�ضهن بعد موت ر�ضول اهلل 
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ملسو هيلع هللا ىلص؛ حتى يكون كالوفرة، ولكن اأجيب عن ذلك باأنهن يفعلن هذا من اأجل 
اأن يعلم عزوفهن عن االأزواج؛ الأن ن�ضاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد موته ال يحل الأحٍد 

اأن يتزوجهن كما قال اهلل تعاىل: زب ەئ ەئ            وئ وئ ۇئ ۇئ 
رب  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

)االأحزاب: 53(.
اأنه اإذا ح�ضلت  اأن يعلم  اإنها ال تريد الت�ضبه ينبغي  وقول ال�ضائل 
امل�ضابهة، حيث ال حتل فاإنه ال ي�ضرتط فيها الق�ضد الأن امل�ضابهة �ضورة 
امل�ضابهة  وقعت  فاإذا  الق�ضد  فيها  ي�ضرتط  فال  �ضيء  على  �ضيٍء  �ضورة 
على وجٍه حمرم فاإنها ممنوعة �ضواٌء ق�ضد ذلك الفاعل اأم مل يق�ضده 
وكثرٌي من النا�س يظنون اأن امل�ضابهة املحرمة ال تكون حمرمًة اإال بالنية 
كانت  املحرمة  امل�ضابهة  �ضورة  ح�ضلت  متى  بل  خطاأ،  وهذا  والق�ضد، 

حمرمة، �ضواٌء ق�ضد الفاعل هذه امل�ضابهة اأم مل يق�ضدها.

التربج يف اخل�رج

ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  يرحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
واأرمي  اأك�ضف وجهي  اأن  يجوز  اململكة هل  اإىل خارج  �ضفرنا  اأوق��ات  يف 
تعمل  وال��دت��ي  الأن  يعرفنا،  اأح��د  وال  بلدنا  عن  بعدنا  الأننا  احل��ج��اب؛ 
الأنهم  وجهي؛  ك�ضف  على  يجربين  اأن  على  وال��دي  وحتر�س  امل�ضتحيل 

يعدونني عندما اأغطي وجهي اأنني األفت النظر اإليهم؟
ج: ال يجوز لك وال لغريك من الن�ضاء ال�ضفور يف بالد الكفار، كما 
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ال يجوز ذلك يف بالد امل�ضلمني، بل يجب احلجاب عن الرجال االأجانب 
�ضواء كانوا م�ضلمني اأو كفاًرا، بل وجوبه على الكفار اأ�ضد؛ الأنه ال اإميان 
لهم يحجزهم عما حرم اهلل، ال يجوز ذلك وال لغريك طاعة الوالدين 
وال غريهما يف فعل ما حرم اهلل ور�ضوله، واهلل �ضبحانه يقول يف كتابه 

املبني يف �ضورة االأحزاب: زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې 
ې ى ى ائ رب )االأحزاب: 53(، فبنّي �ضبحانه وتعاىل 
يف هذه االآية الكرمية اأن حتجب الن�ضاء عن الرجال غري املحارم اأطهر 

زب ک ک   گ  لقلوب اجلميع، وقال �ضبحانه يف �ضورة النور: 
�ضبحانه:  قوله  اإىل   ،)31 )ال��ن��ور:  رب  ڳ  گ  گ   گ 
زب ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ رب 

)النور: 31(.

حكم التطيب للمراأة عند اخلروج

ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  يرحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل  �س: 
هل يجوز للمراأة اإذا اأرادت اأن تذهب اإىل املدر�ضة اأو امل�ضت�ضفى اأو زيارة 

االأقارب واجلريان اأن تطيب وتخرج؟
اإذا كان خروجها اإىل جممع ن�ضائي وال متر  ج: يجوز لها الطيب 
التي فيها  اإىل االأ�ضواق  اأما خروجها بالطيب  يف الطريق على الرجال، 
الرجال فال يجوز لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأميا امراأة اأ�ضابت بخوًرا فال ت�ضهدن 
معنا الع�ضاء« رواه اأبو داود، والأحاديث اأخرى وردت يف ذلك؛ والأن خروجها 
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بالطيب يف طريق الرجال وجمامع الرجال كامل�ضاجد من اأ�ضباب الفتنة 
بها كما يجب عليها الت�ضرت واحلذر من التربج لقوله جل وعال : زب ڃ  
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ رب  )االأح��زاب: 33(، ومن 

التربج اإظهار املفاتن واملحا�ضن كالوجه والراأ�س وغريهما.

اإذا طهرت من احلي�ص

اإذا  ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  يرحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ:  ف�ضيلة  �ُضئل 
الع�ضاء فهل ت�ضلي معها  اأو  طهرت املراأة من احلي�س يف وقت الع�ضر 

الظهر واملغرب بو�ضفهما يجمعان مًعا؟
اجلواب: اإذا طهرت املراأة من احلي�س والنفا�س يف وقت الع�ضر 
وجب عليها اأن ت�ضلي الظهر والع�ضر جميًعا  يف اأ�ضح قول العلماء؛ الأن 
وقتهما واحد يف حق املعذور كاملري�س وامل�ضافر وهي معذورة ب�ضبب تاأخر 
اأن ت�ضلي املغرب  الع�ضاء وجب عليها  اإذا طهرت وقت  طهرها، وهكذا 
والع�ضاء جميًعا ملا �ضبق وقد اأفتى جماعة من ال�ضحابة � ر�ضي اهلل عنهم 

� بذلك.

ق�ص املراأة ل�ضعر راأ�ضه�

ابن عثيمني - يرحمه اهلل - عن حكم ق�س  ال�ضيخ  �ُضئل ف�ضيلة 
املراأة ل�ضعر راأ�ضها فاأجاب؛ باأن امل�ضروع اأن تبقي املراأة راأ�ضها على ما 
احلنابلة  فقهاء  ذكر  وقد  بلدها،  اأه��ل  ع��ادة  عن  تخرج  وال  عليه،  كان 
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رحمهم اهلل اأنه يكره ق�س راأ�ضها اإال يف حج اأو عمرة، وحرم بع�س فقهاء 
احلنابلة ق�س املراأة �ضعر راأ�ضها. 

التحرمي،  اأو على  الكراهة  يدل على  ما  الن�ضو�س  لي�س يف  ولكن 
قدام  راأ�ضها من  �ضعر  تاأخذ من  اأن  للمراأة  فيجوز  واالأ�ضل عدم ذلك، 
اأو من اخللف، على وجه ال ت�ضل به اإىل حد الت�ضبه براأ�س الرجل؛ الأن 
االأ�ضل االإباحة، لكن مع ذلك اأنا اأكره للمراأة اأن تفعل هذا ال�ضيء؛ الأن 
نظر املراأة وتطلبها ملا يجد من العادات املتلقاة عن غري بالدها مما يفتح 
لها باب النظر اإىل العادات امل�ضتوردة، ورمبا تقع يف عادات حمرمة وهي 
ال ت�ضعر، فكل العادات الواردة اإىل بالدنا يف املظهر وامللب�س وامل�ضكن - 
اإذا مل تكن من االأمور املحمودة التي دل ال�ضرع على طلبها - فاإن االأوىل 
البعد عنها وجتبنها؛ نظًرا اإىل اأن النفو�س تتطلب املزيد من تقليد الغري، 
وال �ضيما اإذا �ضعر االإن�ضان بالنق�س يف نف�ضه وبكمال غريه، فاإنه حينئذ 

يقلد غريه، ورمبا يقع يف �ضرك التقليد االآثم الذي ال تبيحه �ضريعته. 
وهناك اأ�ضياء نتم�ضك بها ي�ضميها بع�ضنا عادات وتقاليد، ونحن 

ننكر هذه الت�ضمية ونقول: 
لقد �ضللتم وما اأنتم باملهتدي، فاإن من عاداتنا ما هو من االأمور 
اأو  ع��ادة  ذلك  �ضمينا  واإذا  تقليًدا،  اأو  ع��ادة  امل��راأة  احتجاب  امل�ضروعة 
اإىل  عنه  والتحول  لرتكه  باب  وفتح  ال�ضريعة،  على  جناية  فهو  تقليًدا، 
اإىل  لل�ضريعة  حتويل  كذلك  وهو  الزمن،  لتغري  تخ�ضع  جديدة  ع��ادات 
عادات وتقاليد تتحكم فيها االأعراف، ومن املعلوم اأن ال�ضريعة ثابتة ال 
تتحكم فيها االأعراف وال العادات وال التقاليد، بل يلزم امل�ضلم اأيًّا كان 
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فيما  وا�ضتحباًبا  يجب،  فيما  وجوًبا  بها  يلتزم  اأن  يلزمه  مكان،  اأي  ويف 
ي�ضتحب، واهلل املوفق. 

ق�ص املراأة �ضعره� من الأم�م مب� ي�ضمى الَق�ضة 

ابن عثيمني - يرحمه اهلل - عن حكم ق�س  ال�ضيخ  �ُضئل ف�ضيلة 
راأ�ضها  اأن  �ضك  ال  املراأة  باأن  فاأجاب؛  الق�ضة  ي�ضمى  �ضعرها مبا  املراأة 
جمال لها و�ضرت، واأن اأكرث الن�ضاء يرغب اأن يكون لها راأ�س، ولهذا �ضرع 
واختلف  �ضفرية،  كل  من  اأمنلة  بقيد  تق�ضر  اأن  والعمرة  احلج  يف  لها 
اإنه  قال  من  فمنهم  راأ�ضها،  امل��راأة  ق�س  جواز  يف  اهلل  رحمهم  العلماء 
مكروه، ومنهم من قال اإنه حرام، ومنهم من قال اإنه مباح - اأي حالل - 
اإال اأن تق�ضه على وجه يكون �ضبيًها براأ�س الرجل فاإنه يكون حراًما؛ الأن 
الرجال  واملت�ضبهني من  بالرجال  الن�ضاء  املت�ضبهات من  لعن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
راأ�ضها؛  املراأة �ضعر  اأال تق�س  االأح�ضن واالأوىل  اأن  اأرى  بالن�ضاء، والذي 
الأن تقبل ما يرد اإلينا من عادات غرينا واأخذها من دون فائدة اأمر ال 
ينبغي اأن يكون، فاإن هذا قد يحول املجتمع اإىل عادات جمتمعات اأخرى 
اإذا ق�ضته حتى يكون  اأما  ال�ضرع،  التي يقرها  العادات  تبعدها عن  قد 
على �ضبه راأ�س الرجل فاإنه ال �ضك اأنه حرام ملا ذكرنا، بل اإنه من كبائر 

الذنوب. 
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حكم ح�ضور املراأة حفالت الزواج واأعي�د امليالد 

ال�ضعودية عن  واالإفتاء يف  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  �ُضِئلت 
وكل  اأنها بدعة،  امليالد مع  واأعياد  ال��زواج  امل��راأة حفالت  حكم ح�ضور 
لق�ضاء  املطربات  بع�س  املذكورة  باحلفالت  يوجد  كما  �ضاللة،  بدعة 
ال�ضهرة؟ وهل ح�ضور املراأة فيها حرام مل�ضاهدة العرو�س وتقديرا الأهل 

العرو�ضة ال ل�ضماع املطربة؟
املنكرات،  من  خالية  الزواج  كانت حفالت  اإذا  بالتال:  فاأجابت 
كاختالط الرجال بالن�ضاء والغناء املاجن اأو كانت اإذا ح�ضرت غريت ما 
فيها من منكرات جاز لها اأن حت�ضر للم�ضاركة يف ال�ضرور، بل احل�ضور 
اإن كان يف احلفالت  اأما  اإزالته،  اإن كان هناك منكر تقوى على  واجب 
منكرات ال تقوى على اإنكارها فيحرم عليها اأن حت�ضر لعموم فوله تعاىل: 

زب ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ   
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ      ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ رب )االأنعام: 

70( وقوله تعاىل: زب ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ   ڄ  ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ   چ چڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ رب)لقمان: 6(.

