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�شكر واعرتاف
هذا  مادة  مجع  وتوفيقه  اهلل  بحمد  تم 

الكتاب من مصادر شتى؛ سواًء من الشبكة 

يأيت من  أو مما  الكتب،  أو من  العنكبوتية، 

هذه الربامج التي متلئ هواتفنا النقالة.

يسري  الكتاب  هذا  يف  وجهدي  فعميل 

جًدا .. جًدا .. وأسأل اهلل القبول، وأن ال 

رم اجلميع األجر واملثوبة. يحُ
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تقديـم
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مـقــدمــــة

احلمد هلل .. والصالة والسالم عـىل خـري 

األنبياء واملرسلني .. ثم أما بعد:

 .. وتتعدد  النقالة،  اهلواتف  يف  احلديثة  التقنية  برامج  تنترش 
استعامهلا؛  أحسنا  فإن   .. ومساوئ  كثرية  فوائد  فيها  وباختصار؛ 

فستكون خري علينا وعىل املجتمع.

وإن أسأنا استعامهلا؛ فستكون رش علينا وعىل املجتمع.

وباإلنجليزية  »املــدردش«،  الربنامج  هذا  باستغالل  اهلل  فاهلل 
)ChatON .. شات أون( يف نرش اخلري، ال يف نرش الرش، وتذكر أن اهلل 

يراك .. تذكر أن اهلل يراك.

وما هذا الكتاب إال حماولة الستغالل هذا الربنامج يف نرش اخلري 
من خالله.

فاللهم اكتب له القبول، وانفع به اجلميع.
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التاأثري ال�شلبي لو�شائل التوا�شل الجتماعي 

االجتامعي  التواصل  لوسائل  السلبي  التأثري  بحث  ملخص 
)الواتس آب، والفيس بوك( عىل الشباب.

)دراسة بحثية مطبقة يف سلطنة عامن/ حمور اإلعالم ما له وما 
عليه(.

حمتويات البحث:

تضمن البحث عدة أبواب وفصول ومباحث، وهي كالتايل:

الباب األول )الفصل األول(:

مدخل الدراسة:

املبحث األول:

• مقدمة )متهيد(.

• مشكلة الدراسة.

• أمهية الدراسة.
• أهداف الدراسة.

• تساؤالت الدراسة.
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املبحث الثاين:

مفاهيم الدراسة:
• اإلعالم.

• وسائل االتصال.

• الواتس آب.
• الفيس بوك.

• الشباب.

الفصل الثاين:

اإلطار النظري للدراسة.

املبحث األول.

• ماهية اإلعالم.

• حقائق وأرقام.

• أهداف ووظائف اإلعالم.
التقليدي. • اإلعالم القديم أو 

• اإلعالم اجلديد.

• أشكال اإلعالم اجلديد.
• خصائص اإلعالم اجلديد.

• الظواهر التي صاحبت اإلعالم اجلديد.
التقليدي. • الفروق املهمة بني اإلعالم اجلديد وبني اإلعالم 

التقليدي واإلعالم اجلديد. • العالقة بني اإلعالم 
• إجيابيَّات وسائل اإلعالم اجلديد.

• حسنات اإلعالم اجلديد.

• سلبيات وخماطر اإلعالم اجلديد.

• القرآن الكريم الوسيلة اإلعالمية املتجددة.
انتشار اإلعالم اجلديد. التي تواجه  • اإلشكاليات 

املبحث الثاين:

• مفهوم األخالقيات املهنية.

• فوائد املواثيق األخالقية.
• ميثاق الرشف اإلعالمي العريب.

• تعريف أخالقيات اإلعالم.
• نامذج من موضوعات املواثيق األخالقية اإلعالمية.

www.alukah.net
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• االلتزام باملواثيق األخالقية اإلعالمية.
 

الفصل الثالث:

املبحث األول:

• املواقع االجتامعية.
• ما هي املواقع االجتامعية؟

• خدمات الشبكات االجتامعية.

• ميزات الشبكات االجتامعية.

• اإلنرتنت.
• واقع اإلنرتنت.

التواصل االجتامعي. • شبكات 

التواصل االجتامعي. • قياس قوة شبكات 
التواصل االجتامعي للمستخدم. • فوائد شبكات 

التواصل االجتامعي للمستخدم. • سلبيات شبكات 

• أبرز مواقع الشبكات االجتامعية العربية.

• أبرز مواقع الشبكات االجتامعية العاملية.

اليوتيوب. • الصحافة، املدونة، 
• شبكات االتصال غري السلكي.

• استخدامات الشبكات غري السلكية.
• إجيابيات الشبكات غري السلكية.
• سلبيات الشبكات غري السلكية.

الفصل الثالث:

املبحث الثاين:

• برنامج الواتس آب.
• موقع الفيس بوك.

الباب الثاين:

الفصل األول:

امليدانية. • اإلجراءات املنهجية للدراسة 
• نوع الدراسة.

• منهج الدراسة.

البيانات. • أداة مجع 
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• اختبار صدق األداة.
• جمتمع الدراسة.

• جماالت الدراسة.

• صعوبات الدراسة.

الفصل الثالث:

نتائج الدراسة امليدانية.

أوالً: اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة.
ثانًيا: توصيات الدراسة وآليات تنفيذها.

مشكلة البحث:

إن ملواقع وبرامج التواصل االجتامعي أمهية كبرية، فقد أصبحت 
شهرهتا واسعة، وكثر التعامل معها بني الناس؛ حيث يتواصلون عرب 
البعض،  بعضهم  أخبار  ومعرفة  بعضهم  عىل  للتعرف  املواقع  هذه 
يف  جديد  ما هو  وكل  واملوضوعات  األخبار  وتلقي  وإرسال رسائل 

الساحة.
وإن هذه املواقع والربامج ال توجد هلا ضوابط تضبط األمور، 
وال توجد وسائل أو طرق حمددة يتقي منها املستخدم الرشور التي قد 

تصل إليه عنوة، أو حتى ال يوجد منهج حمدد إلفادة الغري يف االتقاء 
من هذه الرشور، وتكمن مشكلة الدراسة يف انتشار برامج التواصل 
االجتامعي بشكل كبري، مما أثر عىل حياة الناس عموًما، سواء بشكل 

سلبي أو إجيايب.
تتسم  ربام  اإلعالم  جمال  يف  والدراسات  البحوث  أغلب  إن 
بالندرة )قليلة العدد( وتتعاطى مع اإلعالم اجلديد بشكل عام وكتلة 
واحدة، ومن هنا فإن هذه الدراسة جاءت لتتخصص ولو بشكل يسري 
يف أحد مواضيع اإلعالم اجلديد وبدوره أيًضا يفتح الباب أمام بحوث 

أكثر عمًقا تفرز وحتلل تطبيقات وجماالت اإلعالم اجلديد.
له  ما  اإلعالم  حمور  ضمن  البحثية  الدراسة  هذه  عنوان  وجاء 
الوقت  يف  املنترشة  الربامج  عن  واملسهب  الدقيق  بالبحث  عليه  وما 
احلايل ليشمل برنامج الواتس آب يف شبكات االتصال وموقع الفيس 
هلذه  السلبية  التأثريات  ومعرفة  االجتامعي،  التواصل  مواقع  يف  بوك 
دينية  أو  كانت أخالقية  نواح خمتلفة، سواء  الشباب من  الربامج عىل 
أو معتقدات أو عادات، ويف احلياة عموًما، ومعرفة مدى تأثر الشباب 
النتائج  خالل  من  إجيابيًّا  توظيًفا  توظيفها  وكيفية  املواقع،  هذه  بمثل 

والتوصيات التي توصلت إليها من خالل استامرات البحث.
لقلة  اجلديد  اإلعالم  جمال  يف  جديدة  الدراسة  هذه  وتعترب 
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املستوى  عىل  واالتصال  التواصل  مواقع  يف  والدراسات  البحوث 
بغض  جديًدا  برناجمًا  آب  الواتس  برنامج  لكون  العريب؛  وربام  املحيل 

النظر عن املواقع األخرى اجلديدة واملتوفرة يف كافة األجهزة الذكية.

أمهية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة من ناحيتني مها:

أوالً: األمهية العلمية:

1- إثراء املكتبات العربية بام يمكن أن تضيفه هذه الدراسة إىل 
التي  العربية  الدراسات  ندرة  بسبب  السابقة  واألدبيات  الدراسات 

تتناول قضايا إعالمية حمددة.
2- إثراء املكتبات العربية بمعلومات علمية عن األساليب التي 

طرأت عىل اإلعالم اجلديد وما له وما عليه.
سلبيات  عن  علمية  بمعلومات  العربية  املكتبات  إثراء   -3
وإجيابيات اإلعالم اجلديد بشكل عام وعن برامج التواصل واالتصال 
اجلديدة املنترشة يف الوقت احلايل، خاصة وأن هناك ندرة يف التخصص 
يف كتابة مثل هذه البحوث يف هذا املجال يف جمتمعاتنا العربية واملحلية 

بشكل خاص.

ثانًيا: األمهية العملية:

تكمن أمهية هذه الدراسة العملية يف النقاط التالية:
استخدام  إساءة  عن  الناجتة  املتعددة  املخاطر  إىل  األنظار  لفت 
اإلعالم الرقمي اجلديد والسعي لبيان بعض تلك األشكال وتوضيح 

يشٍء من خماطرها.
انتشار وسائل اإلعالم بمختلف براجمها وجماالهتا بشكل رسيع 
يتطلب عمل دراسات ملواجهتها أو احلد من سلبياهتا وتوظيفها توظيًفا 

إجيابيًّا للمجتمع.
إمكانية اقرتاح بعض احللول املناسبة للتصدي لسلبيات برامج 

االتصال والتواصل االجتامعي.
اخلروج بتوصيات تساهم يف الرقي باستخدام برناجمي الواتس 

ين والِقيم. آب والفيس بوك بشكل إجيايب، وخيدم املجتمع والدِّ

أهداف الدراسة:

املتنوعة  الواسعة وأشكاله  وآفاقه  اجلديد  التعرف عىل اإلعالم 
وإجيابياته وسلبياته.

الفيس بوك والواتس  التواصل االجتامعي  برامج  التعرف عىل 
آب وتأثرياهتام السلبية عىل الشباب يف عرص العوملة.
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التعرف عىل مدى انتشار هذه الربامج يف أوساط الشباب بصورة 
مذهلة.

هذه  استخدام  أجل  من  التوصيات  من  بمجموعة  اخلروج 
وِقيمنا  احلنيف  ديننا  مع  يتناسب  وبام  األمثل،  االستخدام  الوسائل 

العربية وعاداتنا ومبادئنا الثابتة.

نتائج الدراسة:

وموقع  آب  الواتس  برنامج  انتشار  مدى  ما  األول:  التساؤل 
الفيس بوك بني الشباب؟

من خالل الدراسة تبني أن برنامج الواتس آب وموقع الفيس 
بوك انترش بشكل كبري بني الشباب، ونتيجة ألن عينة الدراسة صغرية، 
رغم  لكنها  الربامج،  هذه  النتشار  احلقيقية  األرقام  تعطي  ال  وربام 
والفيس  آب  الواتس   - الربامج  هذه  بانتشار  مؤرشات  أعطت  ذلك 
التي طبقت يف سلطنة عامن عىل عينة  الدراسة  بوك - وهي موضوع 
من الطالب واملوظفني، حيث تبني انتشاره للفئات العمرية من )18-
25(، وهم الطالب ذوو املستويات اجلامعية والثانوية وممن يملكون 

ا متوسًطا. دخاًل اقتصاديًّ
التساؤل الثاين: ما مدى تأثري برنامج الواتس آب عىل الشباب 

من الناحية الدينية ومن ناحية الثقافة والقيم؟
أصبح برنامج املحادثات »واتس آب« األكثر شيوًعا بني سكان 
خمتلف  بني  وتداوالً  استخداًما  واألسهل  واألفضل  األرضية  الكرة 
أو  ذكوًرا  كانوا  سواء  الذكية  اهلواتف  تستخدم  التي  العمرية  الفئات 

إناًثا.
اإلجيابيات  كل  وجلمعه  استعامله  وسهولة  تصميمه  متيز  نتيجة 
واهتامماته  ميوله  كانت  ما  ا  أيًّ إنسان  أي  يتمناها  التي  واإلمكانيات 
ما  إليه، لكن  الناس  ابتكار جديد لفت واتس آب  وختصصه، وكأي 
الناس غري قادرة عىل  تفرد به هذا الربنامج عن غريه من الربامج أن 

االنفضاض من حوله بسبب مناسبته الختالف األذواق والعقول.
وأثَّر برنامج الواتس آب عىل الشباب تأثرًيا سلبيًّا من عدة نواٍح؛ 
الثقافة  وناحية  الدينية  الناحية  من  تأثريها  عىل  الباحثة  ركزت  حيث 
والقيم من خالل صياغة عبارات االستبانة املوزعة عىل العينة، ومن 

خالل التحليل تبني التايل:
الناحية الدينية: حيث أثر الواتس آب دينيًّا من خالل:

- يسبب استخدام الواتس آب مشاكل ومواقف مع اآلخرين.
- يشغل الربنامج عن أداء الفرائض أو التقصري فيها.

www.alukah.net



2425

- التحدث عن اآلخرين بدون علمهم )الغيبة والنميمة(.
- تصوير اآلخرين ونرشها بدون علمه.

- تبادل مقاطع فيديو وصور غري الئقة مع اآلخرين.
- عدم التأكد من صحة ودقة أي برود كاست ديني.

- تكوين صداقات مع اجلنس اآلخر.
- استخدام ألفاظ بذيئة عند التحدث مع اآلخرين.

- الرد عىل األرقام الغريبة وما يتبعها من عواقب.
ومن ناحية الثقافة والقيم:

- التقليل من العالقات داخل نطاق األرسة.
- تدين املستوى الدرايس.

- عدم استثامر أوقات الفراغ.
- نرش معلومات غري مؤكدة )شائعات(.

- عدم احرتام املكان والزمان عند االستخدام للربنامج.
- هيدر الكثري من املبالغ.

- التخيل عن بعض القيم كالصدق واألمانة.
الثالث: ما مدى تأثري موقع الفيس بوك عىل الشباب  التساؤل 

من الناحية الدينية وناحية الثقافة والقيم؟

أثر موقع الفيس بوك عىل الشباب من خالل:
الناحية الدينية:

- قبول طلبات الصداقة من اجلنسني.
- استقبال منشورات حتتوي عىل صور ومقاطع غري الئقة.

- االنشغال عن أداء الفرائض.
- خلق فراغ بني العامل االفرتايض والعامل احلقيقي.

- الدخول يف مواقع حمظورة.
أما من ناحية الثقافة والقيم:

- فيقلل من التواصل مع األهل واألصدقاء.
- تدين املستوى الدرايس.

- تغري الثقافات واالهتاممات لدى مستخدميه.
- إعطاء البيانات الشخصية للغري.

- تكوين عالقات ومهية وصداقات خيالية مع اجلنس اآلخر.
فاعلية  زيادة  يف  تسهم  التي  التوصيات  ما  الرابع:  التساؤل 
األمثل  االستخدام  بوك  والفيس  آب  الواتس  برناجمي  استخدام 

وبشكل إجيايب؟
الباحثة  تقرتح  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  ضوء  يف 



2627

برناجمي  استخدام  فاعلية  زيادة  يف  تسهم  قد  التي  التوصيات  بعض 
الواتس آب والفيس بوك االستخدام األمثل وبشكل إجيايب واحلد من 

تأثرياهتا السلبية، وهي:

توصيات )مقرتحات( الدراسة:

السلبي الستخدام وسائل االتصال  الشباب باجلانب  - توعية 
)اهلاتف، اإلنرتنت( عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة املسموع منها 

واملقروء.
وسائل  من  االستفادة  برضورة  الشباب  لدى  الوعي  نرش   -
وكذلك  واملنشورات  املحارضات  طريق  عن  إجيايب  بشكل  االتصال 

عن طريق وسائل اإلعالم نفسها.
- تنمية اإلحساس بالدين والوطن واالنتامء؛ حتى يكون املتلقي 
أو  انتامئه وأصوله،  أن جيرده من  ما من شأنه  أمام كل  قوية  مناعة  ذا 

خيدش يف عقيدته ودينه.
التواصل  وسائل  بعض  تلعبه  باتت  الذي  الدور  مالحظة   -
االجتامعي وتأثري بعضها السلبي الواضح عىل أفراد املجتمع وخاصة 
وسلبياهتا  إجيابياهتا  ومعرفة  هبا  التعريف  رضورة  مع  الشباب،  فئة 
تبث  تركها  ال  ثقافته،  نرش  عىل  ويعني  املجتمع  خيدم  بام  وتوجيهها 

دون  رشيعته،  مع  متوافقة  غري  مواد  بث  خالل  من  سلًبا  فيه  يؤثر  ما 
حسيب أو رقيب.

- توعية األرسة بأمهية الرتبية الدينية لألبناء وأمهية غرس الوازع 
الديني فيهم عن طريق إقامة املحارضات وكذلك التوعيات اخلارجية 
لألرسة، فالرتبية الدينية ترسخ يف اإلنسان مبادئه األخالقية، وعقائده 
اإلسالمية، وتوجهه األخالقي؛ حتى يصان من كل انحراف، أو زيغ 

عقائدي، أو ديني.
امتالك  األبناء يف حاالت  الرقابة عىل  تفعيل دور األرسة يف   -
اهلواتف النقالة خاصة طالب املدارس، وتوجيههم الوجهة الصحيحة 

أثناء استهالك واستقبال ما تنتجه هذه الوسائل.
حيث  من  الوسائل  هذه  يف  املــرشق  الوجه  عن  البحث   -
االستخدام؛ أي: نوظفها فيام يعود عىل الشخص واألمة بالنفع يف مجيع 
أن بعض  الرتبوية  الناحية  مثاًل من  بية  الرتَّ أثبت علامء  فقد  اجلوانب، 
والكتابة،  القراءة  عىل  الطفل  قدرة  رْفع  إىل  تؤدي  اإلعالم  وسائل 
الثقافة  وتعلم  والرتكيز،  االستامع  عىل  والقدرة  الشفوي،  والتعبري 
الفنية والرياضيات، كام  العامة، والعلوم واللغات األجنبية، والرتبية 
عىل  وتساعده  تواجهه،  التي  املشكالت  حل  عىل  املقدرة  تقوي  أهنا 
التوافق االجتامعي، وتطوير هواياته ومواهبه، واستغالل وقت فراغه.
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- أن يكون الشخص ذا حس نقدي، يميز بني الصالح والطالح؛ 
هلا  عبًدا  يكون  وال  ويمحصها،  يتلقاها  التي  األفكار  ينخل  حتى 
للمعرفة، دون متييز، بل جيب عليه أن يتمعن، ويتدبر، ويس؛ حتى 

يأخذ ما هو أهل لألخذ، ويطرح ما هو أهل للنفور واالشمئزاز.
يقلل  قد  ما  واألبناء  اآلباء  بني  والتفاهم  احلوار  لغة  تفعيل   -

بشكل كبري من تأثري املحيط اخلارجي عليهم.
أفراد األرسة  يكون كل  داخل األرسة  • إجياد خطوط عريضة 

عىل بينة هبا، ما جيعله يلتزم هبا )الضبط الداخيل(.
يف  وبالذات  الفتاة  أو  للشاب  مطلق  بشكل  الثقة  منح  عدم   -
املرحلة العمرية فئة الشباب والتي قد يستخدمها البعض منهم بشكل 

سلبي بل ال بد من وضع حدود، فال رضر وال رضار.
يغلب  أن  دون  توزيعه  وحسن  الوقت،  وتنظيم  التقنني   -
الوقت الذي خيصص الستهالك ما تطرحه هذه الوسائل عىل حساب 

الواجبات وااللتزامات األخرى.
- إجياد نظام اجتامعي عام لشغل وقت الفراغ بالنسبة للشباب 
ال سيام يف فرتات اإلجازات الصيفية وغريها، مثل إقامة برامج نواٍد 
يفيدها  بام  القيام  إىل  إضافة  الفراغ  وقت  لقضاء  الشباب  إليها  ينضم 

ويفيد املجتمع.

بقوانني  والتقيد  االلتزام  رضورة  إىل  الشباب  توجيه   -
االتصاالت فيام خيص استخدام اهلاتف النقال أو استخدام اإلنرتنت 

للدخول للمواقع املحظورة.
- إرشاد وتوجيه الشباب حول قوانني االتصاالت يف السلطنة 
للمساءلة  تعرضهم  قد  التي  للعواقب  ومعرفة  بينه  عىل  يكونوا  حتى 

القانونية.
هواتف  حتويه  بام  كامل  اطالع  عىل  يكونوا  أن  املربني  عىل   -
أبنائهم من رسائل وصور وأرقام؛ ألهنم أول املقصودين بحْرب أمثال 
هذه التقنيات، ليطلعوا عىل ما فيها ما بني الفينة واألخرى؛ نحُصًحا هلم، 
ورمحة هبم، وليكونوا عىل علم برمز القفل ألجهزهتم؛ ألن خلف هذه 
األقفال يف أحيان كثرية ما ال خيطحُر عىل البال من اإلسفاف واالبتذال.

