
http://www.alukah.net/web/mawso3at
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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

www.alukah.net
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تقديــم
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مـقــدمــــة
احلمد هلل .. والصالة والسالم عىل 

خري األنبياء واملرسلني .. ثم أما بعد:

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

خري علينا وعىل املجتمع.

وإن أسأنا استعامهلا؛ فستكون رش علينا وعىل املجتمع.

Telegram( يف نرش  فاهلل اهلل باستغالل هذا الربنامج )التليقرام 
اخلري، ال يف نرش الرش، وتذكر أن اهلل يراك .. تذكر أن اهلل يراك.

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

فاللهم اكتب له القبول، وانفع به اجلميع.

www.alukah.net
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 الباب الأول:
 اآداب ي�شرية 

 ملحبي التقنية احلديثة
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التاأثري ال�شلبي لو�شائل التوا�شل الجتماعي 
ملخص بحث التأثري السلبي لوسائل التواصل االجتامعي )الواتس 

آب، والفيس بوك( عىل الشباب.
وما  له  ما  اإلعالم  حمور  عامن/  سلطنة  يف  مطبقة  بحثية  )دراسة 

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.

www.alukah.net
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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.

• االلتزام باملواثيق األخالقية اإلعالمية.
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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 
• اختبار صدق األداة.

• جمتمع الدراسة.

• جماالت الدراسة.

www.alukah.net
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• 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 هذه 
وإرسال  البعض،  بعضهم  أخبار  ومعرفة  بعضهم  عىل  للتعرف  املواقع 

رسائل وتلقي األخبار واملوضوعات وكل ما هو جديد يف 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 
التواصل االجتامعي  برامج  انتشار  الدراسة يف  الرشور، وتكمن مشكلة 
بشكل كبري، مما أثر عىل حياة الناس عموًما، سواء بشكل سلبي أو إجيايب.
إن أغلب البحوث والدراسات يف جمال اإلعالم ربام تتسم بالندرة 
واحدة،  وكتلة  عام  بشكل  اجلديد  اإلعالم  مع  وتتعاطى  العدد(  )قليلة 

لتتخصص ولو بشكل يسري يف أحد  الدراسة جاءت  فإن هذه  ومن هنا 
مواضيع اإلعالم اجلديد وبدوره أيًضا يفتح الباب أمام بحوث أكثر عمًقا 

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

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

األخرى اجلديدة واملتوفرة يف كافة األجهزة الذكية.
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أمهية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة من ناحيتني مها:

أوالً: األمهية العلمية:

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

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

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

بشكل خاص.

ثانًيا: األمهية العملية:

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

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

إجيابيًّا للمجتمع.
برامج  لسلبيات  للتصدي  املناسبة  احللول  بعض  اقرتاح  إمكانية 

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

ين والِقيم. والفيس بوك بشكل إجيايب، وخيدم املجتمع والدِّ

أهداف الدراسة:

املتنوعة  وأشكاله  الواسعة  وآفاقه  اجلديد  اإلعالم  عىل  التعرف 
وإجيابياته وسلبياته.

التعرف عىل برامج التواصل االجتامعي الفيس بوك والواتس آب 
وتأثرياهتام السلبية عىل الشباب يف عرص العوملة.

التعرف عىل مدى انتشار هذه الربامج يف أوساط الشباب بصورة 
مذهلة.

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

ومبادئنا الثابتة.

www.alukah.net
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نتائج الدراسة:

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

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

متوسًطا.
التساؤل الثاين: ما مدى تأثري برنامج الواتس آب عىل الشباب من 

الناحية الدينية ومن ناحية الثقافة والقيم؟
سكان  بني  شيوًعا  األكثر  آب«  »واتس  املحادثات  برنامج  أصبح 
الكرة األرضية واألفضل واألسهل استخداًما وتداوالً بني خمتلف الفئات 

العمرية التي تستخدم اهلواتف الذكية سواء كانوا ذكوًرا أو إناًثا.
اإلجيابيات  كل  وجلمعه  استعامله  وسهولة  تصميمه  متيز  نتيجة 
واهتامماته  ميوله  كانت  ما  ا  أيًّ إنسان  أي  يتمناها  التي  واإلمكانيات 

وختصصه، وكأي ابتكار جديد لفت واتس آب الناس إليه، لكن ما تفرد 
به هذا الربنامج عن غريه من الربامج أن الناس غري قادرة عىل االنفضاض 

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

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.

- 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.
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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.

التساؤل الثالث: ما مدى تأثري موقع الفيس بوك عىل الشباب 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.

التساؤل الرابع: ما التوصيات التي تسهم يف زيادة فاعلية استخدام 
برناجمي الواتس آب والفيس بوك االستخدام األمثل وبشكل إجيايب؟

النتائج التي توصلت إليها الدراسة تقرتح الباحثة بعض  يف ضوء 
الواتس  برناجمي  استخدام  فاعلية  زيادة  يف  تسهم  قد  التي  التوصيات 
تأثرياهتا  من  واحلد  إجيايب  وبشكل  األمثل  االستخدام  بوك  والفيس  آب 

السلبية، وهي:

توصيات )مقرتحات( الدراسة:

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

واملقروء.
- نرش الوعي لدى الشباب برضورة االستفادة من وسائل االتصال 

www.alukah.net
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طريق  عن  وكذلك  واملنشورات  املحارضات  طريق  عن  إجيايب  بشكل 
وسائل اإلعالم نفسها.

- تنمية اإلحساس بالدين والوطن واالنتامء؛ حتى يكون املتلقي ذا 
مناعة قوية أمام كل ما من شأنه أن جيرده من انتامئه وأصوله، أو خيدش يف 

عقيدته ودينه.
التواصل  وسائل  بعض  تلعبه  باتت  الذي  ال��دور  مالحظة   -
االجتامعي وتأثري بعضها السلبي الواضح عىل أفراد املجتمع وخاصة فئة 
الشباب، مع رضورة التعريف هبا ومعرفة إجيابياهتا وسلبياهتا وتوجيهها 
بام خيدم املجتمع ويعني عىل نرش ثقافته، ال تركها تبث ما يؤثر فيه سلًبا من 

خالل بث مواد غري متوافقة مع رشيعته، دون حسيب أو رقيب.
- توعية األرسة بأمهية الرتبية الدينية لألبناء وأمهية غرس الوازع 
اخلارجية  التوعيات  وكذلك  املحارضات  إقامة  طريق  عن  فيهم  الديني 
وعقائده  األخالقية،  مبادئه  اإلنسان  يف  ترسخ  الدينية  فالرتبية  لألرسة، 
زيغ  أو  انحراف،  كل  من  يصان  حتى  األخالقي؛  وتوجهه  اإلسالمية، 

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

أثناء استهالك واستقبال ما تنتجه هذه الوسائل.

- البحث عن الوجه املرشق يف هذه الوسائل من حيث االستخدام؛ 
أي: نوظفها فيام يعود عىل الشخص واألمة بالنفع يف مجيع اجلوانب، فقد 
اإلعالم  وسائل  بعض  أن  الرتبوية  الناحية  من  مثاًل  بية  الرتَّ علامء  أثبت 
الشفوي،  والتعبري  والكتابة،  القراءة  عىل  الطفل  قدرة  رْفع  إىل  تؤدي 
والقدرة عىل االستامع والرتكيز، وتعلم الثقافة العامة، والعلوم واللغات 
حل  عىل  املقدرة  تقوي  أهنا  كام  والرياضيات،  الفنية  والرتبية  األجنبية، 
وتطوير  االجتامعي،  التوافق  عىل  وتساعده  تواجهه،  التي  املشكالت 

هواياته ومواهبه، واستغالل وقت فراغه.
- أن يكون الشخص ذا حس نقدي، يميز بني الصالح والطالح؛ 
حتى ينخل األفكار التي يتلقاها ويمحصها، وال يكون عبًدا هلا للمعرفة، 
ما هو  يأخذ  يتمعن، ويتدبر، ويس؛ حتى  أن  دون متييز، بل جيب عليه 

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

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

بينة هبا، ما جيعله يلتزم هبا )الضبط الداخيل(.
- عدم منح الثقة بشكل مطلق للشاب أو الفتاة وبالذات يف املرحلة 
العمرية فئة الشباب والتي قد يستخدمها البعض منهم بشكل سلبي بل ال 
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بد من وضع حدود، فال رضر وال رضار.
الوقت  يغلب  أن  دون  توزيعه  وحسن  الوقت،  وتنظيم  التقنني   -
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 ينضم 
ويفيد  يفيدها  بام  القيام  إىل  إضافة  الفراغ  وقت  لقضاء  الشباب  إليها 

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

املحظورة.
- إرشاد وتوجيه الشباب حول قوانني االتصاالت يف السلطنة حتى 

يكونوا عىل بينه ومعرفة للعواقب التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
- عىل املربني أن يكونوا عىل اطالع كامل بام حتويه هواتف أبنائهم 
هذه  أمثال  بحْرب  املقصودين  أول  ألهنم  وأرقام؛  وصور  رسائل  من 
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.

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

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

بإذن اهلل - باقًيا.
ابتذال أو خالعة  فيها  التي  التحذير من إرسال الصور واملقاطع   -
وجمون، أو تتضمن كشًفا للعورات، أو هْتًكا ألستار العفيفات الغافالت، 
أو تندًرا ببعض الناس، فإن يف استقبال الصور واألفالم املحرمة ومقاطع 
الذين آمنوا؛  الفضائح والعورات وتناقلها ونرشها - إشاعة للفاحشة يف 
حُْم  نحُوا هلهَ ِذينهَ آمهَ ةحُ يِف الَّ اِحشهَ ِبُّونهَ أهَْن تهَِشيعهَ اْلفهَ ِذينهَ يحُ واهلل - تعاىل - يقول: )إِنَّ الَّ

( ]النور: 19[. ونهَ ْعلهَمحُ ْنتحُْم الهَ تهَ أهَ ْعلهَمحُ وهَ اهللَّحُ يهَ ِة وهَ اآْلِخرهَ ْنيهَا وهَ اٌب أهَلِيٌم يِف الدُّ ذهَ عهَ
- نكران عىل من أرسل لنا ما ال يليق، ونبني له الصواب؛ حتى ال 

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

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

ترسعه واندفاعه.
- إحاطة الرسائل بسياج من التعليامت املهمة؛ منها: مراعاة األدب، 
فينبغي أال تتضمن جترًيا لدولة أو شعب أو قبيلة أو شخص، وأال حتويهَ 
كلامت بذيئة، أو نكات سخيفة، أو رسومات قبيحة، أو صوًرا فاضحة، 

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

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

الظهرية وآخر الليل؛ ألهنا مواطن الراحة.

* * * *

 حتى تكوَن خدماُت ر�شائِل اجلوال هادفًة 
ل حمرمة اأو مزعجة! )1(

الربيد  مع  األمر  أولهَ  عانيتحُ  كام  عانيتهَ  لعلك  وانرش  شارك 
اإللكرتوين، وال سيام رسائله املزعجة، فقد كان أغلبحُها ال يدخل يف 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.
تقول:  التي  كتلك  املفيدة  غري  الرسائل  مع  الوقوف  غريض  وليس 
أرسل الرقم كذا إىل كذا لتصلك أمجلحُ أهداف الفريق الفالين مثاًل، فأدنى 
أما  الباطل،  هواه  خصمحُ  والعاقلحُ  فيه،  نفع  ال  ما  رشاءحُ  وأمثاهلا  هذه  يف  ما 
ها أكربحُ  جو هذه املواد التي ال فائدة فيها وكذلك مروجو املواد التي إثمحُ مروِّ
الفالنية،  باجلائزة  لتفوز  كذا  أرسل  املحرم:  الِقامر  كأصحاب  نفعها؛  من 
سديدًا،  قوالً  وليقولوا  اهلل  فليتقوا  وغريها.  اهلابطة،  املقاطع  أصحاب  أو 
ىص يف إمام مبني. هم، وكل يشء يحُ وليعلموا أن ما قدموه لألمة يحُكتب وآثارحُ
جواالت  رسائل  عىل  القائمني  إخويت  بعض  تنبيههَ  أحب  ولكني 
ها  يسبوهنا هادفة، إىل بعض اإلشكاالت يف تعاملهم، ربام أخرجت بعضحُ
، وربام  املصداقيةهَ ها  بعضحُ أفقدهتم  رسالتهَهم عن حد كوهنا رشعية، وربام 

)1(  مقال: أ/ إبراهيم األزرق - موقع األلوكة عىل الشبكة العنكبوتية.
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ها دون ذلك، وأقترص عىل ذكر مخسة مظاهر شائعة يف بعض هذه  كان أثرحُ
اخلدمات: 

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

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 
يتمل  ال  لكنه  ظاهر،  الفائدة  ومردود  راجحة  املصلحة  كانت  إذا  معها 

هذا التعامل إن كان مردود الفائدة ضعيًفا.
برسائلك،  الناس  إفادة  عىل  حترص  أن  الكريم  أخي  الواجب  إن 
وتذكر  فوائدك،  يف  طامعني  يبذلونه  ما  توازي  مادة  تقديم  يف  جتهد  وأن 

دائاًم: أنت داعية هادف، ولست جمرد مالك ملرشوع جتاري.
ر، تروجيحُها يشبه ترويجهَ  ثانًيا: بعض الرسائل الدعوية فيها نوع غرهَ
ولعله  معني،  ثمن  مقابل  منضبط  غري  بوصف  املوصوف  أو  املجهول 
يتهَ  قد جاءتك رسالة يومًا ما تقول: أرسل كذا إىل الرقم كذا لتشاهد كهَ

يتهَ مما تتوق نفوسحُ املسلمني لرؤيته، فيدفعحُك الفضول للدفع وأنت  وكهَ
ال تدري هل الصورة -موضوع الدعاية دعك من سائر اخلدمة- توازي 
كذا  أرسل  تقول:  التي  الرسائل  يف  هذا  مثل  وقل  ال،  أو  تدفع  ما  قيمة 
ليصلك مقطع، ثم اذكر ما شئت من عبارات الوصف غري املنضبط التي 
رج املوصوفهَ عن حد اجلهالة، وقد ينضاف إىل هذا جهلحُك باملبلغ  ال ختحُ
ِر سحبحُه منك إن أنت قد أرسلت، وليس هذا بالغرر اليسري فبعضحُ  املقرَّ
أو  الشهر  مدار  عىل  اخلدمةحُ  كانت  إذا  فكيف  مرتفعة،  تكلفتها  الرسائل 

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

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

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

أحدهَ  هذا  وكان  أطق،  فلم  حينًا  والتجاهل  التغافل  حاولتحُ  وقد 
أسباب طلبي من بعض الفضالء الذين يحُرشفون عىل خدمة مفيدة إلغاء 

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

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

التثبت يف النقول واألخبار وهذا مطلوب.
فهذه مالحظات مخس لعل التفطن إليها من قبل املرشفني عىل بث 

الرسائل اهلادفة من األمهية بمكان.
يراعي يف إرساله  يعتنوا برسائل من  فأن  أما وصيتي للمشرتكني: 
ما ذحُكر، وأن يقترصوا عىل املفيد منها بقدر احلاجة، ومما يسن التنبيه عليه 
الطالب  أهيا  لك  كان  فإن  املفيد،  تهَكرار  إىل  الغالب-  –يف  حاجة  ال  أنه 

أو إخوة فال حاجة ألن تشرتكوا مجيعًا يف نفس  أو عضو األرسة زمالء 
اخلدمة، ويسن أن تنسقوا توزيع االشرتاكات بينكم فيشرتك أحدكم يف 
يف  وتبادلوها  الفوائد  تدارسوا  ثم  أخرى،  خدمة  يف  وآخر  جوال  خدمة 
ته احلضارة  هَ اجتامعاتكم وملتقياتكم وال سيام مع إمكان االستفادة مما يهَرسَّ
بغري  مسموعة  أو  مرئية  لوسائط  ولو  تبادل  من  احلديث  اجليل  وأجهزة 

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

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

يعظم النفع هبا.
*****
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الباب الثاين
الر�شــــائل
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هم�شة ال�شباح
فوائد غض البرص:

1- امتثال ألمر اهلل الذي هو غاية سعادة العبد يف معاشه ومعاده.
2- يمنع من وصول أثر السهم املسموم الذي لعل فيه هالكه إىل قلبه.

3- أنه يورث القلب أنسا باهلل.
٤- يقوي القلب ويفرحه، كام أن إطالق البرص يضعفه ويزنه.

5- أنه يكسب القلب نوًرا كام أن إطالقه يكسبه ظلمة.
واملبطل،  املحق  بني  هبا  يميز  التي  الصادقة  الفراسة  يورث  ٦-أنه 

والصادق والكاذب.
٧- أنه يورث القلب ثباًتا وشجاعة وقوة، وجيمع اهلل له بني سلطان 

البصرية واحلجة وسلطان القدرة والقوة.
8- أنه يسد عىل الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة 

وينفذ معها إىل القلب.
وإطالق  هبا،  واالشتغال  مصاحله  يف  للتفكر  القلب  يفرغ  أنه   -9

البرص يشتت عليه.
)املصدر: من كالم ابن القيم - رمحه اهلل - بترصف(.
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عجبُت لأربع
يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي - رمحه اهلل - :

عجبُت ألربع يغفلون عن أربع:

1- عجبتحُ ملن ابتحُ�ىل )بغم(، كيف يغفل عن قول: زب ڱ ڱ ں    ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب.

واهلل يقول بعدها؛ زب ہ ہ ہ  ہ  ھ رب.

زب ٿ ٿ  يغفل عن قول:  ، كيف  )برّض(  ابتحُ�ىل  ملن  2- عجبتحُ 
ٹٹ ٹ ٹ رب.

واهلل يقول بعدها؛ زب ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ رب.

3- عجبتحُ ملن ابتحُ�ىل ) بخوٍف ( ، كيف يغفل عن قول: زب ىئ 
يئ جب حب رب.

واهلل يقول بعدها ؛زب ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب . 

قول:  عن  يغفل  كيف   ،  ) الناس  بمكِر   ( ابتحُ�ىل  ملن  عجبتحُ   -٤ 
زب ڈ ڈ ژ   ژڑ ڑ ک ک ک رب.

واهلل يقول بعدها؛ زب گ گ گ  گ ڳ رب.

هل تعلم؟
إحدامها  مطرقتني،  املنازل  أبواب  عىل  كان  العثامين  العهد  يف  أنه 

صغرية واألخرى كبرية.

ق الباب »امرأة«  فعندما يحُطرق الباب بالصغرية يحُفهم أن الذي يطرحُ
فكانت تذهب املرأة وتفتح الباب.

رجل  فيذهب  »رجل«  بالباب  أن  يفهم  بالكبرية  يحُطرق  وعندما 
البيت ويفتح الباب.