واالأحاديث الواردة يف ذم الغناء واملعازف كثرية جًدا.. واأما املوالد 
فال يجوز مل�ضلم وال م�ضلمة ح�ضورها؛ لكونها بدعة اإال اإذا كان ح�ضوره 
اإليها الإنكارها وبيان حكم اهلل فيها. و�ضلى اهلل على نبينا حممد واآله 

و�ضحبه و�ضلم.
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الق�ضم الث�ين: الفت�وى املخت�ضرة:  

فت�وى خمت�ضرة

ابن عثيمني - رحمه اهلل - عن حكم من  ال�ضيخ  • �ُضئل ف�ضيلة 
 - اهلل  رحمه   - فاأجاب  حجاًبا؟.  حتتاج  ال  ال�ضريفة  امل��راأة  اإن  يقول 
والطبيعة  والعقل  وال�ضنة  الكتاب  مع  مت�ضادمة  باطلة  دعوى  هذه  باأن 
االإن�ضانية، فاإن كل امراأة متربجة البد اأن يتعلق بها الرجال وتوؤذي مهما 
الف�ضق  اأهل  املحاولة من  ال�ضطان مع كرثة  يغويها  ورمبا  كانت عفيفة، 
فاإذا كانت املراأة �ضريفة فاإن �ضرفها يزيد اإذا حتجبت احلجاب ال�ضرعي.  
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز - رحمه اهلل - عن �ضعور االإن�ضان 

يف اأثناء ال�ضالة كاأنه يخرج منه بول هل يبطل ال�ضالة؟. 
الأنه  ال�ضالة؛  وال  الو�ضوء  به  يبطل  ال  ال�ضعور  هذا  ب��اأن  فاأجاب 
جمرد و�ضو�ضة من ال�ضيطان اإال اإذا جزمت وحتققت اأنه خرج منك بول.
ن�ضي  عمن   - اهلل  رحمه   - جربين  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •

قراءة �ضورة الفاحتة يف ال�ضالة. ماذا يفعل؟. 
القراءة  املعتاد  وكان  اإذا غلب ذلك  باأنه   - فاأجاب - رحمه اهلل 
اإن ح�ضلت االإع��ادة من باب االحتياط مل  فتكره االإع��ادة والتكرار، ثم 

يلزم �ضجود ال�ضهو، واإن �ضجد فال باأ�س.
من  حكم  عن   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
كفر  ذلك  تعمد  اإذا  باأنه  فاأجاب  ال�ضم�س؟.  طلوع  بعد  الفجر  ي�ضلي 
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عند جمع من اأهل العلم، وال يجوز للم�ضلم اأن ي�ضهر �ضهًرا يرتتب عليه 
اإ�ضاعة �ضالة الفجر. 

�ضالة  �ضفة  عن   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
النافلة،  �ضالة  بقية  مثل  ركعتني  ت�ضلى  ب��اأن  ف��اأج��اب  اال�ضتخارة؟. 
والدعاء يكون بعد ال�ضالم والوارد يف ذلك اللهم اإين اأ�ضتخريك بعلمك 

اإىل نهاية الدعاء.
حكم  عن   - اهلل  حفظه   - الفوزان  �ضالح  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
به  باأ�س  ال  باأنه  فاأجاب  املنزل؟.  باأعمال  االن�ضغال  مع  القراآن  �ضماع 

زب ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ  تعاىل:  قوله  يعار�س مع  وال 
ۋ ۅ ۅ رب )االأعراف( ؛ الأن االإن�ضات مطلوب ح�ضب االإمكان 

والذي ي�ضتغل ين�ضت للقراآن ح�ضب ا�ضتطاعته.
واالأحاديث  االآي��ات  تعليق  حكم  عن  الدائمة  اللجنة  �ُضئلت   •
للزينة  اأو  للتعليق  نحوها  اأو  واأطباق  األ��واح  على  احل�ضنى  اهلل  واأ�ضماء 
واإغراء  الب�ضاعة،  واإنفاق  التجارة  لرتويج  و�ضيلة  لتتخذ  اأو  للتذكري  اأو 
بالقراآن  عدول  هذا  باأن  فاأجابت  �ضرائها؟.  على  ليقبلوا  بذلك  النا�س 
فالقراآن  االإ�ضالم  اإليها  يهدف  التي  النبيلة  املقا�ضد  عن  واالأح��ادي��ث 
كتاب هداية وت�ضريع ومواعظ وعرب واأحكام فكتابة اآية منه على �ضاعات 
الدليل فيه انحراف بالقراآن عما اأنزل من اأجله فعلينا اأن نحرتم كتاب 
اهلل واأن نعظمه واأن نتخذه فيما اأنزل من اأجله ولي�س نازاًل الأن يعلق على 

اجلدران اأو يتخذ نقو�ًضا يف كتابته.
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بامل�ضحف؟.  احلمام  دخول  حكم  عن  الدائمة  اللجنة  • �ُضئلت 
فاأجابت باأنه ال يجوز ولكن؛ اإذا ا�ضطر للدخول به خوًفا من اأن ي�ضرق 

اإذا تركه خارًجا جاز الدخول به لل�ضرورة.
فاأجابت  امل�ضحف؟.  تقبيل  حكم  عن  الدائمة  اللجنة  �ُضئلت   •

باأنها ال تعلم دلياًل على م�ضروعية تقبيل القراآن الكرمي.
ترتدد  عمن   - اهلل  رحمه   - جربين  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
اأن تخرجه عن دينه  اأحياًنا هواج�س وخواطر وهو يخاف  على خاطره 

ماذا عليه اأن يفعل جتاهها؟.
فاأجاب - رحمه اهلل - باأن هذه اخلواطر واالأفكار من ال�ضيطان 
الذي يو�ضو�س يف �ضدور النا�س ليوقع امل�ضلم يف احلرية فاإذا اأح�ض�ضت 

ب�ضيء من ذلك فا�ضتعذ باهلل وانته عن التفكري يف االأمور الغيبية. 
�ضروط  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 

ال�ضرب بالدف اأيام العر�س؟.
فاأجاب - رحمه اهلل - باالآتي: 

وجه  من  )املختوم  وهو  الطار  وهو  بالدف  ال�ضرب  يكون  اأن   -1
وكلها  العزف  اآالت  من  الأن��ه  الوجهني  من  املختوم  الطبل  ولي�س  واح��د 

حرام(. 
2- اأن ال ي�ضحبه حمرم كالغناء الهابط املثري لل�ضهوة. 

3- اأن ال ي�ضحبه بذلك فتنة كظهور االأ�ضوات اجلميلة للرجال. 
4- اأال يكون يف ذلك اأذية على اأحد فاإن كان فيه اأذية فهو ممنوع 
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)مثل اأن تظهر االأ�ضوات عرب مكربات ال�ضوت(.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز - رحمه اهلل - عن حكم ا�ضتئجار 
الناظر يف حقيقة  باأن   - فاأجاب - رحمه اهلل  ومفا�ضدها؟.  الدقاقات 
عليهن  فيغلب  والف�ضقة  املغني  اأغ��اين  يغنني  مغنيات  اأنهن  يرى  ه��وؤالء 

الف�ضق.
وكذلك و�ضع مكربات ال�ضوت واملزامري والعود واملو�ضيقى الغربية. 
الأ�ضحاب  اإعانة  فيه  امل��ال  واإعطائهم  ه��وؤالء  ا�ضتقدام  ف��اإن  ل��ذا 

الدعارة واملجون وتكرمي ملن كتب عليهم الذلة واملهانة.
حكم  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
الت�ضوير �ضواء باآلة اأو الفيديو يف حفالت االأعرا�س؟. فاأجاب - رحمه 
حمارمه  �ضورة  تلتقط  اأن  موؤمن  عاقل  ير�ضي  وال  يجوز  ال  باأنه   - اهلل 
اإليها كل  واألعوبة يتمتع بالنظر  وغريهم لتكون �ضلعة تعر�س لكل واحد 

فا�ضق. 
غنائي  �ضريط  اإىل  اال�ضتماع  حكم  عن  الدائمة  اللجنة  • �ُضئلت 
معه املو�ضيقى والطبل وغريه من اآالت اللهو ثم ترق�س الن�ضوة عنده؟. 
فاأجابت باأن كل هذا منكر ال يجوز �ضواء كان ذلك يف حفالت االأعرا�س 

اأو غريها.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن جربين - رحمه اهلل - عن حكم لب�س 
الدبلة؟. فاأجاب - رحمه اهلل -  باأنها لي�ضت من عوائد امل�ضلمني وهي 
اأنها ت�ضبب املحبة بني  التي تلب�س ملنا�ضبة الزواج فاإذا كان يعتقد فيها 
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الزوجني واأن خلعها وعدم لب�ضها يوؤثر على العالقة الزوجية فهذا يعد 
من ال�ضرك.

فاأجابت  االأظافر؟.  تطويل  حكم  عن  الدائمة  اللجنة  �ُضئلت   •
اأال يدعوا قلم  اأمر بق�ضها ووقت للم�ضلمني  ملسو هيلع هللا ىلص  باأنه ال يجوز الأن النبي 
االأظافر وق�س ال�ضارب ونتف االإبط وحلق العانة اأكرث من اأربعني ليلة، 

والأن تطويلها فيه ت�ضبه بالبهائم وبع�س الكفرة.
حكم  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
ينبغي  باأنه ال  وال�ضيقة؟. فاأجاب  الق�ضرية   الثياب  اإلبا�س ال�ضغريات 
اعتادت  اإذا  الأنها  �ضغرية  وهي  اللبا�س  هذا  ابنته  يلب�س  اأن  لالإن�ضان 
اأما لو تعودت احل�ضمة من �ضغرها  اأمره،  عليه بقيت عليه وهان عليها 

بقيت على تلك احلال يف كربها.
حكم  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
االخ��ت��الط يف ال��درا���ض��ة؟. ف��اأج��اب - رحمه اهلل - ب��اأن االخ��ت��الط يف 
ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  واأم���ر  فعله،  يجوز  ال  كبري  وف�ضاد  �ضر  و�ضيلة  ال��درا���ض��ة 
بالتفريق بينهم يف امل�ضاجع الأن قرب اأحدهما من االآخر يف �ضن العا�ضرة 

وما بعدها و�ضيلة لوقوع الفاح�ضة ب�ضبب اختالط البنني والبنات.
املراأة؟.  عمل  �ضروط  عن  الدائمة  اللجنة  • �ُضئلت 

فاأجابت باالآتي: 
1- اأن يكون يف حميط الن�ضاء. 

2- واأن ال يكون فيه اختالط الرجال بالن�ضاء. 
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3- واأال يكون فيه خلوة برجل اأجنبي واإن كان باإذن زوجها. 
4- واأن ترتدي احلجاب ال�ضرعي الكامل.