فيهم  ينمى  وأن  ومراقبته،  اهلل  من  احلياء  عىل  األبناء  تربية   -
يف  االستخدام  سوء  عىل  املرتتبة  باملخاطر  وتوعيتهم  الديني،  الوازع 

التقنيات املعارصة؛ حتى ال ينزلقوا يف مزالق الشهوة الوخيمة.
- رصف طاقتنا، وبذل جهدنا يف تسخري هذه التقنية للدعوة إىل 
اهلل، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر؛ فإن هلا ثامًرا يانعة، وأجًرا - 

بإذن اهلل - باقًيا.
أو  ابتذال  فيها  التي  واملقاطع  الصور  إرسال  من  التحذير   -
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خالعة وجمون، أو تتضمن كشًفا للعورات، أو هْتًكا ألستار العفيفات 
واألفالم  الصور  استقبال  يف  فإن  الناس،  ببعض  تندًرا  أو  الغافالت، 
إشاعة   - ونرشها  وتناقلها  والعورات  الفضائح  ومقاطع  املحرمة 
َأْن  ِبُّوَن  يحُ ِذيَن  الَّ )إِنَّ  يقول:   - تعاىل   - واهلل  آمنوا؛  الذين  يف  للفاحشة 
َواهللَّحُ  َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ يِف  َألِيٌم  َعَذاٌب  هَلحُْم  آَمنحُوا  ِذيَن  الَّ يِف  اْلَفاِحَشةحُ  َتِشيَع 

وَن( ]النور: 19[. َيْعَلمحُ َوَأْنتحُْم اَل َتْعَلمحُ
- نكران عىل من أرسل لنا ما ال يليق، ونبني له الصواب؛ حتى 

ال يستمر يف خطئه، وقد يكون غافاًل يتاج إىل تذكري.
بعض  تصلح  فقد  إليه،  املرسل  حال  اإلرسال  عند  املراعاة   -
تقع  الرقم؛ حتى ال  والتأكد من صحة  آخر،  دون  الرسائل لشخص 
الرسالة يف يد غري من أرسلت إليه، فيرتتب عىل ذلك حرج أو إساءة 

ظن قد تتطور إىل ما ال حتمد عقباه.
خرب  من  وكم  اإلرسال،  قبل  واألحكام  األخبار  من  التثبت   -
تداوله الناس، فأمسى شائعة ال حقيقة هلا، وكم من ِذكر أو دعاء أو 
أو بدعة منكرة! ولربام تداولت األيدي  قصة موضوعة ال أصل هلا، 
تبعاهتا؛  من  جزًءا  املرء  فتحمل  اآلفاق،  يف  وانترشت  الرسالة،  هذه 

بسبب ترسعه واندفاعه.
مراعاة  منها:  املهمة؛  التعليامت  من  بسياج  الرسائل  إحاطة   -

األدب، فينبغي أال تتضمن جترًيا لدولة أو شعب أو قبيلة أو شخص، 
أو  قبيحة،  أو رسومات  نكات سخيفة،  أو  بذيئة،  وأال حتوَي كلامت 

صوًرا فاضحة، وينبغي أن تكون ذات معنى أو هدف.
نسجل  فال  الربامج،  هذه  مثل  استخدام  يف  األمانة  مراعاة   -
بإذنه، فمن فعل  نلتقط صورة أحد إال  بإذنه، وال  املتصل إال  صوت 

شيًئا من ذلك فقد خان األمانة، واهلل ال هيدي كيد اخلائنني.
- مراعاة الوقت املناسب عند التواصل، جمتنبني البكور وأوقات 

الظهرية وآخر الليل؛ ألهنا مواطن الراحة.
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 حتى تكوَن خدماُت ر�شائِل اجلوال هادفًة 
ل حمرمة اأو مزعجة! )1(

الربيد  مع  األمر  أوَل  عانيتحُ  كام  عانيَت  لعلك  وانرش  شارك 
يدخل يف  أغلبحُها ال  كان  فقد  املزعجة،  اإللكرتوين، وال سيام رسائله 

إطار اهتامماتنا، وربام كانت دعاية تروجيية لسلٍع املرءحُ يف غنى عنها.
واليوم بدأت تنترشحُ ظاهرة مشاهبة، ولكنها عن طريق اجلوال؛ فتارًة 
رسالة من اخلارج، وتارة من الداخل، وأما مواضيعحُ الرسائل فمختلفة جدًا، 

فمنها الساقطحُ املنحط الذي يدعو إىل الرذيلة جهارًا، ومنها ما دون ذلك.
وليس غريض الوقوف مع الرسائل غري املفيدة كتلك التي تقول: 
أرسل الرقم كذا إىل كذا لتصلك أمجلحُ أهداف الفريق الفالين مثاًل، فأدنى 
ما يف هذه وأمثاهلا رشاءحُ ما ال نفع فيه، والعاقلحُ خصمحُ هواه الباطل، أما 
ها  جو هذه املواد التي ال فائدة فيها وكذلك مروجو املواد التي إثمحُ مروِّ
باجلائزة  لتفوز  كذا  أرسل  املحرم:  الِقامر  كأصحاب  نفعها؛  من  أكربحُ 
الفالنية، أو أصحاب املقاطع اهلابطة، وغريها. فليتقوا اهلل وليقولوا قوالً 
ىص  هم، وكل يشء يحُ سديدًا، وليعلموا أن ما قدموه لألمة يحُكتب وآثارحُ

يف إمام مبني.

________
)1(  مقال: أ/ إبراهيم األزرق - موقع األلوكة عىل الشبكة العنكبوتية.

جواالت  رسائل  عىل  القائمني  إخويت  بعض  تنبيَه  أحب  ولكني 
ها  يسبوهنا هادفة، إىل بعض اإلشكاالت يف تعاملهم، ربام أخرجت بعضحُ
وربام  املصداقيَة،  ها  بعضحُ أفقدهتم  وربام  رشعية،  كوهنا  حد  عن  رسالَتهم 
ها دون ذلك، وأقترص عىل ذكر مخسة مظاهر شائعة يف بعض هذه  كان أثرحُ

اخلدمات: 
أوالً: بعض الرسائل إذا نظرت يف فائدهتا ومقدار نفعها وجدهتا 
تمل ركاكته، مسجوٌع سجعًا متكلفًا  ليست بذاك، بعضها ركيٌك ال حتحُ
ها قد يكون مفيدًا حسن الصياغة،  كسجع الكهان أو هو أقبح! وبعضحُ
املثال:  الثمَن الذي تكلفه الرسالة، فعىل سبيل  لكن ال توازي فائدتحُه 
الثمن  هذا  هل  عام،  ملدة  شهريًا  املال  من  مبلغًا  املستخدم  َدْفعحُ  هل 
يوازي فائدة جتزئة كتاب ثمنه يف املكتبات دراهم معدودات وإرسال 

مضمونه يف رسائل جوال خالل عام؟
بالنسبة يل -وأظن أن كثريين مثيل- ال يرضيهم هذا، فكيف إن 
كان جلُّ هذا املبلغ - املسحوب خالل العام - يذهب إىل رشكات ال 
ناقة هلم فيها وال مجل، بل قد يكون هلم يف تعامالهتا نظر، قد يتمل 
أناٌس التعامل معها إذا كانت املصلحة راجحة ومردود الفائدة ظاهر، 

لكنه ال يتمل هذا التعامل إن كان مردود الفائدة ضعيًفا.
إن الواجب أخي الكريم أن حترص عىل إفادة الناس برسائلك، 
وأن جتهد يف تقديم مادة توازي ما يبذلونه طامعني يف فوائدك، وتذكر 
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دائاًم: أنت داعية هادف، ولست جمرد مالك ملرشوع جتاري.
يشبه  تروجيحُها  غَرر،  نوع  فيها  الدعوية  الرسائل  بعض  ثانًيا: 
ثمن  مقابل  منضبط  غري  بوصف  املوصوف  أو  املجهول  ترويَج 
الرقم  إىل  كذا  أرسل  تقول:  ما  يومًا  رسالة  جاءتك  قد  ولعله  معني، 
فيدفعحُك  لرؤيته،  املسلمني  نفوسحُ  تتوق  مما  وَكيَت  َكيَت  لتشاهد  كذا 
الفضول للدفع وأنت ال تدري هل الصورة -موضوع الدعاية دعك 
من سائر اخلدمة- توازي قيمة ما تدفع أو ال، وقل مثل هذا يف الرسائل 
التي تقول: أرسل كذا ليصلك مقطع، ثم اذكر ما شئت من عبارات 
رج املوصوَف عن حد اجلهالة، وقد  الوصف غري املنضبط التي ال ختحُ
ِر سحبحُه منك إن أنت قد أرسلت،  ينضاف إىل هذا جهلحُك باملبلغ املقرَّ
وليس هذا بالغرر اليسري فبعضحُ الرسائل تكلفتها مرتفعة، فكيف إذا 
كانت اخلدمةحُ عىل مدار الشهر أو العام، فكيف إذا كانت تصل آلالف 

املشرتكني.
ثالًثا: كثرًيا ما ترسل لك رسائل حاصلحُها: أرسل كذا لالشرتاك 
يف خدمة كيت من جوال كذا، ثم إذا أرسلت الرقم وساءتك اخلدمة 
مل تعرف كيف تتخلص من السحب املتصل من رصيدك إالّ بعد حني 
قد يطول وقد يقرص، بحسب اجتهادك! والذي ينبغي أن تحُْرَسل رسالة 

حاصلها: أرسل كذا لالشرتاك، وإللغاء اخلدمة أرسل كذا.
وتذكر دائاًم أنه ال يل مالحُ امرئ مسلم إالّ عن طيب نفس منه.

نبينا - صىل اهلل عليه وسلم - يتخولحُ خرَي القرون  رابًعا: كان 
اليوم  الناس  فعمومحُ  السآمة،  خمافَة  باملوعظِة  الفضل  يف  وأرغَبهم 
أوقات  يف  تصل  اهلادفة  اجلوال  رسائل  وبعض  أحوج،  للمراعاة 
يوقظه،  منبهًا  اجلوال  من  يتخذ  بات  منّا  كثريًا  أن  سيام  وال  مزعجة، 
وقد كانت بعضحُ تلك اجلواالت اهلادفة تصلحُني رسائلحُها نحَو الساعة 
البرشي  الفضولحُ  يدفعني  النوم  خفيف  رجل  وأنا  صباحًا،  الثالثة 
عندما أستيقظ عىل ورود رسالة إىل الذهاب إىل الطاولة والنظر ملعرفة 

موضوع الرسالة التي جاءت يف ذلك الوقت احلرج!
وقد حاولتحُ التغافل والتجاهل حينًا فلم أطق، وكان هذا أحَد 
مفيدة  خدمة  عىل  يحُرشفون  الذين  الفضالء  بعض  من  طلبي  أسباب 

إلغاء اشرتاكي فيها.
اخلدمة  صاحب  بني  املربمة  العقود  يف  النص  املفيد  من  فلعله 
ا  والرشكات التي تقوم بتسويق اخلدمة والرتويج هلا أن يكون إرساهلحُ

الرسائَل يف أوقات حمددة مالئمة لعموم الناس.
ده  خامًسا: توثيق املعلومة جيعلها أهاًل للثقة، ومما ينبغي أن يتعوَّ
العلَم  هذا  إن  قيل:  وقد  ودب،  هبَّ  من  كل  عن  األخذ  ترك  الناسحُ 
تعرف من  اجلواالت ال  دينكم، وبعضحُ  تأخذون  فانظروا عمن  دين 
يرشفون عليها، ثم جتيء الرسائل منها بغري توثيق؛ ربام ال تدري من 
القائل، وإذا علمت فقد جتهل أين قاله، وترك التوثيق الدقيق قد يفتح 
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ل عىل املشايخ والعلامء، وترك ما جيعل التثبت ممكنًا من مجلة  بابًا للتقوُّ
تربية الناس عىل التثبت يف النقول واألخبار وهذا مطلوب.

فهذه مالحظات مخس لعل التفطن إليها من قبل املرشفني عىل 
بث الرسائل اهلادفة من األمهية بمكان.

أما وصيتي للمشرتكني: فأن يعتنوا برسائل من يراعي يف إرساله 
ما ذحُكر، وأن يقترصوا عىل املفيد منها بقدر احلاجة، ومما يسن التنبيه 
أهيا  لك  كان  فإن  املفيد،  َتكرار  إىل  الغالب-  –يف  حاجة  ال  أنه  عليه 
الطالب أو عضو األرسة زمالء أو إخوة فال حاجة ألن تشرتكوا مجيعًا 
يف نفس اخلدمة، ويسن أن تنسقوا توزيع االشرتاكات بينكم فيشرتك 
الفوائد  أحدكم يف خدمة جوال وآخر يف خدمة أخرى، ثم تدارسوا 
وتبادلوها يف اجتامعاتكم وملتقياتكم وال سيام مع إمكان االستفادة مما 
ته احلضارة وأجهزة اجليل احلديث من تبادل ولو لوسائط مرئية أو  َ َيرسَّ

مسموعة بغري تكلفة عرب طرق متعددة.
جديرة  ومميزة  هادفة  رسائل  خدمات  ظهرت  فقد  اهلل  وبحمد 
اخلمسة  العنارص  ل  َتَأمَّ ولكن  هلا،  الرتويج  صدد  يف  ولست  بالعناية، 

املاضية تعرف بعضها.
أسأل اهلل أن يبارك يف القائمني عليها، وأن يبارك هلم فيها، وأن 

الباب الثاينيعظم النفع هبا.
الر�شــــائل
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�شات اأون

شات  املحَُدْرِدش،  ويعني   )  ChatONباإلنجليزّية( أون  شات 
أون تْطبيق و بْرنامج عاملي ِمن سامسونج إلنشاء دردشات و خاٍل من 
اإلعالنات ومتوّفر جلميع أنظمة وأجهزة اهلواتف الذكّية )أندرويد و 
آي أو إس و بالك بريي و ويندوز فون و بادا وفيتري فون( واحلواسيب 
اللوحّية )توجد نسخة كاملة لألجهزة اللوحّية العاملة بنظام أندرويد 
وآي أو إس وبادا وويندوز فون وبالك بريي( وتوجد نسخة للمتصّفح 
أنواع  وبعض  الويب(  متصّفحات  عرب  للتْطبيق  الدخول  لسهولة 
اثنني  من  بأكثر  و  دولة   )200( مئتي  من  ألكثر  ومتوّفر  الكامريات، 
والفرنسّية  واإلنجليزّية  والفارسّية  العربّية  )منها:  لغة   )62( وستني 
وتويرت  بوك  فيس  يف  حسابك  دمج  التْطبيق  هذا  ويوّفر  إلخ(،   ..
املجموعة  يف  صديق   )200( مئتي  إضافة  ممّيزاته  ومن  ويبو.  وسينا 
وإرسال رسائل مجاعّية ألعداد الحمدوده من األصدقاء، ويسمح لك 
يف  امللفات  خيّزن  وكام  متحركة،  رسوم  رسائل  بإرسال  التْطبيق  هذا 
الصندوق. ويساعد االشخاص عىل املراسلة الرسيعه وتشمل؛ إرسال 

الصور وهو برنامج فعال. )املصدر: موسوعة ويكي بيديا(.

 

www.alukah.net
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»ويح�شبون اأنهم مهتدون«

إذا تنازلت يف دينك وانحدرت يف املستنقعات ..

فال تقل عن امللتزمني:إهنم متشددون ..

بل؛ أبرص موضع قدميك، لتعرف أنك ختوض يف الوحل!

»ويسبون أهنم مهتدون« .. منقول بترصف ..

معلومات مهمة عن تاريخ اأوكرانيا

ماذا تعرف عن القرم؟

»القرم« شبه جزيرة تابعة جلمهورية أوكرانيا وتعني كلمة القرم 
قرونا. وقد  املنطقة  الرتك سكنوا  قبائل من  التتار وهم  بلغة  )القلعة( 
فيها  وانترش  اإلسالم  ودخلها  العثامنية  اخلالفة  حلكم  القرم  خضعت 
تابعة  السادس عرش وصارت والية إسالمية  القرن  بداية  منذ  رسيعا 
جاء  حتى  قرونًا  املسلمون  حكمها  الرسايا«.  »بخش  عاصمتها  هلا 

الشيوعيون الروس وأهلكوا العباد والبالد.

طبيعية  ثروات  وفيها  مهم  اسرتاتيجي  بموقع  القرم  تتمتع 
املشايف  وأفضل  زراعية  وثروات  معادن…(  فحم،  غاز،  )برتول، 

العالجية!!

شبه  يكمون  الذين  للمسلمني  )اجلزية(  تدفع  موسكو  كانت 
اإلسالمية  اخلالفة  ضعفت  حتى  قرون  لعدة  وذلك  القرم،  جزيرة 
بعدها  امليالدي.  عرش  الثامن  القرن  من  األخري  الربع  يف  )العثامنية( 
ما  عن  تسأل  وال  القرم  جزيرة  شبه  عىل  االستيالء  يف  الروس  نجح 
فعلوه من ذبح وتدمري! عندما دخل الروس القرم مارسوا أبشع أنواع 
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القتل والتعذيب يف املسلمني وقتلوا )350( ألفًا يف عام واحد. وهرب 
أكثر من مليون!!

يف  املسلمني  ضد  والتعذيب  القهر  أنواع  شتى  روسيا  مارست 
يف  يفتنون  الناس  وكان  املساجد  وحولت  األرايض  وصادرت  القرم 
دينهم!! يف بدايات القرن العرشين عاد الكثري من املسلمني وحاولوا 
اسرتجاع قوهتم وأعلنوا عن حكومة هلم لكن الشيوعيني قتلوهم رش 

قتلة.

أراد )ستالني( إنشاء كيان هيودي يف القرم عام )1928م( فثار 
املسلمون بقيادة أئمة املساجد واملثقفني فأعدم )3500( منهم!!

تناقص عدد املسلمني )التتار( من عدة ماليني عام )1883م( 
إىل )850( ألًفا عام )1941م(!

القرم  يف  املسلمني  )ستالني(  اهتم  الثانية  العاملية  احلرب  يف 
بتعاوهنم مع األملان بالرغم من جتنيد الكثري من أبنائهم قرسًا! تم إعدام 
الكثري من املسلمني يف القرم بعد احلرب العاملية الثانية وتم هتجري مئات 
األلوف ممن تبقى منهم، وصاروا أقلية فيها. عدد سكاهنا اليوم يقارب 
فيها بني )400 إىل 500( ألف  املسلمني  )2،5( مليون نسمة وعدد 
اليوم  فيها  املسلمون  ما حلقهم من هتجري وقتل!!  فقط وذلك بسبب 

أقلية مستضعفون فقراء ال حيلة هلم!!

ألمهيتها  وذلك  واألمريكان  الروس  اليوم  عليها  يتصارع 
االسرتاتيجية واالقتصادية.

دمت .. وحول الكثري إىل استخدامات أخرى  مساجد كثرية هحُ
املسلمون اآلن يعيدون إعامرها شاهد هذا التقرير: 

http://t.co/HUY213C9Lq

واحتفاالهتم  املايض  األضحى  عيد  يف  القرم  مسلمي  شعائر 
http://t.co/xCkFK6TXPp :وفرحهم يف العيد

املسلمون يف القرم مل يكونوا بعيدين عن قضايا األمة السيام قضية 
http://t.co/V4QXoKNxS4:الشام الكربى: إنظر ملؤازرهتم

ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني.

www.alukah.net
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تعجبون!!

عامل يصلح مكيفات مسجد ثم رفض األجرة وقال: أوصتني 
أمي بأن ال آخذ أجرة عىل عمل ملسجد!!

قا:  اآلذان؟  قبل  للمسجد  تذهب  ملاذا  الصاحلني  أحد  سئل   -
اآلذان لتنبيه الغافلني وأرجو أن ال أكوون منهم!!

- سألته مل حترص عىل رشب املاء يف املسجد دائاًم وأنت جتده يف 
بيتك؟!!

قال: لكي يؤجر من وضعه يف املسجد.

فإن  عندك؛  تقف  فأجعلها  ألحدهم  فضيحة  وصلتك  إذا   -
)الشيخ  اهلل.  مسًلم سرته  السرت ومن سرت  أجر  أخذت  عندك  وقفت 

العالمة عبدالعزيز ابن باز - رمحه اهلل - (.

علمتني الريا�شيات

الرياضيات أن السالب بعد السالب يعني موجب،  - علمتني 
فال تيأس .. فاملصيبة بعد املصيبة تعني الفرج.

- علمتني الرياضيات أن االنتقال من جهة ألخرى سيغري من 
)قيمتي( وأنه متى ما كرب املقام صغر كل .. يشء!!

- علمتني الرياضيات أن بعض الكسور ال جترب!.

صحيحة  لنتيجة  الوصول  يمكننا  أنه  الرياضيات  علمتني   -
بأكثر من طريقة .. فال تظن أنك وحدك صاحب احلقيقة وأن كل من 

خالفك خمطئ!

- علمتني الرياضيات أن لكل جمهول قيمة .. فال حتتقر أحدا ال 
تعرفه.

تكن  فال  هناية  ماال  اسمه  يشء  فيه  أنه  الرياضيات  علمتني   -
حمدود الفكر والطموح.

- علمتني الرياضيات أن العدد السالب كلام كربت أرقامة كلام 
صغرت قيمته كاملتعالني عىل الناس: كلام ازدادو تعاليا كلام صغروا يف 

عيون غريهم.
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- علمتني الرياضيات أن لكل متغري قيمة تؤدي اىل نتيجة فأخرت 
متغرياتك جيًدا لتصل اىل ترضيك.

أمنياتكم  صفو  املصفوفات،  درس  يف  الرياضيات  علمتني   -
واحسنوا الظن بربكم!

علمتني ق�شة هاجر

- يف السعي بني الصفا واملروة .. أنك قد تطرق أبوابا للرزق يف 
جهة ..  واهلل قد كتب رزقك يف جهٍة ال ختطر لك عىل بال..!

- علمتني قصة هاجر: أن اهلل يف فضله ورزقه كريم .. ويحُعطيك 
أكثر مما طلبت .. كانت تريد أن تروي عطش رضيعها .. فأعطاها اهلل 

بئر زمزم ..! إنه اهلل.
- علمتني قصة هاجر: أن األرزاق ليس هلا عالقه إطالًقا ببذل 
األسباب .. نحن نبذل السبب ألن اهلل أمرنا .. تعّلم أن يتعّلق قلبك 

به .. ال بالسبب. 
- علمتني قصة هاجر: أن اهلل أرحم يب من أمي .. انظروا إليها 
نزلت رمحات اهلل  أنيس وال جليس؛ ولكن  ظلم موحش ال  محُ واٍد  يف 

وبركاته .. ألهنا طرقت باب الكريم.
مل  السالم -  إبراهيم - عليه  أن سيدنا  - علمتني قصة هاجر: 

يدع هلام باالمن واالمان والرزق؛ ولكن }ربنا ليقيموا الصالة{.

ألن الصالة جالبة لكل اخلري.

www.alukah.net
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يوم اجلمعة

قال ملسو هيلع هللا ىلص : »اليوم املوعود يوم القيامة واليوم املشهود يوم عرفة 
يوم  عىل  غربت  وال  الشمس  طلعت  وما  قال  اجلمعة  يوم  والشاهد 
أفضل منه فيه ساعة اليوافقها عبد مؤمن يدعو اهلل بخري إال استجاب 
اهلل  واليستعيذ من يشء إال أعاذه اهلل منه« صحيح الرتمذي الراوي 

أبو هريرة.

* أهم خصائص وأعامل يوم اجلمعة:

- االغتسال.

- لبس أحسن الثياب.

- التطّيب.

- التبكري يف الذهاب اىل املسجد.

- امليش ]إذا مل يكن فيه مشقة[.

اإلمام  يصعد  أن  إىل  املسجد  دخولك  من  له  تيرس  ما  صالة   -
القرآن وغري  بّكر .. أو صالة ركعتني ومن ثم قراءة  وذلك يسري ملن 

ذلك من الذكر املطلق ..

فراغ  تنتظر  يحُرفع واإلمام قد صعد فال  - وإن دخلت واألذان 

املؤذن؛ بل صّل ركعتني خفيفتني ثم اجلس لسامع اخلطبة.

- قراءة سورة الكهف.

- عدم ختطي رقاب الناس.

- االلتفاف جهة اخلطيب يوم اجلمعة والنظر إليه.

- اإلنصات للخطبة.

- اإلكثار من الصالة عىل النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(.

الكريم ملسو هيلع هللا ىلص صالة ركعتني بعد األذان  الرسول  يثبت عن  - مل  
األول، بل مل يكن إال أذان واحد يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص ، وال عن الصحابة - 

ريض اهلل عنهم - ، وال عن األئمة املتبوعني - رمحهم اهلل - !!