وكان يوضع عىل باب املنزل الذي فيه مريض باقة ورد محراء؛ ليعلم 
يصدرون  فال  املنزل  هذا  يف  مريض  بوجود  واملتجولون  والباعة  املارة 

أصوات عالية.

باألمس كنا أمًة عظيمة.

www.alukah.net



4243

ة الَعمل َنّة اأف�شل من َكثرْ موافقة ال�ُشّ
ا  دهَ جهَ يهَا، ثم وهَ لَّ امهَ ثم صهَ يمَّ لني اللذين تهَ جحُ ة الرَّ ملا رواه أبو داود يف قصَّ
أ وأعاد،  ا اآلخر فتوضَّ الة، وأمَّ ِعِد الصَّ مها فلم يحُ ا أحدحُ املاءهَ يف الوقت، فأمَّ
 ،» نَّةهَ ْبتهَ السُّ ِعْد : »أهَصهَ ؛ فقال للذي مل يحُ ِدما عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخرباه اخلربهَ قهَ فهَ

تني«. رَّ وقال للذي أعاد : »لك األْجرحُ مهَ

تني. فإِن قال قائل: أحُعيد ألنالهَ األهَْجرهَ مرَّ

تني، بل تكون مبتدًعا،  نَّة، فليس لك األهَْجرحُ مرَّ قلنا: إِذا علمت بالسُّ
نَّة، فهو  تني« مل يْعلهَم بالسُّ والذي أعاد وقال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »لك األهَْجرحُ مرَّ

جمتهد فصار له أجر العملني: األول، والثاين.

نَّة  ا وهي أن موافقة السُّ ومن هذا احلديث يتبنيَّ لنا فائدة مهّمة جدًّ
مل. ْثرة العهَ أفضل من كهَ

الة بعد أذان الفجر، وقبل اإِلقامة غري  مثاًل تكثري النَّوافل من الصَّ
مرشوع؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يفعل ذلك.

كوع  نَّة الفجر بالقراءة والرُّ كعتي سحُ وكذلك لو أراد أحد أن يحُطيل رهَ
عاء فيه،  دُّ الدُّ رهَ جود، لكونه وقتًا فاضاًل � بني األذان واإِلقامة � ال يحُ والسُّ

كعتني. فِّف هاتني الرَّ واب؛ ألن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كان خيحُ قلنا: خالفتهَ الصَّ

ات خْلفهَ املقام بعد الطَّواف،  عهَ كهَ ع بأربع رهَ وكذا لو أراد أحد أن يتطوَّ

كعتني خْلفهَ املقام بعد الطَّواف. قلنا: هذا خطأ؛ ألنه  أو أراد أن يحُطيل الرَّ
كعتني. ام، وال يزيد عىل الرَّ فهحُ ملسو هيلع هللا ىلص كان خيفِّ

انظر الرشح املمتع للعالمة العثيمني - رمحه اهلل تعاىل - : )ج1- 
ص ٤0٦( ط دار ابن اجلوزي.
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حديث عظيم
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أتاين الليلة آت من ريب، قال يا حممد أتدري 
فيم خيتصم املأل األعىل؟ يف الدرجات والكفارات، أما الدرجات: فنقل 
الربد(  )أي:شدة  السربات  يف  الوضوء  وإسباغ  اجلامعات،  إىل  األقدام 
من  وكان  بخري  ومات  بخري  عاش  عليهن  حافظ  ومن  الصالة  وانتظار 
إذا  لبيك وسعديك. فقال:  يا حممد، قلت:  أمه، قال:  ذنوبه كيوم ولدته 
صليت قل اللهم إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني 
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غري مفتون، قال:والدرجات إفشاء 
الرتمذي،  رواه  نيام«  والناس  بالليل  والصالة  الطعام  وإطعام  السالم 

وصححه األلباين.

ما اأف�شل .. ؟
قيل ما أفضل القلوب؟

قالوا: قلب ال يغيب عنه الصدق.

وقيل ما أفضل الناس؟

قالوا: شخص ال ينساك ألنه يبك يف اهلل.

وما أفضل األيام؟

قالوا: يوم يمر بك بال ذنب.

وما هو أفضل إهداء؟

قالوا: دعاء يرفع لك وأنت ال تعلم.

 ، طحُْولحُ ًرا بِاخْلهَرْيِ يهَ مهَ عحُ ، وهَ ْولحُ زحُ ٍة ال تهَ ادهَ عهَ ْم سهَ كحُ لهَ ظِْيمحُ يِلهَ وهَ فأْسالحُ اهللهَّهَ اْلعهَ
ٌة. ْغِفرهَ مهَ ٌك وهَ بهَارهَ ِرْزقا محُ وهَ

www.alukah.net
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ما هي نيتك واأنت تقراأ القراآن؟
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى« 

رواه البخاري.

اهلل  ريض   - الصحابة  وكان  العلامء،  جتارة  هي  النيات   جتارة 
عنهم - جتار نيات بمعنى أهنم كانوا يعملون العمل الواحد ويضعون له 
الصاحلني:  قال أحد  فقد  نية.  نيات كثرية حتى يصل هلم أجر عىل كل 

»النية أبلغ من العمل«.

وهذه بعض النيات التي يمكن لك أن تضعها أمامك ويف ذاكرتك 
وأنت تقرأ القرآن.

)1( شفاعة القرآن.

القيامِة«  يومهَ  للعبِد  عاِن  يشفهَ والقرآنحُ  يامحُ  »الصِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  يقول 
حسنه األلباين.

؛ فإنه يأيت يومهَ القيامِة شفيًعا ألصحابِه،  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرؤوا القرآنهَ
ام  كأهنَّ القيامِة  يومهَ  يأتياِن  ام  فإهنَّ  ، عمرانهَ وآلهَ  البقرةهَ  اويِن:  الزْهرهَ اقرؤوا 
عن  اِن  اجَّ هَ حتحُ  ، افَّ ��وهَ صهَ طهَرْيٍ  من  اِن  فِْرقهَ ام  كأهنَّ أو  غيايتاِن،  أو  تاِن  غاممهَ
وال  حرسٌة،  ها  وتْركحُ بركٌة،  ها  أْخذهَ فإنَّ  البقرِة؛  سورةهَ  اقرؤوا  أصحاهِبام، 

« صححه األلباين. ها البطهَلهَةحُ تستطيعحُ

)2( جتارة لزيادة احلسنات:

ڳ   ڳ  گ  گ   گ  گ    ک  زب  وتعاىل:  تبارك  اهلل  يقول 
ڳ ڳ  ڱ رب ]يونس: 58[.

احتساب األجر؛ فكل حرف بحسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا.

اجعل لنفسك ختمتني: ختمة رسيعة لزيادة احلسنات، وختمة تدبر 
وإن تكن آيات قليلة كل يوم للتدبر.

)3( نجاة من النار:

ِعل القرآنحُ يف إهاٍب، ثمَّ أحُلقي يف النَّاِر؛ ما  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو جحُ
احرتق« حسنه األلباين.

)4( عامرة القلب: 

القرآِن  من  يشٌء  جوفِه  يف  ليس  الذي  »إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
كالبيِت اخْلهَِرِب« رواه الرتمذي.

)5( رفع الدرجات يف اجلنة:

اقرْأ وارقهَ ورتِّْل كام  القرآِن:  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يقالحُ لصاحِب 
كنتهَ ترتلحُ يف الدنيا، فإنَّ منزلتهَك عندهَ آخِر آيٍة تقرأحُ هبا« رواه الرتمذي.
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)6( العالج:

ے  ھ  ھھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب  تعاىل:  قال 
ے ۓ   ۓ رب ]اإلرساء: 82[.

يقول ابن القيم - رمحه اهلل - : )إعراض القلوب عن القرآن وعدم 
اعتقاد فيه أنه شفاء والعدول عنه إىل األدوية التي ركبها بني آدم؛ حال بينه 

وبني الشفاء(.

)7( طمأنينة القلب:

يقول اهلل تعاىل: زب ىت يت    جث مث ىث رب]الرعد: 28[.

)8( حياة القلب:

فيك  يؤثر  مل  إذا  األرض،  ربيع  الغيث  أن  كام  املؤمن  ربيع  القرآن 
القرآن فقلبك ميت.

يف  القرآن  زرع  ماذا  القرآن  محلة  »يا  يقول:  دينار  بن  مالك  كان 
قلوبكم؟«.

هم�شة امل�شاء
حليته  ل  ْضهَ ختهَ حتى  حمرابه  يف  يبكي   - عنه  اهلل  ريض   - عيل  كان 
ي غريي، قد طلَّقتحُك ثالًثا، ال رجعة  بالدموع، وكان يقول: »يا دنيا غرِّ

فيها!«.

من فوائد احلجاب » 1 «
األعراض  حلفظ  رشعية  حراسة  فاحلجاب  العرض:  حفظ   -1

ودفع أسباب الريبة والفتنة والفساد.

للمؤمنني  القلوب  إىل طهارة  داعية  القلوب: احلجاب  2- طهارة 
تعاىل:  الباري  وصدق  احلرمات  وتعظيم  بالتقوى  وعامرهتا   واملؤمنات 

زب ې ى ى ائ رب ]األحزاب: 53[.

األخالق  مكارم  توقري  إىل  داعية  احلجاب  األخالق:  مكارم   -3
التلوث  من  املساوئ  وحجب  والغرية،  واحلياء  واالحتشام،  العفة  من 

بالشائنات؛ كالتبذل والتهتك والسفالة والفساد.

www.alukah.net
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ال�شبب املبا�شر لل�شرطان
وأخرًيا .. تم اكتشاف سبب مرض الرسطان »البالسيتك«.

هذه هي املادة التي ينبغي أن ترسل إىل أي شخص مهم يف حياتك.

)جون  مستشفى  من  الرسطان  مرض  مسببات  اكتشافات  آخر 
هوبكنز( يف الواليات املتحدة: 

1. ال تضع أي حاويات أو أواين بالستيكية يف امليكروويف.

2. ال تضع أي قنينة ماء بالستيك يف الفريزر.

3. ال تضع أي مأكوالت ملفوفة بالبالستيك يف امليكروويف. 

التي  الكيميائية  )الديوكسني(  مادة  عىل  البالستيك  مادة  حتتوي 
تسبب مرض الرسطان، خاصة رسطان الثدي!!.

جتمدون  ال  خطري،  بشكل  اجلسم  خاليا  تسمم  ماده  الديوكسني 
القناين البالستيكية التي حتتوي عىل املاء أو أي سوائل أخرى ألن ذلك 
من شأنه أن يرر مادة )الديوكسني( السامة من البالستيك وبالتايل ختتلط 

باملاء أو السائل املثلج ومن ثم نرشهبا وتسبب لنا الرسطان.

مؤخًرا .. قام الدكتور/ )ادوارد فوجيموتو( من مستشفى كاسل 
بعمل مقابله تلفازية قام فيها برشح هذه املخاطر الصحية.

يف  األكل  بتسخني  نقوم  ال  أن  جيب  أننا  ادوارد:  الدكتور  قال 
يتوي  الذي  الطعام  وخاصة  بالستيكية؛  أواين  باستخدام  امليكروويف 

عىل الدهون.

وقال: إن وجود الدهن حتت درجة حرارة عاليه يرر )الديوكسني( 
اجلسم.  خاليا  إىل  النهاية  يف  ويتجه  الطعام  مع  ليختلط  البالستيك  من 
عوًضا عن ذلك أوىص باستعامل أواين زجاجيه ك�)البايركس( أو أواين 

من السرياميك لتسخني الطعام.

الورق ليس سيئ؛ ولكن ال تعلم مم يتكون، لذلك من األفضل 
استعامل الزجاج.

وذكر الدكتور؛ بأنه قبل وقت قصري قامت بعض مطاعم الوجبات 
الرسيعة بالتخيل عن احلاويات الرغوية أو املصنوعة من الفلني واستبدلوها 

بالورق وكان أحد أسباب هذا التخيل هو )الديوكسني(.

لتغطية  النايلون  )الشفاف  البالستيكية  اللفائف  أن  إىل  أشار  كام 
تغطية  إذا ت  فقط  تكون خطره  الساران؛  مثل  الطعام(  للف  أو  األواين 
ستذيب  احلرارة  ألن  باملايكروويف  الطعام  طهي  ثم  هبا  لفه  أو  الطعام 
الطعام  مع  السموم  هذه  ختتلط  وبالتايل  بالبالستيك  املوجودة  السموم 

املكشوف.

من األفضل تغطية الطعام بالورق بدال من البالستيك.
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مقتطفـات رائعـة
* رحيل األشياء اجلميلة هي مهسة يسرية تعلمك أن اهلل سيختار 

لك األفضل دائاًم، وسيؤجرك عىل فقداهنا؛ فقط تعلم الصرب.

* أن تكرب بالعمر هو يشء إجباري؛ أما أن تكرب بالعقل فهو يشء 
اختياري.

* إذا كنا سنقابل اإلساءة باإلساءة، فمتى ستنتهي اإلساءة؟ زب ۓ 
ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ رب ]الشورى:٤0[.

يف  لنفسها  تدعي  أن  تنسى  قد  التي  الوحيدة  اإلنسانة  هي  األم   *
صالهتا؛ ألهنا تكون مشغولة بالدعاء ألبنائها.

* البعض إذا صار لغريهم مصيبه تشمتوا وقالوا: عقاب من ريب. 
وإذا صار هلم يشء قالوا: عني ما صلت عىل النبي.

* اثنان قد هيتمون بأدق تفاصيلك: شديد احلب، وشديد احلقد.

الفرن؛  حرارة  متسها  حني  إال  الزكية  الكعك  رائحة  تفوح  ال   *
كذلك أحالمنا لن تنضج ما مل متسها قسوة التجارب.

* رغم كل املاء العذب الذي تصبه السمآء يف البحر؛ إال أنه يبقى 
ماحلًا فال ترهق نفسك .. البعض صعب أن يتغريون مهام حاولت.

حياته،  انطلقت  أحشائها  بني  األوىل  امرأتني:  الرجل  حياة  يف   *
والثانية بني يديه ألقت حياهتا .. فرًبا باألوىل، ورفًقا بالثانية.

* كلام أحسنت نيتك .. أحسن اهلل حالك. وكلام متنيت اخلري لغريك 
.. جائك اخلري من حيث ال حتتسب.

* السعادة التي خيبئها اهلل لنا، تندس دائاًم بني طيات حزن عِميق أو 
كربة شديدة ال تتطلب عناء بحث، بقدر ثقة وصرب مجيل.

والبعض  وأسلوبه.  بنضجه  يفاجئك  سنه  صغر  رغم  البعض   *
اآلخر رغم كرب سنه يناقشك فيصدمك بصغر عقله.

* العفو عند املقدرة .. أسلوب ال يستطيعه البعض، وال يستحقه 
البعض اآلخر.

* احضنوا من حتبون، اسكبوا عليهم من مجيل الكالم، ما يغرقون 
ح؛ فسيأيت يوم تتمنوا لو يعودون. ّد الفرهَ به حهَ

ورضبتهم  اللسان،  وليس  العقل  سالحهم  أشخاص:  يعجبني   *
القاضية الصمت وليس كثرة الكالم.

* ال يدري املرء إن نام من الذي سيوقظه؛ أهله أم امللكني لسؤاله 
يتة السوء. .. ف�اللهم أحسن خامتتنا، وأرصف عنا مهَ

* آل تستهني بلحظة استغفار: ولو لثانيتني، فال تعلم كم من اخلري 
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سرتزق، وكم ِمن بالء سوف يرفع عنك .. استغفر اهلل.

* العقول تؤثر وتتأثر ببعضها؛ فاحرص عىل خمالطة أهل العقول 
الراجحة، الناضجة، اإلجيابية، املتفائلة.

لكن  الندى؛  قطرات  من  أنقى  نوايانا  تكون  األحيان  بعض  يف   *
تتلوث بظنون اآلخرين. )املصدر: منقول(.

من اخرتاعات الإمام الألباين العلمية
مجع وترتيب/ أيب معاوية مازن بن عبد الرمحن البحصيل البريويت.

 )1٧1٧( عدد:   - الدعوة  )جملة  مراد  رضا  حممود  األستاذ  قال 
شعبان 1٤20ه�(:

»وإىل جانب مترس الشيخ يف العلوم الرشعية، فقد حذق يف علوم 
دنيوية؛ كتصليح الساعات، وتصميم األجهزة.

املياه  لتسخني  جهاًزا  فأراين  بيته  سطح  إىل  مرة  يب  صعد  فقد   -1
بحرارة الشمس صممه بنفسه، وهو عبارة عن صندوق مسطح أشبه ما 
يكون بعلبة الكربيت - وليس بحجمها طبًعا - مطلية بالقار يمر فيها املاء 
البارد، فيمتص القار حرارة الشمس فرتتفع حرارة املاء فيندفع يصب إىل 
الساخن  باملاء  البيت  منافع  يمد  الذي  الرئيس  األنبوب  يف  ليصب  أعىل 

يظل املاء يتفظ بحرارته مهام بردت حارة اجلو.

2- كام صمم مزولة ملعرفة أوقات الصالة.

لنفسه  صممها  التي  الرافعة  هو  الزائر؛  انتباه  يلفت  ما  ولكن   -3
العلوي، حيث كان يشق عىل  الطابق  الطابق األريض حتى  لتحمله من 
الشيخ صعود الدرج لضخامة حجمه، وهي عبارة عن قاعدة يقف عليها 
يرفعها كابل معدين بواسطة حمرك يشبه )الدينمو( فإذا ضغط زر ارتفعت 
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القاعدة إىل أعىل أو أسفل حسب مكان القاعدة(!« ا.ه�.

 :)19 )ص  عرفته(  كام  )األلباين  كتابه:  يف  هادي  عصام  قال   -٤
واهللِ يا شيخنا إنك لبارع وذكي حتى يف الصناعات، وال أدّل عىل ذلك 
يضع  شيخنا  كان  دّوار  وهو   - كتبك  فيه  تضع  الذي  )الدّوار(  هذا  من 
عليه الكتب املهمة والتي يحُكثِر من تناوهلا مثل »هتذيب الكامل« و »هتذيب 
التهذيب« و »تاريخ البخاري« و »اجلرح والتعديل« وغري ذلك من كتب 
الرتاجم - ، فام كان من شيخنا إالّ أن قال يل: » يا أستاذ، لإلنصاف هذا 
ليس من ابتكاري، فقد رأيته عند الشيخ أمحد شاكر، لكن بحجم أصغر، 

وأنا كرّبته«.

يعلم  أن  منّي  سنًّا  أكرب  هو  وملن  بل  ملثيل  كيف  اهلل  حفظك  فتأّمل 
يسع  مل  ذلك  ومع  شاكر،  أمحد  الشيخ  من  الدّوار  فكرة  أخذ  شيخنا  أن 
من  الدوار  أن  معتقدًا  أبقى  األمر حتى ال  أبان يل  بل  السكوت،  شيخنا 

أفكاره.ا.ه�.