�ضروط  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
وجود اخلادمة؟. 

فاأجاب - رحمه اهلل - باالآتي:
1- اأن تكون م�ضلمة وملتزمة بال�ضرع فتتحجب حجاًبا كاماًل عن 

الرجال الذين يف البيت وال يجوز  اأن تكون �ضافرة اأو متربجة.
2- ويحرم على �ضاحب البيت اخللوة بها. 

3- واأن يكون ح�ضورها مع حمرم.
ترك  حكم  عن   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 

ن�ضح النا�س خوًفا من الرياء؟.
فاأجاب - رحمه اهلل - باأن هذا هو من مكائد ال�ضيطان التي يخل 
ما  يدعا  اأن  واملوؤمنة  للموؤمن  يجوز  وال  اإىل اهلل  الدعوة  النا�س عن  بها 

اأوجب اهلل عليهما خوًفا من الرياء.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز - رحمه اهلل - عن حكم ا�ضتعمال 

اجلرائد �ضفرة لالأكل؟.
فاأجاب باأنه ال يجوز، وال جعلها ملًفا للحوائج اإذا كان فيها �ضيء 

من االآيات اأو من ذكر اهلل.
تعليق  حكم  عن   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
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من  ال�ضور  كانت  اإذا  يجوز  ال  باأنه    - اهلل  رحمه  فاأجاب-  ال�ضور؟. 
ذوات االأرواح.

اأذى اجلن  االإن�ضان من  ي�ضلم  الدائمة عن كيف  اللجنة  • �ُضئلت 
و�ضرورهم؟.

فاأجابت باالآتي:
1- كرثة ذكر اهلل تعاىل يف كل حال. 

2- املواظبة على اأذكار ال�ضباح وامل�ضاء قبل النوم. 
3- البعد عن املعا�ضي وفعل الواجبات.

للمر�ضى؟.  الزهور  اإه��داء  حكم  عن  الدائمة  اللجنة  �ُضئلت   •
غري  يف  واإ�ضاعته  للمال  تبذير  من  ذلك  يف  ملا  يجوز  ال  باأنه  فاأجابت 

حق والت�ضبه باأعداء اهلل يف هذا العمل.
راأيكم  ما  الفوزان - حفظه اهلل-:  ال�ضيخ �ضالح  ف�ضيلة  �ُضئل   •
يف  تن�ضر  التي  ب��االأب��راج  ي�ضمى  وم��ا  الكف  وق��راءة  الفنجان  ق��راءة  يف 

اجلرائد ؟.  
فاأجاب باأن كل هذه من الكهانة وال�ضعوذة قراءة الفنجان والكف 
واالأبراج التي تن�ضر يف اجلرائد كلها من ادعاء علم الغيب، فهي كهانة، 
والكهانة نوع من ال�ضحر، كلها اأعمال باطلة :  الكهانة وال�ضحر والعيافة 
وطرق احل�ضى و�ضرب الودع ونرث الودع كلها من اأنواع الباطل وادعاء 

علم الغيب والتدجيل على النا�س الإف�ضاد عقائدهم .
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• �ُضئلت اللجنة الدائمة عن حكم اال�ضتهزاء باحلجاب؟. فاأجابت 
فهو  االإ�ضالمية  بال�ضريعة  مت�ضكها  اأجل  من  بامل�ضلمة  ي�ضتهزئ  من  باأن 

كافر.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز - رحمه اهلل - عن حكم ما ي�ضمى 
اأن  االإ�ضالم بل يجب  اأ�ضل له يف  باأنه باطل ال  ال��راأي؟. فاأجاب  بحرية 
مينع الباطل وي�ضمح للحق وال يجوز اأن ي�ضمح الأحد يدعو اإىل ال�ضيوعية 
اأو الوثنية اأو اأن يدعو اإىل الزنا اأو القمار، اأو غري ذلك �ضواء باالأ�ضلوب 
املبا�ضر اأم غري املبا�ضر بل مينع ويوؤدب بل اإن هذه هي االإباحية املحرمة.
العادة  حكم  عن   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 

ال�ضرية وهي اال�ضتمناء باليد؟.
فاأجاب باأنها حمرمة وم�ضارها عظيمة وعواقبها وخيمة كما قرر 

ذلك االأطباء العارفون بها ويجب على من فعلها اأن يغت�ضل.
حكم  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
ما  يجوز  باأنه  فاأجاب  اهلل؟.  ا�ضم  فيها  ب���اأوراق  احلمام  اإىل  الدخول 
غالًبا  االأ�ضماء  تخلو  ال  وم�ضتورة  خمفية  هي  بل  ظاهرة،  لي�ضت  دامت 

من ذكر ا�ضم اهلل كعبد اهلل وما اأ�ضبهها.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز - رحمه اهلل - عن حكم اختالط 
الرجال بالن�ضاء بحجة �ضالمة النية؟. فاأجاب باأنه ال يجوز الأنه يحدث 
اأو  العمل  يف  ذلك  كان  �ضواء  له  ح�ضر  ال  ما  املفا�ضد  من  ذلك  ب�ضبب 

االجتماع على الطعام يف اجلل�ضات العائلية.
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حكم  عن   - اهلل  رحمه   - جربين  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
امل��راأة  م��ع  التكلم  يجوز  ال  ب��اأن��ه  ف��اأج��اب  ال��ه��ات��ف؟.  يف  امل���راأة  مكاملة 
�ضواء كان  القول  وتغنج وخ�ضوع يف  ال�ضهوة كمغازلة  يثري  االأجنبية مبا 

يف التليفون اأو غريه. 
املف�ضدة  من  �ضلم  اإذا  به  باأ�س  فال  حلاجة  العار�س  الكالم  فاأما 

ولكن بقدر ال�ضرورة.
االإن�ضان من  يتعجب  يفعل عندما  ماذا  الدائمة:  اللجنة  • �ُضئلت 

�ضيء؟. 
فاأجابت باأن امل�ضروع للرجال والن�ضاء عند �ضماع روؤية ما ي�ضر وما 
ينكر: الت�ضبيح والتكبري من دون ت�ضفيق وذلك اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ الأنه 
اإذا راأى �ضيًئا يعجبه قال: »�ضبحان اهلل« اأو »اهلل اأكرب« وهكذا اإذا راأى اأو 

�ضمع ما ينكر.
الر�ضم  هل  اهلل-:  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
حرام؟. فاأجاب باأنه اإذا كان يق�ضد به ر�ضم االأ�ضجار والبحار والنجوم 
وما اأ�ضبه ذلك مما لي�س له روح فاإن ذلك ر�ضم جائز واإن كان يق�ضد 
بالر�ضم ر�ضم ذوات االأرواح كاالإن�ضان وكالبعري واحلمام والطيور، وما 

�ضابه ذلك فاإن ذلك حرام.
حفظ  حكم  عن   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
حفظها  من  مانع  ال  ب��اأن  فاأجاب  �ضور؟.  فيها  التي  واملجالت  الكتب 
فالواجب  ن�ضائية  ال�ضور  كانت  اإذا  ولكن  ال�ضور  بع�س  فيها  كان  واإن 
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طم�ضها اأما اإذا كانت من �ضور الرجال فيكفى طم�س الراأ�س.
حكم  عن   - اهلل  رحمه   - جربين  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
قراءة ال�ضحف واملجالت املفيدة التي بها �ضور؟ لك اأن تقراأ املجالت 
فاأما  واأخالقية  واأدبية  دنية  فوائد  منها  وت�ضتفيد  املفيدة  وال�ضحف 
اأو  اأو تركها مغطاة  الوجه  اأو �ضور  اأثرها  ال�ضور فاطم�ضها بحرب يزيل 

مغلًقا عليها يف دوالب اأو �ضندوق واإن ا�ضتغنيت عنها فاأحرقها.
الفوتوغرايف؟.  الت�ضوير  حكم  عن  الدائمة  اللجنة  �ُضئلت   •
وعليه  ال�ضرعية  االأدل��ة  عليه  دلت  الذي  ال�ضحيح  القول  باأن  فاأجابت 
الت�ضوير  ت�ضم  االأرواح  ذوات  ت�ضوير  اأدلة حترمي  اأن  العلماء  جماهري 

الفوتوغرايف واليدوي جم�ضًما اأو غري جم�ضم لعموم االأدلة.
فك  حكم  عن   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
اأك��رث  م��ن  ال�ضحر  ب���اأن   - اهلل  رح��م��ه   - ف��اأج��اب  بال�ضحر؟.  ال�ضحر 
ال�ضيطانية  باالأحوال  ي�ضتعني  ال�ضاحر  كان  اإذا  الكفر  بل من  املحرمات 

على �ضحره.
التاأريخ  • �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ �ضالح الفوزان - رحمه اهلل-: هل 

بالتاريخ امليالدي يعد من مواالة الكفار؟.
فاأجاب باأنه ال يعد مواالة، لكن يعد ت�ضبًها بهم. 

وال�ضحابة - ر�ضي اهلل عنهم- كان التاريخ امليالدي موجوًدا يف 
ع�ضرهم، ومل ي�ضتعملوه، بل عدلوا عنه اإىل التاريخ الهجري. 

اأن امل�ضلمني يجب اأن ي�ضتقلوا عن عادات الكفار  وهذا دليل على 
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وتقاليد الكفار.
حكم  عن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
بعر�س  االإ�ضالم  منه  يرجى  كان  اإذا  باأنه  فاأجاب  الكافر؟.  م�ضاحبة 
االإ�ضالم عليه فال حرج واإذا كان االإن�ضان ال يرجو من هوؤالء الكفار اأن 

ي�ضلموا فاإنه ال يعاي�ضهم ملا يف معاي�ضتهم يف الوقوع يف االإثم.
التماثيل  ما حكم   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
رحمه  فاأجاب  لعبادتها؟.  ولي�س  فقط  للزينة  املنازل  يف  تو�ضع  التي 
اهلل باأنه ال يجوز تعليق الت�ضاوير وال احليوانات املحنطة يف املنازل وال 
يف املكاتب وال يف املجال�س لعموم االأحاديث الدالة على حترمي ذلك الأن 

ذلك و�ضيلة لل�ضرك باهلل وم�ضاهاًة خللق اهلل وت�ضبها باأعداء اهلل.
ا�ضتعمال  يجوز  هل  اهلل-  رحمه  باز-  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
باأن  تعاىل   - اهلل  رحمه   - فاأجاب  زك��اة؟.  فيها  وه��ل  الذهب؟  اأق��الم 
الذهب  »اأح���ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ق��ول  لعموم  ال��ذك��ور  على  حترميها  االأ���ض��ح 
واحلرير الإناث اأمتي وحرم على ذكورهم« وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »هذان حل الإناث 
اأمتي حرام على ذكورهم« اأما ما يتعلق بالزكاة فاإن بلغت هذه االأقالم 
ن�ضاب الزكاة بنف�ضها اأو بذهب اآخر يكملها الن�ضاب وجبت فيها الزكاة 

اإذا حال عليها احلول.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز- رحمه اهلل-: ما احلكم اإذا خرج 
كان  اإذا  باأنه  اهلل  رحمه  فاأجاب  ي�ضلي؟.  وهو  االإن�ضان  اأنف  من  الدم 
وتنظف منه  ال�ضالة  واإن كان كثريا قطع  نحوه  اأو  اأزال��ه مبنديل  قليال 
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و�ضرع له اإعادة الو�ضوء خروجا من خالف العلماء ثم ي�ضتاأنف ال�ضالة 
من اأولها كما لو اأحدث حدثا يف يف اأثناء ال�ضالة فاإنه يقطع ال�ضالة ثم 