- مل يثبت قول مجعة مباركة أو أي هتنئة بيوم اجلمعة ..!!

اخلطبة  بالدعاء بني اخلطبتني. ويف هناية  اليدين  رفع  يثبت  مل   -
كذلك ال ترفع يديك؛ بل تؤمن فقط بخشوع  وتذلل وصوت خافت. 

وال ترفع إال عند الدعاء لالستسقاء.

- ليس للجمعة سنة قبلية، وهلا سنة بعدية هي أربع ركعات يف 
املسجد أو ركعتني يف البيت.

رجح  التي  الشمس  غروب  قبل  األخرية  الساعة  استغالل   -
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خري  من  شئت  بام  والدعاء   - اهلل  بإذن   - اإلجابة  ساعة  بأهنا  العلامء 
الدنيا واآلخرة لك وجلميع املسلمني. 

واهلل تعاىل أعلم.

مقارنة!!

- متتلئ املساجد قبل )صعود( اإلمام للخطبة بثواين؛ بينام متتلئ 
املالعب قبل )نزول( الفريق للملعب بساعات.

اللهم اصلح حال شبابنا وفتياتنا.
قال عيل - ريض اهلل عنه - :

أخوف ما أخاف عليكم اثنتان:
واتباع  اآلخرة،  ينيس  األمل  فطول  اهلوى  واتباع  األمل  طول 

اهلوى فيصد عن احلق«.

اإت�شلت فتاة ب�شاب

إتصلت فتاة بشاب .. فقالت: ممكن نتعرف؟

قال الشاب: اجلوال مراقب!!

قالت: من مراقبه؟

قال: )اهلل(.

)خري الكالم ماقل ودل(

www.alukah.net
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ق�شة �شارق

يف أمريكا .. تم جلب رجل عجوز قام برسقة رغيف خبز ليمثل 
أمام املحكمة، واعرتف هذا العجوز بفعلته ومل ياول أن ينكرها لكنه 

برر ذلك بقوله:
كنت أتضور جوًعا، كدت أن أموت.

القايض قال له :«أنت تعرف أنك سارق وسوف أحكم عليك 
رغيف  رسقت  أل نك  متلكها  ال   أنك  وأعرف  دوال رات   )10( بدفع 

خبز، لذلك سأدفعها عنك«.
صمت مجيع احلضور يف تلك اللحظة، وشاهدوا القايض خيرج )10( 

دوال رات من جيبه ويطلب أن تودع يف اخلزينة كبدل حكم هذا العجوز.
ثم وقف فنظر إىل احلارضين وقال: »حمكوم عليكم مجيًعا بدفع 
)10( دوال رات، أل نكم تعيشون يف بلدة يضطر فيها الفقري إىل رسقة 

رغيف خبز«.
يف تلك اجللسة تم مجع )480( دوال ًرا ومنحها القايض للرجل 

العجوز.
تذكرت قول الشيخ الشعراوي - رمحه اهلل - : »إذا رأيت فقريًا 

يف بال د املسلمني فاعلم أن هناك غنيًا رسق ماله«.

دعاء

اللهم أسألك يف هذا اليوم الفضيل بام قد قسمت فيها من الرمحة 
امنحه  كلاميت،  تصله  من  قلب  تسعد  أن  الدعاء،  واستجابة  والفضل 
يارب حبك، وحب من يبك، وحب كل عمل يقربه إىل حبك، وحببه 
يوطه  مطمئنًا،  إال  أرضك  عىل  يميش  فال  خلقك؛  نفوس  يف  يااهلل 
حرزك، وحتفه عنايتك، وتشمله رمحتك، وفرج يارب مهه، وأزح عنه 
ما يغمه، ويرس يف كل حني أمره واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم 

وبلغني وإياه اجلنه ونحن يف أحسن حال.
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بحث يف �شحة الغذاء

فايز ال مهري يف جامعة فرانك  بحث خترج للدكتور/ صالح 
فورت يف صحة الغذاء. 

)معلومات مفيدة(:

* السائل الصايف الذي يوجد أعىل الزبادي عند فتحه بدون رج 
بل  منه  تتخلص  العدوى، ال  نقي يارب  لبني  بروتني  هو عبارة عن 

امزجه مع الزبادي.

مقدار  يتوي  حيث  للكالسيوم  مصدر  أعىل  الزبادي  يعترب   *
الكالسيوم. لذلك اجعله من  الزبادي عىل )450( مغ من  كأس من 

أغذيتك اليومية واألفضل قليل الدسم.

إذارشب  الدموية  والدورة  للقلب  منشط  دواء  يعتربالنعناع   *
كالشاي بانتظام كام أنه ملني للمعدة واألمعاء ومضغه خيفف من آالم 

األسنان ويزيل روائح الفم.

* للقضاء عىل محوضة املعدة يرشب كأس مغيل من النعناع دون 
إضافة السكر.

* النعناع يريح من الغازات ويقوي الكبد والبنكرياس ويسكن 

السعال وهيدئ األعصاب وحاالت الغضب وهو مزيل لألرق ومدر 
للبول كام أنه هاضم جيد للطعام.

إليه  مضافًا  الزيتون  زيت  فضع  الكفني  بجفاف  شعرت  إذا   *
امللح وبعد مخس دقائق اغسل يديك بامء فاتر.

* املرشوبات الغازية تزيد من كرب حجم خرص املرأة، حتى إن مل 
تؤد إىل زيادة وزهنا !!

* أعشاب وأطعمة تقوي الذاكرة: العسل - الزنجبيل - املرمية 
- الزبيب - »الدارسني« القرفة - عشبة اجلينسينج.

ب:  عليك  واالرداف   البطن  يف  خاصة  الدهون  حلرق   *
االناناس - الغريب فروت - الزبادي قليل الدسم -التفاح االخرض.

يمي  فهو  واملاء  األلياف  من  عالية  نسب  اخليارعىل  يتوي   *
من اإلمساك ويساعد يف اهلضم كثريًا.ويفظ مستوى ضغط الدم يف 

اجلسم وتنشيط الدورة الدموية.

* يساعد الثلج بشكل كبري يف شد اجللد املرتهل ويمنح البرشة 
نضارة وحيوية.

* ألياف التمر تكافح اإلمساك وأمالحه تعدل محوضة الدم التي 
تسبب حىص الكىل واملرارة والنقرس والبواسري وارتفاع ضغط الدم.

www.alukah.net
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معلومات متنوعة

*  خطأ شائع ترك اجلرح دون تغطيته حتى ينشف .. الصحيح 
هو تطهريه وتضميده حتى يلتئم برسعة بنسبة )40%( أكثر.

نزيف  حدوث  عند  اخللف  إىل  الرأس  إرجاع  شائع  *  خطأ 
الدم  بخروج  لتسمح  األمام  إىل  الرأس  إحناء  الصحيح   .. األنف  يف 

بشكل سليم.

*  املرشوبات الغازية تسبب: هشاشة العظام، مشكالت القلب 
والكىل، السمنة ومرض السكري، تسوس األسنان.

*  األخطار الصحية ملرشوبات الطاقة عىل األطفال: تسارع يف 
النبض، تشنجات، جلطة، املوت املفاجئ.

*  اإلكثار من تناول املسكنات )بندول، بروفني( قد يؤدي إىل 
خفض مستوى السمع تدرجًيا؛ وخصوًصا لدى النساء.

نوع  حتويل  يمكنها  باجلسم  كيميائية  مادة  يفرز  *  الربوكيل: 
اإلسرتوجني السيئ املسبب للرسطان، ألسرتوجني مقاوم له.

يمكنها  أكسدة  مضادات  من  فيه  ملا  رائع  األخرض:  *  الشاي 
محايتك من اإلصابة بالرسطان.

الربي  والتوت  والكرز  والعنب  والتفاح  الساملون  *  سمك 
والسبانخ أنواع من الطعام حتمي خاليا املخ وتقوي الذاكرة.

*  عيدان األذن قد تحُسبب موت اإلنسان، فقد تثقب طبلة األذن 
وتؤدي اىل التهاب املخ والسحايا والوفاة.

يسبب  بعده  او  األكل  أثناء  املاء  رشب  أن  قول  شائع:  *  خطأ 
الكرش ويصعب عملية اهلضم.

الصحيح: أن املاء ال يسبب الكرش ويساعد عاهلضم أفضل من 
غريه.

يميك  أسبوعًيا  أيام   )5( ملدة  يومًيا  دقيقة   )30( ملدة  *  امليش 
من: أمراض القلب، السكر، الكآبة، ضغط الدم، كولسرتول.

لقدرتة  بالرسطان  اإلصابة  فرص  تقليل  عىل  يساعد  *  الثوم: 
عىل رفع جهاز املناعة.

من  األقل  عىل  مرة  باإلسبوع  يتناول  من  أن  وجد  *  السبانخ: 
السبانخ تقل فرص إصابته باملرض بنسبة كبرية عن من ال يتناوله.

*  تنبيه: بلع العلكة وخاصة عند األطفال قد يؤدي إىل إنسداد 
األمعاء ولزوم التدخل اجلراحي يف بعض احلاالت.

وضع  يف  املحمول  اهلاتف  بجوار  النوم  من  دراسة  *  حذرت 
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التشغيل وذلك لتقليل خطر اإلصابة برسطان املخ.

*  تناول الزنجبيل ساخنا يف املساء يساعد عىل حرق الدهون، 
وإخراج السموم من اجلسم.

النوم  املاء عند األستيقاظ من  *  أحرص عىل رشب كأس من 
لتعويض فقدان السوائل أثناء النوم ولتنقية اجلسم من السموم.

ق�شة النملة مع �شليمان - عليه ال�شالم -
ذكروا أن سليامن - عليه السالم - كان جالًسا عىل شاطيء بحر، 
فبرص بنملة حتمل حبة قمح تذهب هبا نحو البحر، فجعل سليامن عليه 
السالم ينظر إليها حتى بلغت املاء؛ فإذا بضفدعة قد أخرجت رأسها 
من املاء ففتحت فمها ، فدخلت النملة وغاصت الضفدعة يف البحر 
ساعة طويلة وسليامن يتفكر يف ذلك متعجًبا. ثم أهنا خرجت من املاء 
وفتحت فمها فخرجت النملة ومل يكن معها احلبة. فدعاها سليامن - 
عليه السالم - وسأهلا وشأهنا وأين كانت؟ فقالت : يا نبي اهلل إن يف 
قعر البحر الذي تراه صخرة جموفة ويف جوفها دودة عمياء وقد خلقها 
اهلل تعاىل هنالك، فال تقدرأن خترج منها لطلب معاشها ، وقد وكلني 
اهلل برزقها فأنا أمحل رزقها وسخراهلل تعاىل هذه الضفدعة لتحملني فال 
يرضين املاء يف فمها ، وتضع فمها عىل ثقب الصخرة وأدخلها، ثم إذا 
أوصلت رزقها إليها وخرجت من ثقب الصخرة إىل فمها فتخرجني 

من البحر. فقال سليامن عليه السالم : وهل سمعت هلا من تسبيحة؟
قالت نعم، إهنا تقول: )يا من ال تنساين يف جوف هذه الصخرة 

حتت هذه اللجة، برزقك، ال تنس عبادك املؤمنني برمحتك(.
إن من ال ينسى دودة عمياء يف جوف صخرة صاّمء، حتت مياه 

ظلامء، كيف ينسى اإلنسان؟
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مع الإمام ال�شافعي - رحمه اهلل -

جاء رجل إىل اإلمام الشافعي يشكو له ضيق حاله وأخربه أنه 
الشافعي  من  كان  فام  أجره اليكفيه  وأن  دراهم  أجريا بخمس  يعمل 
إىل  بإنقاص أجره  العمل ويطالبه  أن يذهب إىل صاحب  أمره  أن  إال 
مل  انه  رغم  الشافعي  ألمر  الرجل  وامتثل  مخسه  من  بدال  دراهم   )4(
يفهم سببه وبعد فرته عاد الرجل إىل الشافعي وقال مل يتحسن وضعي 
إنام مازالت املشكله قائمه فأمره الشافعي بالعودة إىل صاحب العمل 
الرجل  إنقاص أجره إىل )3( دراهم بدل )4( دراهم. ذهب  وطلب 
الرجل إىل  الشافعي مندهشًا وبعد فرته عاد  ونفذ ماطلب منه اإلمام 
أصبحت  دراهم  الثالث  أن  وأخربه  نصيحته  عىل  وشكره  الشافعي 
تغطي كل حوائجه وتفيض بعدها وسأله عن تفسري هذا الذي حدث 
معه فأخربه اإلمام الشافعي أنه كان من البدايه يعمل عماًل اليستحق 
عليه إال )3( دراهم وبالتايل يف الدرمهان الباقيان مل يكونا من حقه وقد 

نزعا الربكة عن بقية ماله عندما أختلطا به .. وأنشد:

ع احلــرام عىل احلالل ليكثره        مجحُ

                                 دخل احلرام عىل احلالل فبعثره

حكمة جميلة

وكذلك  الزيوت.   أرقى  أخرج  عليه  ضغطت  إذا  الزيتون  إن 
الفواكه إذا ضغطت عليها أخرجت أحىل العصائر. فإذا أحسست أن 
متاعب الدنيا تضغط عليك هبمومها؛ فاعلم أن اهلل يريد أن خيرج منك 

أحىل مايف قلبك.

 مع الطنطاوي - رحمه اهلل -

يقول: أنا قد الفت أكثر من )25(  كتاًبا .. فهل تظنونني أحفظها 
عن ظهر قلب؟

فلامذا يكلفون الطالب بحفظ كتب ال يفظها مؤلفوها؟!!. 

*عيل الطنطاوي - رمحه اهلل - .
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اإذا قال لك ..

معه  أن  تتوقع  فأنت  كبري؛  مبلغ  معي  صغري  طفل  لك  قال   إ   ذا 
)10( رياالت، عىل قدر حجمه وقدرته .. 

فإذا قال لك مدير بنك عندي لك مبلغ كبري؛ فأنت تتوقع مثاًل 
)مليون ريال( .. عىل قدر حجمه وقدرته .. 

فإذا قال ملك أو رئيس عندي لك مبلغ كبري؛ فأنت تتوقع مثاًل 
)مليار ريال( .. عىل قدر حجمه وقدرته .. 

لعبادي  اجلنة »أعددت  قال اهلل - عزوجل - عن  إذا  بالك  فام 
الصاحلني ما ال عني رأت! وال أذن سمعت! وال خطر عىل قلب برش!؟

»فاأ�شّرها يو�شف يف نف�شه«

بعض الكالم قد تصمت عنه .. ليس لعدم وجود الرد املناسب؛ 
بل تدع الرد يصلهم مع األيام دون أن تنطق بحرف.

رحم اهلل امرًءا كتم رًسا وتنازل عن حقه؛ ليؤلِّف قلوب إخوانه 
لحُق األنبياء. أو يقطع رًشا عنهم .. إنه خحُ

مما و�شلني

مجيع مؤلفات الشيخ العالمة حممد العثيمني - رمحه اهلل تعاىل - :

http://t.co/e3gqEdcsKh
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فائدٌة تق�شعرُّ لها الأبدان

كتب أحدحُ طلبة الِعلم الفَضالء يف فائدة عجيبة فتح هبا اهللحُ تعاىل 
عليه؛ وفيها يقول: 

اهلل عنهم - وهم يف  الصحابَة - ريض  ابتىل  اهللَ  أن  تعلم  )هل 
م عليه الصيد - ؛ إبتالهم  حال اإلحرام - واملحُحرم باحلج أو العمرة يرحُ
بيده  اهلل بأن الصيَد اقرتب منهم حتى إن أحدهم يستطيع أن يصيده 

دون استخدام آلٍة للصيد!.

َن  مِّ ٍء  بيَِشْ اهللَّحُ  محُ  َونَّكحُ َلَيْبلحُ آَمنحُوْا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوَله  إقرأ 
هحُ بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى  افحُ ْم لَِيْعَلَم اهللَّحُ َمن خَيَ كحُ ْم َوِرَماححُ هحُ َأْيِديكحُ ْيِد َتنَالحُ الصَّ

َبْعَد َذلَِك َفَلهحُ َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ]املائدة: 94[.

ا؛ ولكن بشكل خمتلف!. ويف هذا الزمن يتكرر ابتالٌء عظيٌم ِجدًّ

كيف ذلك؟!

اخلليعة  َور  الصُّ عىل  احلصولحُ  كان  تقريبًا  أعوام  عرشة  قبل 
ا اآلن فبلمسٍة خفيفٍة عىل شاشة  أمَّ واألفالم اإلباحية صعبا نوًعا ما، 
دون  من  حتى  هذا  تشاهد  اآليل  احلاسب  عىل  زر  بضغطة  أو  اجلوال 

برامج فك احلجب - أعاذنا اهلل وإياك - .

ر: َتَذكَّ

هحُ بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلهحُ َعَذاٌب  افحُ ﴿لَِيْعَلَم اهللَّحُ َمن خَيَ
َألِيٌم﴾ [املائدة: 94].

يـومـًا  هلـا  فـإن  أعضائـك،  صمتحُ  يغرنك  ال  خلوتك  ويف 
َوَتْشَهدحُ  َأْيِدهيِْم  نَا  َكلِّمحُ َوتحُ َأْفَواِهِهْم  َعىَل  َنْختِمحُ  ﴿اْلَيْوَم  فـيـه!:  تتكلـم 

ْم باَِم َكانحُوا َيْكِسبحُوَن﴾ ]يس:65[. لحُهحُ َأْرجحُ
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لي�س الغريب

والَيَمِن  اِم  الشَّ َغريَب  الَغريبحُ  َلْيَس 
والَكَفِن اللَّحِد  َغريبحُ  الَغريَب  إِنَّ 

ْرَبتـِِه  لِغحُ ــقٌّ  َح ــهحُ  َل الَغرِيَب  إِنَّ 
َكِن عىل امْلحُقيمنَي يف األَوطــاِن والسَّ

َبلَِّغنـي  يحُ َلْن  َوزادي  َبعيٌد  َسَفري 
بحُنـي َيطلحُ واملـوتحُ  َفْت  َضعحُ يت  َوقحُوَّ

ها  َأْعَلمحُ َلْستحُ  نــوٍب  ذحُ َبقايــا  َويل 
والَعَلِن  ِ ــرسِّ ال يف  هــا  َيْعَلمحُ اهلل 

َأْمَهَلني  َحْيثحُ  َعني  اهللَ  َأْحَلَم  مـَا 
ين حُ وَيْسرتحُ َذْنبي  يف  مَتـاَدْيتحُ  وَقْد 

ــَدٍم  َن باِل  َأّيـَامي  سـاعـاتحُ  ــرُّ  حُ مَت
حـََزِن وال  َوالَخـْوٍف  بحُكاٍء  وال 

َْتِهدًا  جمحُ ــواَب  األَْب أحُْغِلقحُ  ِذي  الَّ َأَنـا 
نـي َتنْظحُرحُ اهللِ  َوَعــنْيحُ  املعاِص  َعىل 

َذَهَبْت  َغْفَلٍة  يف  تَِبْت  كحُ ــًة  َزلَّ َيـا 
ِرقحُني ْ حتحُ الَقلِب  يف  َبِقَيْت  ًة  َحرْسَ َيـا 

َوَأْنِدبحُـهـا  َنْفيس  َعىل  ــوححُ  َأنحُ َدْعني 
َواحلََزِن بِالتَّْذِكيـِر  ْهَر  الدَّ َوَأْقَطعحُ 

نَطِرحــًَا  محُ األَهِل  تلك  َبنَي  َكَأنَّني 
بحُنــي َقلِّ تحُ َوَأْيدهيِْم  الِفراِش  َعىل 

عاجِلَنـي  يحُ َكـْي  بَِطبيٍب  ــْوا  َأَت َوقد 
ني َينَْفعحُ اليـوَم  هـذا  الطِّبَّ  َأَر  َومَلْ 

ِذبحُـها  جَيْ امَلوتحُ  َوَصار  َنْزِعي  واَشتد 
َهَوِن وال  ِرفٍق  باِل  ِعْرٍق  لِّ  كحُ ِمن 

ِرها  َتَغْرغحُ يف  ِمني  وَح  الرُّ واسَتْخَرَج 
َغْرَغَرين ِحنَي  َمريرًا  ِريقي  وصـَاَر 

فوا  واْنرَصَ لُّ  الكحُ َوراَح  وين  ضحُ َوَغمَّ
الَكَفِن ا  رِشَ وا يف  َوَجدُّ اإِلياِس  َبْعَد 

َعَجٍل  النّاِس يف  َمْن كاَن ِحبَّ  َوقـاَم 
لحُنــي َغسِّ يحُ َيْأتينـي  ِل  املحَُغسِّ َنْحَو 

َحِذقًا  غاِساًل  َنْبِغي  َقْوِم  يـا  َوقــاَل 
َفطِِن َعاِرفـًا  َلبِيبـًا  َأِريبًا  ــرًا  ححُ
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َدين  َفَجرَّ ْم  ِمنْهحُ ــٌل  َرجحُ َفجــاَءين 
ــَرَدين وَأْف ــَراين  َوَأْع الثِّيــاِب  ِمَن 

نَْطِرحـًا  محُ ــواِح  األَْل َعىل  ــوين  َوَأْوَدع
ني َينْظِفحُ املاِء  َخِريرحُ  َفْوقي  َوصـَاَر 

َلني  َوَغسَّ َفوقي  ِمْن  املاَء  َوَأْسَكَب 
بِالَكَفِن الَقْوَم  َوَناَدى  َثالثًا  ْساًل  غحُ

هلـا  ِكــامَم  ال  ثِيابـًا  ــوين  ــسحُ ــَب َوَأْل
َوصاَر َزادي َحنحُوطِي حيـَن َحنََّطني

َأَسفًا  َفوا  نيـا  الدُّ ِمَن  وَأْخَرجوين 
نـي َبلِّغحُ يحُ زاٍد  بـِـال  َرِحيـٍل  َعــىل 

َأرَبــَعــٌة  األْكتـاِف  عىل  ــلــوين  َومَحَّ
ني َشيِّعحُ يحُ َمْن  َوَخْلِفي  جـاِل  الرِّ ِمَن 

فوا  وانرَصَ املحراِب  إىِل  موين  َوَقدَّ
َعني َودَّ ثـّم  َفَصىلَّ  اإِلمـَاِم  َخْلَف 

هلـا  ــوَع  ك رحُ ال  ــالًة  َص ــيَلَّ  َع ْوا  َصلَّ
َيْرمَححُني اللـَه  َلَعلَّ  جـوَد  سحُ وال 

َمَهٍل  عىل  َقــربي  إلـى  ــوين  ــَزل َوَأْن
نـي دحُ َلحِّ يحُ ِمنهـم  واِحدًا  وا  محُ َوَقدَّ