توّلد  التي  القابلة  بعمل  يدري  كان   - اهلل  رمحه   - الشيخ  إن  بل؛ 
النساء، فقد وّلد زوجته بنفسه وأنجبت ابنه حممًدا، كام ذكر عصام هادي 

عنه يف كتابه )األلباين كام عرفته( )ص 10٤(. ا.ه�.

ومن اخرتاعات اإلمام أيًضا؛ ما ذكره أبو خالد السلمي فقال: من 
تلك النوادر:

السامرائي(  )ف��اروق  الدكتور/  الفاضل  الشيخ  به  حدثني  ما 
وهو  )سابًقا(  الريموك  جامعة  الرشيعة  بكلية  الفقه  أصول  قسم  رئيس 
بيته،  يف  الشيخ  يزور  وكان  األلباين،  الشيخ  بأهل  عائلية  صالت  له  ممن 
وزاره الشيخ يف بيته كذلك، حدثني أن الشيخ كان يريب يف بيته أنواعا من 
الطيور كالبط والدجاج واحلامم يأكل منها - رمحه اهلل -  هو وأهل بيته، 
وقد احتاج الشيخ وأهله إىل السفر للعمرة ملدة أسبوعني، فصنع الشيخ 
الرباعة مؤقًتا ومربجمًا بحيث  بيده ومن تصميمه جهاًزا يف غاية  األلباين 
إنه يف ساعة حمددة يومًيا يفرغ يف كل قفص أنواعا معينة وكمية حمددة من 
احلبوب لكل نوع من الطري، وكذلك يف أوقات حمددة يومًيا يصب هذا 
اجلهاز كميات من املاء يف آنية الطيور، فسافر الشيخ ورجع والطيور عىل 

ما يرام تأكل وترشب يف األوقات املحددة!.

بنفسه  صنع  قد  الشيخ  أن  من  واحد  غري  به  حدثني  ما  وكذلك 
مصعًدا داخلًيا وتوىل

تصميمه وتنفيذه بيده وكان يستعمله يف منزله للصعود من الطابق 
السفيل إىل الطابق العلوي. ا.ه�.

دروس  األلباين،  »اإلمام  كتابه  يف  السدحان  العزيز  عبد  د.  وقال 
منزل  يف  كان  للنرش(:  التوحيد  دار  ط.   /111 )ص  وعرب«  ومواقف 
مرًتا،  عرشين  قرابة  رشفته  عن  بعد  يحُ الطيور  مكان  وكان  طيوٌر،  األلباين 
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وقد وضع ماسورة - أنبوب نقل السوائل - طرفها عند رشفته وهنايتها يف 
مكان الطيور، فكان يضع احلب يف رأس املاسورة فينزل إىل الطيور، وإذا 
أكل شيًئا من احلّب أو اللوز وما شاكله جعل ما بقي من فضالته يف رأس 

املاسورة لينزل إىل الطيور ا.ه� .

التوحيد  دار  ط.   /111 )ص  السدحان  العزيز  عبد   . د  وقال 
للنرش(: كان يف منزله يف عاّمن شجرة تني، وكان يأخذ ثمر التني منها وهو 
جالٌس يف رشفة املنزل، وذلك عن طريق عصا طويلة من ابتكاره، وذلك 
أنه جعل العصا مقّسمة متداخلة بحيث يتحّكم يف طوهلا وقرصها حسب 
اختياره، ووضع يف هنايتها كأًسا مدّببة حاّدة، بحيث يسقط فيها التني إذا 

مّسه برأس تلك العصا ا.ه�. )املصدر: منقول(.

ِميَمة حكم النَّ
كبائر  من  وهي  واإلمجاع،  نة،  والسُّ الكتاب،  يف  مة  حمرَّ ة  النَِّميمهَ

الذنوب.

قال تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ ٿ رب ]اهلمزة: 1[.

م( متفق عليه. وقال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ال يدخل اجلنة نهَامَّ

وقال ابن باز - رمحه اهلل - : )هي من الكبائر ومن أسباب البغضاء 
والشحناء بني املسلمني، فالواجب احلذر منها( ]٧٤92[ »فتاوى نور عىل 

الدرب البن باز« مجع: حممد الشويعر )125/1٤(.

ة من كبائر الذنوب، وهي  وقال ابن عثيمني -  رمحه اهلل - : )النَِّميمهَ
سبٌب لعذاب القرب، ومن أسباب حرمان دخول اجلنة( ]٧٤93[ »جمموع 

فتاوى ورسائل بن عثيمني« مجع وترتيب: فهد السليامن )9/52٤(.
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من فوائد احلجاب » ٢ «
عالمة عىل العفيفات: احلجاب عالمة رشعية عىل احلرا ئر العفيفات 
تعاىل:  قال   ... الشك  الريبة و  يف عفتهن و رشفهن و بعدهن عن دنس 

ُيْؤَذْيَن{ ]األحزاب: 59[. ُيْعَرْفَن َفال  َأْدَنى َأن  }َذلَِك 

وصالح الظاهر دليل عىل صالح الباطن وإن العفاف تاج املرأة، و 
ما رفرفت العفة عىل داًرا إال أكسبتها اهلناء.

َقْد  آَدَم  َبنِي  احلجاب للمرأة ساتر وهذا من التقوى. قال تعاىل: }َيا 
َخْيٌ  َذلَِك  التَّْقَوَى  َولَِباُس  َوِريًشا  َسْوَءاتُِكْم  ُيَواِري  لَِباًسا  َعَلْيُكْم  َأنَزْلنَا 

ُروَن{ ]األعراف: 2٦[. كَّ ُهْم َيذَّ َذلَِك ِمْن آَياِت اللهِّ َلَعلَّ

م�شلمة بن عبدامللك
يارصون  للمسلمني  جيش  رأس  عىل  عبدامللك  بن  مسلمة  كان 
قلعة عظيمة للروم، ولكن القلعة استعصت عىل جيش املسلمني الرتفاع 
أسوارها وإلغالق مجيع املنافذ إليها، األمر الذي رجح كفة جنود الروم، 
فازداد تعب واهناك جنود  املسلمني من أعالها،  يقذفون جيش  فأخذوا 

املسلمني.

ختفى  أنه  إذ  مستحيلة،  بفكرة  املسلمني  جنود  أحد  قام  الليل  ويف 
استطاع  حتى  وينقب  فيه  ينقب  وظل  القلعة  باب  وصل  أن  إىل  بمفرده 
رب أحًدا، وعند الغد تأهب املسلمون  دث به نقًبا ثم رجع دون أن خيحُ أن يحُ
فتدافع  الباب  بفتح  وقام  النقب  من  البطل  فدخل هذا  للقتال كعادهتم، 
الروم  إال حلظات حتى سمع  القلعة وما هي  أسوار  املسلمون وتسلقوا 
فتحقق  قلعتهم وداخل ساحتها  أسوار  املسلمني عىل  تكبريات  أصوات 

هلم النرص.

وبعد املعركة مجع القائد مسلمة بن عبدامللك اجليش، ونادى بأعىل 
ن أحدث النقب يف باب القلعة فليخرج لنحُكافئه. صوته : مهَ

فلم خيرج أحد!

فعاد وقاهلا مرة أخرى، من أحدث النقب فليخرج ..
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فلم خيرج أحد!

ثم وقف من الغد وأعاد ما قاله باألمس ..

فلم خيرج أحد!

ويف اليوم الثالث، وقف وقال: أقسمتحُ عىل من أحدث النقب أن 
يأتيني أي وقت يشاء من ليل أو هنار.

وعند حلول الليل والقائد جيلس يف خيمته، دخل عليه رجٌل ملثم، 
فقال مسلمة: هل أنت صاحب النقب؟

فقال الرجل: إنَّ صاحب النقب يريد أن يرب قسم أمريه ولكن لديه 
ثالثة رشوط حتى يلبيهَ الطلب.

فقال مسلمة: وما هي؟

قال الرجل: أْن ال تسأل عن اسمه، وال أن يكشف عن وجهه، وال 
أن تأمر له بعطاء.

فقال مسلمة: له ما طلب.

مرسًعا  أدراجه  عاد  ثم  النقب،  صاحب  أنا  الرجل:  قال  عندها 
واختفى بني خيام اجليش!

فوقف مسلمه والدموع ختوض يف عينيه فقال: }ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل 
َوَما  َينَْتظُِر  َمْن  َوِمنُْهْم  َنْحَبُه  َقَض  َمْن  َفِمنُْهْم  َعَلْيِه  اللََّ  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا 

ُلوا َتْبِدياًل{ ]األحزاب: 23[. َبدَّ

! إْن مل يكن هللِ فعلك خالًصا .. فكّل بن�اٍء قد بنْيتهَ .. خ�رابحُ

مع  احرشين  »اللهم  سجوده:  يف  يقول  ذلك  بعد  مسلمة  فكان 
صاحب النقب، اللهم احرشين مع صاحب النقب«.

اجعلوا بينكم وبني اهلل خبيئةحُ عمٍل صالح تنفعكم يوم تبىل الرسائر. 
)املصدر: منقول(.
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قالوا يف التقوى
، حتى يتقيه من  - قال أبو الدرداء: )متام التقوى أن يتقي اهللهَ العبدحُ
مثقال ذرة، وحتى يرتك بعض ما يرى أنه حالل، خشية أن يكون حراًما، 
حجاًبا بينه وبني احلرام( ]39٧8[ رواه ابن املبارك يف )الزهد: 19/2(، 
دمشق:  )تاريخ  يف  عساكر  وابن   ،)212/1 )احللية:  يف  نعيم  وأبو 

 .)1٦0/٤٧

من  كثرًيا  تركوا  حتى  باملتقني؛  التقوى  )مازالت  احلسن:  وقال   -
احلالل خمافة احلرام(.

وي  تَّقى. ورحُ - وقال الثوري: )إنام سموا املتقني؛ ألهنم اتقوا ما ال يحُ
عن ابن عمر قال: إين ألحبُّ أن أدع بيني وبني احلرام سرتة من احلالل ال 

أخرقها(.

للرجل احلالل؛ حتى جيعل  - وقال ميمون بن مهران: )ال يسلم 
بينه وبني احلرام حاجًزا من احلالل(.

حتى  اإليامن؛  حقيقة  عبد  يصيب  )ال  عيينة:  بن  سفيان  وقال   -
تشابه  وما  اإلثم  يدع  وحتى  احلالل،  من  حاجًزا  احلرام  وبني  بينه  جيعل 

منه( ]39٧9[ )فتح الباري البن رجب: 205/1(.

- وقال إبراهيم بن أدهم: )الورع ترك كلِّ شبهة، وترك ما ال يعنيك 

هو ترك الفضالت(.

وقال  اهلل.  سوى  ما  كلِّ  عن  ع  يتورَّ أن  )الورع  الشبيل:  وقال   -
إسحاق بن خلف: الورع يف املنطق أشدُّ منه يف الذهب والفضة، والزهد 
يف الرياسة أشدُّ منه يف الذهب والفضة؛ ألهنام يبذالن يف طلب الرياسة(.

- وقال أبو سليامن الداراين: )الورع أول الزهد، كام أنَّ القناعة أول 
الرضا(.

غري  من  العلم  حدِّ  عىل  الوقوف  )الورع  معاذ:  بن  ييى  وقال   -
الباطن،  الظاهر، وورع يف  تأويل(. وقال: )الورع عىل وجهني: ورع يف 
فورع الظاهر أن ال يتحرك إال هلل، وورع الباطن هو أن ال تحُدخل قلبك 
سواه(. وقال: )من مل ينظر يف الدقيق من الورع؛ مل يصل إىل اجلليل من 

العطاء(.

- وقيل: )الورع اخلروج من الشهوات، وترك السيئات(.

القيامة  يف  جلَّ   - نظره  أو   - ورعه  الدنيا  يف  دقَّ  )من  وقيل:   -
خطره(.

اخلروج من كلِّ شبهة، وحماسبة  )الورع  عبيد:  بن  يونس  - وقال 
النفس يف كلِّ طرفة عني(.

يف  حاك  ما  الورع،  من  أسهل  رأيت  )ما  الثوري:  سفيان  وقال   -

www.alukah.net



6667

نفسك فاتركه(.

منه  والصايف  فيه،  اهلل  يحُعىصهَ  الذي ال  )احلالل هو  وقال سهل:   -
الدين؟  له: ما مالك  فقال  فيه، وسأل احلسن غالًما،  ينسى اهلل  الذي ال 

قال: الورع. قال: فام آفته؟ قال: الطمع. فعجب احلسن منه(.

مثقال من  ألف  الورع، خرٌي من  من  ذرٍة  )مثقال  احلسن:  وقال   -
الصوم والصالة(.

�شالمة القلب
- قال: عثامن - ريض اهلل عنه - : )ما أرسَّ أحد رسيرة إال أظهرها 
اهلل - عز وجل - عىل صفحات وجهه وفلتات لسانه( ]53٤3[ )اآلداب 

الرشعية؛ البن مفلح: 1/13٦(.

: )دخل عىل أيب دجانة  - وقال زيد بن أسلم - ريض اهلل عنه - 
فقال:  يتهلل؟  لوجهك  ما  له:  فقيل  يتهلل،  وجهه  وكان  مريض،  وهو 
اثنتني: كنت ال أتكلم فيام ال يعنيني،  ما من عمل يشء أوثق عندي من 
يف  سعد  ابن  رواه   ]53٤٤[ سلياًم(  للمسلمني  قلبي  فكان  األخرى  أما 
)الطبقات الكربى - 55٧/3(، وابن أيب الدنيا يف )الصمت: ص 95(.

من  واحلقد  احلقد،  نتائج  من  )احلسد  اهليتمي:  حجر  ابن  وقال   -
نتائج الغضب( ]53٤5[ )الزواجر عن اقرتاف الكبائر: 83/1(.

قلبه  يف  الرش  أضمر  ومن   ، الرشِّ أصل  )احلقد  حاتم:  أبو  وقال   -
)روضة   ]53٤٦[ الندم(  وثمرته  الغيظ،  نامؤه  مذاقه،  ا  مرًّ نباًتا  له  أنبت 

العقالء: ص 13٤(.

قلبه.  داء دوي. ويقال: من كثر حقده، دوي  احلقد  يقال:  و)كان 
عقد  لك  ينتظم  احلقد،  عقد  حلَّ  ويقال:   . رشٍّ كلِّ  مفتاح  احلقد  ويقال: 
الود. ويقال: احلقود واحلسود ال يسودان( ]53٤٧[ )اللطائف والظرائف 

للثعالبي: ص 1٤0(.
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حكمة
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهلل - : »إذا وجد العبد تقصريا 
يف حق القرابة واألهل واألوالد واجلريان واإلخوان؛ فعليه بالدعاء هلم 

واالستغفار«. )املصدر: جمموع الفتاوى(.

ل�ص يف بيت مالك بن دينار
يشء  عن  فبحث   - اهلل  رمحه   - دينار  بن  مالك  بيت  لص  دخل 
يرسقه فلم جيد ثم نظر فإذا باملك يصيل عندها سّلم مالك ونظر إىل اللص 
فقال: جئت تسأل عن متاع الدنيا فلم جتد فهل لك يف اآلخرة من متاع؟ 
فاستجاب اللص وجلس وهو يتعجب من الرجل! فبدأ مالك يعظ فيه 
حتى بكى وذهبا معًا إىل الصالة ويف املسجد تعجب الناس من أمرمها: 
فقال هلم: جاء  مالًكا  أيعقل هذا؟!! »فسألوا  »أكرب عامل مع أكرب لص.. 

ليرسقنا فرسقنا قلبه. 

)الكلمة الطيبة مفتاح القلوب( ما سمي القلب قلًبا إال لكثرة تقلبه 
.. فيا اهلل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل دينك.

الإنفاق يف �شبيل اهلل
َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسنًا  َقْرًضا  اللََّ  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  }َمْن  تعاىل:  قال 

َأْضَعاًفا َكثَِيًة َواللَُّ َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن{ ]البقرة: 2٤5[.

قال احلسن: عجًبا لك يا ابن آدم، تنفق يف شهواتك إرساًفا وبداًرا، 
وتبخل يف مرضاة ربك بدرهم.

تقنع..لقد  وما  أعطاك  وكم   .. تسمع  وما  موالك  ن��اداك  كم 
وما  سبعامئة  تنبت  اجلنة  أن  وضمن   .. جتمع  لك  فام  مالك  استقرضت 

تزرع!!.

َحبٍَّة  َكَمَثِل  اللهِّ  َسبِيِل  يِف  ْم  َأْمَواَلُ ُينِفُقوَن  الَِّذيَن  َثُل  }مَّ تعاىل:  قال 
َواللهُّ  َيَشاُء  ملَِن  ُيَضاِعُف  َواللهُّ  َحبٍَّة  َئُة  مِّ ُسنُبَلٍة  ُكلِّ  يِف  َسنَابَِل  َسْبَع  َأنَبَتْت 

َواِسٌع َعلِيٌم{ ]البقرة: 2٦1[.
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طاوو�ص واحلجاج
يقول طاووس بن كيسان وهو تلميذ بن عباس واحد رواة البخاري 
ومسلم يقول: دخلت احلرم ألعتمر قال: فلام أديت العمرة جلست عند 
البيت فإذا بجلبت  الناس واىل  املقام بعد أن صليت ركعتني فالتفت إىل 
يقول  يوسف  بن  احلجاج  فإذا  فالتفت  والسيوف  والسالح  الناس 
طاووس فلام رأيت احلراب جلست يف مكاين فبينام أنا جالس إذا برجل 
من أهل املدينة فقري زاهد عابد أقبل فطاف بالبيت ثم جاء ليصيل ركعتني 
فتعلق ثوبه بحربة من حراب جنود احلجاج فوقعت احلربة عىل احلجاج 
فاستوقفه احلجاج وقال له: من أنت؟ قال مسلم. قال من أين أنت؟ قال: 
من اليمن. قال: كيف أخي عندكم؟ - وكان أخوة أمرًيا عىل اليمن - قال 
الرجل: تركته بدنًيا بطينًا. قال احلجاج: ما سألتك عن صحته لكن عن 
عدله؟ قال تركته غشوًما ظلوًما. قال احلجاج: أما أتدري أنه أخي. قال 

الرجل: فمن أنت؟ قال: أنا احلجاج بن يوسف. 

قال الرجل أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي باهلل؟ قال طاووس: 
فام بقيت يف رأيس شعرة إال قامت: قال فرتكه احلجاج.

زب ڀ ٺ   ٺٺ ٺ   ٿ ٿ رب  اهلل  .. ألنه توكل عىل  ملاذا 
]يوسف:٦٤[.