يتو�ضاأ ويعيد ال�ضالة واهلل ول التوفيق.
الت�ضبيح  حكم  ما  اهلل-  رحمه  باز-  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
اأهل  بع�س  وقد كرهها  اأوىل  تركها  باأن  اهلل  فاأجاب رحمه  بامل�ضبحة؟. 
العلم واالأف�ضل الت�ضبيح باالأ�ضابع كما كان يفعل ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وروي 
اأمر بعد الت�ضبيح والتهليل باالأنامل وقال: »اإنهن م�ضئوالت  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه 

م�ضتنطقات«. واهلل ول التوفيق.
ال�ضالم  حكم  ما   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
ال�ضالم  يجوز  ال  باأنه   - تعاىل  اهلل   - رحمه  فاأجاب  باليد؟.  باالإ�ضارة 
باالإ�ضارة واإمنا ال�ضنة بالكالم بدءا وردا فال�ضالم باالإ�ضارة ال يجوز الأنه 
لو كان  والأنه خالف ما �ضرعه اهلل ولكن  الكفرة يف ذلك  ببع�س  ت�ضبه 
بال�ضالم فال حرج  تكلمه  بال�ضالم مع  ليفهمه  اإليه  واأ�ضار  بعيدا  امل�ضلم 

يف ذلك.
التالوة  حكم  ما   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
باأنه ال ينبغي  يف امل�ضجد ب�ضوت مرتفع؟. فاأجاب- رحمه اهلل تعاىل- 
رفع ال�ضوت بالقراءة يف امل�ضجد اإذا كان حوله من يت�ضو�س بذلك من 
امل�ضلني اأو القراء ملا ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه خرج ذات يوم على اأنا�س ي�ضلون 
يوؤذ  فال  اهلل  يناجي  »كلكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  بالقراءة  ويجهرون  امل�ضجد  يف 

بع�ضكم بع�ضا«.
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من  حكم  ما   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
باأن  تعاىل-  اهلل  رحمه  فاأجاب-  القمامة؟.  يف  الطعام  ف�ضالت  ي�ضع 
الواجب ت�ضليمه ملن ياأكله من الفقراء اإن وجد، فاإن مل يوجد من ياأكله 
من الفقراء وجب جعله يف مكان بعيًدا عن االمتهان حتى تاأكله البهائم.
اإطالة  حكم  ما   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
الثوب اإن كان خيالء اأو لغري اخليالء؟ وما احلكم اإذا ا�ضطر االإن�ضان 
على  العادة  جرت  اأو  �ضغريا  كان  اإن  اأهله  من  اإجبارا  �ضواء  ذلك  اإىل 
ذلك؟. فاأجاب- رحمه اهلل تعاىل- باأن ُحكمه التحرمي يف حق الرجال 
رواه  النار«.  فهو يف  االإزار  الكعبني من  اأ�ضفل من  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول 

البخاري 
وهذا احلديث وما يف معناه من اأ�ضبل ثيابه متكربا اأو لغري ذلك 
من االأ�ضباب الأنه ملسو هيلع هللا ىلص عّمم ومل يقيد واإذا كان االإ�ضبال من اأجل اخليالء 

�ضار االإثم اأكرب والوعيد اأ�ضد.
حب�س  حكم  ما   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
باأن  الطيور يف االأقفا�س للزينة ونحوها؟. فاأجاب- رحمه اهلل تعاىل- 

ال اأعلم باأ�ًضا يف ذلك اإذا اأح�ضن اإليها ومل يق�ضر يف طعامها و�ضرابها.
يف  الت�ضفيق   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
باأن  اأو مكروه؟. فاأجاب - رحمه اهلل تعاىل -  املنا�ضبات هل هو جائز 
الت�ضفيق يف احلفالت من اأعمال اجلاهلية واأقل ما يقال فيه الكراهة 
واالأظهر يف الدليل على حترميه الأن امل�ضلمني منهيون عن الت�ضبه بالكفرة 

وقد قال تعاىل يف و�ضف كفار اأهل مكة: زب ٹ ٹڤ  ڤ ڤ 
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ڤ ڦ ڦڦ رب  )االأنفال: 35(، قال العلماء املكاء الت�ضفري 
والت�ضدية الت�ضفيق وال�ضنة للم�ضلم اإذا راأى ما يعجبه اأن يقول �ضبحان 

اهلل اأو يقول: اهلل اأكرب.
حلق  اإذا  هل   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
�ضالة  اأج��ر  ل��ه  يح�ضب  االأخ���ري  الت�ضهد  يف  اجلماعة  �ضالة  امل�ضلي 
اإال  ت��درك  ال  اجلماعة  ب��اأن  تعاىل  اهلل  رحمه  فاأجاب  ال؟.  اأم  اجلماعة 
بركعة لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأدرك ركعة يف ال�ضالة فقد اأدرك ال�ضالة«.
ولكن من تاأخر لعذر كاملر�س ونحوه فله اأجر اجلماعة لقول النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا مر�س الرجل اأو �ضافر كتب اهلل له ما كان يعمل وهو �ضحيح 

مقيم«.
ال�ضيخ ابن باز- رحمه اهلل - عن حكم اال�ضتماع  • �ُضئل ف�ضيلة 
االأغ���اين  اإىل  اال���ض��ت��م��اع  ب���اأن  ف��اأج��اب - رح��م��ه اهلل -  ال��غ��ن��اء؟.  اإىل 
ذكر  عن  و�ضدها  وق�ضوتها  القلوب  مر�س  اأ�ضباب  ومن  ومنكر  ح��رام 

اهلل وعن ال�ضالة وف�ضر اأهل العلم قوله تعاىل: زب ڦ ڦ  ڄ ڄ 
ڄڄ  رب  )لقمان:6( بالغناء.

هل  اهلل-:  رحمه   - باز  بن  العزيز  عبد  ال�ضيخ  ف�ضيلة  • �ُضئل 
باأنه  تعاىل-  فاأجاب- رحمه اهلل  الذكرى؟.  بق�ضد  ال�ضور  يجوز جمع 
اأنثى جمع ال�ضور للذكرى اأعني �ضور  اأم  ال يجوز الأي م�ضلم ذكرا كان 
ذوات االأرواح من بني اآدم وغريهم بل يجب اإتالفها ملا ثبت عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال لعلي - ر�ضي اهلل عنه-: »ال تدع �ضورة اإال طم�ضتها وال قربا 
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م�ضرفا اإال �ضويته« اأما �ضور اجلمادات كاجلبال واالأ�ضجار ونحو ذلك فال 
باأ�س به.

راأيكم  ما   - اهلل  رحمه   - جربين  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
امل�ضجد  داخل  يف  �ضور  على  حتتوي  التي  االإ�ضالمية  املجالت  باإدخال 
يف مكتبته؟ فاأجاب باأنه ال يجوز اإدخاله يف امل�ضجد اأما املكتبة فاإن كانت 
تغلق وال ي�ضلى فيها وبينها وبني امل�ضجد حاجز وكانت املجلة اإ�ضالمية 

ولو كان يف داخلها �ضور فعند احلجة يجوز ويف�ضل اأن تطم�س ال�ضور.
�ضك  اإذا  اأن��ه   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
اهلل  رحمه  ف��اأج��اب-  يفعل؟.  فماذا  ي�ضّلِ،  مل  اأم  �ضلى  هل  امل�ضلي 
اأي �ضالة من ال�ضلوات املفرو�ضة هل  اإذا �ضك امل�ضلم يف  باأنه  تعاىل- 
اأداها اأم ال فاإن الواجب عليه اأن يبادر باأدائها الأن االأ�ضل بقاء الواجب 
ن�ضيها  اأو  ال�ضالة  عن  نام  من   « ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  بها  يبادر  اأن  فعليه 

فلي�ضلها اإذا ذكرها ال كفارة لها اإال ذلك«.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز- رحمه اهلل-: هل يجوز التلثم يف 
يكره  باأنه   - اهلل  رحمه   - فاأجاب  اجل��دار؟.  اإىل  اال�ضتناد  اأو  ال�ضالة 
- �ضالة  ال�ضالة  اال�ضتناد يف  يجوز  وال  علة  اإال من  ال�ضالة  التلثم يف 
الفر�س - اإىل جدار اأو عمود الأن الواجب على امل�ضتطيع الوقوف معتدال 
غري م�ضتند فاأما يف النافلة فال حرج يف ذلك الأنه يجوز اأداوؤها قاعًدا 

واأداوؤها قائما م�ضتندا اأف�ضل من اجللو�س.
لالإن�ضان  باز- رحمه اهلل-: هل يجوز  ابن  ال�ضيخ  • �ُضئل ف�ضيلة 
البول  يف  حرج  ال  باأنه   - تعاىل  اهلل  رحمه   - فاأجاب  واقًفا؟.  يبول  اأن 
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من  �ضيء  البائل  ينال  ال  كان  واإذا  اإليه  احلاجة  عند  �ضيما  وال  قائما 
ر�ضا�س البول ولكن االأف�ضل البول جلو�ًضا الأن هذا هو الغالب عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص والأنه اأ�ضرت للعورة.
بع�س  اأن  عن  اهلل-:  رحمه  ب��از-  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
والنبي  كقولهم  ق�ضد  بغري  وباآبائهم  وباأوالدهم  بالنبي  يحلفون  النا�س 
فهل هم حما�ضبون على ذلك؟. فاأجاب- عليه رحمة اهلل- باأنه ال يجوز 
الأحد اأن يحلف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وال بغريه من املخلوقني بل ذلك من املحرمات 
اأو لي�ضمت«. وباهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان حالًفا فليحلف باهلل  ال�ضركية لقوله 

التوفيق.
الغ�س يف  باز - رحمه اهلل - عن حكم  ابن  ال�ضيخ  • �ُضئل ف�ضيلة 
االمتحانات؟. فاأجاب باأن الغ�س يف االمتحانات ويف املعامالت والعبادات 
االأ�ضرار  من  عليه  يرتتب  وملا  منا«  فلي�س  غ�ضنا  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  حمرم 

الكثرية يف الدنيا واالآخرة فالواجب احلذر منه والتوا�ضي برتكه.
كثري  ت�ضاهل  عن  اهلل-  رحمه  باز-  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
باأن  تعاىل -  فاأجاب - رحمه اهلل  باللعن فما حكم ذلك؟.  النا�س  من 
اأنه قال: »لعن املوؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص  اللعن من كبائر الذنوب وقد �ضح عن النبي 
كقتله« وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اللعانني ال يكونون �ضهداء وال �ضفعاء يوم القيامة« 
فالواجب عليهم التوبة اإىل اهلل �ضبحانه وتعاىل وحفظ االأل�ضن من اللعن 

وال�ضتم والدعاء بالهداية وال�ضالح بداًل من اللعن.
ال�ضوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  �ُضئل   •
وجنمعها  ال�ضالة  نق�ضر  اأن  لنا  يجوز  فهل  الرب  اإىل  جمموعة  ذهبنا 
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اإليه  الذي ذهبتم  املكان  اإذا كان  تعاىل-:  فاأجاب- رحمه اهلل  اأم ال؟. 
من الرب بعيًدا عن حمل اإقامتكم ويعد الذهاب اإليه �ضفرا فال مانع من 

اجلمع والق�ضر، والق�ضر اأف�ضل من االإمتام.
• �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ ابن باز - رحمه اهلل - هل يجوز ا�ضتقدام 
يجوز  ال  ب��اأن��ه   - ت��ع��اىل  اهلل  رح��م��ه  ف��اأج��اب-  م�ضلمه؟.  غ��ري  خ��ادم��ة 
ا�ضتقدام خادمة غري م�ضلمة وال خادم غري م�ضلم وال �ضائق غري م�ضلم 
باإخراج  اأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الأن  العربية  اإىل اجلزيرة  م�ضلم  عامل غري  وال 
اليهود والن�ضارى منها واأمر اأال يبقى فيها اإال م�ضلم واأو�ضى  عند وفاته 

-عليه ال�ضالة وال�ضالم- باإخراج جميع امل�ضركني من هذه اجلزيرة.
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مـنــوعـــــ�ت

هذه الفقرة عبارة عن مو�شوعات متنوعة، ومعلومات متفرقة، وفرائد 
منتقاة..فهي اأ�شبه ب�شلة الفواكه تاأكل منها ما ت�شاء.