لَِينْظحَُرين  َوْجهي  َعن  الّثْوَب  َف  َوَكشَّ
َأْغَرَقني َعْينيِه  ِمْن  ْمَع  الدَّ َوَأْسَكَب 

ْشَتِماًل  محُ بِالَعزِم  مــًا  رَتِ حمحُ َفقاَم 
وفـاَرَقني َفْوِقي  ِمْن  بَِن  اللَّ َف  َوَصفَّ

واْغَتنِموا  َب  ْ الــرتُّ عليه  لُّوا  هحُ وَقاَل 
املِنَِن محِن ِذي  ِمَن الرَّ الثَّواِب  ْسَن  ححُ

وال  هنــاك  أحُمٌّ  ال  القرِب  ْلَمِة  ظحُ يف 
نــي َؤنِّسحُ يحُ َأٌخ  وال  َشفـيٌق  َأٌب 

َأَسفـًا  يــا  القرِب،  َوِحيدحُ   .. َفِريٌد 
نـي دحُ َزوِّ يحُ َعَمٍل  باِل  الِفراِق  َعىل 

َنَظَرْت  إِْذ  العنِي  يف  وَرًة  صحُ َوهاَلني 
ِمْن َهْوِل َمْطَلِع ما َقْد كان َأدَهَشني

هلم ــولحُ  َأق مـا  ونكرٍي  نَكٍر  محُ ــْن  ِم
َفَأْفَزَعني ِجدًا  ْم  هحُ َأْمرحُ هــَاَلني  َقْد 
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ؤاهِلـِمحُ  سحُ يف  وا  َوَجـــدُّ ــدوين  ــَع َوَأْق
نِي َلِّصحُ خيحُ َمْن  إهِلـي  ِســَواَك  َمـايِل 

َأَميل  يــا  ِمنك  بَِعْفٍو  َعــيَلَّ  َفاْمنحُْن 
ْرهَتــَِن محُ ْنِب  بِالذَّ وَثٌق  محُ َفإِنَّني 

فحُوا  اْنرَصَ بعدما  مايل  األْهلحُ  َتقاسَم 
َفَأْثَقَلني َظْهِري  َعىل  ِوْزِري  َوَصاَر 

َبَديل  هلـا  َبْعاًل  َزوَجتي  واسَتْبَدَلْت 
َكـِن والسَّ ــَواِل  األَْم يِف  َمْتهحُ  َوَحكَّ

َمهــا  لَِيْخدحُ َعْبدًا  َوَلدي  ْت  َ َوَصــريَّ
َثَمِن باِل  حـِاًل  هلم  َمـايل  ــاَر  َوَص

َوِزينَتحُها  ْنيــا  الدُّ ــَك  نَّ ــرَّ َتــغحُ َفــال 
واْنظحُْر إىل فِْعِلهــا يف األَْهِل والَوَطِن

بَِأمْجَِعها  ْنيا  الدُّ َحَوى  َمْن  إىِل  ْر  واْنظحُ
والَكَفِن احلَنِْط  بَِغرْيِ  ِمنْها  َراَح  َهْل 

هِبا  واْرَض  ْنَياك  دحُ ِمْن  الَقنـَاَعَة  ِذ  خحُ
الَبَدِن ــةحُ  َراَح إاِل  َلَك  ْن  َيكحُ مل  َلْو 

َثَمرًا  َبْعَدهحُ  ْد  حتصحُ اخلَــرْيِ  َزاِرَع  َيـا 
الَوَهِن َعىَل  َمْوقحُوٌف   ِّ الرشَّ َزاِرَع  َيا 

ي َعِن الِعْصياِن واْكَتِسبِي  فِّ يـَا َنْفسحُ كحُ
َيرمَححُني اهللَ  َلــَعــلَّ  مجياًل  فِــْعــاًل 

َحَسنًا  واعَميِل  تحُويب  َوْيَِك  َنْفسحُ  َيا 
بِاحلََسِن املوِت  َبْعَد  اَزْيَن  جتحُ َعسى 

َسيِِّدنـا  امْلحُختـاِر  عىل  الصالةحُ  ثمَّ 
َيَمِن ويف  اٍم  شَّ يف  َق  الرَبْ َوّضـأ  َما 

ْصبِِحنَا  َومحُ ِْسينَـا  ممحُ هلل  واحلمدحُ 
َواملِنَِن واإِلْحســاِن  والَعْفْو  بِاخلرَْيِ 
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هل فيكم اأحد �شرق باللنب؟

هل تعرفون السبب .. ؟

يِف  ْم  َلكحُ }َوإِنَّ  تعاىل:  قوله  تأمل  باللبن  أن رشق  يسبق ألحد  مل 
َبنًا َخالًِصا َسآِئًغا  َّا يِف بحُطحُونِِه ِمن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم لَّ م ممِّ ًة نُّْسِقيكحُ األَْنَعاِم َلِعرْبَ

اِربنَِي{ ]النحل:66[. لِلشَّ

}َسآِئغًا{ جزم القرطبي - رمحه اهلل - : أنه مل يرشق أحد  كلمة 
أن  ممكن  أنه  رغم  رشقة  وأصابته  اللبن  رشب  أحد  يوجد  ال  باللبن 
يرشق اإلنسان باملاء، ألن اهلل جل وعال يقول وهو أصدق القائلني: 
به أحد.  التفسري؛ أي: ال يغص  ابن كثري يف  قال  اِربنَِي{.  لِلشَّ }َسآِئغًا 

سبّحان اهللَ.

توافق الأم .. ب�شروط!!

فتاة تطلب من أمها أن تسمح هلا بالزنا .. واألم توافق برشوط!!

استأذنت فتاة شابة أمها لتسمح هلا بمامرسة الفاحشة!! )فاحشة 
الزنا( .. فام كان من األم الواعية إال أن نصحتها ألن ما تريد اإلقدام 
مهام  ساقطة  صاحبته  وتعترب  دينًيا،  وحمرم  اجتامعًيا،  مشني  أمر  عليه 

حازت من مجال ومال .. إال أن الفتاة أرصت عىل رأهيا.

يا ترى ماذا فعلت األم مع إرصارالفتاة؟ وافقت األم أن تسمح 
التي  اإلختبارات  يف  تنجح  أن  وهي  برشوط؛  لكن  تريد  بام  البنتها 
فلها  وبنجاح  النهاية  حتى  اإلختبارات  أهنت  فإذا  األم  هلا  ستعدها 

اخليار فيام تريده .. اإلختبار األول هو كام ييل:

احلاكم  قرص  أمام  الصباح  يف  تقف  أن  ابنتها  من  األم  طلبت 
ترمي  أن  فعليها  أمامها  من  ويمر  القرص  من  احلاكم  خيرج  وعندما 

بنفسها عىل األرض وكأن أغمي عليها ثم تنتظر ما سيحدث هلا .. 

وافقت الفتاة عىل طلب أمها يا ترى ما الذي حدث ذهبت الفتاة 
صباح اليوم التايل ووقفت أمام القرص فلام مر احلاكم أمامها تظاهرت 
باإلعياء وسقطت عىل األرض وفجأة أرسع احلاكم إليها ورفعها من 



7475

عىل األرض و أحاط هبا اجلميع من كل اجلهات و باهتامم بالغ ..

ثم  احلاكم  وشكرت  وعيها  استعادت  وكأهنا  الفتاة  تظاهرت 
انرصفت وذهبت مرسعة إىل أمها لتخربها بأهنا اهنت اإلختبار األول 
بنجاح فام هو اإلختبار التايل .. قالت هلا أمها عليك أن تذهبي إىل نفس 
املكان يوم غد وتعيدي نفس الفعل عندما يمر احلاكم من أمامك فام 
التايل لكن  اليوم  بإعادة نفس املشهد قي  الفتاة إال أن قامت  كان من 

النتيجة كانت خمتلفة ..

وأوقفها  الوزير  إليها  ذهب  بل  احلاكم  إليها  يرسع  مل  املرة  هذه 
من عىل األرض وأحاط من حوهلا بعض احلرس بينام احلاكم مىض ومل 

يلتفت إليها !! ..

ثم  الوزير  وشكرت  اإلغامء  من  أفاقت  وكأهنا  الفتاة  تظاهرت 
ذهبت إىل أمها لتخربها بام حدث هلا يف اإلختبار الثاين و سألت أمها 
عن اإلختبار القادم قالت األم »عليك أن تعيدي نفس اإلختبار ويف 

نفس املكان ويف نفس الوقت وعند مرور احلاكم«.

وعندما  املشهد  نفس  وأعادت  الفتاة  ذهبت  التايل  اليوم  يف 
الطريق وتركها  قائد احلرس وأزاحها من  سقطت عىل األرض تقدم 

ومل يقـف إىل جانبها سوى القلة ثم تركوها ..

عادت الفتاة إىل أمها وأخربهتا بام حدث لكنها كانت يف ضيق و 
حرسة نوعا ما .. سألت أمها هل انتهى اإلختبار.

فقالت األم: ال يا ابنتي أريد منك أن تعيدي نفس املشهد عىل 
مدى الثالثة األيام القادمة من غري ما قد مىض وأخربيني يف النهاية عام 

سيحدث يف اليوم الثالث وهو اليوم األخري لإلختبار!!

اليوم األخري  الفتاة حسب ما قالت هلا أمها وجاءت يف  فعلت 
إىل أمها وهي تبكي ألن اإلختبار ازداد صعوبة ألهنا يف اليوم األخري مل 

يقرتب منها أحد ليسعفها.

البعض  البعض و  مل يقرتب منها أحد ليسعفها؛ بل سخر منها 
أظهر الشامتة ومنهم من ركلها برجله ..

ويف هذه اللحظة قالت األم احلكيمة البنتها هكذا شأن الزنا يف 
البداية سيقصدك الوجيه والثري والوسيم ..

منك  سيسخرون  بل  اجلميع؛  منك  سينفر  الزنا  من  فرتة  وبعد 
ولن تعود لك كرامتك بل حتى أحقر الناس سوف يسخر منك فهل 

تريدين أن تزين يا حبيبتي ..

استعادت الفتاة عقلها ووعيها وشكرت أمها احلكيمة وقالت: 
عيل  أطبقت  ولو  أبدا  أزين  لن  واهلل  الدرس  هذا  عىل  أمي  لِك  شكًرا 
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السامء و األرض إهنا املذلة واملهانة واحلقارة ..

انكرس  إذا  كالزجاج  الزنى  وفاحشة  الزنى  جريمة  هي  وهذه 
احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  اعترب  والعاقل من  إىل حاله  صعب عودته 
الفتيات  أيتها  أحد  خيدعكن  ال  لذلك  لغريه  عربة  كان  من  والشقي 

بالزنا ..

الزناه من  به  املذلة و أوسعه من غري ما يصاب  فهذا أول باب 
الوجاهة  وذهاب  الربكة  وحمق  الصدر  وضيق  األمراض  و  العلل 
.. واآلخرة أشد  الدنيا  املزمن وهذه عقوبة  الوجه والفقر  وإراقة ماء 

و أخزى!! 

بسبب  الزنا  املراهقات من خماطر  بتبصري  يرجى مشاركتكم   *
غياب التوعية وانشغال اآلباء واألمهات باملادة وسفاسف األمور .. 

بنتنا بحاجة إىل توعية بإخالص بالكلمة الطيبة والنصيحة اهلادفة.

ولكنهم اأقوياء!!

املتدين: ليس فاقدا للشهوات!!

واملحتشمة: ليست جاهلة باملوضة!!

والكريم: ليس كارًها للامل!!

حتى املتفوق: ليس حمًبا للدراسة؛ ولكنهم .. أقوياء يف مواجهة 
»أهواء أنفسهم«!!

فكن ممن قال اهلل فيهم: زب ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ 
ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ رب ]النازعات:41-40[.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   زب  فيهم:  اهلل  قال  ممن  تكن  وال 
ٺ ٺ ٺ رب ] املؤمنون: 106[.

نحن يف الدنيا يف امتحان، ويف أي حلظة قد يتم سحب ورقتك، 
الذي خصصه اهلل لك، فضاًل ركز يف ورقتك وأترك  الوقت  وينتهي 

ورقة غريك.
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ل�شو�س .. ولكن

بن  امللك  عبد  عند  البرصي: كنت جالسا  املعدل  بن  أمحد  قال 
عبد العزيز املاجشون فجاءه بعض جلسائه فقال أعجوبة؟

قال: ما هي؟

قال: خرجت إىل حائطي بالغابة فلام أن أصحرت وبعدت عن 
البيوت، بيوت املدينة، تعرض يل رجل. فقال: اخلع ثيابك.

فقلت: وما يدعوين إىل خلع ثيايب.

قال: أنا أوىل هبا منك.

قلت: ومن أين؟

قال: ألين أخوك؛ وأنا عريان وأنت مكيس.

قلت: فاملواساة.

قال: كال؛ قد لبستها برهة، وأنا أريد أن ألبسها كام لبستها.

قلت: فتعريني، وتبدي عوريت.

بأس  »ال  قال:  أنه  مالك  عن  روينا  قد  بذلك؛  بأس  ال  قال: 
للرجل أن يغتسل عرياًنا«.

قلت: فيلقاين الناس، فريون عوريت.

قال: لو كان الناس يرونك يف هذه الطريق ما عرضت لك فيها.

فقلت: أراك ظريًفا؛ فدعني حتى أميض إىل حائطي وأنزع هذه 
الثياب فأوجه هبا إليك.

إىل  فيحملوين  أربعة من عبيدك  إىل  توجه  أن  أردت  قال: كال؛ 
السلطان فيحبسني ويمزق جلدي ويطرح يف رجيل القيد.

قلت: كال؛ أحلف لك أيامًنا أين أويف لك بام وعدتك وال أسوءك.

التي  األيامن  تلزم  »ال  قال:  أنه  مالك  عن  روينا  إنا  كال؛  قال: 
لف هبا للصوص«. يحُ

قلت: فأحلف أين ال أحتال يف أيامين هذه.

قال: هذه يمني مركبة عىل أيامن اللصوص.

قلت: فدع املناظرة بيننا؛ فواهلل ألوجهن إليك هذه الثياب طيبة 
هبا نفيس.

فأطرق ثم رفع رأسه؛ وقال: تدري فيم فكرت؟

قلت: ال.

قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل وقتنا 
هذا فلم أجد لًصا أخذ نسيئة؛ وأكره أن أبتدع يف اإلسالم بدعة يكون 
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عيلَّ وزرها ووزر من عمل هبا بعدي إىل يوم القيامة .. اخلع ثيابك.

قال: فخلعتها فدفعتها إليه فأخذها وانرصف.
اأعجبتني فاأر�شلتها

قال عنّا يف غيابنا  ملا ابتسمنا يف وجوه الكثري  * لو أننا نعلم ما يحُ
من الناس!!

البرش ال  فابتسم وقال: ألن  ؟  السامء صافية  ملا  سئل حكيم   *
يعيشون فيها!!

قليل من املاء ينقذك، وكثري من املاء قد يغرقك؛ فتعلم دائاًم   *
أن تكتفي بام متلك.

* كي تنجح يف احلياة حتتاج أمرين: الثقة، والتجاهل.

* الغباء نقص، والتغايب كامل، والغفلة ضياع، والتغافل حكمة!
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 هل اأنت ن�شف )بار(
اأم ن�شف )عاق(؟

يقول راوي القصة: أرسل يل قريبي يوم االثنني املايض رسالة 
يقول فيها )ماتت أمي اليوم والصالة يف جامع امللك فهد(.

تأثرت هلذه الرسالة أشد التأثري لعلمي بعظيم حب قريبي ألمه 
كانت  بالواجب  للقيام  للمقربة  ذهبت  وطاعتها،  برها  عىل  وحرصه 
اجلموع كثرية، كان قريبي مع بعض الرجال يف وسط القرب جيهز املكان 
ألمه الغالية يضع احلجار الكبرية ويرص األحجار الصغرية، يف مشهد 

مؤثر تتفطر له القلوب كمًدا!.

هلا  وخيتار  الدافئ  اللحاف  منها  يدين  كان  القريب  باألمس 
الوسادة اللينة وهو اليوم يتقرب هلل هبذا الرتاب الذي جيمعه هلا وهبذه 

األحجار التي يرصها حول قربها!

هو اآلن يقدم ألمه أقىص ما يقدر عليه من صنوف الرب والطاعة 
سوف  األنظار،  عن  تغيب  سوف  يسرية  حلظات  بعد  أهنا  يعلم  ألنه 
قرًبا  إال  األم  هذه  لذكرى  يبقى  لن  عنه،  إخفائها  يف  الناس  يتسابق 

يتساوى مع مئات القبور التي حوله.

لن يرى كام اعتاد وجًها بساًما  وعينأ متلهفة!

لن يسمع دعاًء صادًقا وشوًقا عارًما!

وكل الذي سيسمعه عند زيارته صدى دعائه » السالم عليكم 
دار قوم مؤمنني«.

ال أخفيكم أنني شعرت بأمل يطعن قلبي حني ملحت األخ األصغر 
لقريبي وهو يبكي كان ياول إخفاء دموعه )بشامغه( ألن من يبكي يف 

املقربة البد أن توجه له السهام  ويناله من التوبيخ وطلب الصرب!

رجعت للحي وقبل أن ادلف للشارع املوصل للبيت توجهت 
عن  سألني  املطعم  صاحب  اهلل  عبد  أبو  منزيل  من  القريب  للمطعم 
سبب خروجي املبكر من العمل فأخربته أين كنت وعن وفاة أم قريبي 
باب  اليوم  أوالدها  عىل  أغلق  اهلل،  )سبحان  فقال:  لدفنها  وذهابنا 

للجنة!(.

اخرتقت هذه الكلامت كل حواجز الغفلة واستقرت يف قلبي، 
وجدت هلا رغم بساطتها مكاًنا خالًيا؛ فاستوطنت فيه!

ينادي  مفتوًحا  مرشًعا  كان  للجنة  باب  أغلق  إذن  حلظات  قبل 
العابرين .. هو اآلن مغلق!

التي  خلقت عبارات )أبو عبد اهلل( يف داخيل عرشات األسئلة 
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سبحت يف فضائي ومل جتد هلا أجوبة!

يناديني  ظل  الذي  الباب  هذا  لنداء  استمعت  هل   .. ترى  يا 
عرشات السنني؟

هل أنا من الذين بروا أمهاهتم؟

هل أنا من الذين قدموا رغبات األم عىل ما سواها؟

هل أنا من الذين استشعروا هذه املنة من اهلل تعاىل؟

هل أغضبتها يف يوم من األيام؟ هل نامت يف يوم من األيام وهي 
ساخطة عيّل؟

هل أنا بار .. أم أنا عاق؟

عصفت يب هذه األسئلة طوال يومي ذاك!

مشكلتنا أننا إما نصف بار أو نصف عاق!

الذي  )بعض(  هلم  نقدم  ولكن  واألب  األم  طلبات  نرفض  ال 
يريدون!

ال نقول هلم )أف( ولكن نقول هلم )طيب( )بعدين(!

عندما يطلبون منا شيًئا، ال نسهر عىل راحتهم، ولكن إذا طلبوا 
املستشفى أوصلناهم!

ال نسخر من آرائهم ولكن نقدم رأينا عىل رأهيم!

وهكذا .. أشعرنا أنفسنا أننا بارين هبم ويف نفس الوقت أبعدنا 
اهلاجس الذي يطاردنا بأننا عاقني هبم وهكذا عشنا يف منطقة ليست 
خرضاء مورقة وليست كاحلة معتمة ولن ندرك هذا اخلطأ الفادح إال 
بكلامت تشبه كلامت )أبو عبد اهلل( أغلق اليوم باب للجنة لن يفتح بعد 

ذلك أبًدا!

وكام قال الشيخ الطنطاوي:  لقد فقدت أنس قلبي يوم فقدت 
أمي، فاستمتعوا بجامل احلياة مع أمهاتكم قبل فوات اآلوان!

ريب ارمحهام كام ربياين صغرًيا ..

ريب إحفظ لنا أمهاتنا اللهم إجعلها ممن يدخلون اجلنه من غري 
حساب وغري سابق 
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تعريف املراهقة

هي مصطلح غريب حديث هدفه إنتزاع الثقة من الشباب وإجياد 
العذر لطيشهم!

عبد الرمحن النارص )21( سنة:

كان عرصه هو العرص الذهبي يف حكم االندلس وقد قيض فيها 
اقوى  لتصبح  النظري  منقطعة  علمية  بنهضة  وقام  االضطرابات  عىل 

الدول يف عرصه حتى يتودد إليه قادة أوروبا.

حممد الفاتح )22( سنة:

فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية التي إستعصت عىل 
كبار القادة حينها.

أسامة بن زيد )18( سنة:

قاد جيش املسلمني يف وجود كبار الصحابة كأيب بكر وعمر بن 
اخلطاب ليواجه أعظم جيوش األرض حينها.

حممد القاسم )17( سنة:

فتح بالد السند وكان من كبار القادة العسكريني يف عرصه.

سعد بن أيب وقاص )17( سنة:

اصحاب  الستة  من  وكان  اهلل  سبيل  يف  بسهم  رمي  من  أول 
الشورى وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يشري إليه قائاًل »هذا خايل فلريين كل إمرؤ 

خاله«.

األرقم بن أيب األرقم )16( سنة:

جعل بيته مقًرا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص )13( سنة متتابعة.

طلحة بن عبيد اهلل )16( سنة:

أكرم العرب يف االسالم، ويف غزوة أحد بايع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل 
أصبعه،  بيده حتى شلِّت  النبل  عنه  واّتقى  الكفار،  من  املوت، ومحاه 

ووقاه بنفسه.

الزبري ابن العوام )15( سنة:

أول من سّل سيفه هلل يف االسالم وهو حوارّي النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

عمرو بن كلثوم )15( سنة:

بنو  ساد قبيلة تغلب وقد قيل عنها »لوال نزول االسالم ألكل 
تغلب الناس«.

معاذ بن عمرو بن اجلموح )13( سنة:

ومعّوذ بن عفراء )14( سنة:
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قتال أبا جهل يف غزوة بدر وكان قائًدا للمرشكني حينها.

زيد بن ثابت )13( سنة:

أصبح كاتب الوحي وتعلم السرييانية واليهودية يف )17( ليلة 
وأصبح ترمجان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حفظ كتاب اهلل وساهم يف مجع القرآن.

عتاب بن أسيد 18 سنة:

واله النبي عليه السالم مكه وعمره 18 سنة.

وجهة نظر:

نفوس  يف  والعزة  الثقه  وزرع  »مراهق«  مصطلح  حذف  أمتنى 
أبنائنا والتذكر أنه متى ما بلغ احللم فقد جرى عليه القلم ويسأل عن 

أفعاله أمام البارئ.

اليوم ..  قارن بني جيل زيد بن ثابت وعتاب بن أسيد بشباب 
الفنانني  تقليد  إال  يعرف  ال  وهو  سنه  عرشين  وصل  منهم  الواحد 
والعبي الكرة واملشاهري بقصات شعر أو بلبس - إال ما رحم ريب - .