اإن مل جتدوين يف اجلنة بينكم فا�شاألوا عني
ذكر اإلمام ابن اجلوزي عن احلسن البرصي ما ينتفع به املؤمن من 
صديق مؤمن يكون له شفيعا يوم القيامة فيقول: إن أهل اجلنة إذا دخلوا 
فإهنم  الدنيا  يف  خري  عىل  معهم  كانوا  الذين  أصحاهبم  جيدوا  ومل  اجلنة 
يسائلون عنهم رب العزة ويقولون: »يارب لنا إخوان كانوا يصلون معنا 

ويصومون معنا مل نرهم«.

فيقول اهلل جل وعال: اذهبوا للنار وأخرجوا من كان يف قلبه مثقال 
ذرة من إيامن.

األصدقاء  من  )استكثروا   :  - اهلل  رمحه   - البرصي  احلسن  وقال 
املؤمنني فإن هلم شفاعة يوم القيامة(.

قال ابن اجلوزي - رمحه اهلل - : إن مل جتدوين يف اجلنة بينكم فاسألوا 
عني فقولوا: يا ربنا عبدك فالن كان يذكرنا بك !!! ثم بكى رمحه اهلل رمحة 

واسعة.

فاسألوا  بينكم  جتدوين  ومل   .. اجلنة  اهلل  أدخلكم  إن  أسألكم:  وأنا 
خري  رفقة  نسألك  إننا  اللهم   .. واحدة  ملرة  ولو  باهلل  ذكرتكم  لعيل  عني 

تعيننا عىل طاعتك .. سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب.

وقد جاء يف سنن ابن ماجه: عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول 
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا خلص اهلل املؤمنني من النار وأمنوا فام جمادلة أحدكم لصاحبه 
يف احلق يكون له يف الدنيا أشد جمادلة من املؤمنني لرهبم يف إخواهنم الذين 
معنا ويصومون  يصلون  كانوا  إخواننا  ربنا  يقولون:  قال:  النار،  أدخلوا 
معنا ويجون معنا، فأدخلتهم النار. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم 
من  فمنهم  صورهم  النار  تأكل  ال  بصورهم  فيعرفوهنم  فيأتوهنم  منهم 
أخذته النار إىل أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إىل كعبيه فيخرجوهنم. 
فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول: أخرجوا من كان يف قلبه 
وزن دينار من اإليامن ثم من كان يف قلبه وزن نصف دينار ثم من كان يف 

قلبه مثقال حبة من خردل.

مثقال  يظلم  ال  الل  }إن  أبو سعيد فمن مل يصدق هذا فليقرأ:  قال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤِت من لدنه أجرا عظيام{ ]النساء: ٤0[.

 السطر األخري:مصاحبة األخيار رمحة.

العدد:  األسبوعية«  »عكاظ  خياط  عمر  عبداهلل  مقال:  )املصدر:   
.)٤282(

احذر هذه القنوات
وزوجاته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هنار  ليل  تسب  التي  بالقنوات  قائمة  هذه 
االستقبال  جهاز  من  حذفها  جًدا  مهم  الكرام؛  وصحابته  الطاهرات 

)الرسيفر( .. وهذه قائمة القنوات:

البيت  أهل   - الزهراء   - املعارف   - األنوار   - أنوار   - املنار    -
العامل -   - املهدي   - الدعاء   - الغدير   - اإليامن  فورتني -  الكوثر -   -
الفيحاء - الثقلني - األوحد - الفرات - بالدي - العراقية - املسار - 
هدهد   - لألطفال  طه   - اإليرانية  األفالم   - كربالء   - آفاق   - الفرقان 

لألطفال - امليادين.

للعلم إذا حذفتها فهم يعرفون؛ حيث يشاهدون أن نسبة الرتددات 
الكثري  القناة  التي استقبلها املشاهدون تقلصت ونقصت، وبذلك خترس 

من اإلعالنات وتغلق - بإذن اهلل - !.

www.alukah.net
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اأخطاء �شائعة بني النا�ص
 للعالمة الفقيه ابن عثيمني »رمحه اهلل«

1- تقبيل املصحف.

أنه بدعة،  قال الشيخ حممد بن عثيمني - رمحه اهلل - : )الصحيح 
وأنه ينهى عن ذلك، ألن التقبيل بغري ما ورد به النص عىل وجه التعبد به 

بدعة ينهى عنها...(.

2- قول صدق الل العظيم بعد قراءة القرآن.

اهلل  القائل »صدق  )قول   :  - اهلل  زيد - رمحه  أبو  بكر  الشيخ  قال 
العظيم« قول مطلق، فتقييده بزمان أو مكان أو حال من األحوال ال بد له 
من دليل، إذ األذكار املقيدة ال تكون إال بدليل، وعليه فإن التزام هذا بعد 
قراءة القرآن ال دليل عليه، فيكون غري مرشوع، والتعبد بام ال يرشع من 

البدع، فالتزامها واحلال هذه بدعة(.

3- قولم عن احلجر حجر إسامعيل: 

قال الشيخ حممد بن عثيمني - رمحه اهلل - : )وهبذه املناسبة أود أن 
أنبه أن كثرًيا من الناس يطلقون عىل هذا احلجر »حجر إسامعيل« واحلقيقة 
أن إسامعيل ال يعلم به، وأنه ليس حجر له، إنام هذا احلجر حصل حني 
إبراهيم،  الكعبة عىل قواعد  بناء  أرادوا  النفقة عىل قريش، حني  قهَرصت 
فحطموا منها هذا اجلزء، وحجروه هبذا اجلدار، وليس إلسامعيل فيه أي 

علم أو أي عمل(.

4- كتابة »ص، صلع« اختصاًرا لـ )ملسو هيلع هللا ىلص(:

قال الشيخ حممد بن عثيمني - رمحه اهلل - : )وال ريب أن الرمز أو 
النحث يفوت عىل اإلنسان أجر الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فال ينبغي للمؤمن 

أن يرم نفسه الثواب واألجر ملجرد أن يرسع يف إهناء ما كتبه(.

5- صالة املريض باإلصبع عند العجز.

)وأما اإلشارة باإلصبع كام يفعله بعض املرىض فليس بصحيح وال 
أعلم له أصاًل من الكتاب والسنة وال من أقوال السلف(.

6- قضاء الصالة الفائتة يف وقتها من الغد.

الصلوات ال يصلوهنا إال يف  يفوهتم عدد من  الذين  الناس  بعض 
أوقاهتا من الغد، وهذا خطأ واضح، والواجب عىل أولئك أن يصلوا ما 
فاهتم من الصلوات فور تذكرهم هلا، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )من نام عن صالة 

أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(.

7- مسح الوجه بعد الدعاء:

وقال الشيخ حممد بن عثيمني - رمحه اهلل - : )واألقرب أنه ليس 
بسنة، ألن األحاديث الواردة يف هذا ضعيفة(.
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اأحاديث من كتاب: بلوغ املرام
َباُب الُوُضوِء:

»إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  عن 
م من منامه فليهَْستهَنْثِْر ثالًثا، فإن الشيطان يبيتحُ عىل خيشومه«  كحُ استيقظ أحدحُ

متفق عليه.

أهم الفوائد واألحكام:

»إذا  البخاري:  ولفظ  مسلم،  لفظ  وهذا  عليه  متفق  احلديث   /1
ملا  تقييد  وفيه  احلديث  فليستنثر...«  فتوضأ  منامه  من  أحدكم  استيقظ 

أطلق يف رواية مسلم.

2/ قوله: » من منامه« يشمل نوم الليل والنهاره، وكل منام بعده 
يقظة، وقوله: »يبيت« خصص ذلك بالليل ألن البيتوتة تكون بالليل ومن 

أدركه الليل فقد بات، فيقال: بات يف الليل، وظل يف النهار.

3/ قوله: )فليستنثر( أي: ليحُخرج املاء من أنفه بعد استنشاقه، وهذا 
أمر باالستنشاق أيًضا؛ ألنه ال يكون استنثار إال بعد استنشاق وهذا من 
العلم يعربون عن كل  أكثر أهل  ابن عبدالرب أن  الكالم، وذكر  اختصار 

من االستنشاق واالستنثار بأحدمها ألهنام متداخالن واملراد منهام واحد.

شيطان  أن  املراد:  خيشومه«  عىل  يبيت  الشيطان  »فإن  قوله:   /٤
اجلن يمكث لياًل يف األنف أو أعىل األنف.

5/ يف احلديث مرشوعية االستنثار ملن استيقظ من نوم الليل ولو 
مل يتوضأ، قال الشوكاين: )وقع االتفاق عىل عدم وجوب االستنثار عند 
ع؛ ألنه يذهب ما يلصق  االستيقاظ، ومل يذهب إىل وجوبه أحد، وإنام رشحُ
بمجرى النفس من األوساخ وينظفه فيكون سبًبا لنشاط القارئ، وطرد 

الشيطان(.

مرات وذلك جيزئه وعىل  يستنثر ثالث  فإنه  الوضوء  أراد  إذا   /٦
مل رواية البخاري املقيدة ملا أحُطلق. ذلك حتحُ

االنتثار،  وجوب  عدم  عىل  اإلمج��اع  وغريه  النووي  نقل   /٧
]املضمضة  تركهام  لو  املتوضئ  أن  يف  اختالًفا  أعلم  )مل  الشافعي:  وقال 
واالستنشاق[ عامًدا أو ناسًيا وصىل؛ مل يحُعد (، وتعقب ذلك ابن حجر، 

واحلق أن هناك من أوجب االستنثار من السلف.

8/ يف احلديث داللة عىل وجوب االستنثار للمستيقظ إذا توضأ، 
ومما يدل عىل وجوبه يف كل وضوء أيًضا؛ حديث أيب هريرة يف الصحيحني 
مرفوًعا: »إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ثم لينتثر«. ويف لفظ ملسلم: 

»فليستنشق بمنخريه من املاء«.

خاصة  االستنشاق  إجياب  به:  نقول  )والذي  املنذر:  ابن  قال   /9
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دون املضمضة ؛ لثبوت األخبار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر باالستنشاق، وال 
نعلم يف يشء من األخبار أنه أمر باملضمضة(.

10/ يف احلديث اعتبار التثليث يف كثري من األحكام الرشعية.

سن تعليم النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث قرن احلكم بعلته؛ ليطمأن  11/ وفيه: ححُ
املكلف ويعلم كامل الرشيعة ولينشط للعمل وليتمكن من إحلاق غريه به 

مما يشرتك يف علته. )10-11 ابن عثيمني(.

* لطائف وُملح:

- قوله: )استنثر( يفهم منه املبالغة يف النثر، وأصل األلف والسني يف 
الفعل أهنا للطلب لكن قد تأيت لغري الطلب كام يف قوله تعاىل: }واستغنى 

اهلل{ يعني: استغنى غنى كاماًل. )صالح آل الشيخ(.

- الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ولكل إنسان قرين، و وقد 
مكنه اهلل من التشكل واملكث يف أماكن ضيقة فليتحصن اإلنسان ويتعوذ 

باهلل منه.

- أورد البخاري هذا احلديث يف باب : )صفة إبليس وجنوده(!! 
وهذا فيه فائدة وهي: أن احلديث قد جتده يف غري موضوعه الظاهر. واهلل 

أعلم )منقول(. 

كالم جميل لالأ�شتاذة/ اأناهيد ال�شمريي
إن كنِت من عّشاق النجاة، ومن هواة الوصول .. إن كنِت تبحثني 

عن جنِة األرض، إن كنِت تبحثني عن األمان ..

سيقبل علينا شهر رمضان، شهر العتق والغفران!

وها نحن نقرتب شديد االقرتاب من هذا الشهر املبارك ..

ونحن عىل أمل أن نصل إليه بقلوبنا وأبداننا ..

وقد زدنا إيامًنا .. )فمن فقه املرء أن يعلم أيف زيادة هو أم نقصان( 
كام قال أبو الدرداء .. أي: يف زيادة أو نقصان من جهة اإليامن ..

ونحن نفكر يف الزيادة والنقصان من جهة الدنيا!

فنعيش يف دوامة ... تأيت اإلجازة؛ ماذا سنفعل يف اإلجازة؟!

يأيت الدوام؛ ماذا سنفعل يف الدوام؟!

وما بني اإلجازة والدوام ضاع اإليامن! فلامذا ضاع اإليامن؟!

هل هو من اهتامماتك؟! هل هو من األمور التي ختططني لزيادهتا؟!

ال بد أن تفتيش قبل رمضان عن اإليامن داخل قلبك .. 

تستعدين  كيف  األيام،  هذه  يف  اهتامماتك  أهم  من  يكون  وأن 
لرمضان؟! فبامذا ستستعدين لرمضان؟!!
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احلقيقة أننا نستعد لرمضان بكل يشء يشغل عن رمضان!!

بد  .. ال  نقصان  وليس  بزيادة  منه  برمضان، ونخرج  ننتفع  ولكي 
أن يكون استعدادك لرمضان »باإليامن« .. ولزيادة اإليامن ثالث أسباب 

رئيسية:

1- التدبر.

2- التفكر.

3- األعامل الصاحلة.

تركيزنا  فسيكون  معدودة،  أيام  إال  رمضان  لقدوم  يبق  مل  وألنه 
وينقص  بالطاعة  يزيد  )اإليامن  ألن  الصاحلة؛  واألعامل  العبادات  عىل 

باملعصية(. فلم يضيق الوقت وأنت تستعدين ملوسم فاضل؟

ابدئي أوالً ب�: عبادة ]التوبة[ وهذه العبادة حتتاج منك إىل »عملية 
تفتيش« !تفتشني فيها عن ذنوبك وأخطائك، ألننا خمدوعون بأنفسنا!

وهذه اخلدعة هلا صورتان:

الذنب  هو  ويشعر  معني،  ذنب  عىل  عينه  املرء  يضع  أن  إما   -1
الوحيد عنده، فكل تركيزه عىل هذا الذنب .. فلام يقال له: تب .. يتوجه 

إىل هذا الذنب فقط ويتوب منه .. 

وهذا نوع من اخلداع! ألن هذا هو الذنب البارز، ووراءه كمية من 

الذنوب!  وخصوًصا ما يتعلق بأمراض القلوب!.

2- وإما أن يقال له: تب .. يبدأ يفكر من ماذا أتوب؟!! فهذا ما 
مشاعره جتاه نفسه؟!

إما أنه يشعر بأنه ليس مذنًبا .. أو أنه من كثرة ذنوبه مات إحساسه 
بالذنب الذي يرتكبه .. وكالمها مشكلة!

فاضل  موسم  عىل  قادمة  وأنِت  االستغفار[  من  ]اإلكثار  ثانًيا: 
اهلجي باالستغفار .. استغفري كثرًيا يف كل وقت تستطيعينه؛ ألن املواسم 
الفاضلة اغتنامها توفيق .. والذي يمنعك عن التوفيق املعايص والذنوب.

فصارت  اصمت(!  أو  خرًيًا  )قل  غائبة؛  عبادة  سنستعمل  ثالًثا: 
العبادة هي الصمت .. خالل األيام القادمة حاسبي نفسك عىل قاعدة )قل 
خرًيا أو اصمت( .. خصوًصا مع إجازة الصيف، ومع كثرة االحتكاك 
ألسنتنا  مطلقني  أنفسنا  نجد  واالجتامعات؛  الزيارات  وكثرة  باآلخرين، 
ومشغولون   .. يعنينا  ال  فيام  نتكلم   .. نعلق   .. نسمع  إطالًقا!  وأسامعنا 
بحال فالن وعالن .. وبرسعة يلتقط أحدنا املوقف، ويعلق عليه، لكي 

يسبق اجلميع!!.

ويف النهاية؛ ستجدين نفسك إما تقولني رًشا، وإما تقولني لغًوا .. 
الكلمة  فإن مل تستطيعي أن تقويل خرًيا »فاصمتي« فأنِت ال تدرين هذه 

التي خترج منك كيف ترتد عىل قلبك فتسلبه اإليامن!.

www.alukah.net
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ويف احلديث: )وما يدريك لعله تكلم فيام ال يعنيه( فال تنطقي إال 
بخري.

وكونِك حتبسني نفسك عن أن تقويل ما يف قلبك، أو ما يف خاطرك، 
هذا أمر ال تتعرضني له يوًما أو يومني.

هذا أمر تتعرضني له كثرًيا .. فهذا من جهاد النفس الذي تؤجرين 
عليه.

أكثر يشء  ما  أنِت  للنفس[  ]ترويض  فيها  بعبادات  تقومني  رابًعا: 
تشعرين أن نفسِك ال تطاوعِك فيه؟!

قيام الليل؟! ابذيل جهدك أن تقومي.

اإلنفاق؟! ابذيل جهدك أن خترجي نفسك من الشح.

حني تقطر الأحرف دًما
إبراهيم بن حممد احلقيل

ثم  أمًلا،  الكلامت  تعترص  حني  هكذا:  املقالة  هذه  عنوان  كتبت 
مسحتها؛ ألن أحرفها نزفت دًما غزيًرا عىل ما جرى يف البيضا وبانياس 
سوريا،  أنحاء  ومجيع  ودوما،  ودرعا  ومحاة  ومحص  عرطوس  وجديدة 
ولن يتاج أحد يف زمننا هذا إىل أن يحُرشح له حديث النبي عليه الصالة 
والسالم: »يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة إىل قصعتها« 
فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل، ولينزعن اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن اهلل 
يف قلوبكم الوهن« ، فقال قائل: يا رسول اهلل، وما الوهن؟ قال: »حب 

الدنيا، وكراهية املوت« .

عليه فقط لفهم هذا احلديث، واالستغناء عن املطوالت يف رشحه: 
مشارق  يف  املسلمني  واقع  إىل  نظره  بإزاء  السورية  املذابح  إىل  ينظر  أن 
نساؤهم،  وتغتصب  ويعذبون  يحُذبحون  فإخواهنم  ومغارهبا؛  األرض 
وينحر أطفاهلم، وفضائياهتم ترقص وتغني، ومالعبهم متتلئ باملشجعني، 
وتعج بأهازجيهم، واسرتاحاهتم وبرارهيم مملوءة باملتنزهني، ومل يتغري يشء 
من واقع حياهتم. وحتى نكون صادقني مع أنفسنا فلينظر كل واحد منا 
ماذا تغري فيه وهو يرى املذابح كل يوم، ويسمع االستغاثات كل ساعة؟! 
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يوم،  كل  يذبل  إلخوانه  ومحاسه  شيئا،  شيئا  يموت  إحساسه  أن  سوى 
وينرصف إىل مهومه الدنية، وينسى فروض اإلخوة اإليامنية، وينتظر دوره 

يف املذابح الباطنية الصليبية.

ماذا عسى الواحد منا أن يلقى اهلل تعاىل به وهو يعلم أن أمنية الطفل 
السوري قد باتت تنحرص يف أن يحُرمى برصاصة يف رأسه تستخرج روحه 
برسعة ليفارق هذا العذاب الشديد، أو ينحر بسكني حادة حتى ال يطول 
عذابه، وقد قاهلا طفل سوري جلالده: مشان اهلل عمو سن السكني مشان 

ما أتعذب كام تعذب أخي.