املنا�شط  يف  لعر�شها  الفقرة  ه��ذه  ا�شتغال  اإىل  اجلميع  اأدع���و  ل���ذا.. 
الثقافية املختلفة.
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حملة »تريفور«

ا  �ضخ�ضً فرييل"  "يريفور  يدعى  طفل  راأى  )1983م(  ع��ام  يف 
م�ضرًدا يعي�س يف �ضوارع "فيالدلفيا"، وفيما بعد، �ضاأل هذا الولد اأبويه 
عن �ضبب نوم هذا الرجل يف ال�ضوارع الباردة، وعندما علم اأن ال�ضبب هو 
اأن هذا الرجل ال ميلك منزاًل ولي�س له عائلة تعتني به، وطلب من والديه 
اأن ي�ضطحباه اإىل املدينة لكي مينح الرجل و�ضادته اخلا�ضة وبطانيته 

ال�ضفراء.
وبعد ذلك الت�ضرف الذي ينطوي على العطف والذي نبع من قلب 
خال من ال�ضغائن لطفل عمره ثالثة ع�ضر عاًما - بداأت حملة "تريفور". 
وبعد هذا العمل االإن�ضاين الذي قام به "تريفور" بداأ املتطوعون � كباًرا 
ال�ضاخنة  الوجبات  لتوزيع  "فيالدفيا"  �ضوارع  بني  بالتنقل   � و�ضغاًرا 
ه��وؤالء  لكل  واحل��ب  الرعاية  تقدمي  جانب  اإىل  وامل��الب�����س،  واالأغ��ط��ي��ة 
تو�ضعت  ال�ضنني  ومب��رور  �ضغري.  �ضبي  ب�ضبب  ذل��ك  وك��ل  املحتاجني، 
منوذج  يحاكون  االآن  والكبار  االأطفال  واأ�ضبح  وانت�ضرت،  احلملة  تلك 
االأماكن  العامل يف  واالإح�ضان يف كل مدن وبالد  العطف  "تريفور" � يف 

التي يهيم فيها اجلوعى امل�ضردون.
لقد حتدث "تريفور" عن حملته يف املدار�س ويف قاعات االجتماعات 
ويف املجال�س النيابية ودور العبادة ويف اجتماعات املدينة، وعندما �ضئل  
اإذا ما كان قد فوجئ بتو�ضع حملته ومنوها فقال: "ما كنت اأتوقع اأبًدا اأن 
ي�ضل عدد املتطوعني اإىل )1100( متطوع، وتخ�ض�س ثالث �ضاحنات 
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للم�ضاعدة يف نقل التربعات، ويتم بناء منزل الإيواء امل�ضردين، فكل ما 
اأردته هو م�ضاعدة امل�ضردين يف اأحد االأوقات".

لقد ت�ضرف " تريفور" كما كانت االأم "تريزا" تت�ضرف )والتي 
�ضبب  " تريزا" عن  االأم  �ضئلت  وعندما  الهند(.  يف  لفرتة  معها  عمل 
ال�ضوارع  من  االأطفال  التقاط  ويف  اخلريي  العمل  هذا  يف  ا�ضتمرارها 
وم�ضاعدة املحت�ضرين، وقيل لها اإن ما تفعله ال يعد اإال "نقطة يف بحر" 
مقارنة باالآالف من املحتاجني، فاأجابت "فعاًل �ضحيح اإن ما اأفعله ال يعد 

اإال نقطة يف بحر، لكنني اأرى اأن تلك النقطة تزيد من حجم البحر".

الي�ب�نيون وال�ضمك

ال�ضمك،  تاأكل  التي  ال�ضعوب  مقدمة  يف  هم  اليابانيني  اأن  يظهر 
ويعتقد العلماء اأن هذا هو �ضبب ذكائهم، مع اأنهم يكرثون كال�ضينيني 
علم  يف  االإخ�ضائيني  بع�س  يقول  كما  واالأرز  االأرز،  اأك��ل  من  والهنود 

التغذية لي�س من املواد التي ت�ضاعد على منو الذكاء.

�ض�ند جمتمعك املحلى

وذلك باأن تتربع باملالب�س التي لي�س لك بها حاجة اإىل اأماكن جمع 
اأن تت�ضدق ببع�س وقتك يف  اأو  اأو التربع بها اإىل املدر�ضة،  ال�ضدقات، 
التطوع مل�ضاعدة االآخرين الذين هم يف حاجة اإىل ذلك. اأو ميكنك اأن 
العمل،  تن�ضح �ضديًقا لك يف  اأو  �ضاعات،  لب�ضع  تعتني بطفل جريانك 

فاالأعمال اخلريية ال ح�ضر لها.
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�ض�ند املجتمع الع�ملي

والفي�ضانات  ال��زالزل،  مثل:  الطبيعية  الكوارث  حتدث  ما  دائًما 
�ضفحات  ومتتلئ  االأخبار،  يف  عنها  ن�ضمع  ما  غالًبا  ونحن  واملجاعات، 
املحن  بتلك  ميرون  الذين  االأ�ضخا�س  ب�ضور  التلفاز  وقنوات  اجلرائد 
والكوارث. فحاول اأن تتربع باالأموال واملالب�س اأو الوقت من اأجل اإغاثة 
هوؤالء النا�س، وحاول بذل كل جهدك لتخفف عن هوؤالء االأ�ضخا�س يف 
ترتاكم  عندما  والهيئة  القليلة  االأعمال  فتلك  الطارئة.  االأح��وال  هذه 

وت�ضيف الكثري من امل�ضاعدة تخفف من معاناة االآخرين.

الدع�بة يف احلرب

اإن اأق�ضى االأ�ضلحة الفتاكة التي ت�ضتخدمها اجليو�س هي الدعابة.. 
ففي يف اأثناء فرتات احلرب تنفق اجليو�س ماليني اجلنيهات من اأجل 
جلب الب�ضمة واملرح اإىل نفو�س اجلنود والتي متدهم بالطاقة الدافعة. 
اأ�ضهر االأمثلة على ذلك جوالت املمثل الكوميدي" بوب هوب" يف  ومن 

جميع اأنحاء العامل للرتفية عن اجلنود  االأمريكيني.
واالآن؛ هناك العديد من القوات امل�ضلحة والتي متد اأفراد اجلي�س 

ب�"تدريبات ال�ضعادة"؛ وذلك حلمايتهم يف حالة اأ�ضرهم.
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ا اللغ�ت الأكرث انت�ض�راً

العدد التقريبي للمتحدثني بها الل��غ��ة    
1.120.000.000 1- ال�ضينية )لغة املاندارين( 

480.000.000 2- االإجنليزية.   
320.000.000 3- االإ�ضبانية.   
285.000.000 4- الرو�ضية.   
265.000.000 5- الفرن�ضية.   

250.000.000 6- الهندو�ضتاتية )الهندية واالأردية( 
221.000.000 7- العربية.   
188.000.000 8- الربتغالية.   

مع ابن حنبل - رحمه اهلل -

ال�ضنة،  اتباع  يف  املثل  به  ُي�ضرب  حنبل  اب��ن  اأحمد  االأم��ام  ك��ان 
واجتناب البدعة.. وكان ال يدع قيام الليل.. وله يف كل يوم وليلة ختمة 
ا  خا�ضً جمل�ضه  وك��ان  البي�ضاء..  النقية  الثياب  يلب�س  وك��ان  للقراآن.. 
باالآخرة ال ُيذكر فيه �ضيء من اأمر الدنيا.. وملا مر�س مر�س املوت، اجتمع 
النا�س والدواب على بابه لعيادته، حتى امتالأت ال�ضوارع بالدواب.. فلما 
ت الدنيا ملوته، وخرج  قي�س �ضاح النا�س وعلت اأ�ضواتهم بالبكاء، وارجتَّ
اأهل بغداد اإىل ال�ضحراء ُي�ضلون عليه، فحرزوا من ح�ضر جنازته من 
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الرجال ثمامنائة األف، ومن الن�ضاء �ضتون األًفا.. واأ�ضلم يوم وفاته جمع 
من اليهود والن�ضارى واملجو�س.

عربي .. واأعرابي

االأعراب هم: اأهل البادية.. والعرب هم: اأهل االأم�ضار.
له  ُيقال  وال  اأعرابي..  قيل:  البادية  اأع��راب  الرجل من  كان  فاإذا 

عربي؛ لئال يلتب�س بالن�ضبة اإىل اأهل االأم�ضار.
عبارتها،  يف  بيانها  حُل�ضن  َع��َرًب��ا،  �ُضميت  اإمن��ا  العرب  اإن  وقيل 
واإي�ضاح معانيها.. من قولهم: قد اأعربت عن القوم، اإذا تكلمت عنهم، 

واأبنت معانيهم.
ب عنها  َماتها.. والثيُب ُيَعرَّ وقد جاء يف احلديث: "الِبكر اإذنها �ضُ

ل�ضانها".

ي�أكل مع يت�مى اأو م�ض�كني

كان عبداهلل بن عمر - ر�ضي اهلل عنهما - ، ال ياأكل اإال مع يتامى 
اأو م�ضاكني، حتى اأ�ضّر ذلك بج�ضمه.. فكانت امراأته ت�ضنع له �ضيًئا من 
ى مع  اأكل.. وذات يوم تغدَّ اإذا  اإياه  � وتعطيه  اأي �ضويًقا   � املاء  التمر مع 
بعد  اليتيم  ذاك  وح�ضر  يجده..  فلم  يعرفه،  يتيم  اإىل  فاأر�ضل  يتامى، 

فراغهم من الغداء، وبني يدي ابن ُعمر ال�ضويق لي�ضربه، فناوله اإياه.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة818

وحدث اأن عوتبت زوجته فيه، فقيل لها: اأما تلطفني بهذا ال�ضيخ؟
من  اإليه  دعا  اإال  طعاًما  له  ن�ضنع  ال  اإنا  به؟!  اأ�ضنع  فما  فقالت: 
ياأكله!!. واأر�ضلت اإىل قوم من امل�ضاكني، كانوا يجل�ضون بطريقه اإذا خرج 
من امل�ضجد، فاأطعمتهم وقلت لهم: ال جتل�ضوا بطريقه، واإن دعاكم اإىل 
الطعام فال تاأتوه!! ثم جاء عبداهلل بن عمر اإىل بيته، وملا اأراد الطعام 
قال: اأر�ضلوا اإىل فالن واإىل فالن. فلما مل ياأتوا، وعلم ما فعلته زوجته، 

قال: اأردمت اأال اأتع�ضى الليلة!! ومل يتناول ع�ضاءه!