ق�شة فالح

قصد فالح منزل أحد النبالء يف خدمة وقد صادف وصوله اىل 
صحن  له  وقدم  مكتبه  إىل  ودعاه  السيد  استقبله  الغداء،  وقت  املنزل 

حساء.

صغريه  أفعى  وجود  الحظ  طعامه  تناول  الفالح  بدأ  وحاملا 
احلساء  صحن  لتناول  اضطر  فقد  النبيل  يزعج  ال  وحتى  صحنه  يف 
بكامله، وبعد أيام شعر بأمل كبري مما اضطره للعودة إىل منزل سيده من 

اجل الدواء.

استدعاه السيد مره أخرى إىل مكتبه، وجهز له الدواء وقدمه له 
يف كوب وما إن بدأ بتناول الدواء حتى وجد مرة أخرى أفعى صغرية 
يف كوبه، قرر يف هذه املرة أال يصمت وصاح بصوت عال أن مرضه يف 

املرة السابقة كان بسبب هذه األفعى اللعينة.

ضحك السيد بصوت عال وأشار إىل السقف حيث علق قوس 
كبري، وقال للفالح: إنك ترى يف صحنك انعكاس هذا القوس وليس 
أفعى يف الواقع ال توجد أفعى حقيقية نظر الفالح مره أخرى إىل كوبه 
وتأكد أنه ال وجود أليه أفعى، بل هناك انعكاس بسيط، وغادر منزل 
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سيده دون أن يرشب الدواء وتعاىف يف اليوم التايل.

احلكمة: عندما نتقبل وجهات نظر وتأكيدات حمدده عن أنفسنا 
األفعى  هذه  وستبقى  األفعى.  خيال  نبتلع  فإننا  املحيط  العامل  وعن 
اخليالية حقيقية ما دمنا مل نتأكد من العكس، ما أن يبدأ العقل الباطن 
باستنباط  يبدأ  أو ال، حتى  أو معتقد ما سواء كان صائًبا  بتقبل فكرة 

األفكار الداعمة هلذا املعتقد.

إن العقل قادر عىل تشويه صورة الواقع ليصبح مالئاًم ومطابًقا 
لوجهات نظرك.

اإ�شراقة

ومعه  نظريها  فاستقبلها  عربًيا،   بلًدا  بريطانية  وزيرة  زارت 
جمموعة موظفني كبار، أحدهم ملتزم فلم يصافحها، فانزعج الوزير 
له:  لو صافحتها؟ وقال  له: هل كانت ستأكلك  كبرًيا وقال  انزعاجًا 
الحترض معنا الغداء .. فلم يرض، وعىل الغداء قالت الوزيرة لنظريها: 
هلا:  وقال  فأحرج  هو؟  فأين  الصباح  يف  يصافحني  مل  موظف  عندك 
يمكن أنه اعتذر، فقالت له: أرجو أن تدعوه، فطلبه؛ وملا جاء سألته: 
ملاذا مل تصافحني؟ فقال هلا: أنا مسلم وديني الجييز يل مصافحة امرأة 
حتت  لكنا  هذا  أمثال  كنتم  لو  له:  وقالت  للوزير  فالتفتت  أجنبية؛  

حكمكم!!

)املصدر: كتاب نداء اهلل للمؤمنني - للدكتور النابليس(.
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در�س خمت�شر يف ) �شجود ال�شهو (

جلرب  املصيل  يسجدمها  سجدتني  عن  عبارة  السهو:  سجود   -
اخللل احلاصل يف صالته من أجل السهو.

وأسبابه ثالثة: الزيادة .. النقص .. الشك.

* إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السالم.

* إذا كان عن زيادة سجد بعد السالم.

* إذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب: 

فإن غلب عىل ظنه يشء عمل به وسجد بعد السالم. 

وإن مل يغلب عىل ظنه يشء بنى عىل اليقني »وهو األقل«، وسجد 
قبل السالم.

وهو رواية عن اإلمام أمحد، واختيار شيخ اإلسالم إبن تيمية - 
رمحه  اهلل تعاىل - .

 خالد بن الوليد يف غزوة موؤته
تك�شرت بيده )٩( �شيوف!!

وال  خيرس  ومل  مرشك،   )5000( املعركة  هذه  يف  لوحده  قتل 
حرب يف تارخيه.    

وعندما كان عىل فراش املوت قال: الرجال يموتون يف املعارك 
وأنا أموت يف فرايش كالبعري، أوقفوين أوقفوين ال نامت أعني اجلبناء. 

ومات وهو واقف عىل قدميه - ريض اهلل عنه - .
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ق�شة رائعة

يثول راوي القصة: قصة رائعة ذات عربة يروهيا أحدهم يقول 
فيها، عندما كنت صغريا اعتادت أمي أن حترض فطوًرا مميًزا من وقت 

آلخر، ومازلت أتذكر تلك الليلة بالتحديد.

بعد يوم طويل ومرهق يف العمل، يف تلك األمسية وضعت أمي 
النقانق والبسكويت املحروق عىل طاولة امام ايب  البيض و  طبقا من 

أتذكر أنني انتظرت ألرى ان كان أي شخص قد الحظ ما الحظته.

ولكن كل ما فعله أيب كان التقاط بسكويتة واالبتسام ألمي ثم 
سألني كيف كان يومي يف املدرسة؟

ال أذكر بالتحديد ما أخربته تلك الليلة ولكني أذكر متاما كيف 
منه،  لقمة  كل  ويأكل  البسكويت  عىل  واملربى  الزبدة  يضع  شاهدته 
عندما غادرت الطاولة يف تلك الليلة أذكر أين سمعت أمي تعتذر أليب 
عن البسكويت املحروق وكل ما قاله هلا: عزيزيت أنا أحب البسكويت 

املحروق.

ليلة  الليلة ذهبت ألقبل أيب وأمتنى له  يف وقت الحق من تلك 
سعيدة وسألته ان كان حقا قد أحب البسكويت املحروق.

فأخذين يف حضنه وقال يل إن أمك واجهت يوما شاًقا يف العمل 
اليوم، وأهنا حقا متعبة باالضافة اىل أن القليل من البسكويت املحروق 

لن يرض أحًدا فاحلياة مليئة بأشياء وأناس غري مثاليني.

فأنا لست األفضل يف كل يشء تقريبا وانا أفعل األخطاء أيضًا 
فكثري ما أنسى أن أهنئ الناس يف مناسباهتم اخلاصة مثاًل.

بعضنا  أخطاء  تقبل  تعلم  هو  الزمن  بمرور  تعلمته  ما  العربة: 
واملحافظة  العالقات  لنامء  املفاتيح  أهم  من  واحد  هو  وهذا  البعض، 
عليها، ثق دائام باهلل ألنه يف النهاية هو الوحيد الذي بإمكانه ان يمنحك 

عالقة يكون فيها البسكويت املحروق ليس املدمر هلا.
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هم�شه يل اأوًل ولكل من اأحبه يف اهلل

وقف احلسن البرصي عند شفري قرب بعد دفن صاحبه ثم ألتفت 
عىل رجل كان بجانبه فقال:

أتراه لو رجع للدنيا ماذا تراه يفعل!!

فقال الرجل: يستغفر ويصيل ويتزود من اخلري.

فقال احلسن: هو فاتته فال تفوتك أنت.

ق�شة ملك

يكى أن ملك من امللوك أراد أن يبني مسجد يف مدينته، وأمر 
أن ال يشارك أحد يف بناء هذا املسجد ال باملال وال بغريه .. حيث يريد 
أن يكون هذا املسجد هو من ماله فقط دون مساعدة من أحد، وحذر 

وأنذر من أن يساعد أحد يف ذلك. 

انتهى بناء املسجد ووضع امللك اسمه عليه.

ويف ليلة من الليايل رأى امللك يف املنام كأن ملك من املالئكة نزل 
من السامء فمسح اسم امللك عن املسجد وكتب أسم امرأة.

جنوده  وأرسل  مفزوًعا،  أستيقظ  النوم  من  امللك  أستيقظ  فلام 
نعم  وقالوا:  ورجعوا  فذهبوا  املسجد  عىل  مازال  أسمه  هل  ينظرون 
اسمك ما زال موجود ومكتوب عىل املسجد، وقالوا له حاشيته هذه 

أضغاث أحالم.

ويف الليلة الثانية رأى امللك نفس الرؤيا .. رأى ملك من املالئكة 
ينزل من السامء فيمسح اسم امللك عن املسجد ويكتب اسم امرأة عىل 

املسجد.

ويف الصباح أستيقظ امللك وأرسل جنوده يتأكدون هل مازال 
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أسمه موجود عىل املسجد .. ذهبوا ورجعوا وأخربوه أن أسمه مازال 
هو املوجود عىل املسجد.

تعجب امللك وغضب .. فلام كانت الليلة الثالثة تكررت الرؤيا.

يكتب  التي  املرأة  اسم  حفظ  وقد  قام  النوم  من  امللك  قام  فلام 
أسمها عىل املسجد.

فقرية  عجوز  امرأة  وكانت  فحرضت  املرأة  هذه  بإحضار  أمر 
ترتعش .. فسأهلا؛ هل ساعدت يف بناء املسجد الذي بنيته؟

قالت: يا أهيا امللك .. أنا امرأة عجوز وفقرية وكبرية يف السن، 
أن  يمكنني  فال   .. بناءه  يف  أحد  يساعد  أن  عن  تنهى  سمعتك  وقد 

أعصيك.

فقال هلا: أسألك باهلل ماذا صنعِت يف بناء املسجد؟

قالت: واهلل ما عملت يشء قط يف بناء هذا املسجد إال ..

قال امللك: نعم إال ماذا ..

أنني مررت ذات يوم من جانب املسجد، فإذا أحد  قالت: إال 
الدواب التي حتمل األخشاب وأدوات البناء للمسجد؛ مربوط بحبل 
إىل وتد يف األرض، وبالقرب منه سطل به ماء، وهذا احليوان يريد أن 
منه  بلغ  والعطش  احلبل  بسبب  يستطيع  فال  ليرشب  املاء  من  يقرتب 

مبلغ شديد .. فقمت وقربت سطل املاء منه فرشب من املاء.

هذا واهلل الذي صنعت.

فقال امللك أيه .. عملتي هذا لوجه اهلل فقبل اهلل منك ..

وأنا عملت عميل ليقال مسجد امللك فلم يقبل اهلل مني ..

فأمر امللك أن يكتب اسم املرأة العجوز عىل هذا املسجد ..

.. ال حتتقر يشء من  اهلل  .. سبحان  اهلل  .. سبحان  اهلل  سبحان 
األعامل؛ فام تدري ماهو العمل الذي قد يكون فيه .. دخولك اجلنات 

.. ونجاتك من النريان.
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م�شطلحات غربية

)أوكي، نو، يس، باي، سوري .. الخ( .. هذه الكلامت ليست 
هي  وإنام   .. سيبويه  أو  الزجاج  أغفله  النحو  أبواب  من  جديًدا  باًبا 
مرسحية حمزنة وصورة هزلية من هتاون بعض الشباب بلغتهم العربية، 
يف  أجنبية  ألفاظا  هبا  فاستبدلوا  البارعة،  وتراكيبها  السامية  ومفرداهتا 
غرَي  يرددوهنا  اجلانبية،  وأحاديثهم  اليومية،  وخماطباهتم  مراسالهتم 

واعني بام تكّرسه فيهم من التبعية والتقليد األعمى ..

منسوبة  الشعرية  األبيات  هذه  بحثي  أثناء  النت  يف  وجدت 
لألخ/ حممد عبد اهلل العود؛ حيث صور تالعب الشباب هبذه األلفاظ 

حيث قال: 

يطـربحُ  وقلبـك  ترددها  )أوكي(   
َلـبحُ  جيحُ مـا   ) أخواهتا   ( من  وتلوكحُ 

بجواهبـا  مرتناًم   ) َيْس   (  : فتقول 
ترغـبحُ  ال  إذ  القوَل  ترد  نحُو(  وبـ) 

واحٍد(   ( عن  مستغنًيا   ) َوْن   ( وتعّد 
ـبحُ  سِّ حتحُ حني  العّد  تثنّي  تحُو(  وبـ) 

تصف اجلديد ) نيو( و) أحُوْلَد( قديَمه 
تطلـبحُ  مـن  هبا  تستجدي  و)ْبليَز( 

نـا  وداعحُ  ) بـايحُ  فـ)  تودعنا  وإذا 
وتصيح )ولكْم -هاَي( حني ترحـبحُ 

حديثِكـم  فمستعـارحُ   .. نـّي  بحُ مهال 
تحُعـَربحُ  ال  لفظِـة  ْجَمـةحُ  ..وعحُ عبٌث 

كـأعجـٍم  اليعربـّي  أخـاك  تدعو 
 !! تتقـلـبحُ  برطانـٍة  مستعرًضـا 

كالِمنـا  بخيـر  األدنـى  تستبـدل 
 !! يحُطـِربحُ  ال  حيِّنـا  زامـَر  وكـأّن 

نفسـيـًة  هزيـمـًة  ذاك  أنـعـّد 
؟  نستغـربحُ  فـال   .. شغـٌب  أّنه  أم 

عروبتي  ابن  يا  الّضاد  يف  أخي  مهال 
نـَدبحُ  إن الفصاحـَة واجـٌب بـك يحُ

هـا  قومحُ ختـاذَل  أن  العروبِة  حْسبحُ 

بحُ َيـْعـذحُ بلفـٍظ  منهـا  فلنحتفـْظ 
* مل يعد األمر مقصورًا عىل الكلامت األجنبية وترديدها بل حتى 
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الشهرية:  املتالزمة  مثال  خذ  الركبان«  هبا  »طار  املحلية  اجلمل  بعض 
يمقن إيه يمقن ال« فقد رددها الناس وظهرت يف مدرجات املالعب! 

ومثلها مجلة »مع نفسك«!!

األكرب  الالعب  اجلديد  اإلعالم  وأدوات  التقنية  كانت  لقد   *
يف نرش هذه الكلامت واجلمل وتبادهلا بني أفراد املجتمع سواء كانت 

منطوقة أو مكتوبة.

* طرح هذا السؤال عىل جمموعة من الشباب:

ملاذا يدخل كثري من الشباب مصطلحات أو كلامت انجليزية يف 
حواره أو كالمه بالعريب؟

عىل أساس يظهر أنه متعلم ومثقف!!

الشعور بالنقص!!

ضعفهم الشخيص

جهلهم بأصول اللغة العربية

    التقليد املمقوت!

الفهم اخلاطئ فهو يظنها حضارة بينام هي »بالهة«!

متأثر باملسلسالت!

* ولعل من أهم جوانب احللول هلذه القضية ..

املسلسالت  فبعض  بلغتنا  الرقي  يف  املثايل  بدوره  اإلعالم  قيام 
صارت معول هدم لغوي بدال من الرقي بأساليبنا األدبية واللغوية.

وكذلك بث الوعي يف مدارسنا وبني طالبنا لنبذ هذه الظاهرة 
وبيان سلبياهتا عىل ثقافتنا وهويتنا.

أخرًيا ..

اهلزلية  وأخواهتا«  »أوكي  مرسحية  أن  العزيز  قارئي  تظن  ال 
ظاهرة خمتصة بزماننا بل هي قديمة فقط تتفرد عن القديمة بانتشارها 

بعوامل التقنية اجلديدة وأدواهتا.

بن  عمر  هني  الرصاط«  »اقتضاء  كتابه  يف  تيمية  ابن  أورد  فقد 
طانة بكرس الراء وجيوز  اخلطاب عن الرطانة وكراهة السلف هلا ، والرِّ

فتحها هو كالم غري العريب.

www.alukah.net
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احلب يف اهلل، والبغ�س يف اهلل

السؤال: احلب يف اهلل والبغض يف اهلل كيف يكون فضيلة الشيخ؟

اجلواب: احلب يف اهلل يعني أنك ال حتب الرجل إال هلل بأن تراه 
كثري العبادة كثري الصدقة يب اخلري يكره الرش فتحبه لذلك ال لكونه 
وكذلك  ذلك  أشبه  ما  أو  فقرًيا  أو  غنًيا  أو  لك  صديًقا  أو  لك  قريًبا 
البغض هلل أن تبغضه لكونه عاص هلل - عز وجل - غري مستقيم عىل 
أمر اهلل ال لعداوة شخصية بينك وبينه ولكن ألنه قد فرط يف حق اهلل.

)املصدر: الشيح/ ابن عثيمني »رمحه اهلل » - فتاوى نور عىل الدرب(

قمة ال�شعادة

ِكَتابَِيْه{. وا  اْقَرءحُ محُ  حينام حتمل كتابك بيمينك، وتنادي: }َهاؤحُ

هل تأملت املشهد؟

كيف ستكون تعابري الفرح؟

يا رّب َيّمن ِكَتاَبنَا ..

بعد اأن يغادر احلياة

 عندما ترمي الرتاب فوق من حتب بعد أن يغادر احلياة ستدرك 
حينها أن الدنيا تافه جًدا، والبقاء فيها لن يستمر طوياًل .. رحم اهلل كل 

من فقدناهم األيام تتكرر ال جديد.

ومدارس  وأوالد  )عمل  آخر  اسبوع  ليبدأ  االسبوع  ينتهي 
فمذاكرة ثم نوم(.

ونختم أسبوعنا بزيارة عائلية لنعود لنفس الروتني.

سلسلة من األيام، ترتجم أعامرنا وحياتنا!

كلنا وال شك يشعر بامللل .. ولكن مع ذلك أال نشعر باحلرسة 
عىل أيامنا التي تنقيض؟

فنحن نعلم علم اليقني أهنا من عمرنا وأهنا حتاًم لن تعود!

لذا؛ اجعل لنفسك ورًدا من )القرآن( ال ترتكه مهام كان، واجعل 
لك تسبيحات دائامت يف كل يوم )سّبح، واستغفر، وهلل، وصّل عىل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ادع لنفسك ولوالديك وذريتك وأحبابك(.

حتى إذا انقىض يومك بروتينه اململ، ثم تذكرت قراءتك وِذكرك 
ودعواتك وأهنا أعامل عّمرَت هبا آخرتك، طابت نفسك، وأدركَت أن 
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لك إنجازا يف هذا اليوم وسيحسب لك ال عليك - بإذن اهلل - .

وتذّكر أن أهل اجلنة ما حترّسوا عىل يشء كحرسهتم عىل ساعة مل 
يذكروا اهلل فيها ..

)من أروع ما كتبه الطنطاوي - رمحه اهلل - (.

متى ي�شقط ا�شتقبال القبلة يف ال�شالة؟

قال ابن عثيمني - رمحه اهلل - :

استقبال القبلة رشط لصحة الصالة إال يف ثالث مواضع:

- العجز.

- اخلوف.

- النافلة يف السفر. 

املصدر: جمموع الفتاوى. )12/ 423-422(.

www.alukah.net
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عر ما اأرّوع هذا البيت من ال�شِ

لق بمفتاِح سيفتححُ اهلل بابًا كنت حتسبهحُ       من شدة اليأس مل خيحُ

قال صالح الدمشقي البنه:

وجسمك،  دينك،  فيهام  سلم  قد  وليلة  يوم  بك  مرَّ  إذا  بني،  يا 
دينه،  مسلوب  من  فكم  تعاىل،  هللَّ  الشكر  فأكثِر  وعيالك  ومالك، 
لكه، ومهتوك سرته، ومقصوم ظهره يف ذلك اليوم، وأنت  ومنزوع محُ

يف عافية .. )حركوا ألسنتكم بشكر اهلل ومحده(.

طريق احلق

يقول ابن القيم - رمحه اهلل - : »عليك بطريق احلق والتستوحش 
إذا  اهلالكني.  بكثرة  والتغرت  الباطل  وطريق  وإياك   .. السالكني  لقلة 
إال  تؤنسه  فال  استوحش  وإذا   .. بالقرآن  إال  تسقه  فال  قلبك  عطش 
بذكر الرمحن .. فمن أوى إىل اهلل آواه .. ومن فوض أمره اىل اهلل كفاه 
.. ومن باع نفسه اىل اهلل اشرتاه .. فطوبى ملن آواه ربه وكفاه واشرتاه 

فريض عنه وأرضاه.

�شتبقى

دائرة  يف  ليست  الصالة  دامت  ما  األحزان  دائرة  يف  ستبقى 
اهتاممك .. 

يفلح  » فكيف  الفالح  بالفالح »حي عىل  مقرونة  دائاًم  الصالة 
من ال يصيل!
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حرمي ال�شلطان

يحُروى عن السلطان سليامن القانوين اخلليفة العثامين أن موظفو 
النمل عىل جذوع األشجار يف قرص »طوب  القرص أخربوه باستيالء 
جذوعها  دهن  إىل  األمر  خلص  اخلربة  أهل  استشارة  وبعد   .. قايب« 
باجلري ولكن كان من عادة السلطان حني يقدم عىل أمٍر أن يأخذ رأي 

مفتي الدولة الذي كان لقبه الرسمي شيخ اإلسالم.

فلم  الفتوى،  منه  يطلب  بنفسه  أفندي  السعود  أيب  إىل  فذهب 
جيده يف مقامه، فكتب له رسالة ببيت شعر يقول فهيا:

إذا دب نمل عىل الشجر؛ فهل يف قتله رضر؟

فأجابه الشيخ: حال رؤيته الرسالة قائال:

إذا نحُصَب ميزان العدل أخذ النمل حقه بال وجل.

يف إشارة منه إىل ماهو أعظم وأهم.

نفذ أمًرا إال بفتوى  ليامن، إذ ال يكاد يحُ وهكذا كان دأب السلطان سحُ
من شيخ االسالم أو من اهليئة العليا للعلامء يف الدولة العثامنية.

لطان يف معركة - زيكتور - أثناء سفره اىل فيينا فعادوا  تحُويف السحُ
بوضع  أوىص  قد  أنه  وجدوا  التشييع  وأثناء  إسطنبول،  اىل  بجثامنه 

صندوق معه يف القرب، فتحرّي العلامء و ظنوا أنه ميلء باملال، فلم جييزوا 
اب، وقرروا فتحه .. إتالفه حتت الرتحُ

أخذهتم الدهشة عندما رأوا أن الّصندوق ممتلئ بفتاوهيم، حتى 
يدافع هبا عن نفسه يوم احلساب.

فراح الشيخ أبوالسعود مفتي الدولة العثامنية يبكي قائال:

قّلنا  لقد أنقذت نفسك يا سليامن، فأي سامٍء تظلنا وأي أرٍض تحُ
إن كنا خمطئني يف فتاوينا؟

هكذا كان العلامء!!

وهكذا كان احلكام!!

ا!! فكربوا أربًعً

الختدعكم املسلسالت.

فقد صوروا اخلليفة سليامن القانوين بانه مولع بالنساء.

بمسلسل  والشوارع،  األسواق  يف  االعالنات  انترشت  وهكذا 
)حريم السلطان(.