مبني-  عدو  -وهي  إرسائيل  بدك  نفرح  حني  أملا  الكلامت  تعترص 
ملواقع الصواريخ السورية؛ لئال يمطر هبا النظام النصريي أهل السنة يف 
املحافظات السورية، ونحن نعلم أن إرسائيل إنام فعلت ذلك لئال تصل 
الصواريخ إىل أيدي املقاومة فتشكل خطرا عىل إرسائيل، فنفرح بتدمري 
قتلون به  ما قد يكون غدا بأيدي املسلمني من سالح فتاك ألن املسلمني يحُ

اآلن، وتدك به مدهنم وقراهم.

املقاطع  عرشات  اليوتيوب  عىل  نشاهد  حني  أملا  الكلامت  تعترص 
النصرييون  وينحرهم  موثقون  السنة  أهل  من  وشباب  أطفال  وفيها 
والروافض نحر األنعام، وحني نشاهد أطفاال رضع أحرقت أجسادهم 

ومزقتها.

النصريية  كالب  من  جمموعة  نشاهد  حني  أملا  الكلامت  تعترص 
يستفردون بامرأة سنية حمجبة فيرضبوهنا رضب غرائب اإلبل، وجيلدوهنا 

بسياطهم، ويركلوهنا بأرجلهم وهي مقرفصة تتأمل وال تتكلم.

نحرة  نصف  سني  رقبة  النصريي  ينحر  حني  أملا  الكلامت  تعترص 
أن  يريد  ويموت،  صوته  ينقطع  حتى  وينزف  ويرصخ  يتلوى  ويرتكه 

يستمتع بعذابه ورصاخه.

تعترص الكلامت أملا حني نرى امرأة متد يدها من حتت األنقاض التي 
دكتها الصواريخ النصريية تريد من خيرجها، فيجلس بجوارها أخوها ال 
تيبس  حتى  جالس  وهو  بيدها  يمسك  أنه  إال  األنقاض  إزالة  عىل  يقدر 

يدها يف يده وهو ال يتحرك من عجزه ويأسه.

السوريات  الفتيات  من  مجلة  أن  نعلم  حني  أملا  الكلامت  تعترص 
لتهدم  ويفجروها  فيها  هن  التي  السجون  يقصفوا  أن  املقاومة  يناشدن 
عليهن ويمتن قبل أن يرضهبن املخاض بأوالد ال يعلمن من آباؤهم من 

كثرة من اغتصبوهن من النصرييني.

تعترص الكلامت أملا حني قرأنا سؤاال لفتيات حمارصات يف البيضا 
قبل دخول  أنفسهن  يقتلن  أن  بإمكاهنن  كان  إن  اإلسالم  يستفتني علامء 
النصريية عليهن واغتصاهبن، وهل يعد ذلك انتحارا. وقبل أكثر من سنة 
سأل نساء أخريات أجيوز هلن إجهاض أجنتهن من جراء االغتصاب.. 

www.alukah.net
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كانوا  إن  احلمل  منع  بحبوب  املسلمني  يطالبن  منهن  نساء  ورصخت 
عاجزين عن محايتهن.

كأين بمن بقي يف قلوهبم حياة منا يتمنون أهنم ما عاشوا تلك احلقبة 
من الزمن ويرددون قول ابن األثري ملا رأى جرائم الترت يف املسلمني وراء 
بقيت عدة سنني معرضا عن ذكر هذه احلادثة استعظاما هلا،  لقد  النهر: 
كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجال وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه 
أن يكتب نعي اإلسالم واملسلمني؟ ومن الذي هيون عليه ذكر ذلك؟ فيا 
ليت أمي مل تلدين، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. )الكامل 

يف التاريخ:10/ 333، دار الكتاب العريب(.

القلوب  الطربي يف أحداث سنة تسعني ومئتني قصة تقطع  وذكر 
القرامطة، ودنسوا عرضها الرشيف؛  أذهلا  المرأة هاشمية قرشية شامية 
حكتها امرأة أدخلت عليها لتوليدها وهي يف عسكر القرامطة، فسألتها: 
من والد هذا الصبي؟ فقالت: إين امرأة هاشمية ...وإن هؤالء القوم أتونا 
فذبحوا أيب وأمي وإخويت وأهيل مجيعا، ثم أخذين رئيسهم فأقمت عنده 
مخسة أيام، ثم أخرجني فدفعني إىل أصحابه فقال: طهروها، فأرادوا قتيل 
خذها،  فقال:  يل،  هبها  فقال:  قواده،  من  رجل  يديه  بني  وكان  فبكيت، 
سيوفهم  فسلوا  أصحابه  من  قيام  أنفس  ثالثة  بحرضته  وكان  فأخذين 
قتيل  قتلناها، وأرادوا  إلينا وإال  تدفعها  أن  إما  إليك،  وقالوا: ال نسلمها 

وضجوا، فدعاهم رئيسهم القرمطي وسأهلم عن خربهم، فخربوه فقال: 
أدري  ما  أربعتهم، واهلل  مقيمة معهم  فأنا  فأخذوين  أربعتكم  لكم  تكون 

ممن هو هذا الولد منهم. )تاريخ الطربي: 101/10، دار الرتاث(.

هذه القصة وقعت يف بالد الشام قبل أحد عرش قرنا ونصف قرن، 
عىل أيدي أجداد النصرييني، حني أذلوا كرام القرشيني، وهي اآلن تقع يف 
بالد الشام، يف بيوت كريمة كثرية، قتل رجاهلا وأطفاهلا، ودنست أعراض 

نسائها، أفال تعترص الكلامت أملا وهي تدون ذلك؟!

لقد بات اجلهاد حمرم دوليا وإقليميا، ومحاية املسلمني املضطهدين 
جريمة يرمى صاحبها بتهمة اإلرهاب، ونجدة املنكوبني ال بد أن تكون 
وتالعبات،  حتيز  من  فيها  ما  مع  العربية  وأخواهتا  الدولية  املنظامت  عرب 

ومن يتجاوزها فهو عرضة للمساءلة واجلزاء.

بل حتى جمرد التعاطف مع املسلمني الذي يذبحون عدوه سذاجة 
عاطفية ال تليق بالعقالء، لقد غدا شعورنا بمصاب إخواننا مستكثر علينا، 
ونالم عليه، ونعاب به؛ ألنه بعيد عن الكياسة والسياسة.. واملطلوب منا 
وعذاهبم  مذابحهم  إىل  فننظر  وبالهة،  برودة  أكثر  ونكون  نصمت  أن 
إلنقاذهم،  إجيايب  موقف  أي  نتخذ  ال  وأن  يعنينا،  ال  األمر  كأن  بصمت 
وإال فنحن معرضون للدخول يف دائرة اإلرهاب الدويل التي رسمها لنا 

الصليبيون والصهاينة وقبلناها حتى رصنا أشد محاسة هلا منهم.
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تعترص الكلامت أملا حني نرى انضامم الروافض للنصريين عالنية 
من العراق وإيران وحزب الشيطان، وحتت سمع وبرص املجتمع الدويل 
إىل سوريا..ثم  اإلرهابيني  تسلل  األكرب يف  أحد يرك ساكنا، مههم  وال 
نت  سحُ ما  الذي  الطاغويت  الدويل  املجتمع  هذا  مبادرات  عىل  نعول  نحن 
قوانينه وأنظمته وال أحُنشئت منظامته املتعددة إال إلذالل املسلمني وتسليط 
األمم األخرى عليهم ورعاية مذابحهم، ولننظر إىل مواقفهم من مذابح 
لنعلم  للمسلمني  والصهاينة  والصليبيني  واهلندوس  والبوذيني  املجوس 
ويسوغ  املمكنة،  الطرق  بكل  وإيذائهم  املسلمني  لذبح  ع  يرشِّ جمتمع  أنه 
الدويل  املجتمع  أكذوبة  نصدق  ذلك  كل  ومع  املتعددة،  باحلجج  ذلك 
االعتداء،  ورد  العاملي،  والسلم  األمن  إلرساء  وضع  إنام  وأنه  بمنظامته 

وإنصاف املظلومني.

قاتل اهلل السياسة وآثارها املخزية.. وقاتل اهلل تعاىل قلوبا ليس فيها 
عواطف حليوانات تقتل عبثا وإفسادا، ثم قاتل اهلل تعاىل قلوبا ليس فيها 
عواطف لكفار يقتلون ظلام وعدوانا، ثم قاتل اهلل تعاىل قلوبا ال تتعاطف 
مع قتل مسلمني يشهدون شهادة احلق، ثم قاتل اهلل تعاىل قلوبا ال تتعاطف 
مع نساء مؤمنات تغتصب، وأطفال يذبحون يقطعون ويرقون. وما حال 
الدول اإلسالمية إال حال من ينتظر دوره يف املحرقة الباطنية، أفال تعترص 

الكلامت أملا، وتنزف األحرف دما عىل واقعنا املخزي؟!

يا أمة اإلسالم، يا خري أمة أخرجت للناس : أدركوا إخوانكم يف 
تعاىل،  اهلل  عقوبة  بكم  تنزل  أن  قبل  سوريا  يف  إخوانكم  أنقذوا  الشام.. 
وقبل أن يصل املد الباطني إىل دياركم، ولنعلم أن ابن األثري حني كتب 
مقطوعته السابقة التي متنى فيها أنه مل يولد وكان نسيا منسيا، إنام كتبها قبل 
أن يصل الترت إىل بغداد؛ ألنه مات قبل ذلك بست وعرشين سنة، ولكن 
فأهنوا  بغداد  إىل  الترت  أوصل  آنذاك  املنكوبني  املسلمني عن نرصة  ختاذل 
األثري  ابن  أدركه  لو  ما  العراق  يف  باملسلمني  وفعلوا  العباسية،  اخلالفة 
النصدع قلبه، وليكن إحساس كل واحد منا بمصاب إخوانه كام لو كان 
هو املسئول عن ذلك وحده؛ فإن اهلل تعاىل سائله يوم القيامة ماذا فعل؟ 

وماذا قدم؟ ولن يسأله عن غريه.

اللهم أيقظ قلوبنا من الرقدة، ونبهها من الغفلة، وارفع عن إخواننا 
الكربة آمني. )ليلة الثالثاء 1٤3٤/٦/2٧ه�(.

www.alukah.net
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تغريدات
هذه تغريدات أوردها الشيخ/ حممد اخلضريي، عن معايل الشيخ/ 
تضمنت   .. أمس  اهلل  توفاه  الذي  احلرمني  إدارة  رئيس  احلصني  صالح 

تواضعه وزهده .. رمحه اهلل واسكنه فسيح جناته.

ومعي  بمكة،  املتواضعة  شقته  يف  احلصني  صالح  الشيخ  زرت 
بالشاي ورفض أن  الشيخ مريضا فجاءنا  الشيخ/ عبداهلل املسفر، وكان 

نكفيه املؤنة فسقانا بنفسه.

1- كان الشيخ صالح احلصني يطوف عىل الدول األفريقية بنفسه 
وينفذ املشاريع بامله وإذا نزل بلدا حرص أن ينزل عند أحد الدعاة بدال 

من الفندق.

احلصني  صالح  الشيخ  أن  املسفر  عبداهلل  الشيخ/  وحدثني   -2
مطارات  أحد  يف  باستقباله  الدعاة  أحد  يكلف  أن  منه  وطلب  به  اتصل 
الشيخ  عىل  يعثروا  مل  ولكنهم  الضيوف  الداعية   فعلم  اإلفريقية  الدول 

صالح احلصني وبعد وقت علموا أن ..

3- علموا أن الشيخ صالح احلصني قد نزل مع سائر الناس وجلس 
يف صالة املطار بثوب باكستاين ينتظرهم. فاعتذروا للشيخ عن تأخرهم 

وبينوا له أهنم ظنوه.

فندق  يف  له  حجزوا  أهنم  وأخربوه  الضيوف.  كبار  صالة  يف   -٤
فخم فأبى وقال للداعية بل أسكن معك إن مل يكن عليك حرج. وفرح به 

الداعية . وكانت عادته ..

الدعاة  عند  وينزل  استطاع،  ما  الفنادق  سكنى  يتجنب  أن   -5
ويعطيهم األجرة ليستعينوا هبا عىل حوائجهم.

٦- كان الشيخ صالح احلصني آية من آيات اهلل يف التواضع واحتقار 
النفس واإلزراء عليها وكان يرتم اجلميع وال يفرق بينهم لنسب أو جاه 

أو منصب.

٧- صليت أكثر من مرة يف صحن احلرم عىل البالط فإذا سلمت 
رأيت الشيخ/ صالح احلصني يصيل بال حشم وال خدم وال فراش وال 

وطاء وهو رئيس إدارة احلرمني.

8- مل يكن عند صالح احلصني سيارة، وكان يقيض حوائجه ويسعى 
يف مشاويره عىل سيارات األجرة ويقول ممازًحا: أنا أركب سيارات متنوعة 

وأنتم تركبون واحدة.

9- عرضنا عىل الشيخ/ صالح احلصني مرشوع قناة إفريقيا ففرح 
لعلمه  وقفه  من  شيًئا  للقنوات  وجعل  له  تزكية  وكتب  عليه  وشجع  به 

بعظم أثره وبالغ نفعه.
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10- وحدثني الشيخ/ ييى اليحيى قال: رافقنا الشيخ/ صالح_
احلصني إلقامة دورة علمية يف طاجكستان وكانت الدورة يف مكان مليئ 

بالبعوض فلام أصبحنا ..

أنه مل ينم فقلت  أثر اإلرهاق فأخربين  11- رأيت يف وجه الشيخ 
له نستأجر لك يف الفندق يف املدينة فتمنع وأحلحنا عليه فريض ثم جاءنا 

اليوم الثاين ..

12- واإلرهاق باد عليه فقلت له: أمل تنم. فقال: ما جاءين النوم 
كلام تذكرت مكانكم تأملت وجفاين النوم. وكان الذي ذهب به إىل الفندق 

شاب فلسطيني ..

13- فأحبه الشيخ وسأله هل حججت؟ فقال: ال. فوعده بأن يج 
عىل حسابه. ففرح الشاب باخلرب ودعا للشيخ كثرًيا.

متاعه  معه  ويمل  ماشًيا  يج  احلصني  صالح  الشيخ/  كان   -1٤
الرصيف  محلة  يف  قال:  احلملة؟  عن  أحد  سأله  وإذا  الناس  بني  وجيلس 

الصالح أو رصيف الرمحن.

الناس  يلزم  ال  أن  يرى  صالح_احلصني  الشيخ/  وكان   -15
باحلج يف احلمالت وأن خيصص للحجاج املشاة مكان يسكنون فيه، وأن 

املحظور هو السكنى يف طرقات الناس.

مرضه  يف  احلصني  صالح  الشيخ/  السلومي  د/  عاد  ملا   -1٦
األخري؛ دعا بدعوة مل تكن معهودة فقال له: نسأل اهلل أن نلتقي يف اجلنة .. 

كأنه آنس دنو أجله.

1٧- تقلد الشيخ/ صالح_احلصني لقب معايل قبل )٤0( عاًما، 
لكنه كان يمل معاين  اللقب وال غروره؛  أهبة  وما رؤي عليه يشء من 

املعايل بحق ويميش هبا يف الناس.

18- مل يكن الشيخ/ صالح احلصني يتكلف يف حديثه وال منطقه 
وال نربة صوته وكنت إذا سمعته يتحدث قلت هذا من أعيا الناس، وواهلل 

لقد كان من أوعاهم.

الشيخ: كلف الشيخ/ صالح  19- يقول الشيخ/ عبدالرمحن آل 
أصحابه  مع  صياغتها  عىل  وجيلس  األنظمة  من  كثري  بصياغة  احلصني 

الساعات الطويلة وال يتقاىض شيًئا ..

20- ويقول: أنا آخذ راتًبا جمزًيا وهذا من عميل وال ينكر عىل من 
يأخذ. وكانوا جيلسون من بعد العشاء إىل قريب من الفجر.

21- يقول الشيخ/ عامد الدين بكري - وهو من فضالء السودان 
من  فخرجنا  لغدائه  فدعاين  مكتبه  يف  احلصني  صالح  الشيخ/  زرت   -

املكتب إىل بيت الشيخ وكان يف ..

www.alukah.net



9495

من  النفس  حفزين  قد  رآين  فلام  متواضًعا،  بيًتا  وكان  اجلبل   -22
أنه  علمت  لو  وقال:  بشدة  إيلَّ  اعتذر   .. بالربو  مصاًبا  وكنت  الصعود 

يؤذيك لنزلت بِك إىل املطعم.

أحُخذ  سوداين  علم  طالب  عن  وحدثته  عامد:  الشيخ/  قال   -23
الشفاعة فلام توثق كتب ألمري مكة كتابة  للسجن بغري حق وطلبت منه 

قوية وقال: أنا ضمينه فأفرج عنه.

 2٤- من له رغبة يف االطالع عىل مؤلفات الشيخ/ صالح احلصني، 
حمارضاته وأبحاثه. فعرب موقعه الرسمي:

 http://t.co/gZxOBhZWpp

25- ال أعلم من وقف مع شيوخ العمل اخلريي يزكيهم ويسعى 
ويرافقهم  فعل صالح احلصني؛ ألنه كان خيالطهم  اإلفراج عنهم كام  يف 

وكانوا يستفتونه ويستشريونه.

قبل  رائد  للشيخ/ صالح احلصني مرشوع  العايد:  2٦- د صالح 
من  عدد  فيه  خترج  تنزانيا  يف  املوهوبني  الطالب  رعاية  يف  عاًما   )30(

القيادات وأساتذة اجلامعات.

رئيًسا  يكون  أن  صالح_احلصني  الشيخ/  من  طلبنا  عندما   -2٧
متلطفا:  وقال  ومرضه  النشغاله  اعتذر  إفريقيا؛  قنوات  أمناء  ملجلس 

أخدمكم وأنا خارج املجلس أفضل.

28- حرضت حفاًل بمشلحي وكان عىل رشف الشيخ/ صالح_
احلصني فلام قدم رأيته بثوب وحذاء متواضع فاستحييت وخلعت املشلح 

وملا تكلم هبر احلفل بمعلوماته.

29- قدم الشيخ/ صالح احلصني خدماته بكل تفان وبال مقابل 
للبنوك والرشكات التي ترغب يف أسلمة معامالهتا فإذا أنس منهم عدم 

اجلدية بادر باالنسحاب.

عنه،  ودافع  اخلريي  العمل  احلصني  صالح  الشيخ/  نارص   -30
جهود  املرض:  فراش  عىل  كتبه  الذي  مقاله  ذلك؛  عىل  للتدليل  ويكفي 

الغرب يف حتجيم العمل اخلريي.