ت�ضمية املالئكة

قيل اإن املالئكة اإمنا �ُضميت مالئكة لتبليغها ر�ضائل اهلل - عز وجل 
- اإىل اأنبيائه �ضلوات اهلل عليهم، وقد اأُخذت الكلمة من االألوك، وهي 

الر�ضالة.. قال لبيد بن ربيعة:
وغ�����������������الم اأر���������ض��������ل��������ت��������ه اأم����������ه

ب��������األ��������وك ف����ب����ذل����ن����ا م�������ا ������ض�����األ
ويقال للر�ضالة كذلك: ماألكة ومالكة..

ومفرد املالئكة: َمَلك..والبع�س ينطقها: َمالأك..
قال علقمة بن عبدة:

ف���ل�������ض���ت الإن�����������ض�����ى ول�����ك�����ن مل������الأك
َل ِم����ن ج���و ال�����ض��م��اء ُي�����ض��وَّب َت����َن����زَّ
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ا. واملالئكة هم املالئك اأي�ضً

احليوان�ت الأطول يف الع�مل

احليوان       الطول )باملرت(
33.5 احلوت االأزرق     
10.7 احلية امللكية   

10 الدودة ال�ضريطية  
احليوان       الطول )باملرت(

9.8 حوت القر�س   
702 الفيل االأفريقي   
509 التم�ضاح    
508 الزرافة    

طيب العي�ص

قيل المرئ القي�س: ما اأطيب عي�س الدنيا؟ 
م�ضبوبة،  بالطيب  طرية(،  غ�ضة  )ام���راأة  ُرعبوبة  بي�ضاء  ق��ال: 

بال�ضحم مكروبة )مكتنزة(.
وقيل لطرفة بن العبد: ما اأطيب عي�س الدنيا؟

قال: مطعم �ضهي.. وملب�س بهي.. ومركب وطي..
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وقيل لالأع�ضى: ما اأطيب عي�س الدنيا؟
قال: �ضهباء �ضافية، متزجها �ضاقية )جارية(، من �ضوب غادية.

تهجد الرجل

يقولون: تهجد الرجل، اأي: �ضهر يف ذكر اهلل - عز وجل - وترك 
النوم.

وتهجد ماأخوذة من الهجود وهو ال�ضهر، وهي كلمة من االأ�ضداد.. 
 ُيقال هجد الرجل اإذا �ضهر، وهجد كذلك اإذا نام.. واهلل تعاىل يقول: 
زب چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ رب )االإ�ضراء: 79(، اأي: فا�ضهر بذكر 

اهلل والقراآن.. ويقول ال�ضاعر:
�����ض����رى ل����ي����اًل خ����ي����ال م�����ن ���ض��ل��ي��م��ى

ف�����اأرق�����ن�����ي، واأ�����ض����ح����اب����ي ه���ج���ود.

اأعظم ال�ضرف

الليل..  قيام  اأق��در على  ال  اإين  اأده��م:  بن  الإبراهيم  قال رجل   •
ف�ضف ل دواء.

فقال له: ال تع�ضه بالنهار؛ وهو يقيمك بالليل.. فاإن وقوفك بني 
يديه يف الليل من اأعظم ال�ضرف.. والعا�ضي ال ي�ضتحق ذلك ال�ضرف.

عيا�س: بن  الف�ضيل  • ويقول 
حمروم  اأنك  فاعلم  النهار؛  و�ضيام  الليل  قيام  على  تقدر  مل  اإذا 
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ُمكبل.. َكّبَلْتَك خطيئتك..
الب�ضري: احل�ضن  • ويقول 

ما ترك اأحد قيام ليلة اإال بذنب اأذنبه.. تفقدوا اأنف�ضكم كل ليلة 
عند الغروب، وتوبوا اإىل ربكم لتقوموا الليل.

الأ�ضطرلب

االأ�ضطراب كلمة يونانية تعني: الو�ضول اإىل النجم. وهو ا�ضم يطلق 
على اآلة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب والنجوم، ويقال اإن الذي اخرتعه 

هو العامل اليوناين: "هيباركو�س".
وللفلكي العرب دور يف ا�ضتحداث وتطوير االأ�ضطرالب الذي يق�ضم 
ال�ضفائح،  بذات  ويعرف  امل�ضطح،  االأ�ضطرالب  هى:  اأن��واع،  ثالثة  اإىل 
واالأ�ضطرالب اخلطي، وُيعرف بع�ضا الطو�ضي.. ثم اال�ضطرالب الكروي، 

ويعرف ياالأ�ضطرالب االأندل�ضي.
وُيطلق على من ي�ضتغل بعلم الفلك: االأ�ضطرالبي.. ومن ا�ضتهر بهذا 
والبديع  )990م(،  عام  ببغداد  املتوفى  االأ�ضطرالبي  حامد  اأبو  اللقب: 
واالأجهزة  االأ�ضطرالب  �ضناعة  يف  حت�ضينات  اأدخل  الذي  االأ�ضطرالبي 

الفلكية االأخرى، وتويف عام )1139م(.

ُدِفَنت بج�نبه

دخل العارف باهلل: �ضهل بن عبداهلل الت�ضرتي يوًما على رجل من 
عباد الب�ضرة، فراأى عنده ُبلبلة يف قف�س.. فقال: ملن هذه البلبلة؟ قال 
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الرجل: لهذا ال�ضبي. وكان ابًنا له. فاأخرج �ضهل من كمه ديناًرا، وقال: 
بني؛ اأيهما اأحب اإليك الدينار اأم البلبلة؟! فقال ال�ضبي: الدينار. فدفع 

اإليه الدينار، واأطلق البلبلة.
البلبلة على حائط الدار، حتى خرج �ضهل، فجعلت  قيل: فقعدت 
ف�ضكنتها  �ضدرة،  ال��دار  يف  وك��ان  داره،  دخل  حتى  راأ�ضه  فوق  ترفرف 

البلبلة، ومل تزل فيها حتى مات �ضهل.
النا�س جنازته، جعلت ترفرف فوق اجلنازة جاءوا بها  فلما رفع 
تزل  فلم  ق��ربه..  عن  النا�س  ُدف��ن  حتى  ناحية،  يف  فوقفت  القرب،  اإىل 

ت�ضطرب على قربه حتى ماتت، فدفنت بجانبه!!

التم�ص.. ووجد

قال العابد والزاهد علي بن �ضهل االأ�ضبهاين يوًما:
التم�ضت الغنى؛ فوجدته يف العلم.

والتم�ضت الفخر؛ فوجدته يف الفقر.
والتم�ضت العافية؛ فوجدتها يف الزهد.

والتم�ضت قلة احل�ضاب؛ فوجدتها يف ال�ضمت.
والتم�ضت الراحة؛ فوجدتها يف الياأ�س.

ت�ضويب�ت لغوية

يف خطاب املوؤنث البع�س ي�ضبع الك�ضرة ويكتبها ياًء، مثال:
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اأنتي - لكي - عليكي - منكي - لكي.
وال�ضواب: اأنِت - لِك - عليِك - منِك - لِك

ا يف االأ�ضماء مثال: اأي�ضً
خطكي - ا�ضمكي - عبارتكي.

�ضوابها: خطِك - ا�ضمِك - عبارتِك وهكذا.
وكذلك يف االأفعال مثال:

كتبتي - و�ضحتي - اأ�ضرتي.
وال�ضواب : كتبِت - و�ضحِت - اأ�ضرِت.

ت�ضويب�ت لغوية

1 - تناولُت العقار )بفتح العني(
تناولُت العّقار )بفتح العني وت�ضديد القاف(

العقار هو ما ميلكه االإن�ضان من اأر�ٍس اأو بيت وما اإىل ذلك.
2- اإنهم مرتجمون اأكّفاء )بك�ضر الكاف وت�ضديد الفاء(

اإنهم مرتجمون اأْكفاء )بت�ضكني الكاف وفتح الفاء(
االأوىل جمع كفيف اأي اأعمى، والثانية جمع ُكفء.

3- يا له من �ضاعر فطحل )بفتح الفاء وت�ضكني الطاء وفتح احلاء(
يا له من �ضاعر ِفًطْحل )بك�ضر الفاء وفتح الطاء وت�ضكني احلاء(

4- له �ضوٌت َجُهوري )بفتح اجليم و�ضم الهاء(
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له �ضوٌت َجْهَوري )بفتح اجليم وت�ضكني الهاء وفتح الواو(
5- هذه ِم�ْضَوّدة املو�ضوع )بك�ضر امليم وت�ضكني ال�ضني وفتح الواو 

وت�ضديد الدال(
هذه ُم�َضّودة املو�ضوع )ب�ضم امليم وفتح ال�ضني وت�ضديد فتح الواو 

وفتح الدال(
6- اأطلق له الَعنان )بفتح العني(

اأطلق له الِعنان )بك�ضر العني(
االأوىل تعني ال�ضحاب كما يف القول )بلغ عنان ال�ضماء(، اأما الثانية 

فتعني حزام اللجام للفر�س.
7- قراأُت �ضفحة الَوِفّيات )بفتح الواو وك�ضر الفاء وت�ضديد الياء(

قراأُت �ضفحة الَوَفيات )بفتح الواو والفاء من دون ت�ضديد(
االأوىل جمع وفّية، والثانية جمع وفاة.

8- و�ضهد بذلك �ضاهد َعيان )بفتح العني(
و�ضهد بذلك �ضاهد ِعيان )بك�ضر العني(

9- ترددُت على املكتبة
ترددُت اإىل املكتبة

الفعل )تردد( يتعدى بحرف اجلر )اإىل(
10- فالٌن َيحت�ضر )بفتح الياء وت�ضكني احلاء وبفتح التاء وك�ضر 

ال�ضاد(
فالٌن ُيحت�ضر )ب�ضم الياء وت�ضكني احلاء وفتح التاء وال�ضاد(
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االحت�ضار ُيبنى للمجهول، حيث اإن االإن�ضان ال يقوم به بنف�ضه، بل 
هو اأمر اهلل - عز وجل -، وكذلك مع كلمة )ُتويف( و)ا�ضُت�ضهد(.

نـجمة ع�دية

ما الذي مييز �ضم�ضنا عن غريها من النجوم؟ 
مليار   )100( وب��ني  جمرتنا.  يف  احلجم  متو�ضطة  لنجمة  اإنها 
جنمة، هنالك على االأقل مليار منها ت�ضبهها لدرجة االلتبا�س. وعندما 
 )4.5( منذ  التبانة  لدرب  اخلارجية  االأذرع  اأحد  على  ال�ضم�س  ولدت 

مليار عام كانت اأكرب بكثري مما هي االآن وكانت اأكرث حمرة.
حرارتها  وترتفع  ا���ض��ف��راًرا،  وت���زداد  ف�ضيئا  �ضيئا  تتقل�س  اإنها 
الداخلية. وقد با�ضرت منذ نحو )10( ماليني عام بتحويل هيدروجينها 
عليه.  م�ضيطر  نووي  بتفاعل  �ضخمة  هيدروجينية  كقنبلة  هليوم،  اإىل 
وت�ضمن ظاهرة االن�ضهار النووي من هذا النوع ا�ضتقرارها و�ضطوعها، 
واأن  كواكب  اأن جتتذب  عادية جنحت يف  بدت  مهما  النجمة  لكن هذه 

تكون جمموعة حول نف�ضها. 