وليس هذا بغريب فهو دأب أعداء اإلسالم يف االعالم املاروين 
العلوي الرافيض العلامين.

www.alukah.net
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فتح   .. بطل جماهد  القانوين  العثامين سليامن  اخلليفة  ان  احلقيقة 
الرافضة  وأدب  وأتباعه  الصفوي  املذهب  عىل  وقىض  الفتوحات 

االنجاس.

مقال اأعجبني 

صاحب الصاحلني فإهنم إذا غبت عنهم )فقدوك( ..

وإذا غفلت )نبهوك( .. 

وإذا دعوا ألنفسهم )مل ينسوك( ..

هم كالنجوم: إذا ضلت سفينتك يف بحر احلياة )أرشدوك( ..

وغًدا حتت عرش الرمحن )ينتظروك( ..

أال يكفيك أهنم يف »اهلل« )أحبوك( ..
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ثالث �شّباط خالفوا اأوامره

ضّباط   )3( ناك  هحُ بأن  هتلر  تفاجئ  الثانية  العاملية  احلرب   يف 
ضابط  ل  كحُ وضع  حيث  غريبة،  بطريقة  ِعقاهبم  فقّرر  أوامره،  خالفوا 
وقّيدهم  كالسيكية  موسيقى  وضع  سجن  كل  ويف  لوحده  سجن  يف 
ل ِسجن  بِبحُطئ، وقال هلم: إن يف كحُ نّقط  تحُ وجعل أمامهم ماسورة مياه 
أيام   )4( وبعد  أيام،   )6( ِخالل  سيقتحُلحُهم  سام  لغاز  ب  َترسُّ ناك  هحُ
يحُعاين  والثالث  ماتوا  قد  منهم   )2( فوجد  ّباط  الضحُ ليتفّقد  فقط ذهب 

ظ أنفاسهحُ األخرية. َتشنُّجات وَيلفحُ

واملحُفاجئة أن موضوع الغاز كان )ِخدعة وحرب نفسّية( ليجعل 
جعلت  القاتل  الغاز  فِكرة  أّن  إّتضح  َحيث  َتقتحُلهم،  من  هي  قوهَلم  عحُ
وتبدأ  اجلسم  وأجِهَزة  بالقلب  سلبًا  تؤّثر  رمونات  هحُ تحُفِرز  أجسامهم 

بإماته اجلسم.

وهذا بالضبط ما يفعله اإلعالم معنا يومًيا، إّنه َيبحُّث أفكار قاتِله 
هذه  أمثَِلة  ومن  تمعاتنا،  وجمحُ سنا  أنفحُ نقتحُل  بدورنا  ونحنحُ  عقولنا،  اىل 

األفكار املحُدّمرة:

*  العرب متخلفون.

*  إرسائيل اقوى جيش بالعامل.

*  يلزمنا مئات السنوات لنلحق بالغرب.

*  احلضارة الغربية هي القدوة.

*  الشباب العريب غارق بالفساد.

*  نحن ال نستطيع اخرتاع يشء.

تشّتته وضاِئعة. *  األحُّمة اإلسالمّية محُ

سنا بحقيقتها ونبدأ  نحُقنِع أنفحُ هذه بعض األفكار، ونحن بدورنا 
سنا ألّننا إعتربنا هذه األفكار واعيهة. بقتل أنفحُ

)املصدر: كتاب/ عرص اإلستيقاظ(.

www.alukah.net
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ن�شائح للمجموعات

دنياكم  يف  تفيدكم  شات(  )أون  عرب  للمجموعات  نصائح 
وآخرتكم:

1- أحيوا احلق بذكره.

2- أميتوا الباطل برتكه.

3- جتنب الصور املحرمة. 

4- جتنب النكت التي تستهزي بالدين واألشخاص والشعوب 
والقبائل.

5- جتنب اجلدال غري املفيد .

األحاديث  صحة  من  وتأكد  لإلشاعة  مصدر  تكون  ال   -6
والقصص واألخبار.

7- اجعل كل كلمة ترسلها شاهدة لك ال شاهدة عليك.

8- اجعل من نفسك مفتاحا للخري مغالقا للرش. 

9- التنسى  الصاله عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

جعل اهلل مجيع أعاملنا وأعاملكم خالصة لوجهه .

من درر الألباين

قال االلباين - رمحه اهلل - : يغنيك عن الدنيا، مصحف رشيف 
وبيت لطيف، ومتاع خفيف، وكوب ماء ورغيف، وثوب نظيف.

العزلة مملكة األفكار، والدواء يف صيدلية األذكار، وإذا أصبحت 
طائًعا لربك، وغناك يف قلبك، وأنت آمن يف رسبك، راٍض بكسبك، 

فقد حصلت عىل السعادة، ونلت الزيادة، وبلغت السيادة.

واعلم أن الدنيا خداعة، ال تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك 
سعًيا وطاعة!
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حكم اإزالة �شعر اليدين والرجلني

قال ابن عثيمني - رمحه اهلل - :

الشعور تنقسم إىل ثالثة أقسام:

ما نص الرشع عىل حتريم أخذه فال يحُؤخذ كلحية الرجل ونمص 
احلاجب للمرأة والرجل. 

والعانة  اإلبط  مثل  فليؤخذ  أخذه  طلب  عىل  الرشع  نص  وما 
والشارب للرجل .

وما سكت عنه فإنه عفو إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه.

)املصدر: جمموع الفتاوى: 134-11(.

خاطرة اأعجبتني

موت  بعد  إليها  فانظر  موتك؛  بعد  الدنيا(  )ترى  أن  أردت  إذا 
غريك.

فإذا تأملت كيف ينسى األحباب أحباهبم املوتى ..

فحينها ستكون عىل يقني بأن أحب أحبابك ..

سينساك بعد موتك أو ستشغله الدنيا عنك ..

فاجعل حياتك »كلها هلل« فهو الوحيد الذي ال ينسى ..

وأحسن عالقتك »مع اهلل« فهو الوحيد الذي ال يفنى .. 
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كالم موؤمل لكنُه حقيقه

األم:

مطعم .. إذا جعت.

مستشفى .. إذا مرضت.

حفلة .. إذا فرحت.

منبه .. إذا نمت.

دعوات ساموية .. إذا غبت.

فهل ياترى هبا أحسنت؟

ندخل املنزل وننادي: أين الوالدة؟ 

رغم أننا ال نريد شيًئا منها!

كأهنا وطن!! نبتعد عنه ثم نعود إليه!! 

التيمم يف �شدة الربد

قال ابن باز - رمحه اهلل - :

إن كنت تستطيع أن جتد ماء دافًئا أو تستطيع تسخني البارد، أو 
الرشاء من جريانك أو غري جريانك؛ فالواجب عليك أن تعمل ذلك 

لتتمكن من الوضوء الرشعي باملاء.

فإن عجزت وكان الربد شديًدا، وفيه خطر عليك، وال حيلة لك 
فأنت معذور،  الساخن ممن حولك  املاء  بتسخينه وال رشاء يشء من 

ويكفيك التيمم.

)املصدر: جمموع الفتاوى 199-10(. 

لإلشرتاك أرسل كلمة فقهيات عىل الرقم: 0096551128881

Twitter: feqheyat

BBM لإلشرتاك يف البالك بريي  

Pin:768217BB 
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اأثقل ال�شالة على املنافقني

وصالة  العشاء  صالة  املنافقني  عىل  الصالة  )أثقل  ملسو هيلع هللا ىلص:  يقول 
الفجر(.

قال ابن عثيمني - رمحه اهلل - :

إنام كانت أثقل لسببني:

السبب األول: مشقة الذهاب إليهام.

السبب الثاين: خفاء الرياء فيهام.

واأما  عن  خطر  ال�شيعة  فحدث  ول  حرج

فقد كانوا  يظهرون  االخالق  احلسنة  ولني  اجلانب  مع  الناس  
حتى ظن بعض  اجلهال  أهنم  كذلك واحسنوا  الظن  هبم.

 ثم إهنم  يعملون باخلفاء حتى متكنوا  .. ولالسف؛  هناك  من 
يدافع  عنهم  دفاًعا  مستميًتا.

أكثر  من ذي  قبل   ولكن  جيب  اخذ  احليطة  واحلذر  منهم  
ألهنم  بعد  سقوط  العراق  أصبحت  شوكتهم  أقوى.

)املصدر: حامد أمحد(.
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اإذا

إذا أحبك اهلل: فلن يبك أحد أكثر منه!

وإذا أعطاك اهلل: فلن يعطيك أحد عطية أكرم منه!

وإذا غضب عليك اهلل: فلن ينجيك أحد منه!

فمن لك غري اهلل؟

اهلل  كان  فمن  العبارات،   كل  عن  تغنيك  عبارة  معنا«  اهلل  »إن 
معه، وجد كل يشء، ومن مل يكن اهلل معه فقد كل يشء.

ارزقنا حبك و حب من يبك و حب كل عمل و قول  اللهم 
يقربنا حلبك.

يا مالك

ك أن تذوق  قال عبداهلل الداراين ملالك بن دينار: »يا مالك إن رسَّ
حالوة العبادة، وتبلغ ذروة سنامها، فاجعل بينك وبني شهوات الدنيا 

حائًطا من حديد«.

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ما  حمافظة  يف  اهليئه  رئيس  مساعد  زرت  لقد   .. اهلل  يف  إخويت 
وبينت له كثرة املنكرات يف األسواق  وقلة االعضاء فيها.

فقال يل: الشعب ال خياطبنا يف هذه املنكرات وال يطالبوننا بأي 
شئ مما أضعفنا وأضعف مطالبتنا عند اإلمارة أو املحافظه.

رجال  مخسة  جيتمع  لو  وحبذا  يكتب  مواطن  كل  أن  لو  يقول: 
وجرأة  األسواق  يف  املنكرات  فيه  يبينون  واحد  خطاب  يف  وعرشة 
الشباب عىل املحارم، لرفعنا هذه اخلطابات وكتبنا،عليها للمحافظ أو 

اإلمارة.

ع  متكئ  وهو  املنكرات  بتغيري  يطالب  املواطن  لالسف  لكن 
وهذا  وأنكرت  الواتساب  طريق  عن  بلغت  شئ  أهم  ويقول  املركى 
إحدى  يف  مراجعه  منا  ألحد  أن  لو  واهلل  املهزوم،  الضعيف  موقف 
الدوائر ألجل دنيا زائلة لذهب ونافح، أما يف سبيل اهلل فيبحث عن 

عرشات األعذار التي خيتلقها له شيطانه والعياذ باهلل.

وأعواهنم  العلامنيني  من  فسرتى  الضعف  هذا  ع  استمررنا  إن 
العمل  اآلن  العلامنيون  فمنهج  الرشيف،  البلد  هذا  يف  عظياًم  فساًدا 
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أهل  العلامء وبعض  يثور عليهم  الطاوله حتى ال  بصمت ومن حتت 
التمسك الديني. 

واستنكارات  خطابات  من  ليخشون  املسؤولني  إن  واهلل 
الذي  املسؤول  واستنكار  خطاب  من  عليهم  أشد  فهي  املواطنيني، 

حتتهم.

اأحكام خمت�شرة يف امل�شح على اخلفني

ما هي رشوط املسح عىل اخلفني؟

قال ابن عثيمني:

األول : أن يكون البسا هلام عىل طهارة.

الثاين: أن تكون اجلوارب طاهرة.

الثالث: أن يكون مسحهام يف احلدث األصغر ال يف اجلنابة أو ما 
يوجب الغسل

الرابع: أن يكون املسح يف الوقت املحدد رشعا وهو يوم وليلة 
للمقيم وثالثة أيام بلياليها للمسافر.

متى يبدأ مدة املسح عىل اخلفني؟

قال ابن باز: من املسح األول بعد احلدث.

فإنه  للعرص  مسح  ثم  أحدث  ثم  ولبسهام  للظهر  توضأ  مثاله: 
العرص اآليت خلعهام وغسل رجليه  فإذا جاء  اآليت  العرص  إىل  يستمر 

قبل العرص.

ما هي مدة املسح عىل اخلفني؟

قال ابن باز:
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يوما وليلة للمقيم  وثالثة أيام بلياليها للمسافر.

قال ابن عثيمني:
اليوم والليلة أربع وعرشون ساعة وثالثة األيام بلياليها أثنتان 

وسبعون ساعة.
حكم املسح عىل اجلورب املخرق؟

قال ابن عثيمني:
الراجح أنه جيوز املسح عىل اجلورب املخرق واجلورب اخلفيف.

إذا مسح اإلنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
قال ابن عثيمني:

القول  يتم مسح مسافر عىل  فإنه  ثم سافر  إذا مسح وهو مقيم 
الراجح.

إذا مسح اإلنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم؟
قال ابن عثيمني:

إذا مسح مسافًرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم عىل القول الراجح 
إن كان بقي من مدته يشء وإال خلع عند الوضوء وغسل رجليه.

حكم تارك ال�شالة

قال رجل ملحمد الغزايل:

ما حكم تارك الصالة يا شيخ؟

فقال: حكمه أن تأخذه معك إىل املسجد. )تربية(.

�شفة الغ�شل من اجلنابة

قال ابن باز - رمحه اهلل - :
يستنجي الرجل واملرأة اجلنب ويغسل كل منهام ما حول الفرج.

ثم يتوضأ كل منهام وضوءه للصالة.
ثم بعد ذلك يفيض املاء عىل رأسه ثالث مرات.

ثم عىل بدنه عىل الشق األيمن  ثم األيرس ثم يكمل الغسل.
هذه هي السنة.

)املصدر/ جمموع الفتاوى: 186-10(.
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فكرة

مدارسنا  يف  الوحيد  املنهج  الكريم  القرآن  وضعوا  أهنم  لو 
تقود  امه  به  خلرجنا  واللغوي  والترشيعي  العلمي  بإعجازه  ودرسناه 

أمم ..!!

اأكرث النا�س

لو بحثت عن كلمة )أكثر الناس( يف القرآن لوجدت بعدها )ال 
يؤمنون، ال يشكرون، ال يعلمون(.

)فاسقون،  بعدها  لوجدت  )أكثرهم  كلمة  عن  بحثت  ولو 
جيهلون، معرضون، ال يعقلون، ال يسمعون(.

فكن أنت من القليل الذين قال اهلل تعاىل فيهم: 

زب ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ رب  ]سبأ:13[.

زب ڎ ڈ ڈ ژ    ژ رب ]هود:40[.

زب ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې رب  ]الواقعة:14-13[.

زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ رب  ]ص:24[.

قال ابن القيم - رمحه اهلل - : 

عليك بطريق احلق وال تستوحش لقلة السالكني ..

وإياك وطريق الباطل وال تغرت بكثرة اهلالكني ..
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حكم تعليق الآيات يف املجال�س

ثيمني - َرمِحَهحُ اهللحُ َتَعاىَل -  د بن صالح العحُ مَّ ِئَل اإلمام الفقيه/ حمحُ سحُ
كم تعليق اآليات يف املجالس؟ : ما ححُ

يخ: ملاذا يحُعلقها يف املجلس؟ الشَّ

ينة. ائل: للزِّ السَّ

هحُ  ذه جمرد زينة، أْي: كأنَّ هحُ لعَب بالقرآن، اختَّ يخ: إًذا معناه: أنَّ الشَّ
ا قرص، أو منارة،  نقوش عادية، وهلذا جتد بعض اآليات مكتوبة كأهنَّ

وما أشبه ذلك، فهذا حرام وال شكَّ يف ذلك.

° لكن بعض النَّاس يعلقها تربًكا هبا، وهذا أيًضا ليس بصحيح، 
ك به عىل هذا الوجه، وهلذا مل يسبقنا إليه األولون؛  ألنَّ القرآن ال يتربَّ

كون هبا. دراهنم ويتربَّ لف يعلقون اآليات عىل جحُ ومل يكن السَّ

ا محاية ووقاية كالِورد مثاًل يعلق  ° وبعض النَّاس يعلِّقها عىل أهنَّ
قرأها يف  )َمْن  قاَل:  الم  الة والسَّ الصَّ سول عليه  الرَّ الكريس، ألنَّ  آية 

ليلة مل يزل عليه ِمَن اهلل حافظ، وال يقربه شيطان حتَّى يحُصبح(.

يطان، هذا أيًضا خطأ؛  يقول: احُتركها هناك ِمْن أجل ال يقرب الشَّ
سول ملسو هيلع هللا ىلص علَّق احلكم عىل القراءة ليس عىل تعليقها. ألنَّ الرَّ

ثمَّ إنَّ اإلنسان إذا علَّقها اِْعتمد عليها وصار ال يقرأ آية الكريس؛ 
وهذا رضٌر عليه.

}َوال  مثاًل:  ويعلِّق  هبا،  ألتذكر  أعلِّقها  يقول:  النَّاس  وبعض   °
ْم َبْعًضا{ ]احلجرات:12[، ِمْن أجل أْن تنهاهحُ َعِن الغيبة،  كحُ َيْغَتْب َبْعضحُ

هل هذا صحيح؟

املكتوبة  الالفتة  َبْعًضا{، وحتت هذه  ْم  كحُ َبْعضحُ َيْغَتْب  }َوال  جتد: 
هذا  فيكون  رءوسهم،  إليها  يرفعون  وال  تنهاهم  ال  النَّاس،  يغتابون 
 - وجلَّ  عزَّ   - اهلل  كالم  يكون  أْن  اهلل؛  بآيات  ااِلْستهزاء  من  يشء 
ْم َبْعًضا{، وأنَت ترشح النَّاس وتأكل  كحُ َيْغَتْب َبْعضحُ فوقك يقول: }َوال 

حلومهم.

لف  هحُ بدعة؛ ما كان السَّ فاملهم: أنَّ تعليقها أدنى ما نقول فيه: إنَّ
يفعلونه، أو مكروه، وال سيَّام إذا علَّقت يف املساجد أمام النَّاس؛ ألنَّ 
ى وهو يحُصيل إذا كانت يف القبلة، ربَّام يرفع برصه ثمَّ  بعض النَّاس يتلهَّ

يقرأ اآلية وهو يف التَّشهد مثاًل.

فليقرأ  يقرأ  أْن  أراد  رآن مصحف مكتوب، وَمْن  القحُ واحلمد هلل 
ِمَن املصحف، وَمَن أراد أْن يتَّعظ فليكن الواعظ يف قلبه. اهـ.

قاء الباب املفتوح: 111(. )املصدر: لِّ
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ينابيع ال�شياء

من أراد أن يسري عىل نور يف مستقبل حياته ينبغي أن يعتني هبذه 
الينابيع اللتي  يستقي منها الضياء .. وهي إجياًزا:

1/ القرآن والسنة. 
2/ سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

3/ تعلم مافيه رفعة لإلسالم واملسلمني عىل قدر إمكاناته. 
4/ العناية بالصحبة الصاحلة. 

5/ النظر يف سرية العلامء. 
6/ العناية بحضور جمالس العلم . 

7/ طلب العلم الرشعي. 
8/ عبادات الرس. 

9/ العناية بعزائم األمور كالصرب وعلو اهلمة ومكارم األخالق 
وجماهدة النفس. 

10/ كثرة القراءة. 
11/ العناية الدائمة بتنقية النفس واألخالق والسلوك. 

وَصىّل اهلل وَسّلم َعىَل نبينا حممد 
)املصدر: الشيخ/هاجد بن خالد العنزي(

اخلبيئة

هي طاعة معينة تقوم هبا ال يعلَّم هبا أحد إال اهلل.

 قد تكون ركعات يف جوف الليل ال يعلَّم هبا أحد ..

 صيام أيام ال يعلَّم هبا أحد ..

 تالوة آيات من القرآن ،، ختامت ال يعلَّم هبا أحد ..

 ذكر اهلل عز وجل باآلالف ال يعلَّم به أحد ..

 دمعات عىل الوسادة ومناجاة ..

كل ما ال يعلَّم به أحد من طاعاتك وال خترب به أحًدا وال يعلَّمه 
إالَّ اهلل؛ فهو خبيئة.

 فمن أعظم ما تتقرب به إىل ربك أن يكون بينك وبني اهلل خبيئة 
ال يعلَّمها أحد من اخللق تدخرها لنفسك يف يوم أحوج ما تكون فيه 
عرش  ظل  حتت  وجيعلك  ظمأك،  ويطفىء  عورتك،  يكسو  ما  إىل 

الرمحن يوم ال ظل إالَّ ظله.

العبادات اخلفية واألعامل الصاحلة الرسية هبا من كنوز احلسنات 
ما ال يعلَّمه إالَّ اهلل فال تغفل عنها.

ـ وهذا زين العابدين عيل بن احلسني ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه 
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يمل جراب اخلبز عىل ظهره بالليل فيتصدق به.

قال عمرو بن ثابت:

ملا مات عيل بن احلسني فغّسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار سواد يف 
ظهره.

أكياس  يعني  الدقيق  ْرب  جحُ يمل  كان  قالوا:  هذا؟  ما  فقالوا: 
الدقيق لياًل عىل ظهره يعطيه فقراء أهل املدينة.

فإذا كان  فيخفي ذلك،   ، كله  الليل  يقوم  السلف  أحد  ـ وكان 
عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة.

ـ وقد صام داود بن أيب هند أربعني سنة ال يعلم به أهله وكان 
ويرجع  الطريق  يف  به  فيتصدق  عندهم،  من  غداه  معه  يمل  خراًزا 

عشًيا فيفطر معهم. 

رحم اهلل أحد السلف وهو يقول: »الرسائر الرسائر الاليت خيفني 
عىل الناس، وهن عىل اهلل بوادر«.

ال  والتي  تعملها  التي  العبادة  هي  ما  اآلن:  نفسك  اسأل   •
يعلَّمها أحد من الناس؟ 

* إستغفار باألسحار؟

* دمعة يف خلوة؟

* صدقة رس؟

* أو إصالح بني الناس؟

* أو صالة بالليل والناس نيام؟

 أعقد العزم من اآلن عىل أن يكون لك خبيئة من عمل صالح 
بحول اهلل وقوته ..

وصيتي لنفيس ولك ..

ِغراٍس  .. عىل زرع  أوقاتك  إستثامر  • أعزم  عزيمة جادة عىل 
ة عالية .. يانعاٍت لك يف اجلنة بعزيمة صادقة .. ومِهّ
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كلمات من ال�شرية اأخجلتني

                            - هل فقدت أحد والديك؟
رسول اهلل نشأ يتيم األب واألم!! 

- هل فقدت أحد أوالدك؟
فاطمة  السيدة  باستثناء  حياته  يف  أوالده  كل  تويف  اهلل  رسول 

توفيت بعده بأشهر قليلة!!
- هل اهتمت يف عرضك؟

 .- عنها  اهلل  ريض   - عائشة  زوجته  عرض  يف  اهتم  اهلل  رسول 
وبرأها اهلل من فوق سبع سموات!!

- هل أنت مديون؟
رسول اهلل مات ودرعه مرهونة عند هيودي!