31- كان الشيخ/ صالح احلصني إذا سافر حلضور بعض املؤمترات 
يمل كيًسا بيده فيه غيار واحد من اللباس ومل يكن يمل حقيبة وال شيًئا 

مما يفعله الناس. 
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تف�شري �شورة الهمزة .. تق�شعر منها الأبدان
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ربزب  ٿ  ٿ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ڀ  زب 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڍ    ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ      چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  رب .

التفسي:

ويل: الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم.

لكل مهزة: كل مغتاب للناس.

ملزة: الذي يعيب الناس ويطعن فيهم.

الذي مجع ماال وعدده: الذي جيمع املال واحصاه ومل ينفقه يف سبيل 
اهلل.

يسب أن ماله أخلده: يسب أن املال الذي مجعه وأحصاه وبخل 
يف إنفاقه خملده يف الدنيا.

كال لينبذن يف احلطمة: أي سيقذف يف النار واحلطمة اسم من أسامء 
النار.

ووهجها  أملها  يطلع  التى  األفئدة:  عىل  تطلع  التي  املوقدة  اهلل  نار 
القلوب.

إهنا عليهم مؤصدة: أي مطبقة.

فال حول وال قوة إال باهلل هذا جزاء من يغتاب ويلمز الناس يوم 
الغيبة والنميمة وهتك أعراض  يتهاون يف  الناس من  القيامة وكثرًيا من 

الناس.

يوم القيامه تحُعرض عليك أعاملك ومن بينها قد جتد )لواط - سحاق 
- زن�ا - ربا - عقوق والدين - أكل مال اليتي�م - رسقه - كذب - رشب 
ا رب من أين يل هذا .. وأنا واهلل  مخر - لعب قامر .. إلخ( وترصخ حلظتها يهَ

ال زنيت وال وال وال!!

هذه كلها سيئاهتم التي أخذهتا من ال�غيبة فيهم، وهم أهم حسنايت 
يتنعمون فيها )يف وقت أكون أنا ميت أحتاج حسنة واحده!.

www.alukah.net
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ي�شف زوجته
د/ عائض القرين )يصف زوجته( فيقول: قبل كم ليلة، وقبل أن 
أنام بلحظات وأنا عىل الفراش، إلتفت إىل زوجتي وتأملت شكلها وهي 

نائمة، فقلت يف نفيس:

املسكينة بعد أن عاشت بني أبوهيا وأهلها سنني، جاءت لتنام بجانب 
رجل غريب عنها، وتركت بيت الوالدين، وتركت الدلع عىل الوالدين، 
وتركت التمتع يف بيت أهلها، وجاءت إىل رجل يأمرها باملعروف وينهيها 

عن املنكر وختدمه يف ما يريض اهلل، وكل ذلك بأمر الدين، سبحان اهلل.

ومن ثم تساءلت بيني وبني نفيس!؟ 

# كيف هان عىل بعض الرجال، أن يرضبوا زوجاهتم بكل قسوة 
بعد أن تركت بيت أهلها وأتت إليه؟!!

# كيف هان عىل بعض الرجال، أن خيرج مع الصحبة ويذهب إىل 
املطاعم ويأكل وال يبايل بمن يف بيته؟!!

خارج  جلوسه  مدة  جيعل  أن  الرجال،  بعض  عىل  هان  كيف   #
البيت أكثر من جلوسه مع زوجته وأبناءه؟!!

# كيف هان عىل بعض الرجال، أن جيعل البيت سجن لزوجته ال 
خيرجها وال يأتنس معها؟!!

قلبها  ويف  تنام  زوجته  جيعل  أن  الرجال،  بعض  عىل  هان  كيف   #

قهر عىل شئ ما ويف عينها دمعة ختنقها؟!!

# كيف هان عىل بعض الرجال، أن يسافر ويرتك زوجته وأوالده 
وال يبايل بمصريهم يف مدة غيابه؟!!

# كيف هان عىل بعض الرجال، التخيل عن مسئوليته التي سيسأل 
عنها كام أخربنا احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟!!

)عزيزي الرجل( دائاًمً كنتم ترددون }إن كيدكن عظيم{ هل سألت 
نفسك يف يوم؛ ما هو سبب الكيد يف هذه اآلية؟!! وعىل لسان من ذكر 

ذلك؟!! وملن ذكرها؟!!

- سبب الكيد؟!!

لقه وحياؤه .. يعني أهنن نساء عاشقات. حًبا له وجلامله وخحُ

- عىل لسان من ذكر ذلك؟!!

عىل لسان العزيز.

- ملن ذكر ذلك؟!!

المرأة العزيز ونساء ذاك الزمان ليوسف.

لكن، أمل تسمع عن كيد الرجال؟!!

فهَ��يهَكيدوا لك كيدا{ }يا بني ال تقصص رؤياك عىل إخوتك 

ما هو سبب الكيد يف هذه اآلية؟!!
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وعىل لسان من ذكر ذلك؟!!

وملن ذكرها؟!!
- ما هو سبب الكيد؟!!

الكره والغرية واحلسد والظلم.
- وعىل لسان من ذكر ذلك؟!!

عىل لسان سيدنا يعقوب عليه السالم.
- وملن ذكرها؟!!

ألخوة يوسف.
وهل عندك علم أن كيدكم ذحُكر قبل كيد النساء. 

أي: أن املقارنة واضحة، وهي:
- بأننا من علمهم الكيد.

وهم تعلموا منا.
- كيدنا بسبب الكره

وكيدهن بسبب املحبة.
- كيدنا مذكور بلسان يعقوب.

وكيدهن مذكور بلسان العزيز.

فمن أكثر حكمة؟!!!

قالوا عن الفرا�شة!!
م ينظرون بنور اهلل،  العلامء؛ فإهنَّ ة  اسهَ فِرهَ رداء: )اتَّقوا  الدَّ أبو  - قال 
إنَّه يشء يقذفه اهلل يف قلوهبم، وعىل ألسنتهم( ]29٦3[ رواه العسكري، 
كام قال السخاوي يف )املقاصد احلسنة: ص59(. وذكره ابن عبد الرب يف 

)جامع بيان العلم وفضله: 851/2(.

الِفراسة،  كتب  طلب  يف  اليمن  إىل  )خرجت  افعي:  الشَّ قال   -
حتى كتبتها ومجعتها( ]29٦٤[ )آداب الشافعي ومناقبه؛ البن أيب حاتم 

الرازي: ص 2٧(.

دق،  الصِّ أهل  جالستم  )إذا  األنطاكي:  عاصم  بن  أمحد  وقال   -
قلوبكم  يف  يدخلون  القلوب،  جواسيس  م  فإهنَّ دق؛  بالصِّ فجالسوهم 
ون( ]29٦5[ )آداب الشافعي ومناقبه؛  سُّ وخيرجون منها من حيث ال حتحُ

البن أيب حاتم الرازي: 389/2(.

غيٍب من غري  استئناس حكم  )هو  الفراسة:  اهلروي عن  وقال   -
السائرين؛  )منازل   ]29٦٦[ بتجربة(  اختبار  وال  اِهد،  بشهَ ل  اْستِْدالهَ

للهروي: ص 80(.

ة.  اسهَ الِفرهَ عي  يدَّ أن  النَّيسابوري: )ليس ألحد  أبو حفص  - وقال 
ة املؤمن  اسهَ فِرهَ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )اتَّقوا  ة من الغري؛ ألنَّ  اسهَ الِفرهَ يتَّقي  ولكن 
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ة ملن  اسهَ سوا. وكيف يصحُّ دعوى الِفرهَ رَّ فإنَّه ينظر بنور اهلل(. ومل يقل: تفهَ
هو يف حملِّ اتقاء الِفراسة؟!(.

- وقال ابن القيِّم: )الِفراسة اإليامنيَّة .. سببها نوٌر يقذفه اهلل يف قلب 
ة عىل  اسهَ ادق والكاذب، وهذه الِفرهَ ق به بني احلقِّ والباطل، والصَّ عبده، يفرِّ
ة( ]29٦٧[  اسهَ ة فِرهَ يق أعظم األمَّ دِّ ة اإليامن، وكان أبو بكر الصِّ حسب قوَّ

الكني: 2 /٤53(. )مدارج السَّ

َنة القا�شي اإيا�ص بن معاوية ِفطرْ
متَّام  أبو  عنى  اه  وإيَّ املثهَل،  وذكائه  بفطنته  يحُرْضب  إياس  القايض 

اعر بقوله: الطَّائي الشَّ

اِء إِيهَاس كهَ ة حاتم       يف ِحْلِم أهَْحنهَفهَ يف ذهَ حهَ امهَ ْمرو يف سهَ إقدامحُ عهَ

 ، ألستحمَّ النَّهر  إىل  نزلت  إينِّ  أحدمها:  فقال  رجالن،  إليه  حتاكم 
ويل قطيفة خرضاء جديدة وضعتها عىل جانب النَّهر، وجاء هذا، وعليه 
قطيفة محراء عتيقة، فوضعها ونزل املاء، وملا طلعنا، سبقني وأخذ القطيفة 
طهام به،  بينة؟ فقاال: ال. فأمر بمشط فحرض فمشَّ اخلرضاء، فقال: ألكام 
وف األخرض من رأس صاحب القطيفة اخلرضاء فأمر  فلام فعله خرج الصُّ
له هبا ]3110[ )الوايف بالوفيات؛ لصالح الدين الصفدي: 2٦2/9(. .
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من بدع �شهر رجب
القعدة،  ذو  األربعة وهي:  محُ  احلرحُ أحد األشهر  إّن شهرهَ رجٍب هو 

وذو احلجة، واملحرم ثالثة متوالية، ورجب الفرد.

وهلذه األربعة خصائصحُ معلومٌة تشرتك فيها.

ًما: لزيادة حرمتها. رحُ وقد سميت ححُ

كَِتاِب  يِف  َشْهرًا  َعَشَ  اْثنَا  اللهِّ  ِعنَد  ُهوِر  الشُّ َة  ِعدَّ قال اهلل تعاىل: }إِنَّ 
اَمَوات َواألَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم{ ]التوبة: 3٦[. اللهِّ َيْوَم َخَلَق السَّ

فيها  يقوم  أن  والواجب عىل كلِّ مسلم اجتاه هذه األشهر وغريها 
بام دلَّت عليه الرشيعة وثبت يف السنة دون جتاوز أو تعدٍّ لذلك، إْذ ليس 
العبادات  من  األشهر بيشء  صهَ شيئًا من هذه  هَصِّ خيحُ أن  الناس  من  ألحد 

والقربات دون أن يكون له مستنٌد عىل ذلك من أدلة الكتاب والسنة. 

وخيّصونه  رجب  شهر  يحُعظِّمون  اجلاهلية  يف  املرشكون  كان  وقد 
بالّصوم فيه.

رجب  صومحُ  )وأما   :  - اهلل  رمحه   - تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
عتهَِمد أهل العلم عىل  بخصوصه فأحاديثه كلُّها ضعيفة بل موضوعة ال يهَ
تحُها من  يشء منها وليست من الضعيف الذي يروى يف الفضائل بل عامَّ

املوضوعات املكذوبات(.

إىل أن قال - رمحه اهلل - : )صحَّ أن عمر بن اخلطاب - ريض اهلل 
عنه - كان يرضب أيديهَ الناس ليضعوا أيدهيم يف الطعام يف رجب ويقول 

وه برمضان«(. بِّهحُ »ال تحُشهَ

اإلسالم  كان  فلام  اجلاهلية  أهل  يعظمه  كان  رجب  »إنَّ  ويقول: 
تحُِرك«.

غريبة  بصفة  معينة  صالًة  الناس  بعضحُ  يصيل  رجب  شهر  ويف 
املغرب  بني  منه  مجعة  ليلة  أّول  يف  يفعلوهنا  غائب  الرَّ صالةهَ  يسّموهنا 
ٌة منكرة باتفاق أهل العلم مل تحُعرف إال بعد القرن الرابع  والعشاء وهي بِدعهَ

اهلجري وليس هلا وجوٌد أو ذكر قبل ذلك.

وقد صحَّ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من أحدث يف ديننا ما ليس منه 
فهو رّد« متفق عليه.

وقد أمر اهلل جّل وعال عند التنازع بالرجوع إىل كتابه وسنة رسوله 
ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن  وُه إَِل اللهِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: }َفإِن َتنَاَزْعُتْم يِف َشْ

بِاللهِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر{ ]النساء: 59[.

انتهى  املخطئني.  بغلطات  باالغرتار  وال  اجلاهلني  بإتباع  يأمر  ومل 
كالم النووي رمحه اهلل.

بزيارة  املنورة  النبوّية  املدينة  إىل  الناس  ِفدحُ بعض  يهَ ويف شهر رجب 

www.alukah.net
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بِية يرون أهّنا من السنن! جهَ يسّموهنا الرَّ

وليس هلا أصٌل يف كالم أهل العلم.

حال يف كلِّ وقت وحني  دُّ إليه الرِّ وال ريب أن املسجد النّبوّي تحُشهَ
لكن ختصيصحُ شهر معني أو يوم معني هلذا العمل يتاج إىل دليل خاص 

وال دليلهَ هنا عىل ختصيِص رجب بذلك.

بحُ هبا إىل اهلل يف هذا الشهر بخصوصه  رَّ تقهَ وعىل هذا فاختاذ هذا سنًة يحُ
دث ليس عليه دليٌل يف الرّشيعة. أمر حمحُ

الناس  بعضحُ  يقيمحُ  رجب  شهر  من  والعرشين  السابع  ليلة  ويف 
واملعراج ويف  ليلةحُ اإلرساء  الليلةهَ هي  تلك  أنَّ  لذلك ويعتقدون  احتفاالً 
أمٌر مل  املدائح وهو  القصائدحُ وتحُتىل  الكلامتحُ وتنشد  ى  تحُلقهَ ذلك االحتفال 

يكن معهودًا وال معروفًا يف القرون املفضلة خرِي القرون وأفضِلها.

فيام  فعاًل  بسنته؛  الّتمسك  هي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اّتباع  حقيقة  أن  وْليحُعلهَم 
فعل، وتركًا فيام تهَرك.

املتابعة بحسب  فمن زاد عليها أو نقص منها فقد نقصهَ حظُّه من 
ذلك.

لكن الزيادة أعظم ألهنا تقدم بني يدي اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، واهلل تعاىل 
إِنَّ  ُقوا اللََّ  َواتَّ َيَدِي اللَِّ َوَرُسولِِه  َبنْيَ  ُموا  ُتَقدِّ آَمنُوا اَل  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ يقول: }َيا 

اللََّ َسِميٌع َعلِيٌم{ ]احلجرات: 1[.

وتأّمل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث: )فإّنه من يعش منكم يرى 
بعدي اختالفا كثريًاً(.

فهذا فيه إشارة إىل أّن االختالف سيقع والتفّرقهَ سيوجد يف األمة، 
وأنَّ املخرجهَ من التفرِق والسالمةهَ من االختالف إنام يكون بأمرين عظيمني 

وأساسني متينني البد منهام: 

وسنة  بسنتي  )فعليكم  قال:  وهلذا   .. ملسو هيلع هللا ىلص  بسنته  التمسكحُ   : األولحُ
اخللفاء الراشدين املهديني(.

اكم وحمدثاِت  والثاين: جمانبةحُ البدع واحلذرحُ منها .. وهلذا قال: )وإيَّ
األمور فإنَّ كلَّ حمدثة بدعة وإنَّ كل بدعة ضاللة(. 

وأسأل اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن ييينا مجيعًا 
عىل السنة وأن يميتنا عليها.

ع إنه سميع جميب قريب، وصىل اهلل وسلم  وأن جينبنا األهواءهَ والبدهَ
عىل نبينا حممد.

)املصدر: منقول باختصار وترصف من موقع الشيخ عبد الرزاق 
بن عبد املحسن البدر(.
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و�شية بخيل
قال أحد البخالء وهو يويص ابنه:

! إنَّ إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق، وإنفاق  أي بنيَّ
الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم، وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب 
الدنانري. والعرشات تفتح عليك أبواب املئني، واملئون تفتح عليك أبواب 
األلوف، حتى يأيت ذلك عىل الفرع واألصل ويطمس عىل العني واألثر، 

ويتمل القليل والكثري ]٤٦31[ )البخالء؛ للجاحظ: 1٤3(.

ي بذلك  - وقال املكي: كان أليب عم يقال له سليامن الكثري سمِّ
بني وأنا صبي إىل أن بلغت. ومل هيب يل مع ذلك  يقرِّ لكثرة ماله. وكان 
البخالء. فدخلت عليه  التقريب شيًئا قط. وكان قد جاوز يف ذلك حد 
امه قطع دار صيني ال تسوى قرياًطا؛ فلام نال حاجته منها،  يوًما، وإذا قدَّ
تنقبض  ال  فقال:  يدي،  قبضت  إيلَّ  نظر  فلام  قطعة،  آلخذ  يدي  مددت 
وانبسط واسرتسل وليحسن ظنك، فإن حالك عندي عىل ما حتب، فخذه 
كله، فهو لك بزوبره، وبحذافريه، وهو لك مجيًعا؛ نفيس بذلك سخيَّة. 
واهلل يعلم أين مرسور بام وصل إليك من اخلري. فرتكته بني يده، وقمت من 

عنده وجعلت وجهي، كام أنا، إىل العراق. فام رأيته وما رآين حتى مات.

- واشرتى رجل من البخالء داًرا وانتقل إليها، فوقف ببابه سائل 
فقال له: فتح اهلل عليك. ثم وقف ثان، فقال له مثل ذلك، ثم وقف ثالث، 

ؤال يف هذا  ابنته، فقال هلا: ما أكثر السُّ فقال له مثل ذلك، ثم التفت إىل 
املكان. قالت: يا أبت، ما دمت مستمسًكا هلم هبذه الكلمة فام تبال كثروا 

أم قلُّوا ]٤٦32[ )املستطرف؛ لألبشيهي: 183(.

- وقال دعبل: كنا عند سهل بن هارون، فلم نربح حتى كاد يموت 
من اجلوع، فقال: ويلك يا غالم آتنا غداءنا، فأيت بقصعة فيها ديك مطبوخ 
حتته ثريد قليل، فتأمل الديك فرآه بغري رأس، فقال لغالمه: وأين الرأس؟ 
برأسه؟  فكيف  برجله،  يرمي  من  ألكره  إين  واهلل  فقال:  رميته،  فقال: 
ويك أما علمت أن الرأس رئيس األعضاء، ومنه يصيح الديك، ولوال 
صوته ما أريد، وفيه فرقه ]٤٦33[ فرق الرأس: ما بني اجلبني إىل الدائرة. 
األعظم؛  واملحيط  )املحكم   ،)301/10 منظور:  البن  العرب؛  )لسان 
املثل،  هبا  يرضب  التي  وعينه  به،  يتربك  الذي   .)38٤/٦ سيده:  البن 
الكلية، ومل نر عظاًم  الديك، ودماغه عجيب لوجع  فيقال: رشاب كعني 
أهشَّ حتت األسنان من عظم رأسه، وهبك ظننت أين ال آكله، أما قلت: 
عنده من يأكله. انظر يف أي مكان رميته فأتني به. فقال: واهلل ال أدري أين 
اهلل حسبك  بطنك،  رميته يف  رميته.  أين  أعرف  أنا  ولكني  فقال:  رميته، 

]٤٦3٤[ )املستطرف؛ لألبشيهي: 182(.
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هم�شة
قال الشعبي: يرشف أهل اجلنة يف اجلنة عىل قوم يف النار فيقولون: 
ما لكم يف النار؟ وإنام كنا نعمل بام تعلمونا! فيقولون: إنا كنا نعلمكم وال 

نعمل به »الزهد لإلمام أمحد/٦12(.