اإح�ض�ئية لقتلى بع�ص احلروب

احلرب العاملية االأوىل: )15( مليوًنا.
احلرب العاملية الثانية: )55( مليوًنا.

حرب فتنام: )3( ماليني.
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احلرب االأهلية الرو�ضية: )10( ماليني.

احلرب االأهلية االأ�ضبانية: )12( مليوًنا.
احلرب العراقية االإيرانية "حرب اخلليج االأوىل": مليون.

غزو العراق: اأكرث من مليون.

اإخال�ص النية هلل تع�ىل

ركناه:  توافر  اإذا  اإال  �ضرًعا  بالقبول  امل�ضلم  من  العمل  يو�ضف  ال 
واملتابعة". "االإخال�س 

ا  فاالإخال�س: اأن يكون هلل تعاىل، ال ن�ضيب لغري اهلل فيه، متمح�ضً
من �ضوب االإرادة لغريه.

واملتابعة، ويقال "ال�ضواب": اأن يكون مما �ضرعه اهلل على ل�ضان 
ر�ضوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

ف�ضوب النية: يورث الرياء وال�ضرك.
و�ضوب املتابعة: يورث املع�ضية، والبدعة.

والرياء: مدخل النفاق.
واملع�ضية: بريد الف�ضق.
والبدعة: دهليز الكفر.

وباجلملة فاإذا اختل ركناه، اأو اأحدهما، �ضار العمل مردوًدا غري 
مقبول.

www.alukah.net



827 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

واالأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب وال�ضنة.

رحلة حول الع�مل لكل بقرة

تعرف �ضفة  اإذ مل  االأوروبية كم هي حمظوظة؛  االأبقار  تدرك  ال 
العقالنية فيها بعد كل �ضيء. التمويل الكرمي املدفوع ملالكي مزارعها، 
االحت��اد  اأبقار  تخ�ضع  ث��راًء.  االأك��رث  احلية  الكائنات  بني  من  يجعلها 
االأوروبي ملا ي�ضمى ال�ضيا�ضة الزراعية امل�ضرتكة. ويبلغ ن�ضيب الواحدة 

منها )2.50( دوالر يومًيا من جممل قيمة التمويل املال.
ومبعنى اآخر، وكما ذكرت الوكالة الكاثوليكية اأن االحتاد االأوروبي 
بني  من  بقرة،  كل  تقوم  الأن  يكفي  ما  امل��زارع  حلماية  امل��ال  من  ينفق 

ال�)21( مليون بقرة، برحلة حول العامل كل �ضنة.

 م�كينة اإ�ضع�ف�ت اأولية.. 
النظر للم�ألوف بطريقة غري م�ألوفة

لوقت  املتاح  توظيف  بل  االخ��رتاع،  اأم  احلاجة  امل��رة  هذه  لي�ضت 
به  قام  ما  هذا  ماألوفة،  غري  بطريقة  للماألوف  ننظر  واأن  ال�ضرورة، 
الطالب في�ضل الرويلي عندما لفتت ماكينات امل�ضروبات الغازية نظره 
بانت�ضارها يف ال�ضوارع العامة اإىل ت�ضميم منوذج م�ضابه لها، لكن لي�س 
لبيع امل�ضروعات الغازية اإمنا لبيع االإ�ضعافات االأولية ال�ضرورية للحاالت 

املر�ضية الطارئة. 
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 املاكينة تهدف اإىل اخت�ضار الوقت يف �ضراء االإ�ضعافات االأولية، 
هذا  ي�ضاهم  كذلك  مغلقة،  ال�ضيدليات  فيها  تكون  اأوق��ات  يف  خا�ضة 
وال�ضا�س  كالقطن.  االأول��ي��ة  االإ�ضعافات  ه��ذه  كلفة  تقليل  يف  االخ��رتاع 
الطبي ول�ضقة اجلروح واملطهرات واالأربطة ال�ضاغطة التي ت�ضع عليها 

ال�ضيدليات اأرباًحا قد تزيد من �ضعرها. 

اخرتاع يح�كي �ضوت ذكر البعو�ص لطرد اأنث�ه

االإبداع  جائزة  على  حا�ضل  الديحاين،  حممد  ال�ضعودي  املخرتع 
العلمي ل�)3( �ضنوات متتالية، عن )3( خمرتعات خمتلفة، لكنه قدم 
اجلهات  �ضي�ضاعد  اإنه  قال  )2008م(  ابتكار  ملعر�س  خمتلًفا  م�ضروًعا 

املخت�ضة يف الق�ضاء على حمى ال�ضنك. 
وتتمثل فكرة امل�ضروع، يف اإ�ضدار ذبذبات معينة يف منظومة اأجهزة 
لالإخافة اأنثى البعو�س، على و�ضفها هي من تقوم بل�ضع االإن�ضان وحتاكي 
الذبذبات التي �ضي�ضدرها اجلهاز، تلك التي ت�ضدر عن ذكر البعو�س، 

الذي يعرف باأن اأنثاه تتحا�ضاه حينما تكون يف فرتة احلمل. 
وحتمل  اجلهاز،  ي�ضدرها  التي  الذبذبات  تدفع  اأن  املمكن  ومن 
اأنثى البعو�س لالبتعاد عن االأ�ضخا�س الذين عادة ما  اأ�ضكاال خمتلفة، 
ذكر  عن  ت�ضدر  التي  الذبذبات  مل�ضابهتها  وذلك  دمائهم،  على  تتغذى 

البعو�س الذي تخ�ضاه اأنثاه يف فرتة حملها. 
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جه�ز اإنذار.. يت�ضل ب�ض�حبه وال�ضرطة!

االت�ضاالت  كلية  يف  ال�ضعوديني  الطلبة  م��ن  جمموعة  ابتكرت 
االإلكرتونية بجدة جهاز اإنذار للمنازل وللمكاتب، وهم حميد اجلحدل 
رقم  اإدخ��ال  يتم  بانافع  وعبدالرحمن  حمجوب  وعماد  دهلوي  ووحيد 
اإنه  الرقم، حيث  نقال داخل اجلهاز ومن ثم برجمته على هذا  هاتف 
يف حال قيام �ضخ�س جمهول بفتح الباب يقوم اجلهاز باالت�ضال فوًرا 
اأن  دون  من  املنزل  اإىل  الدخول  ميكنه  �ضاحبه  لكن  املنزل،  ب�ضاحب 
يت�ضل اجلهاز على هاتفه؛ الأن هناك رقًما �ضرًيا بوا�ضطته يتم الدخول 

اإىل املنزل.
حلرا�ضة  ا�ضتخدامه  املمكن  من  اجلهاز  هذا  اإن  قالوا  الطالب 
اأنه من  بينوا  كما  لفرتات طويلة  االأ�ضرة  املنازل، خا�ضة يف ظل غياب 
املمكن برجمته مع رقم ال�ضرطة، بحيث يقوم باالت�ضال فوًرا بالعمليات 

يف حال دخول �ضخ�س غريب اإىل املنزل. 

جه�ز اإنذار �ضد املطر!

�ضمم فريق من املتدربني يف املعهد ال�ضناعي يف مدينة اأبها )جنوب 
اململكة( جهاز اإنذار �ضد املطر الذي يهطل بغزارة يف هذه املدينة، يعمل 
ت�ضدر  كهربائية  دائرة  تو�ضيل  طريق  عن  املطر  يهطل  عندما  اجلهاز 
اإيذاًنا بهطول املطر، وكلما زادت قوة هطول االأمطار زادت قوة  �ضوًتا 
�ضوت جر�س االإنذار، ويعمل الفريق على تطوير اجلهاز لربطه باأجهزة 
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االت�ضال الال�ضلكي، بحيث ير�ضل اجلهاز ر�ضالة اأو نغمة ل�ضاحب املنزل 
احليطة  الأخ��ذ  علم  على  ليكون  املطر  ن��زول  ح��ال  يف  خارجه  ك��ان  اإذا 

واحلذر.

ي�ب�نية حتب الأذان وتالوة القراآن!!

اليوم �ضاأحدثك عن امراأة اأخرى؛ لي�ضت م�ضلمة وال تتكلم العربية 
اإياكو كورو  ال�ضيدة  اإنها  يابانية:  اإنها  ا، لكنها لي�ضت يوغ�ضالفية..  اأي�ضً

كاوا زوجة ال�ضفري الياباين لدى دولة الكويت.
�ضاألتها حمررة اأجرت معها مقابلة عن راأيها يف املو�ضيقى العربية، 
فماذا قالت؟ مب اأجابتها؟.. لقد قالت: "اأحب �ضوت لدي هو �ضوت االأذان 

الذي اأ�ضمعه يف اليوم خم�س مرات.. كما اأحب طريقة تالوة القراآن". 
واأهدي اإجابتها هذه اإىل كل فتاة اأو امراأة تدير موؤ�ضر املذياع اإىل 
اإذاعات القراآن  اإىل  اإذاعة لت�ضمع منها مو�ضيقى واأغنيات، وال تديرها 
الكرمي لت�ضمع منها اآيات اهلل وهي تتلى باعثة يف النف�س الر�ضى والراحة 

والطماأنينة. 
وهذا على الرغم من اأن هذه ال�ضيدة اليابانية ال ترجو ثواًبا من 
�ضماع القراآن الكرمي، فما بال امل�ضلمة تزهد ب�ضماع القراآن الكرمي، وهي 
تعلم اأن لها اأجًرا عظيًما على ا�ضتماعها واإن�ضاتها الآياته الكرميات وهي 

ُتتلى؟!
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ك�رثة بهوب�ل

حدثت هذه الكارثة يوم )3( دي�ضمرب )1948م( ببوهبال )الهند( 
داخل معمل ي�ضنع مبيًدا للح�ضرات. جاء هذا احلادث على اإثر انفجار 
جنم عن ت�ضرب املاء داخل خزان يحتوي على ميتيلي�ضوكيانات وهو �ضم 

عنيف ي�ضتعمل يف تاأليف هذه املبيدات.
لقد ولج اإىل الغالف اجلوي نحو )30( طًنا من هذه الرتكيبة وهي 
�ضريعة االنت�ضار، الهبة وانفجارية. وقد اأ�ضابت كل ال�ضكان املوجودين 
ت�ضببت هذه الرتكيبة يف وفاة )2000( �ضخ�س وت�ضمم  يف ظل املطر. 
قابلة  غري  بجروح  اأ�ضيبوا  األًفا   )30( نحو  منهم  اآخرين،  األف   )17(

لل�ضفاء وبقوا معاقني.