- هل ضاق بك احلال فال متلك قوت يومك؟
بيت الرسول متر عليه شهور مل يوقد فيه نار!!

- هل تطلقت أحدى قريباتك؟

رسول اهلل تطلقت ابنتيه !! 

- هل تغربت من بلدك خمتاًرا او جمبوًرا؟

رسول اهلل طرده قومه.

- هل تعرضت ملحاولة قتل متعمدة ؟ 

رسول اهلل تعرض هلا من اليهود واملرشكني!!

- هل آذاك أحد جريانك؟

رسول اهلل آذاه جاره اليهودي ومع ذلك زاره حني مرض!!

- هل عصاك من حتب وسمع كالم اعدائك؟

رسول اهلل عصاه عمه أبو طالب وأطاع أبا جهل!!

- هل تعرضت إلهانة من أحد؟

رسول اهلل شتمه قومه ووضعوا فوقه سال اجلزور.

- هل شعرت بتضييق الرزق عليك وحمارصة من حولك؟

رسول اهلل حارصه قومه يف الشعب مدة ثالث سنني!!

- هل حتمل هم وعناء أمر ما؟

- رسول اهلل محل هم الدعوة والرسالة!!

هل كذبك أحد ورد قولك؟

رسول اهلل كذبه قومه وردوا قوله!!

- هل تؤملك أسنانك؟
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رسول اهلل كرست رباعيته!!

- هل اهتمت بيشء مل تفعله؟

رسول اهلل اهتم بالسحر واجلنون!!

- هل تعبت من عبادة اهلل؟

رسول اهلل تفطرت قدماه من طول القيام!!

- قد يكون أصابك واحدا أو اكثر من هذه املتاعب، فحملت ما 
محلت من اهلموم والكدر!! فكيف بمن اجتمعت فيه مجيعها؟

وجد  ألنه  متفائاًل؛  سعيًدا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  كله،  هذا  ومع 
راحته يف طاعة ربه )أرحنا هبا يا بالل(.

فهذه رسالة لكل مهموم مسه الرض:

هال رضيت بام أصابك واحتسبته عند اهلل، واختذت من رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قدوة ومثاالً حسنًا؟

صلوا عىل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

فتوى

-رمحه  العثيمني  صالح  بن  حممد  العالمة  الشيخ  فضيلة   قال 
الله-:

ال يرشع أن تقول للغضبان »أذكر اهلل« أو »صّل عىل النبي«.

والسنة أن تقول له: استعذ من الشيطان.

)املصدر: ثمرات التدوين: 243(.



142143

روائع وحكم من املا�شي

اخلَلق  بتسوية كل  قال  الورع؟  يتم  بم  أدهم:  بن  إبراهيم  سئل 
من قلبك، واشتغالك عن عيوهبم بذنبك، وعليك باللفظ اجلميل، من 
الورع يف  يثبت  إىل ربك  قلٍب ذليل لربٍّ جليل؛ فكر يف ذنبك وتب 

قلبك، واحسم الطمع إال من ربك.
كتب عمر بن املنهال القريش إىل إبراهيم بن أدهم وهو بالرملة: 

أن عظني عظة أحفظها عنك، فكتب إليه:
»إن احلزن عىل الدنيا طويل، واملوت من اإلنسان قريب، وللنفس 
منه يف كل وقت نصيب، وللبىِل يف جسمه دبيب، فبادر بالعمل قبل أن 
تنادى بالرحيل، واجتهد يف العمل يف دار املمّر، قبل أن ترحل إىل دار 

املقّر«.
منه؛  اإلكثار  دون  العمل وحتسينه  بإتقان  يوصون  السلف  كان 
فإن العمل القليل مع التحسني واإلتقان أفضل من الكثري مع الغفلة 

وعدم اإلتقان.
من أراد اآلخرة كان الناس منه يف راحة، ال جيزع من ذهلا، وال 

ينازعهم يف عزها، هو من نفسه يف شغل، والناس منه يف راحة...
لقنا له، وبارك لنا ولكم يف بقية العمر.  أعاننا اهلل وإياكم عىل ما خحُ

جميلة للن�شر ومهمة

تكرم بإرسال هذه الوصايا لكل قريباتك .. 

بالرجال،  هاتفي  اتصال  كل  عن  استغني   .. فقط  للعفيفات 
وأوكيل االتصال ألحد حمارمك.

أما استالمك وإعطاؤك حاجات لرجل، فال تفعيل مطلًقا ولو 
كان من الثقات.

املوهومة  العبارة  عن  شعيب  ابنة  ابتعدت   .. فقط  للعفيفات 
فقالت:

»إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا«

ومل تقل »أنا« »أدعوك« »ألجزيك« أجر ما سقيت »عني«.

للعفيفات فقط .. حني تعاملني رجاًل أجنبًيا ال تتومهي أن الرقي 
هو يف »اإلتيكيت« وبريق »اللباقة«، فالكثري من تلك العبارات داخلة 

يف اخلضوع بالقول.

للعفيفات فقط .. قيمتك العظيمة يف اعتصامك بدينك، وليست 
قيمتك باالنبهار باملشاهري ومالحقتهم يف تويرت واملهرجانات واملدن 

الرتفيهية والواتس أب.
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فكوين أنت املشهورة يف املأل األعىل بعفافك.

ضد  صفك  يف  يقف  مستشار  كل  من  فقط  للعفيفات  ختويفي 
أهلك أو ضد زوجك

أو رجل يبدي إعجابه بك، أو يتطفل بأسئلة عن خصوصياتك، 
أو يلقي لك التحية دون مربر، أو يمتدحك ويبدي شوقه إليك.

رجل  مع  العالقة  يربر  حني  إبليس  احذرن   .. فقط  للعفيفات 
أجنبي عنك بحجة األخوة يف اهلل، أو الدعوة إىل اهلل، أو بحجة أن الثقة 

موجودة .. فكلها عالقات حمرمة؛ فال ختضعن.

تذكري للعفيفات فقط .. أن يعاملن كل رجل بصفته أجنبي ..

عامل ..

داعية ..

شيخ ..

إعالمي ..

منشد ..

مستشار .. 

طبيب .. 

راق .. 

سائق .. 

مغني .. 

مفرس أحالم .. 

ممثل .. 

فهم سواء يف مشاعرهم الفطرية ..

أو  بكتابة  الرجال  يضاحكن  أال    .. فقط  للعفيفات  وصيتي 
بصورة الوجوه املعربة

- ولو كانوا صاحلني - فال حمل للثقة هنا .. كي ال تفتني وال 
ْفتني .. فال ختضعن. تحُ

نصيحتي للعفيفات فقط .. كثري من قصص الفضائح واملخازي 
كانت بدايتها »قصة غرام« و«حب رشيف« وقد قيل:

»الطريق إىل جهنم، معّبد بالنوايا احلسنة«.

باخلاص؛  رسائله  رجل  أكثر  متى   .. فقط  للعفيفات  نصيحتي 
وقلبك،  دينك  واحفظي  اإلضافة،  بإلغاء  وبادري  التواصل  فأوقفي 

وكام قيل: السالمة ال يعدهلا يشء.
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وصيتي للعفيفات فقط: حاذري من يعرض عليك الزواج عن 
طريق الرسائل اخلاصة أو الواتس أب، حتى ولو كان ظاهره االلتزام؛ 

فالزواج له طريقه اآلمن. فال ختضعن.

وصيتي للعفيفات فقط .. أن يتذكرن قول فاطمة: »اخلري للمرأة 
أال ترى الرجال

وأال يراها الرجال«.

وترسيح النظر يف تويرت من أخطر املهالك.

يلقنها  فأخذ  أرسي  ملستشار  امرأة  شكت   .. فقط  للعفيفات 
حقوق الزوجة ويستدل بأقوال الفقهاء املعروفة والشاذة فأفسد حياهتا 

.. وختاًما: طلب مقابلتها.

للعفيفات فقط .. احذري القنوات املنسوبة للصالح التي:

خترج »املذيع املتأنق«

و«املنشد املتميع«

و«برامج التهريج«

فليست كل قناة إسالمية تعرض برامج مأمونة.

للعفيفات فقط .. بعض الصاحلات يعجز الفساق عن الوصول 

إىل مشاعرها جلودة احتياطها وحفظها لقلبها؛ ولكن لألسف تراخت 
فتعلق قلبها بإعالمي ظهر يف قناة إسالمية.

للعفيفات فقط .. حاذري كل رجل يعرض لك خدماته دون 
ليغتصب  باليمني  يعطي  أو  األمور،  عواقب  جيهل  ساذج  فهو  مقابل 

بالشامل، واالحتياط »واجب« ال مستحب.

للعفيفات فقط .. أخربين رجل بتواصله مع امرأة فاضلة خفيفة 
ظل، وأخربين بأنه ضحك معها فقلت له:

هل ترىض أن يتصل رجل بزوجتك ويضاحكها؟

فقال: ال.

فقلت له: إذن اتق اهلل.

»قروبات«  )ملجوعات  االنضامم  احذري   .. فقط  للعفيفات 
واحذري  ثقات.  ولو  رجاالً  تضم  غريه  أو  الواتساب  يف  دعوية( 

االنضامم »ملجوعات نسائية« جمهولة األعضاء.

الدعوية؛  النشاطات  يف  حتتشمي  أن  جيب   .. فقط  للعفيفات 
كاحتشامك يف األوساط املتفلتة.

فأمام دار التحفيظ كاألسواق، وكثرة الصاحلني ال يربر التساهل.

»العبارات  عن  الرجال  خطاب  يف  ابتعدي   .. فقط  للعفيفات 
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املومهة« ، و«الثناء واالمتنان« فثناء األنثى يأرس الرجل .. وتذكري أن 
خلخالك فتنة فكيف بمديك؟

للعفيفات فقط .. جتنبي الشكر واملدح لرجل أجنبي إال بوجود 
حمرمِك.

حيث قالت يف حرضة أبيها:

}إن خري من استأجرت القوي األمني{.

وما شكرته سابًقا لوحدمها.

)املصدر: االستاذ/ عبد اهلل بن حممد الداوود(.

احلزن

 يقول ابن القيم - رمحه اهلل - :

العزم ويرض اإلراده، وال يشء  القلب، ويوهن  احلزن يضعف 
أحب اىل الشيطان من حزن املؤمن ..

لذلك افرحوا واستبرشوا وتفاءلوا وأحسنوا الظن باهلل وثقوا بام 
عند اهلل وتوكلوا عليه وستجدون السعاده والرضا يف كل حال.
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ومع ذلك ر�شب الكثري

معلم كشف أسئلة اإلمتحان .. ومع ذلك رسب الكثري.

االمتحان،  قبل  تالميذه  عىل  األسئلة  بتوزيع  املعلم  هذا  قام 
سبعة  وأهنا  االختبار،  يف  تأتيهم  سوف  األسئلة  هذه  أن  وأخربهم 

أسئلة، ثالثة يف الفرتة األوىل، وأربعة يف الفرتة الثانية.

ولن  االمتحان،  يف  املطلوبة  األسئلة  هي  هذه  أن  هلم  وتعهد 
يصل فيها تغيري أو تبديل مهام كانت الظروف.

ولكن الطالب مع كشف هذه األسئلة انقسموا إىل قسمني:

القسم األول كذبوه ..

والقسم الثاين صدقوه ..

والذين صدقوا انقسموا أيًضا إىل قسمني:

قسم حفظوها وطبقوها فنجحوا يف الفرتة األوىل، وهم ينتظرون 
الفرتة الثانية.

وقسم قالوا: إذا قرب االمتحان حفظناها وذاكرناها، فأدركهم 
االمتحان وهم عىل غري استعداد.

هل تعرفون هذا املعلم؟

وآله  عليه  اهلل  صىل   - حممد  اجلليل  واملعلم  الكبري  األستاذ  إنه 
وسلم - .

هو الذي حذرنا من االمتحان بل وسهل علينا األمر بأن كشف 
لنا األسئلة حتى نستعد ..

أما األسئلة .. فقد ثبت عنه - صىل اهلل عليه وآله وسلم - أن 
كل إنسان يسأل سبعة أسئلة، عىل فرتتني، ثالثة أسئلة يف القرب، وأربعة 

أسئلة يوم القيامة.

أسئلة القرب ثالثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟

أسئلة يسرية فوق األرض، لكنها عسرية حتت األرض .. فوق 
األرض، اجلواب سهل، يعرفه الصغري قبل الكبري ..

تطيش  فهناك  وحشتها؛  القبور  ظلامت  يف  األرض  حتت  أما 
الثبات  وهذا  اهلل  يثبته  من  إال  االسئله  هذه  عىل  فالجياوب  العقول 

يكون بسبب عمل اإلنسان وقوله يف دنياه.

ثم يني السؤال يف ذلك اليوم العظيم، جلميع الناس  زب پ 
پ  پ پ ڀ ڀ          ڀ ڀ رب .

ومن السؤال أن يسأل العبد أربعة أسئلة ..

يوم  عبد  قدما  تزول  »ال  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص   األول  املعلم  عنها  أخرب 
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فيم  شبابه  وعن  أفناه؟  فيم  عمره  عن  أربع:  عن  يسأل  حتى  القيامة 
أباله؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟(.

* أسئلة عظيمة رهيبة، سوف نسأل عنها بني يدي اهلل الواحد 
القهار ..

أسئلة مكشوفة واضحة أمام اجلميع ..

حسن  إىل  ليوفق  ضوئها،  عىل  للعمل  يوفق  من  السعيد  ولكن 
اإلجابة عنها ..

امتحان اآلخرة، وشتان ما بني االمتحانني .. 

فإن امتحان الدنيا يمكنك فيه التعويض، يف الفصل الثاين أو يف 
الدور الثاين، أو السنة التي بعدها؛ ولكن يوم القيامة اخلسارة أعظم 

وأجل، إهنا خسارة النفس واألهل.

القيامة  يوم  أنفسهم وأهليهم  الذين خرسوا  إن اخلارسين  {قل 
أال ذلك هو اخلرسان املبني}.

أسأل اهلل أن يرزقنا الثبات يف الدنيا واآلخرة.

الران

نلهى  عندما  القلب  عىل  خاليا  يفرز  اجلسم  يف  هرمون  هناك 
عن ذكر اهلل ومن ثم تكون غشاء عىل القلب يسمى )الران( ويسبب 
اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد قال تعاىل: زب ڃچ چچ چ ڇ ڇ رب .
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اأهل القبور

ما  عىل  ندموا  حمبوسون  القبور  »أهل  عبدالعزيز:  بن  عمر  قال 
قدموا ..

وأهل الدار منتظرون يقتتلون عىل ما عليه أهل القبور متندمون..

فال هؤالء إىل هؤالء يرجعون، وال هؤالء هبؤالء معتربون«

أحدهم تغنى بالغناء ..

وآخر ظن أن التعري مجال ..

ومال الشباب لألنوثة؛ ومالت الفتيات للرجولة ..

ومجيعهم إن سألتهم مايتمنى؟ 

يقولون: جنةحُ الرمحن!

ان؟ بربكم .. أليس للجنة ثمن ال هيحُ

قليل من العقل لنعّي وندرك أن اجلنة بالعمل ال بالتمنّي تنال.

اأمني مكتبة عربي

يقول الدكتور عبدالكريم بكار:

»لقد كان من املألوف يف إيطاليا يف القرن الثالث عرش امليالدي 
ألن  العربية،  اللغة  جييد  يكن  مامل  عامة،  ملكتبة  أمني  تعيني  يتم  ال  أنه 

كثريًا من حمتويات املكتبة كان باللغة العربية«.

أي عز كنا فيه؟! وأي ذل وصلنا إليه؟!
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اأعظم عمل

ئل الشافعي: ما أعظم عمل يتقرب به العبد إىل اهلل؟  سحُ

تريد من  أّنك ال  قلبك فريى  إىل  اهلل  ينظر  أن  قال:  ثم  »فبكى، 
الدنيا و اآلخرة إال هو«.

 أحتزن ألجل دنيا فانية؟  أنسيَت اجِلنان ذاِت القطوف الّدانية؟  
أتضيق واهلل ربك! أتبكي واهلل حسبك!

احلزن يرحلحُ بسجدة، والبهجة تأيت بدعوة.

فقهاء يف دورات املياه

تقدمت امرأة إىل جملس القايض موسى بن إسحاق بمدينة الري 
سنة )286هـ(؛ فادعى وكيلها بأن ملوكلته عىل زوجها مخس مئة دينار 
)مهرها(، فأنكر الزوج، فقال القايض لوكيل الزوجة: شهودك. قال: 
يف  إليها  ليشري  املرأة؛  إىل  ينظر  أن  الشهود  بعض  فطلب  أحرضهتم. 
شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ 

لتصح  الوجه؛  سافرة  وهي  امرأتك  إىل  ينظرون  الوكيل:  قال 
عندهم معرفتها.)وذلك حلاجة الشهادة(.

قال الزوج: إين أشهد القايض أن هلا عيّل هذا املهر الذي تدعيه 
وال تسفر عن وجهها. فقالت املرأة: فإين أحُشِهد القايض أين وهبت له 

هذا املهر وأبرأتحُ ذمته يف الدنيا واآلخرة.

مكارم  يف  هذا  يحُكتب  بغريهتام:  أعجب  وقد  القايض  فقال 
األخالق.

)املصدر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 15/ 53(.

يقول الدكتور/ عامر هبجت:

الدورات  كانت  حمطة  يف  مياه  دورة  دخل  أنه  أحدهم  حدثني 
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باجتاه القبلة ..

قضاء  عند  القبلة  عن  االنحراف  وجوب  اىل  تنبيها  فيها  فوجد 
احلاجة .. 

وعىل التنبيه تعليق من شخص آخر بأنه جيوز ذلك يف البنيان .. 

البنيان  يف  اجلواز  عدم  الراجح  بأن  اعرتاض  التعليق  وعىل 
وغريه.. 

وعىل االعرتاض استدراك بأن مذهب اجلمهور اجلواز ..

هم�شة تربوية

يستقبلوك  ومل  البيت،  باب  من  بدخولك  أطفالك  يفرح  مل  إذا 
بسعادة عند قدومك؛ فهذا ليس أمرًا عادًيا وال بسيًطا..!

انظر؛ من رسق حبال الود بينك وبينهم..

أهي ألعاب التكنولوجيا امللهية، أم معاملتك السيئة أم...؟!

أرسع ملّد جسور احلب بينك وبينهم من جديد، قبل أن يفوت 
األوان ..

نهايتها

لهن  كحُ  .. الدكتوراة   .. املاجستري   .. اجلامعة   .. الثانوية  شهادة 
ستغدو هباءًا منثورا يف أول ليلة لَك يف القرب.

ويبقى درس الصف األول اإلبتدآئي؛ من ربك وما دينك ومن نبيك!

www.alukah.net
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عذب احلديث

اليدين  صفر  املدينة  عوف  بن  الرمحن  عبد  قدم   .. النوم  ماقبل 
وأسواقهم  منازهلم  خلفوا  الذين  األبطال  املهاجرين  من  كغريه 
ما  ابتغاء  تعاىل  اهلل  لوجه  وباعوها  مكة  يف  ظهورهم  خلف  وأمواهلم 
وا ِمن ِدياِرِهْم  ِذيَن أحُْخِرجحُ َقَراء امْلحَُهاِجِريَن الَّ عنده من األجر العميم }لِْلفحُ

ْم{ ]احلرش: 8[. َوَأْمَواهِلِ

الربيع نصف ماله  قدم ابن عوف املدينة ففرض عليه سعد بن 
وثروته فاعتذر بلباقة وأدب قائاًل : »بارك اهلل يف مالك وأهلك ولكن 

دلني عىل السوق«!
فانطلق - ريض اهلل عنه - إىل سوق املدينة فباع واشرتى واشرتى 

وباع، وما هو إال زمن قصري فإذا بابن عوف من أرباب التجارة !!
أربع  عوف  بن  الرمحن  عبد  خلف  الفتح  يف  حجر  ابن  يقول 

زوجات فورثت كل واحدة )100.000(.
لزوجاته  أي:  الثمن  يف  يشرتكن  الزوجات  إن  ومعلوم 

)400.000( وبقي سبعة أثامن.
أي: أن جمموع ماترك )3.200.000(.

نعم )3.200.000( ثالثة ماليني ومائتا ألف دينار!!

العامل  الزاهد  العابد  الرجل  أنموذج  بحق  يعد  عوف  ابن  إن 
املجاهد املكتسب!

لقد مجع - ريض اهلل عنه - بني عمل اآلخرة وكسب الدنيا فلم 
يطغ جانب عىل آخر فقد خاض عرشات املعارك جماهدًا يف سبيل اهلل.

واختاره عمر - ريض اهلل عنه - ضمن الستة املرشحني للخالفة، 
وبرشه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ضمن العرشة املبرشين باجلنة.

وهذه مناقب تدل عىل أن ابن عوف مل يكن الهًيا يف دنياه زاهًدا 
يف آخرته.

تعفوا  البيع،  البيع  السوق،  السوق  اإلسالم  شباب  يا  فأقول 
أنفسكم وتستغنوا عن غريكم وختدمون دينكم وتنفقون يف أوجه اخلري 

وتتنافسون يف صنائع املعروف.
فإن جل ثروات املسلمني وصفقات األسواق اليوم بأيدي من 
الخالق هلم فأفسدوا البالد، وفتنوا العباد، ومل ينج من بالئهم سهل 

وال واد، وهاهي قنواهتم وفضائياهتم شاهدة عىل ما نقول!!
فالسوق السوق يا شباب اإلسالم عىل طريقة ابن عوف وإال فال!!

)املصدر: د/ رياض املسيمريي(.
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ال�شدقة وما اأدراك ما ال�شدقة

تصدقوا .. فليس للكفن جيوب ..

هل سمعت عن فوائد الصدقه؟

1ـ الصدقة باب من أبواب اجلنة. 

2ـ الصدقة أفضل األعامل الصاحلات، وأفضل الصدقة إطعام 
الطعام.

4ـ الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار.

5ـ الصدقة تطفيء غضب الرب، وحر القبور.

له، ويربيها  ما تكون  للميت، وأنفع  ما هيدي  الصدقة خري  6ـ 
اهلل - عز وجل - .

7- الصدقة تطهري، وتزكية للنفس، ومضاعفة احلسنات.

8ـ الصدقة سبب رسور املتصدق.

9ـ الصدقة أمان من اخلوف يوم الفزع األكرب، وعدم احلزن عىل 
ما فات.

10ـ الصدقة سبب ملغفرة الذنوب، وتكفري السيئات. 

لدعاء  وسبب  اخلامتة،  بحسن  املبرشات  من  الصدقة  11ـ 

املالئكة. 

12ـ املتصدق من خيار الناس، والصدقة ثواهبا لكل من شارك 
فيها. 

13ـ صاحب الصدقة موعود باخلري اجلزيل، واألجر الكبري. 

14ـ املنفقون من صفات املتقني، والصدقة سبب ملحبة عباد اهلل 
للمتصدق. 