قال سفيان الثوري: ما بلغني عن رسول ملسو هيلع هللا ىلص حديث قط إال عملت 
به ولو مرة.

أنس  أبو  البنكاين  ماجد  بوك  الفيس  صفحة  عىل  اهلمسات  هذه 
https://t.co/BfKTXhM5wz :العراقي

عن عبدالرمحن بن جبري بن نحُفري عن أبيه قال: جلسنا إىل املقداد بن 
األسود يوًما، فمر به رجل، فقال: طوبى هلاتني العينني اللتني رأتا رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واهلل؛ لرددنا أنا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت.

فاستغضب، فجعلت أعجب! ما قال إال خرًيا! ثم أقبل إليه فقال: 
)ما يمل الرجل عىل أن يتمنى حمرضًا غيَّبه اهلل عنه؛ ال يدري لو شهده 
كيف كان يكون فيه؟! واهلل؛ لقد حرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أقوام أكبهم اهلل عىل 

مناخرهم يف جهنم؛ مل جييبوه ومل يصدقوه.

ملا  مصدقني  ربكم؛  إال  تعرفون  ال  أخرجكم  إذ  اهلل  حتمدون  أوال 
جاء به نبيكم، قد كفيتم البالء بغريكم؟!

واهلل؛ لقد بعث اهلل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أشد حال بحُعث عليها فيه نبيُّ من 
األنبياء؛ يف فرتة وجاهليه؛ ما يرون أن دينًا أفضل من عبادة األوثان، فجاء 
بفرقان فرق به بني احلق والباطل، وفرق بني الوالد وولده، حتى أن الرجل 
لريى والده وولده أو أخاه كافًرا - وقد فتح اهلل قفل قلبه لإليامن - يعلم 
أنه إن هلك دخل النار، فال تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه يف النار، وأهنا 
َأْزَواِجنَا  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  للتي قال اهلل - عز وجل - : }َوالَِّذيَن 
َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما{ ]الفرقان: ٧٤[. أخرجه أمحد  اتِنَا ُقرَّ يَّ َوُذرِّ

)٦/2-3( وابن حبان )1٦8٤( بسند صحيح رجاله كلهم ثقات.
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 الفرق بني كلمتي )احلية( و )الثعبان( 
يف القراآن

يف اللغة العربية هناك فرق بني كلمتي )احلية( و)الثعبان( .. احلية 
تطلق عىل الصغري؛ بينام يطلق الثعبان عىل الكبري املخيف.

حينام   .. العرب  أعجزت  التي  القرآن  دقة  كانت  كيف  انظروا 
استخدم الكلمتني:

املوقف األول: عندما كان موسى سائرًا بأهله لياًل فأبرص ناًرا وجاء 
ليستأنس هبا فناداه اهلل أن يلقي عصاه؛ }َقاَل َأْلِقَها َيا ُموَسى * َفَأْلَقاَها َفإَِذا 

ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى{.

وليس  معجزة  يرى  أن  املطلوب  ألن  موسى  لسيدنا  مناسب  هذا 
املطلوب أن خياف منها، لذلك حتولت العصا إىل حية صغرية.

الثاين: عندما ذهب موسى إىل فرعون فطلب منه فرعون  املوقف 
الدليل عىل صدق رسالته من اهلل تعاىل فألقى موسى عصاه }َفَأْلَقى َعَصاُه 

َفإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمبنٌِي{.

 .. موسى  بصدق  ويستيقن  يؤمن  لعله  فرعون  إخافة  فاملطلوب 
فتحولت هنا إىل ثعبان.

وعصّيهم  حباهلم  وألقوا  رة  حهَ السَّ اجتمع  عندما  الثالث:  املوقف 

َأْلِق  َأْن  ُموَسى  إَِل  وسحروا أعني الناس، فألقى موسى عصاه }َوَأْوَحْينَا 
َعَصاَك َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف َما َيْأفُِكوَن{.

ال نجد أي حديث يف هذا املوقف عن ثعبان أو حية فلامذا؟

احلبال  بأن  الناس  أومهوا  السحرة  أن  نجد  بدقة  اآليات  تأملنا  إذا 
ِمْن  إَِلْيِه  يَُّل  ُيَ َوِعِصيُُّهْم  ْم  ِحَباُلُ }َفإَِذا  تعاىل:  قال  كام  وتسعى،  تتحرك 

َا َتْسَعى{. ِسْحِرِهْم َأنَّ

بالثعبان، وليس املطلوب أن  الناس  وهنا ليس املطلوب أن خياف 
تتحول العصا إىل حية، بل املطلوب أن تتحرك العصا وتلتهم مجيع احلبال 
والعِصهَ بشكل حقيقي، إلقناع السحرة والناس بأن حباهلم متثل السحر 
والباطل، وعصا موسى متثل احلق والصدق، ولذلك يقول تعاىل: }َفَوَقَع 
قُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن* َفُغلُِبوا ُهنَالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن * َوُأْلِقَي  احْلَ

َحَرُة َساِجِديَن * َقاُلوا َآَمنَّا بَِربِّ اْلَعامَلنَِي * َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن{. السَّ

سبحان اهلل العظيم عىل الدقة املعجزة .. حًقا ال يمكن إحالل كلمة 
َتنِْزيٌل  َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه  َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ  مكان أخرى يف القرآن }ال 

ِمْن َحكِيٍم َحِيٍد{.

www.alukah.net
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النا�ص يف ال�شالة على خم�شة اأق�شام
ذكر ابن القيم - رمحه اهلل - يف كتابه: )الوابل الصيب( أن الناس يف 

الصالة عىل مخسة أقسام:

* معاقب: )يعاقبه اهلل عىل صالته(!!

* حماسب: )ياسبه اهلل عىل صالته(!!

* مكفٌر عنه: )يكّفر اهلل عنه بصالته(!!

* مثاب: )يكسب ثواب عىل صالته(!!

به اهلل إليه بصالته(!!  ب: )يقرِّ * مقرَّ

* املعاقب: هو من ال هيتم )وال يأيت( بوضوءها وال بأركان الصالة 
وال بواجباهتا وال برشوطها؛ فهو يعاقب عىل صالته!!

بأركان الصالة وواجباهتا ورشوطها ..  أتى  * املحاسب: هو من 
ولكنه من حني ما دخل يف الصالة إىل أن خرج منها وهو ال يدرك شيئًا 

مما قاله فيها!

بل  عليكم(؛  )السالم  يقول:  أن  إىل  الدنيا  هذه  يف  ذهنه  يرسح 
فهو   ! الصنف  هذا  أكثر  وما   .. حوائجه  يقيض  حتى  إلهنائها  يتلهف  و 

ياسب عىل صالته !

* مكفٌر عنه: هو من أتى بأركان الصالة وواجباهتا ورشوطها .. 
ولكنه من حني ما دخل يف الصالة إىل أن خرج منها وهو يصارع نفسه 
و شيطانه .. يريد أال يذهب قلبه عن هذه الصالة فهو يف جهاد مع نفسه 

لتحسني صالته ..  هذا يكّفر اهلل عز وجل عنه.

ورشوطها  وواجباهتا  الصالة  بأركان  أتى  من  هو  املثاب:   *
ومندوباهتا .. وخشع فيها! هذا يثيبه اهلل - عز وجل - عىل صالته.

وواجباهتا  الصالة  بأركان  أتى  من  هو  العليا(  )املرتبة  املقرب:   *
ورشوطها ومندوباهتا .. وخشع فيها .. ولكنه يستحرض أن اهلل يف قبلته!

مل  ولكن  خشع؛  الذي  الرابع  الصنف  وبني  بينه  الفرق  هو  وهذا 
يستحرض أنه يناجي اهلل .. أن اهلل يف قبلته!

خشع  و  وواجباهتا  أركاهنا  و  الصالة  رشوط  بكل  أتى  فمن 
واستحرض أنه يناجي اهلل و أن اهلل مطلع عليه .. فهو مقّرب!

يف أي قسٍم تصنّف نفسك؟

نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا اخلشوع و أن جيعلنا من املقّربني.
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عرفتم ما مدى الأمل؟
فتاة تعمل يف مكان جتهيز العرائس وهي عانس!!

عرفتم ما مدى األمل؟

أنه  أطفاله  ويظن  احللوى  بيع  مكان  يف  نظافة  عامل  يعمل  رجل 
صاحب املكان فيطلبون منه الكثري وراتبه ال يكفي!!

عرفتم ما مدى األمل؟

رجل يعمل سائق حافلة ليوصل األطفال إىل املدارس وهو عقيم 
يلم بطفل!!

عرفتم ما مدى األمل؟

يشاهدون أمهم وهي عىل فراش املوت وال يملكون ثمن الدواء!!

عرفتم ما مدى األمل؟

إًذا عرفتم كيف يكون األمل!!

فاحلمد هلل عىل نعمه الكثرية؛ فهناك من يعيشون جسد بال روح.

فابتسامة الفم ال تعني ابتسامة ]القلب[.

ونباح الكلب ال يعني القوة بل ]اخلوف[.

والغضب أوله جنون وآخره ]ندم[.

واللسان ليس له عظام لكنه يقتل ]أمم[.

واحلياة ما هي إال قصة قصرية!!

)من تراب .. عىل تراب .. إىل تراب(

) ثم حساب .. فثواب .. أو عقاب(

فعش حياتك هلل - تكن أسعد خلق هلل.

أجب عىل األسئلة التالية بنعم أو ال:

1- هل لديك بيت يؤويك ومكان تنام فيه وطعام تأكله ..؟

إذا أجبت بنعم فأنت أغنى من )٧5%( من سكان العامل.

2- هل لديك مال يف جيبك وتوفر منه شيئا للشدة ..؟

إذا أجبت بنعم فأنت واحد ممن يشكلون )8%( من أغنياء العامل.

3- هل تشعر بالصحة والعافية اليوم ..؟

إذا أجبت بنعم فأنت أفضل من مليون إنسان يف العامل لن يعيشوا 
ألكثر من أسبوع بسبب مرضهم.

٤- هل عشت احلروب أو ذقت طعم السجن أو لوعة التعذيب..؟

سطح  عىل  إنسان  مليون   )500( من  أفضل  فأنت  بال  أجبت  إذا 
األرض.

www.alukah.net
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5- هل تستطيع الصالة دون خوف من االعتقال أو التعذيب أو 
السجن ..؟

إذا أجبت بنعم فأنت يف نعمة ال يعرفها )3( مليارات من البرش.

٦- هل أحد أبويك عىل قيد احلياة ..؟

إذا أجبت بنعم فأنت أسعد من )٧0%( من البرش.

٧- هل بإمكانك أن تبتسم اآلن وتقول احلمد هلل ..؟

يستطيعها  نعمة  يف  فأنت  السابع  السؤال  عىل  بنعم  أجبت  إذا 
الكثريون ولكن ال يفعلون.

8- هل استطعت أن تقرأ هذه األسئلة؟

إذا أجبت بنعم؛ فأنت أفضل من مليارين من البرش ال يستطيعون 
القراءة.

فهنيئا لك هبذه احلياة .. احلمد هلل عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص؛  
قال سبحانه وتعاىل: زب ڦ ڦ ڄ رب  ]إبراهيم: ٧[.

سلطانك.  وعظيم  وجهك  جلالل  ينبغي  كام  احلمد  لك  اللهم 
)املصدر/ موقع التنمية البرشية(.

مودة الرجال
ة  دَّ وهَ - قيل لعبد امللك بن مروان: )ما أفدت يف ملكك هذا؟ قال: مهَ

جال( ]91٧[ )أدب الدنيا والدين؛ للاموردي: ص 181(. الرِّ

جال(  الرِّ اصطناع  اإلقبال  عالمة  )من  احلكامء:  بعض  وقال   -
]918[ )أدب الدنيا والدين؛ للاموردي: ص 181(.

ومن  عدده،  يف  زاد  عدوه،  استصلح  )من  البلغاء:  بعض  وقال   -
والدين؛  الدنيا  )أدب   ]919[ ع��دده(  من  نقص  صديقه،  استفسد 

للاموردي: ص 181(.

فإنَّ  النَّاس،  إىل  ْد  دَّ تهَوهَ بنيَّ  )يا  البنه:  قال  أنَّه  ْقامن  لحُ عن  وروي   -
د إليهم أمٌن، ومعاداهتم خوٌف( ]920[ )نثر الدر يف املحارضات؛  دُّ التَّوهَ

لآليب: ٧/11(.

هم  - وقال املنصور: )إذا أحببت املحمدة من النَّاس بال مؤونة، فاْلقهَ
ن( ]921[ )املوشى = الظرف والظرفاء؛ للوشاء: ص 29(. سهَ ببرِْش حهَ

وكفُّ  اإلخوان،  إىل  د  دُّ )التَّوهَ الظُّرف:  عن  الظُّرفاء  بعض  وقال   -
األذى عن اجلريان( ]922[ ))املوشى = الظرف والظرفاء؛ للوشاء: ص 

.)52

به  يعز  الذي  اليشء  )ما  بزرمجهر:  لوزيره  رشوان  أبو  وقال   -
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ة  اخلاصَّ إىل  د  دُّ التَّوهَ قال  الطَّاعة،  سبب  فام  قال:  الطَّاعة،  قال  لطان؟  السُّ
 ،٤1٦ للخوارزمي:  اهلموم؛  ومبيد  العلوم  )مفيد   ]923[ ة(  والعامَّ

.)٤1٧

اآلداب؛  )لباب   ]92٤[ ْمٌن(  يحُ د  والتَّودُّ ْسٌن،  ححُ )األناة  ويقال:   -
ألسامة بن منقذ: ٦8/1(.

ة أخيك برتك اخلالف عليه، ما مل تكن عليه  دَّ وهَ - وقيل: )استدم مهَ
األبرار؛  ربيع  من  املنتخب  األخيار  )روض   ]925[ غضاضة(  أو  منقة 

لألمايس: ص 2٦3(.

 ]92٦[ العارفة(  القلوب  تستامل  املالطفة،  )بإحياء  وقيل:   -
)روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار؛ لألمايس: ص 2٦3(.

الإح�شان
العارفني،  وكنز  السالكني،  وبغية  الصديقني،  عملة  هو  اإلحسان 

ودأب الصاحلني. 

قال اإلمام النووي - رمحه اهلل - : »اإلحسان هو عمله الصديقني، 
وبغية السالكني، وكنز العارفني، ودأب الصاحلني، وهل جزاء من صرب 
عىل البلوى إال التقرب من املوىل؟ و هل جزاء من أسلم قلبه لربه إال ألن 

يكفيه و يفظه«.

دهاء الإمام الألباين
أتى رجل يزعم علم الغيب يناظر األلباين:

اإلمام األلباين: أريد أن أسألك سؤاالً؟
الرجل: ما هو؟

األلباين: كيف تدعي علم الغيب وال تعرف السؤال؟
انتهت املناظرة.

www.alukah.net
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هم�شة
قال أهل العلم:-

رجب شهر البذر.. وشعبان شهر السقي.. ورمضان شهر احلصاد..

فمن أراد أن يصد ثامر رمضان، وأن يحُعتق من النار، و يغفر له ما 
َأَراُدوْا  }َوَلْو  تعاىل:  اهلل  قال  دة.  عحُ له من  تأخر؛ فالبد  ذنبه وما  تقدم من 
ًة َوَلـكِن َكِرَه اللهُّ انبَِعاَثُهْم َفَثبََّطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوْا َمَع  وْا َلُه ُعدَّ ُروَج ألََعدُّ اْلُ

اْلَقاِعِديَن{ ]التوبة:٤٦[.

لو أردت أن حتصد ثامر رمضان .. فال بد من أن تبذر البذر.

اليوم تبدأ مرحلة جديدة ، مع بداية شهر البذر. 

شهر رجب:

هذا الشهر احلرام ، فنسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا فيه حسن العمل. 

بطبيعة احلال ليس لرجب ميزة دون األشهر األخرى، إال أنه شهر 
}َفال  قال:  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألنَّ  املحرمات؛  اجتناب  فيه  يتأكد  حرام 

َتْظلُِموا فِيِهنَّ َأْنُفَسُكْم{ ]التوبة: 3٦[.

لذلك سنركز من اآلن يف االستعداد لرمضان عىل هذا املعنى جيًدا.

ق�شة للعربة
فتذوقت  صغرية  نملة  فجاءت  األرض  عىل  عسل  قطرة  سقطت 
هلا،  راق  قد  العسل  مذاق  أن  يبدو  لكن  الذهاب  حاولت  ثم  العسل، 
فعادت وأخذت رشفة أخرى ثم أرادت الذهاب لكن يظهر إهنا مل تكتفي 
بام أخذته من العسل؛ بل أهنا مل تعد تكتفي بارتشاف العسل من عىل حافة 

القطرة.

و قررت أن تدخل يف العسل لتستمع به أكثر وأكثر، ودخلت النملة 
لقد  منه  اخلروج  تستطيع  مل  لكنها  به؛  تستمتع  وأخذت  العسل  قطرة  يف 
كبل أيدهيا وأرجلها والتصقت باألرض ومل تستطيع احلركة وظلت عىل 
هذا احلال إىل أن ماتت؛ فكانت قطرة العسل  هي سبب هالكها، وعدم 

اقتناعها بام ارتشفته منها. 

بالقليل من العسل لنجت  املريرة، ولو اكتفت  لنهايتها  كان سبب 
- بإذن اهلل -. 

وهذا حالنا مع الدنيا .. فالدنيا هي قطرة عسل كبرية ونحن نرتشف 
قد  عسلها  بحر  يف  غرق  ومن  نجا  عسلها  من  بالقليل  اكتفى  فمن  منها 

هتلكه.