الف�ضالت

م�ضاكل  اخل��ط��رية  الكيميائية  ال��ف�����ض��الت  يف  ال��ت�����ض��رف  ي��ث��ري 
عوي�ضة. فالتي تتدهور منها - اأي جملة املركبات الع�ضوية التاأليفية - 
اأفران خا�ضة وحتت حرارة مرتفعة،  اأن تدمر يف  بفعل احلرارة ميكن 
فالديوك�ضني و)ب. �س. ب( يتطلبان حرارة )1200د( حتى يتم تدمريها 
كلًيا. وال�ضنف االآخر من الف�ضالت كاملعادن ال�ضامة يجب خزنها بطرق 
ت�ضبه تلك التي ت�ضتعمل بالن�ضبة للنووي؛ اإذ يتم تغليفها داخل خر�ضانة 
خا�ضة ذات مقاومة كيميائية ومكيفة على �ضكل اأ�ضطوانات يبلغ قطرها 
بع�س ال�ضنتيمرتات وطولها نحو )1م(. ثم تخزن يف اأماكن اإفراغ من 
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الف�ضالت  مواد  تتجمع  عالية.  بيئية  مراقبة  حتت  وتو�ضع   )1( �ضنف 
تبلغ  اأحجاًما مهولة. ففي فرن�ضا مثال  املنزلية مب�ضاحة �ضغرية فتكون 
الف�ضالت باملدن الكربى ما معدله )1( كجم لل�ضخ�س يف اليوم الواحد، 
ا اأن اإفراغها اأ�ضبح  وينجم منها م�ضاكل خطرية حلماية البيئة، خ�ضو�ضً

ممنوعا يف اأوروبا منذ )2002م(.

ن�ضيحة طبية: اأ�ضن�ن العقل �ضرورية
خلع  عدم  من  ر�ضمًيا  حتذيًرا  بريطانيا  يف  االأ�ضنان  اأطباء  تلقى 
اأ�ضنان العقل ملر�ضاهم اإذا كانت يف حالة �ضليمة، حتى لو رغب املر�ضى 

يف عك�س ذلك.
للجودة  الوطني  املعهد  جانب  م��ن  الن�ضيحة  ه��ذه  ج��اءت  وق��د 
طائل  ال  اأم��ًرا  يعد  ال�ضليمة  العقل  اأ�ضنان  خلع  اأن  يوؤكد  الذي  ال�ضحية 
التلوث،  اأو  االأع�ضاب  يف  الأ�ضرار  املر�ضى  يعر�س  قد  واأن��ه  ورائ��ه،  من 

والنزيف، ورمبا املوت يف بع�س االأحيان.
وين�ضح املعهد بخلع االأ�ضنان امل�ضابة فقط، كما طالب مبراجعة 
جراحة  اإج��راء  يف  اأماًل  االنتظار  قائمة  على  امل�ضجلني  املر�ضى  حاالت 

خللع اأ�ضنانهم. 

�ضغط الدم

ال�ضحة  باختالف حاالت  تختلف  الدم ال  اأن درجة �ضغط  يظهر 
ا، ويقول بع�س العلماء:  واملر�س فقط، بل باختالف اأجنا�س ال�ضعوب اأي�ضً

اإن اأقل درجات ال�ضغط الدموي هي �ضعب جواتيماال.
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 ط�ئرة ع�ضكرية لإنق�ذ 
�ض�ب يزن »350« كيلوجرام!!

ي�ضابق م�ضت�ضفى "�ضان اأجو�ضتينو" مبدينة مودنا االإيطالية الزمن 
الإنقاذ حياة �ضاب )39 عاًما( من مدينة بالريمو اجلنوبية بعد تدهور 

حالته ال�ضحية ب�ضبب ال�ضمنة املفرطة حيث يزن )350( كيلو جراًما.
وذكرت وكالة 'اآكي' االإيطالية لالأنباء، اأن امل�ضت�ضفى قالت يف بيان 
لها اإن ال�ضاب مت نقله بنجاح من جنوب اإيطاليا اإىل �ضمالها عن طريق 
و�ضعه داخل �ضيارة اإ�ضعاف خا�ضة وجمهزة وبها طبيبان وممر�ضتان؛ 
وقد مت حتميل ال�ضيارة على منت طائرة )�ضي 130( تابعة ل�ضالح اجلو 

باجلي�س االإيطال.
وهبطت مبطار  �ضقلية  الع�ضكرية من مطار  الطائرة  اأقلعت  وقد 
بولونيا، حيث مت نقل ال�ضاب اإىل امل�ضت�ضفى اجلديد؛ الذي من املقرر اأن 

يخ�ضع فيه جلراحة وعملية �ضفط للدهون.

� � دورياً اأجر فح�ضاً

االآن  اإىل الطبيب منذ فرتة، فحدد موعًدا  اإن مل تكن قد ذهبت 
التي  املر�ضية  احل��االت  من  العديد  فهناك  دقيًقا.  ا  فح�ضً جتري  لكي 
ميكن اأن توؤدي اإىل ظهور اأعرا�س االكتئاب، وهي ت�ضمل ا�ضطراب الغدة 

الدرقية و�ضن الياأ�س ومر�س البول ال�ضكري واالأنيميا.
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�ض�أن ال�ض�ة امل�ضمومة

قال ليث بن �ضعد، عن �ضعيد، عن اأبي هريرة، قال: ملا فتحت خيرب 
»اجمعوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�ضول اهلل  فقال  �ضم،  فيها  �ضاة  ملسو هيلع هللا ىلص  لر�ضول اهلل  اأهديت 
من كان هاهنا من اليهود«. فجمعوا له، فقال لهم ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإين 
اأبا القا�ضم.  يا  اأنتم �ضادقي عنه«؟ قالوا: نعم،  �ضائلكم عن �ضيء فهل 
فقال لهم ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأبوكم«؟ قالوا: اأبونا فالن. قال: »كذبتم، 
بل اأبوكم فالن«. قالوا: �ضدقت وبررت. قال لهم: »هل اأنتم �ضادقي عن 
�ضيء اإن �ضاألتكم عن �ضيء عنه«؟ قالوا: نعم، يا اأبا القا�ضم، واإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته يف اآبائنا. فقال ر�ضول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص» من اأهل النار«؟ 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ضول  لهم  فقال  فيها.  تخلفوننا  ثم  ي�ضرًيا  فيها  نكون  قالوا: 
»اخ�ضاأوا فيها فو اهلل ال نخلفكم«، ثم قال: »هل اأنتم �ضادقي؟«، قالوا: 
اأن ن�ضرتيح منك، واإن كنت نبًيا مل ي�ضرك.  اإن كنت كاذًبا  اأردنا  نعم. 

اأخرجه البخاري.

كلمة عن امل�ضمون

منذ ظهور الب�ضر االأوائل على وجه االأر�س، منذ نحو مليون �ضنة، 
اأ�ضًرا،  كونت  وق��د  ن�ضمة..  مليار   )90( اإىل  ملياًرا   )80( قرابة  ول��د 
غري  اختفى،  ال�ضعوب  بع�س   .. واأجنا�ًضا  و�ضعوًبا،  وجماعات،  وقبائل، 
حتى  موجوًدا  يزال  ال  االآخر  والبع�س  ح�ضارته،  عن  اآثار  �ضوى  خملف 
يومنا هذا، حمتفًظا بقدر االإمكان، بتقاليد جن�ضه، و�ضواه من ال�ضعوب 

www.alukah.net



835 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

املنقر�ضة  ال�ضعوب  هذه  بع�س  اإىل  فلنتعرف  االختفاء..  طريق  يف  هي 
والباقية، على ال�ضواء.

نق�ء ال�ضر والعالنية

عالج االأمور بتغطية العيوب وتزويق املظاهر ال جدوى منه وال خري 
اأو تقدير  النا�س  فيه، وكل ما يحرزه هذا العالج اخلادع من رواج بني 

خاطئ لن يغري �ضيًئا من حقيقته الكريهة.
لت�ضويه  �ضتاًرا  كانت  اإذا  بالظواهر  االإ�ضالم  يحفل  مل  هنا  ومن 
معيب، اأو نق�س �ضائن، فما قيمة املظهر احللو اإذا كان وراءه خمرب مر؟!
من قدمي غاىل العرب بجمال احلقيقة، ومل ي�ضمحوا للعنوان � واإن 

مل يكن كفاأها � اأن يخد�س من قدرها، قال قائلهم:
ع��ل��ى وج����ه م���ي م�����ض��ح��ة م���ن م��الح��ة 

وحت��ت ال��ث��ي��اب اخل���زي ل��و ك��ان ب��ادًي��ا 
ط��ع��م��ه ي����ك����در  امل��������اء  اأن  ت�����ر  اأمل 

�ضافيا اأب��ي�����س  امل����اء  ل���ون  ك���ان  واإن 
اإذا  اإال  وجتمله  االإن�ضان  بتكٌمل  االإ�ضالم  يعتد  مل  ذلك  اأج��ل  من 
قام هذا الت�ضامي على نف�س طيبة، و�ضحيفة نقية، وفوؤاد زكي، و�ضمري 

اأ�ضيء من داخله، فله �ضنا يهدي �ضاحبه اإىل ال�ضراط امل�ضتقيم.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة836

من قب�ئل العرب: بنو تنوخ

بنو تنوخ: قبيلة عربية يرجع ن�ضبها اإىل جدها اجلاهلي تنوخ بن 
مالك بن فهم بن تيم اهلل، من ق�ضاعة.

كانت لبنيه دولة قبل االإ�ضالم، يف اأر�س احلرية واالأنبار. ومل يطل 
عهدها.

ملك منهم بعد الزباء ثالثة:
1- النعمان بن عمرو.  2- وعمرو بن النعمان بن عمرو.  

3- واحلوار بن عمرو بن النعمان.
وكانوا مملكني من قبل الروم، وا�ضمحل اأمرهم.

من قب�ئل العرب: بنو ثقيف

بنو ثقيف: قبيلة عربية يرجع ن�ضبها اإىل جدها اجلاهلي ثقيف بن 
منبه بن بكر بن هوزان، من عدنان.

كانت منازلهم مبنية يف الطائف، وهم بطون عدة.
وكان �ضنمهم يف اجلاهلية )الالت( مبنًيا على �ضخرة يف الطائف.
وكانت تلبيتهم يف اجلاهلية اإذا حجوا: لبيك اللهم.. اإن ثقيًفا قد 

اأتوك.. اأخلفوا املال وقد رجوك.

www.alukah.net
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من قب�ئل العرب: بنو خزمية

بنو خزمية: قبيلة عربية يرجع ن�ضبها اإىل جدها اجلاهلي خزمية 
بن مدركة بن اإليا�س، من م�ضر، من عدنان، من �ضل�ضلة الن�ضب النبوي، 
يقال  فكان  الكعبة،  على  )هبل(  ن�ضب  الذي  وهو  اأ�ضد(،  )اأبو  وكنيته 

)هبل خزمية(.
من ن�ضله:

1- الهون.
2- وعفل.

وهما بطنان من م�ضر.

من قب�ئل العرب: بنو ذبي�ن

بنو ذبيان: قبائل عربية كثرية، منهم:
1- ذبيان بن بغي�س بن ريث، من غطفان، من العدنانية.

2- ذبيان بن �ضعد بن عذرة، بنوه بطن من بني عذرة، من ق�ضاعة.
3- ذبيان بن كنانة بن ي�ضكر، من ربيعة بن نزار.

4- ذبيان بن هميم بن ذهل بن هني، من بلي، وبنو )البلويون( 
من ق�ضاعة.
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