عالمات  من  وعالمة  اجلود،  أمارات  من  أمارة  الصدقة  15ـ 
الكرم، والسخاء. 

16ـ الصدقة سبب يف إستجابة الدعوة، وكشف الكربة. 

17ـ الصدقة تدفع البالء، وتسد سبعني باًبا من السوء يف الدنيا. 

الرزق  املال، وسبب يف  العمر، وتزيد يف  18ـ الصدقة تزيد يف 
والنرص.

19ـ الصدقة عالج، ودواء، وشفاء.

20ـ الصدقة متنع احلرق، والغرق، والرسق، ومتنع ميتة السوء. 

21ـ الصدقة أجرها ثابت ولو كأنت عىل البهائم أو الطيور. 

www.alukah.net
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مع املن�شور

جتاره  يف  خرج  انه  فأخربه  جاءه،  رجاًل  أن  املنصور  عن  ذكروا 
فكسب ماالً، واعطاه إىل امرأته، ثم طلبه منها فذكرت أنه رسق من 

البيت ومل يرى أثًرا وال عالمة عىل صحة كالمها ..

فقال املنصور : منذ كم تزوجتها؟

قال: منذ سنه

قال: بكًرًا .. أو ثيًبا!

قال: ثيًبا.

قال: أهلا ولد من غريك؟

قال: ال.

وغريب  الرائحه  حاد  كان  طيب  بقارورة  املنصور  له  فدعا 
النوع..!

فدفعها اليه وقال له:

تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب غمك ..

فلام خرج الرجل من عنده قال املنصور ألربعه من ثقاته:

شّم  فمن  منكم،  واحد  املدينه  ابواب  من  باب  كل  عىل  ليقعد 

منكم رائحة هذا الطيب من احد فليأت به ..

وخرج الرجل بالطيب فدفعه إىل امرأته ، فلام شمته بعثت منه 
اىل رجل كانت حتبه، وقد كانت دفعت اليه املال، فتطيب من العطر، 
عليه.  رائحته  بالباب  املحُوكل  فّشم  املدينه،  أبواب  ببعض  تاًزا  جمحُ ومر 

فإتى به للمنصور فسأله: من أين لك هذا الطيب؟

فلجلج يف كالمه، فدفعه إىل وايل الرشطة.

فقال: إن احرض لك كذا وكذا من املال فخل عنه وإال ارضبه 
الف سوط ..!

فلام جردوه للرضب احرض املال عىل هيأته ..

فدعا منصور صاحب املال، فقال:

مني يف أمرأتك؟ أرأيت إن رددت عليك املال، حتكحُ

قال: نعم.

فقال له املنصور:هذا مالك ، وقد طلقت املرأه منك ..

)فراسة املؤمن يف النظرة الثاقبة، واحلكم الصائب(
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ابلغوها لهاليكم ويف جمموعاتكم

اجلهرية  الصالة  يف  بالقراءة  الجتهر  النساء  بعض  أن  الحظت 
سواء  حّد  عىل  والنساء  للرجال  الصالة  سنن  من  هذا  أن  العلم  مع 
جمموعاتكم  عرب  نرشها  يف  تسامهن  لعلكن  الفتوى  هذه  فأرسلت   ..

واحتسبن أجر تبليغ العلم.
حكم اجلهر يف الصلوات اجلهرية بالنسبة للمرأة:

أوقات  مجيع  يف  رسا  املرأة  تقرأ  هل  تقول:  م.ع.  أ.  السائلة:  س: 
الصالة، علاًم بأن الرس يف حمل الرس، واجلهر يف حمل اجلهر من سنن الصالة ؟ 
يف  فيجهر  السنة،  يتحريا  أن  عليهام  كالمها  والرجل  املرأة  ج: 
املغرب والعشاء والفجر يف األوىل والثانية من املغرب، واألوىل والثانية 
الثالثة  الظهر والعرص، ويف  رَسُّ يف  َويحُ الفجر،  العشاء، ويف فريضة  من 
من املغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، الرجل واملرأة مجيعا، واملرأة 
ترفع صوهتا إذا كان ما عندها من ختشى فتنته، ما عندها إال نساء، أو 
ما عندها أحد، أو ما عندها إال أطفال، أو ما عندها إال حمارمها جتهر، 
وإن كانت يف غري املحارم فهي ترفع صوهتا شيئا خفيفا يف حمل اجلهر؛ 

ألن هذا سنة للجميع، الرجال والنساء، اجلهر والرس.

)املصدر: ابن باز - رمحه اهلل - (.

كلثوم ابن الأغر

كان   .. وذكائه(  بدهائه  )املعروف  األغر  ابن  كلثوم  ان  يكى 
قائًدا يف جيش عبدامللك ابن مروان، وكان احلجاج ابن يوسف يبغض 

كلثوم.

كلثوم  عىل  يكم  مروان  ابن  عبدامللك  جعلت  مكيدة  له  فدبر 
ابن األغر باالعدام بالسيف فذهبت أم كلثوم إىل عبدامللك ابن مروان 

تلتمس عفوه فاستحى منها ألن عمرها جاوز املائة عام ..

ويف  يعدم  األوىل  ورقتني  يف  يكتب  احلجاج  سأجعل  هلا:  فقال 
الورقة الثانية ال يعدم .. ونجعل ابنِك خيتار ورقة قبل تنفيذ احلكم فإن 

كان مظلوم نجاه اهلل .. 

ابنها  يكره  احلجاج  ان  تعلم  فهي  يعرتهيا  واحلزن  فخرجت 
واالرجح انه سيكتب يف الورقتني يعدم ..

 .. فقال هلا ابنها لـأ تقلقي يا أماه .. ودعي األمر هلل و ال ختايف عيلَّ

وفعال قام احلجاج بكتابة كلمة يعدم يف الورقتني ..

وجتمع املأل يف اليوم املوعود لريوا ماذا سيفعل كلثوم ..

وملا جاء كلثوم يف ساحة القصاص .. قال له احلجاج وهو يبتسم 

www.alukah.net
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بخبث: اخرت واحدة.

فابتسم كلثوم  واختار ورقة وقال: اخرتت هذه. 

ثم قام ببلعها دون ان يقرئها

الورقة  أكلت  لقد   .. ياكلثوم  ماصنعت  وقال:  الوايل  فاندهش 
دون أن نعلم ما هبا.

فقال كلثوم:

ياموالي اخرتت ورقة وأكلتها دون أن أعلم ما هبا ولكي نعلم 
ما هبا، انظر للورقة االخرى فهي عكسها.

فنظر امللك للورقة الباقية فكانت )يعدم(.

فقالوا: لقد اختار كلثوم ان ال يعدم.

* بقليل من التفكري نستطيع صنع اشياء عظيمة  .. فإذا اردت 
صنع االشياء العظيمة عليك بالتفكري. 

 من كان به عني ومل يعرف 
من الذي اأ�شابه بالعني

يقول ابن جربين - رمحه اهلل - :

من كان به عني ومل يعرف من الذي اصابه بالعني ومل يستطع أن 
يأخذ من أثره؛

ومن كان به حسد ومل يذهب عنه؛

ومن كان به سحر ومل يفك سحره؛

فعليه أن يأخذ إناء فيه ماء يقرأ هو بنفسه:

الفاحته سبع مرات ..

وآية الكريس سبع مرات .. 

وأول مخس آيات من سورة البقرة سبع مرات ..

وسورة الكافرون سبع مرات .. 

واالخالص سبع مرات .. 

والفلق سبع مرات .. 

والناس سبع مرات .. 
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فيرشب منه ويغسل به جسده .. 

حتى ينتهي ماءوه وال يبقى منه يش .. 

يفعل ذلك يف الصباح، ويف الظهر أيًضا يرض ماء ويقرأ فيه من 
سبع مرات فيرشب ويغتسل.

ويفعل ذلك أيًضا يف املغرب يرض إناء يقرأ فيه فيرشب ويغتسل 
ثالث مرات يف اليوم ملدة ثالثة أيام متوالية .. علام بأن كل مرة يرض 
ماء جديد يقرأ فيه من جديد يرشب منه ويغتسل يفعل ذلك باليقني 

أن الشايف هو اهلل.

فمن كان به عني خرجت من جسده ..

ومن كان به حسد ذهب حسده ..

ومن كان به سحر فك سحره أًيا كان هذا السحر ويف اي مكان 
كان ..

قطرة عسل توضع عىل الرسة:

وضع  ويمكن  النوم  قبل  الرسة  عىل  نقي  عسل  قطرة  توضع 
الزنجبيل عىل  من  قليل  إضافة  يمكن  كام  املالبس  اتساخ  ملنع  الصق 

العسل قبل استخدامه.

بان هذه  الصينية  باإلبر  العالج  يقول د. ماهر صيدم أخصائي 

الطريقة إذا استخدمت لفرتة طويلة )من شهر إىل شهرين( عىل حسب 
 )35( وذكر  األمراض  من  كثري  عالج  يف   - اهلل  بإذن   - تفيد  احلالة 

مرض منها ما ييل: 

1. عالج الصداع املزمن.

2. آالم العني.

3. التهاب اجليوب األنفية.

4. آالم الرقبة اخللفية واألكتاف.

5. آالم الرقبة األمامية والكتمة والربو.

6. آالم أسفل الظهر.

7. آالم املعدة واملرارة. 

8. مشاكل القولون العصبي.

9. اإلمساك املزمن وكذلك اإلسهال.

10. مشاكل انخفاض وارتفاع ضغط الدم.

www.alukah.net
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فتياتنا بني التغريب والعفاف

للشيخ/ نارص العمر

نريد  نحن  وحاشا-  كال  -ال،  التعليم  ضد  نحن  إذن  التعليم: 
التعليم، ونطالب بالتعليم، ولكننا نطالب بالتعليم احلقيقي، ال التعليم 

املزيف.

إن التعليم سالح ذو حدين، إن كان يف اخلري فهو خري، وإن كان 
يف الرش فهو كذلك.

التعليم اآلن: هل هو التعليم اإلسالمي يف جمتمعنا اإلسالمي؟ 
هل املرأة اآلن تدرس يف االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية - فضال عن 

اجلامعة - ما حتتاج إليه يف أمور دينها ودنياها؟

املدهش  لرتوا  اإلسالمي؛  العامل  يف  التعليم  مناهج  إىل  ارجعوا 
القصة  يف  السمج  األدب  جاءنا  التعليم  طريق  عن  القضية،  هذه  يف 

واملرسحية والقصيدة التي تعني باحلب املبتذل وغريه.

أهيا األحبة:

تعليمها،  تكمل  حتى  الزواج  عن  املرأة  عزفت  التعليم  باسم 
إال  يتزوج  مل  فتاة،  آالف  ستة  جامعاتنا  من  جامعة  يف  أنه  أتعلمون 

أربعامئة فتاة.

فتيات  وعرش  مائة  من  درست  عينة  يف  وجد  التعليم  وباسم 
خترجن من كلية الطب، مل يتزوج منهن إال إحدى عرشة طبيبة.

طبيبـة يقـال  أن  أرجـو  كـنت  قـد 
فقـل للتـي كـانت تـرى فـي قدوة 

تضمـه طفـل  بعـض  مناهـا  وكـل 
مقاهلا  مـن  نـالني  مـاذا  قيـل  لقـد 

حلاهلا يرثى  الناس  بيـن  اليـوم  هـي 
بامهلـا  تشـرتيه  أن  ممكـن  فهــل 

هل فتياتنا استخدمن التعليم لتعلم كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
لقراءة مخسة ماليني صحيفة شهريًا؟  أم  إليه يف حياهتن،  وما يتجن 
نحن نعرف أن يف األمة خري عظيم يف نسائها وفتياهتا، ولكننا نتحدث 

عن أرقام ووقائع تروهنا وتبرصوهنا.

ماذا نرجو من فتاة تعيش مخس سنوات تتعلم األدب اإلنجليزي، 
وقصص شكسبري، وقصص احلب والغرام؟ ماذا تتوقعون أن تتخرج 

الفتاة بعد ذلك؟

مل يستخدم يف جماله  إذا  التغريب  التعليم وسيلة من وسائل  إن 



174175

فأحيله عىل  املزيد  أراد  التعليم قضية طويلة، وملن  الصحيح، وقضية 
كتاب شيخنا األستاذ حممد قطب )واقعنا املعارص(، ولقد صدر فضل 

املرأة يف رسالة مستقلة بعنوان )قضية حترير املرأة(.

الأفالم

يقول الشيخ/ نارص العمر: أما األفالم - فاهلل املستعان - كيف 
إىل  واستمعوا  القضايا؟  هذه  عن  أحتدث  كيف  األفالم؟  عن  أحتدث 
األرقام؛ فإن حديث األرقام اليوم أبلغ من حديث األلفاظ؛ وألجل 

أال يكون للمبالغة أي جمال.

يف البداية انظروا إىل هذا التقرير من اليونسكو -ولقد تعجبت 
كيف تصدر اليونسكو هذا- تقول: »إن إدخال وسائل إعالم جديدة 
-وبخاصة التلفزيون- يف املجتمعات التقليدية أدى إىل زعزعة عادات 
ترجع إىل مئات السنني، وممارسات حضارية كرسها الزمن« اليونسكو 
تعرتف أن وسائل اإلعالم غربت أمتنا، إذن يكفي هذا التقرير ملن كان 

له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.

يقول الدكتور محود البدر: إنه تبني من خالل إحدى الدراسات 
واجلريمة  احلب  موضوع  أن  طويل  فيلم  مخسامئة  عىل  أجريت  التي 
واجلنس يشكل )72%( منها، وتبني من دراسة أخرى حول اجلريمة 
والعنف يف )100( فيلم وجود )68%( مشهد جريمة أو حماولة قتل، 

بل وجد يف )13( فيلاًم فقط )73( مشهًدا للجريمة.
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ويقول الدكتور نشار - وهو أمريكي اجلنسية - : تبني من دراسة 
تتناول   )%29.6( أن  األطفال  عىل  تعرض  التي  األفالم  جمموعة 
موضوعات جنسية - والقائل أمريكي - )27.4%( تتناول اجلريمة 
)15%( تدور حول احلب بمعناه الشهواين العرصي املكشوف - هذه 

أفالم لألطفال!!

ويقول الدكتور هوب أمرولر - وهو أمريكي أيًضا - : إن األفالم 
التجارية التي تنترش يف العامل تثري الرغبة اجلنسية يف موضوعاهتا، كام أن 
املراهقات من الفتيات - وهذا له عالقة مبارشة بموضوعنا - يتعلمن 
إذا  أمريكي!  إنه  ضارة؟  يقول  الذي  من   .. الضارة  اجلنسية  اآلداب 
كانت هذه ضارة يف عقل هذا األمريكي كيف بميزان الرشع، ثم يتابع: 
وقد ثبت للباحثني أن فنون التقبيل واحلب واملغازلة واإلثارة اجلنسية 

والتدخني يتعلمها الشباب من خالل السينام والتلفاز.

ماهو ال�شرب؟

الصرب: هو أن هتمس يف أذن احلياة .. لن أنحني مادام اهلل معي.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رمحه اهلل - : »احلياة يف سبيل اهلل 
أصعب من املوت يف سبيل اهلل«.

حكمة

قال العالمة السعدي - رمحه اهلل - : ومن نظر إىل تسليط الكفرة 
وأهنم  هلم،  عقوبة  ذنوهبم  أجل  من  ذلك  أن  عرف   .. املسلمني  عىل 
إذا أقاموا كتاب اهلل وسنة رسوله مكن هلم يف األرض ونرصهم عىل 

أعدائهم ]تيسري الكريم الرمحن: ص477[.
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 تنبيه مهم ملدر�شي اللغة العربية 
واملهتمني بالنحو!!

واملتأخرون  فاعله،  َسمَّ  يحُ مل  ما  باب  النحو:  يف  يقولون  القدماء 
يقولون: باب املبني للمجهول.

األدب  من  نكتٌة  وهناك  شك،  بال  أفضل  القدماء  واصطالح 
لف ومل ينتبه هلا اخللف؛ وهي عندما نحُعرب فعاًل يف  الرفيع، انتبه هلا السَّ
هحُ اْسَتَمَع  ْل أحُوِحَي إيَِلَّ َأنَّ القرآن الكريم، مثل: أحُوحي، يف قوله تعاىل: }قحُ

ْرآًنا َعَجًبا{ ]سورة اجلن : 1[. ا َسِمْعنَا قحُ وا إِنَّ نِّ َفَقالحُ َن اجْلِ َنَفٌر مِّ

يحُوصف  املؤمن أن  قال مبني للمجهول؟! وهل يستسيغ  يحُ فهل 
اهلل تعاىل باملجهول؟! 

َسمَّ فاعله. لف، وقوهلم: باب ما مل يحُ هذا رِسُّ اصطالح السَّ

ومن ذلك ما استحدثه ابن هشام وتبعه فيه األزهري واآلثاري 
لفظ اجلاللة  تعاىل، كقوله يف  اهلل  إعراب األدب مع  من مصطلحات 
من قولنا: دعوتحُ اهلل: »منصوب عىل التعظيم«، بدال من »مفعول به«.

وقد خصص اآلثاري فصال من آخر ألفيته »كفاية الغالم« عقده 
إعراب  فيه عن مسائل وضوابط يف  الفصول«، حتدث  باسم: »خامتة 

األدب مع اهلل تعاىل، وذلك يف قوله - رمحه اهلل - :

األدْب ــرابحُ  إع الفصول:  خامتةحُ 
وجْب ما  بعضحُ  وهو  ــِه،  اإلل مع 

الطلْب بأفعال  مسؤول  فالرّب 
كـ)اغفْر لنا(، والعبدحُ باألمر انتِدب

التعليِم يف  اهلل(  )ســألــتحُ   : ويف 
التعظيِم( عىل  منصوٌب  تقولحُ 

بلعّلْ ـــْع  ووق هـــذا،  عــىل  فــقــْس 
األمْل تحُعَط  بعَسى  وحقْق  منه، 

لْم عحُ ــوٌب  ــل ــط وم ــٌب  ــال ط بــاهلل 
َعِلْم قد   : بمعنى  اهلل«  يعلمحُ  »قد 

التثنيْه ثم  التصغري  من  وامــنــْع 
التسميْه خرَي  والرتخيِم  واجلمِع 

التعجِب ــن  م لــفــظ  يف  ـــاع  وش
أيب معنًى  ويف  اهلل(،  ــرَم  أك )مــا 

إليْه اهنْض   ) )الكتابحُ قيل  وحيثام 
سيبويْه كتابحُ  ال  ريب،  كتابحُ 

www.alukah.net



180181

شـــاهـــدحُ يشء  بـــكـــل  ـــــه  ألن
) زائدحُ منه  احلــرفحُ  )ذا  تقْل:  وال 

ِصلْه أو  ملعنًى،  توكيٌد  هو  بــل: 
املــفــصــلــْه ـــه  ـــاتِ آي يف  ــِظ  ــف ــل ل

َرَوى عمن  ققْت  ححُ ملــعــاٍن  أو 
ِسوى ال  ملعنى،  بْل   : ونحوحُ كهْل، 

سقْط زاد  ــا  م ـــأنَّ  ب يــقــْل  ومـــْن 
الغلط عنيحُ  وذا  القول،  يف  أخطأ 

ــاِل ــه اإلم مــفــيــدِة  »أْن«  كمثل 
ـــاِلِ ـــث ــِة األم ــي ــاف ـــه ن ـــافِ وك

بـ«األخطِل مستشهدا  تكن  وال 
كـ«السموأِل« ــواه  س وال  فيه، 

الباِب ذا  عــن  النحاِة  وغــالــبحُ 
الصواِب عىل  فانححُ  غفلٍة،  يف 

ــاين ــعــدن ــْن بــلــغــة ال ــم ــْن ك ــك ت
ــرآِن ــق ـــي لــغــة ال ــــرَب، وْه أع

وجْب قد  قريٍش  عن  فيه  واألخــذحُ 
العرْب يف  بيٍت  أرشفحُ  ــم  ألهن

اكتفى ــِد  ق بقوهِلم  كمْن  فكْن 
وكــَفــى ــاىل،  ــع ت اهلل  وحــســبحُــنــا 

حكمة

هدهد كان سبًبا يف إسالم أمة ..

ونملة غرّيت مسار جيش ..

وغراب علم بني آدم الدفن .. 

وحوت آوى نبًيا .. 

وفيل رفض هدم الكعبة .. 

وكثري من الناس كاألنعام؛ بل أضل!

مقارنة

الشيخ عبدالعزيز الطريفي: ذم اجلهاد ألجل أخطاء املجاهدين 
اهلل  ورشيعة  تحُقّوم،  الفاعلني  أخطاء  املصلني،  ألخطاء  الصالة  كذم 

تحُعّظم.
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كلمات

عدد  وليس   .. وسلوكك  كالمك  هو  ثقافتك  عىل  الدليل   -
الكتب التي قرأهتا أو شهاداتك فقط!.

يف  اخلاصة  حلياهتم  الناس  مراقبة  من  يشتكون  الناس  بعض   -
الشبكة  عرب  تغريداهتم  يف  مكتوبة  حياهتم  تفاصيل  جتد  الذي  الوقت 

العنكبوتية.

من  نعاين  برش  أننا  حقيقة  تقبلنا  لو  لطًفا  أكثر  العامل  سيكون   -
زمن وتوقفنا عن حماولة التحول إىل مالئكة! نقص محُ

- قدياًم قالوا: أي شخص ترفعه .. »فوق قدره«! الشك أنه .. 
سيضعك »دون قدرك«.

- حني خيربك اآلخرون أنك تغريت! فاملعنى أنك توقفت عن 
عيش حياتك بطريقتهم التي يفضلوهنا.

- االستغفار؛ يمتص رحيق أوجاعنا و هيدينا االمل دون مقابل، 
استغفر اهلل العظيم!

رجل باأمة

رافق أحد هواة التصوير د. السميط - رمحه اهلل - يف جولة إىل 
قبيلة إفريقية معروف أهنا ال تتآلف مع البرش.

وعند وصولنا التقينا بأمري القبيلة قام املرتجم بدعوته اىل دخول 
االسالم مع قبيلته؛ ألنه الدين الصحيح  وسنتكفل برعاية القبيلة.

التي نسكن مل تنزل عليها  قال ال هتمنا رعايتكم، هذه األرض 
املطر منذ )7( سنوات .. إذا ربكم أنزل علينا مطر سندخل كلنا دينكم! 
توضأ د. السميط وواجه القبلة وكرب للصالة .. وبدأ يدعو اهلل 
بصوت مسموع اقشعر بدين وانتفض من الكالم الذي يكان خياطب 

به ربه تعاىل.
نزول  يف  دموعه  وهو  يردد  وكان  وسيده  عبد  بني  عميق  كالم 

»ريب الحترم هداية القبيلة بسبب ذنب عبد لك«.
شاركته الدموع واالحساس حتى انتهى.

ما إن توقفت دموعه فبدأ املطر بالنزول .. دخلت القبيلة أمجعها 
باالسالم.
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