فيها   ليغرق  وتشده  لصاحبها  حتلو  قد  واملعايص  الذنوب  فبعض 
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فيتحول مذاق العسل إىل مرارة دائمة ويتمنى اإلنسان أنه اكتفى من عسل 
ْنَيا  الدُّ َياُة  احْلَ اَم  َأنَّ }اْعَلُموا  تعاىل:  اهلل  قال   .. فيها  يغرق  بالقليل ومل  الدنيا 
َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث  ٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر  َلِعٌب َوَلْ
اآْلِخَرِة  َويِف  ُحَطامًا  َيُكوُن  ُثمَّ  ًا  ُمْصَفرهّ اُه  َفرَتَ َيِيُج  ُثمَّ  َنَباُتُه  اَر  اْلُكفَّ َأْعَجَب 
ْنَيا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر{  َياُة الدُّ َن اللَِّ َوِرْضَواٌن َوَما احْلَ َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مِّ

]احلديد: 20[.

زياد ورجل من اخلوارج
قال عبد امللك بن عمري: أخذ زياد رجاًل من اخلوارج، فأفلت منه، 
فأخذ أًخا له فقال: إن جئت بأخيك وإال رضبت عنقك. قال: أرأيت إن 
آتيك  فأنا  قال:  نعم،  فقال:  سبييل.  ختيل  املؤمنني  أمري  من  بكتاب  جئت 
بكتاب من العزيز الرحيم، وأقيم عليه شاهدين: إبراهيم وموسى عليهام 
، أالهّ  السالم، قال تعاىل: }أم مل ينبأ بام صحف موسى، وإبراهيم الذي وفهّ
تزر وازرة وزر أخرى{ ]النجم:3٦-38[. فقال زياد: خّلوا سبيله، هذا 

ّقن حجته. رجل لحُ

www.alukah.net
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العجوز احلكيم وامللك
متنكرين،  وزيره  مع  يوم  ذات  خرج  قد  امللوك  أحد  أن  حكي 
يطوفان أرجاء املدينة، لريوا أحوال الرعية، فوصلوا باخلطأ إىل منزل يف 
ظاهر املدينة، فقصدا إليه، وملا قرعا الباب، خرج هلام رجل عجوز دعامها 
لقد وجدنا عندك  امللك:  له  قال  يغادره،  أن  فأكرمهام وقبل  إىل ضيافته، 

احلكمة والوقار، فنرجوا أن تزّودنا بنصيحة.

فقال الرجل العجوز: ال تأمن للملوك ولو تّوجوك.

فأعطاه امللك وأجزل العطاء ثم طلب نصيحة أخرى.

فقال العجوز: ال تأمن للنساء ولو عبدوك.

فأعطاه امللك ثانية ثم طلب منه نصيحة ثالثة.

فقال العجوز: أهلك هم أهلك، ولو رصت عىل املهلك.

فأعطاه امللك ثم خرج والوزير.

ويف طريق العودة إىل القرص أبدى امللك استياءه من كالم العجوز 
وأنكر كل تلك احلكم، وأخذ يسخر منها، وأراد الوزير أن يؤكد للملك 
بلباًل كان امللك  صحة ما قاله العجوز، فنزل إىل حديقة القرص، ورسق 
البلبل عندها، وال  يبه كثرًيا، ثم أرسع إىل زوجته يطلب منها أن ختبئ 

خترب به أحًدا.

الذي يف  العقد  تعطيه  أن  الوزير من زوجته  أيام طلب  وبعد عدة 
بذلك،  فرست  اللؤلؤ،  من  كبرية  حبات  بضع  إليه  يضيف  كي  عنقها 

وأعطته العقد.

ومرت األيام، ومل يعد الوزير إىل زوجه العقد، فسألته عنه، فتشاغل 
عنها، ومل جيبها، فثار غضبها، واهتمته بأنه قدم العقد إىل امرأة أخرى، فلم 

جيب بيشء، مما زاد يف نقمته.

وأرسعت زوجة الوزير إىل امللك، لتعطيه البلبل، وختربه بأن زوجها هو 
الذي كان قد رسقه، فغضب امللك غضًبا شديًدا، وأصدر أمًرا بقتل الوزير.

مكباًل  الوزير  وسيق  القتل،  منصة  املدينة  وسط  يف  ونصبت 
الوزير  مّر  الطريق  امللك مقتل وزيره، ويف  إىل حيث سيشهد  باألغالل، 
بمنزل أبيه وإخوته، فدهشوا ملا رأوا، وأعلن والده عن استعداده الفتداء 
ابنه بكل ما يملك من أموال، بل أكد أمام امللك أنه مستعد ليفديه بنفسه.

وأرّص امللك عىل تنفيذ احلكم بالوزير، وقبل أن يرفع اجلالد سيفه، 
طلب أن يؤذن له بكلمة يقوهلا للملك، فأذن له، فأخرج العقد من جيبه، 
وقال للملك، أال تتذكر قول احلكيم:  ال تأمن للملوك ولو تّوجوك، وال 

للنساء ولو عبدوك، وأهلك هم أهلك ولو رصت عىل املهلك.

وعندئذ أدرك امللك أن الوزير قد فعل ما فعل ليؤكد له صدق تلك 
احلكم، فعفا عنه، وأعاده إىل مملكته وزيًرا مقرًبا.
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ملك كان متزوج )4( زوجات
كان يب الرابعة حبا جنونًيا، ويعمل كل ما يف وسعه إلرضائها.

أجل  من  ترتكه  قد  أهنا  يشعر  ولكنه  أيًضا؛  يبها  فكان  الثالثة  أما 
شخص آخر.

الشدائد وكانت دائاًم تستمع  إليها عند  الثانية كانت هي من يلجأ 
إليه وتتواجد عند الضيق.

أما الزوجة األوىل فكان هيملها وال يرعاها وال يؤتيها حقها مع أهنا 
كانت حتبه كثرًيا وكان هلا دور كبري يف احلفاظ عىل مملكته.

أنا اآلن لدي )٤(  مرض امللك وشعر باقرتاب أجله ففكر وقال: 
زوجات وال أريد أن أذهب إىل القرب وحيًدا.

فسأل زوجته الرابعة: أحببتك أكثر من باقي زوجايت، ولبيت كل 
رغباتك وطلباتك، فهل ترضني أن تأيت معي لتؤنسيني يف قربي.

مع  تعاطف  أي  إبداء  بدون  فورا  وانرصفت  )مستحيل(  فقالت: 
امللك.

فأحرض زوجته الثالثة: وقال هلا: أحببتك طيلة حيايت فهل ترافقيني 
يف قربي.

فقالت: )بالطبع ال( احلياة مجيلة وعند موتك سأذهب وأتزوج من 
غريك.

فأحرض الزوجة الثانية: وقال هلا: كنت دائاًم أجلأ إليك عند الضيق 
وطاملا ضحيت من أجيل وساعدتيني، فهل ترافقيني يف قربي.

أستطيع  ما  أكثر  ولكن  طلبك،  تلبية  أستطيع  ال  ساحمني  فقالت: 
فعله هو، أن أوصلك إىل قربك.

حزن امللك حزًنا شديًدا، عىل جحود هؤالء الزوجات.

وإذا بصوت يأيت من بعيد ويقول:

أنا أرافقك يف قربك ..

أنا سأكون معك أينام تذهب .. 

ضعيفة  هزيلة  حالة  يف  وهي  األوىل،  بزوجته  فإذا  امللك،  فنظر 
مريضة، بسبب إمهال زوجها هلا.

فندم امللك عىل سوء رعايته هلا يف حياته .. وقال: كان ينبغي يل أن 
أعتني بك أكثر من الباقني، ولو عاد يب الزمان لكنت أنت أكثر من أهتم 

به من زوجايت األربعة.

يف احلقيقة أحبائي الكرام .. كلنا لدينا أربع زوجات؛ الرابعة هي 
اجلسد:

www.alukah.net
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فوًرا  األجساد  فسترتكنا  شهواتنا،  وأشبعنا  بأجسادنا  اعتنينا  مهام 
عند املوت.

الثالثة: األموال واملمتلكات: عند موتنا سترتكنا وتذهب ألشخاص 
آخرين.

الثانية: األهل واألصدقاء: مهام بلغت تضحياهتم لنا يف حياتنا، فال 
نتوقع منهم أكثر من إيصالنا للقبور عند موتنا.

عىل  به،  واالعتناء  تغذيته  عن  ننشغل  الصالح:  العمل  األوىل: 
التي  الوحيدة  هي  أعاملنا  أن  مع  وأصدقائنا،  وأموالنا  شهواتنا  حساب 

ستكون معنا يف قبورنا.

أرجو منك إعادة قراءة املوضوع، يا ترى إذا متثل عملك لك اليوم 
عىل هيئة إنسان .. كيف سيكون شكله وهيئته؟

هزيل ضعيف مهمل؟

أم قوي مدرب معتنى به؟.

من فوائد النزول للميدان الدعوي
1- كرس احلاجز النفيس الشيطاين.

2- إغاضة املنافقني.

3- معرفة مهوم الناس ومشاكلهم.

٤- إخراج العصاة من ظلمة املعايص.

5- تزكية العلم.

٦- استشعار نعمة اهلداية.

٧- الصرب عىل أذى الناس.

8- اكتساب مهارات دعوية.

9- استشعار مهمة األنبياء.

10- العمل بعبادة الدعوة إىل اهلل.

11- هداية اهلل ألهل بيتك.

12- كرس حظوظ النفس.

13- رفع اهلالك عن األمة.

1٤- الثبات الثبات الثبات - بإذن اهلل -.
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15- تغيري الفكر عن املستقيمني.

1٦- رفع فرض العني باإلنكار عن األمة.

1٧- إعالء كلمة اهلل.

18- طرد الشياطني.

19- نزول السكينة.

20- التعاون عىل الرب والتقوى.

21- تكثري سواد أهل اخلري.

22- إفراح املؤمنني.

23-  اإلعذار إىل اهلل.

2٤- حتقيق حمبة املسلمني عماًل.

25- إعداد العدة لنهوض األمة بإصالح شباهبا.

2٦- حضور جملس ذكر.

2٧- استجابة ألمر اهلل ورسوله.

28- هداية اهلل لك.

29- حصول اخلريية لك.

30- هداية شخص خري لك من محر النعم.

31- أكرب سبب لذكر اهلل لك.

32- سبب ملحبة اهلل.

33- سبب لوالية اهلل.

3٤-أعىل مقامات العبودية؛ ألهنا وظيفة األنبياء.

35- سبب لنرش الفضيلة ودحر الرذيلة.

3٦- كالمك أفضل الكالم وعملك أفضل العمل.

3٧- نجاة لك من العذاب.

38- إزالة ما يلحق بك من هم وضنك وذنوب اخللوات.

39- سبب النرشاح الصدر.

٤0- سبب جللب الرزق.

٤1- يحُفتح لك يف العلم.

www.alukah.net
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هارون الر�شيد واملراأة الناقمة
وجوه  من  مجاعة  وعنده  الرشيد  هارون  عىل  ناقمة  امرأة  دخلت 
أصحابه فقالت:  )يا أمري املؤمنني أقر اهلل عينيك، وفّرحك بام آتاك وأتّم 

سعدك، لقد حكمت فقسطت(.

فقال هلا: من تكونني أيتها املرأة؟

فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجاهلم وأخذت أمواهلم وسلبت 
نواهلم.

فقال: أما الرجال فقد مىض أمر اهلل فيهم، وأما املال فمردود إليِك.

ثم التفت إىل أصحابه فقال بعد ذهاب املرأة:

أتدرون ما قالت املرأة؟

فقالوا : ما نراها قالت إال خرًيا.

قال: ما أظنكم فهمتم ذلك.

وإذا سكت  احلركة؛  أسكنها عن  أي:  عينيك(  اهلل  )أقّر  قوهلا:  أما 
العني عن احلركة عميت.

إَِذا  }َحتى  تعاىل:  آتاك( فأخذته من قوله  بام  وأما قوهلا: )وفّرحك 
َفِرُحوا بام ُأوُتوا َأَخذَناُهم َبغَتًة{ ]األنعام: ٤٤[.

وأما قوهلا: )وأتم سعدك(؛ فأخذته من قول الشاعر:

إذا تّم يشء بدا نقصه *** ترقب زواالً إذا قيل تم

وأما قوهلا: 

ٺ   ڀ  زب  تعاىل:  قوله  من  فأخذته  فقسطت(  حكمت  )لقد 
ٺ ٺ     ٺ رب  ]اجلن: 15[ .. فتعجب أصحابه من رسعة بدهيته.
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هم�شة ال�شباح
ماذا يتمنى أهل القبور؟

لو سألنا كثرًيا من الناس اآلن ماذا يتمنون؟ الختلفت مطالبهم ما 
بني زوجة أو سيارة فارهة أو بيت واسع مجيل! أو أموال طائلة .. إلخ!

أما أهل القبور فامذا تتوقعون غاية أمنياهتم؟

فالن.  فقالوا:  القرب؟!  هذا  صاحب  من  فقال:  بقرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مر 
فقال: )ركعتان أحب إىل هذا من بقية دنياكم( .

األماين  من  فسحة  يف   زلت  ما  اهلمسة!  هذه  تقرأ  من  يا  وأنت 
والصحة وها هو باب عبادة اهلل تعاىل مفتوح أمامك .. وفقك ريب لطاعته 

وأشغلك بذكره.

ُه َطَغى( َن اإِنَّ َعورْ َهَبا اإَِل ِفررْ )اذرْ
بسم اهلل .. هل األعداء أكثر ذكاء وحنكة منا؟!

عىل  تعتمدحُ  مما  أكثهَر  اخلفّي،  نشاطها  عىل  تعتِمدحُ  الصليبية  »إنَّ 
االستِعراضات املكشوفة، وإنَّ منظامهتاالرسية - هي والصهيونية - تعمل 

. رهَ ذهَ رهَ مهَ ذهَ م، وبعثرِة أممِه شهَ عىل نهَسف اإلسالهَ

ع يدها يف غفلٍة من اجلامهري املسحورة عىل نفٍر من  سبحُها أن تضهَ حهَ
القادة، وأن تدفعهم إىل ماتريد، لينعكسهَ عىل املسلمني مايبتغون!« )حممد 

الغزايل - معركة املصحف: ص188(.

القادة  إىل  الوصول  يف  تقصرينا  الكالم  هذا  قرأت  ملا  تذكرت 
واملسؤولني والتأثرِي عليهم، وكيف أننا نصنع حواجز ومهية بيننا وبينهم، 
ونربر عدم التواصل معهم بمربرات غري مقنعة، مع أهنم سيخترصون لنا 

الطريق لو نجحنا يف دعوهتم وإصالحهم.

وتذكرت قول اهلل تعاىل لكليمه موسى وأخيه هارون عليهام السالم 
مّلا اختارمها لرسالته: }اذهبا إل فرعون إنه طغى. فقوال له قوال لينا لعله 

يتذكر أو يشى{ ]طه: ٤3-٤٤[.

واهلل يعلم أن فرعون لن يؤمن ولن يستجيب، ولكنها رسالة لكل 
داعية أن يبدأ بالرأس ويقصد ابتداء أهل التأثري من القادة والزعامء.

www.alukah.net
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وقد جرت العادة أن الناس عىل دين ملوكهم، وأن األتباع يسريون 
عىل هنج متبوعيهم.

يعي  فهل  احلقيقة؛  هذه  عىل  كثرية  شواهد  والواقع  التاريخ  ويف 
الدعاة واملصلحون هذا الدرس؟!

من اأ�شباب عذاب القرب
مّر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقربين، فقال: إهنام ليعذبان، وما يعذبان يف كبري: أما 
 .. بالنميمة  يميش  فكان  اآلخر  وأما  البول،  من  يسترت  ال  فكان  أحدمها 

احلديث.

الناس  بني  الكالم  نقل  وهي  الذنوب،  كبائر  من  والنميمة  الغيبة 
لإلفساد.

والتكشف أمام الناس عند البول أو تطايره عىل الثياب من أسباب 
عذاب القرب.

قرب  عىل  الشجر  وورق  الزهور  وضع  امليت  ألهل  جيوز  ال  فائدة: 
ميتهم كي ال يظن أنه يعذب وهو من فعل النصارى.
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 بني �شبات الرابعة وهدير ال�شابعة     
كتبها: إبراهيم السكران »تستحق القراءة«.

طائفة  جتد  الفجر؛  صالة  وقت  وهي  صباًحا،  الرابعة  الساعة  يف 
من الناس وفقها اهلل توضأت واستقبلت بيوت اهلل تتهادى بسكينه ألداء 
صالة الفجر، إما تسبح وإما تستاك يف طريقها ريثام تكرب )يف بيوت أذن 
اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه(.. بينام أمم من املسلمني أضعاف هؤالء ال 
يزالون يف فرشهم، بل وبعض البيوت جتد األم واألب يصلون ويدعون 
فتيان املنزل وفتياته يف سباهتم .. حسنًا .. انتهينا اآلن من مشهد الساعة 
تأيت  إن  ما   .. السابعة  الساعة  الرابعة .. ضعها يف ذهنك ولننتقل ملشهد 
الساعة السابعة - والتي يكون وقت صالة الفجر قد خرج - وبدأ وقت 
إال   .. ينقص من ماهلم ورواتبهم يش  أن  الدراسة والدوام بس خوفهم 
 .. اإلنذار  صافرات  البيوت  يف  أطلقت  وكأنام  البالد  عواصم  وتتحول 
حركة مرورية ضخمة .. وطرقات تتدافع .. ومتاجر يرتطم الناس فيها 
ومقاهي    .. البارحة  من  فاتتهم  حاجيات  يستدركون  خارجني  داخلني 
املقارنة   .. العمل  قبل  الصباح  قهوة  يريدون  املنتظرين  بطابور  تغص 
يريد  ملن  مفتاح  أهم  هي  صباًحا  والسابعة  الرابعة  الساعة  مشهدي  بني 
اآلخرة  عىل  وحرصنا  هلل  بحبنا  مقارنة  قلوبنا  يف  الدنيا  منزلة  يعرف  أن 
وخوفنا من عذاب النار والفرق كبري احلسنة بعرش أمثاهلا  ..  ال أحتدث 

عن إسبال وال حلية وال غناء .. أحتدث اآلن عن رأس شعائر اإلسالم .. 
إهنا »الصالة« ..  التي قبضت روح رسول اهلل وهو يويص هبا أمته ويكرر 
التي  الصالة    .. اهلل  رسول  كالم  آخر  ذلك  وكان  الصالة«   .. »الصالة 

عظمها اهلل يف كتابه .. تصبح شيًئا هامشًيا يف حياتنا!

تأمل يف قوله تعاىل: سورة مريم، اآلية )59(: )فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا( فهل نعرف 

ما هو غيا؟ إنه هنر يف جهنم واهلل أعلم .. فلنبعد أنفسنا وأحبابنا عنه.
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ر�شالة من عان�ص اإل جميع الرجال
تزوجونا .. اسرتونا .. ارمحونا من نار العنوسة.

بشاب  فتاة  كأي  أحلم  كنت  العرشين  من  عمري  اقرتب  عندما 
وكيف  سنعيش  وكيف  واآلمال،  األفكار  أبني  وكنت  خلق  ذي  ملتزم 

سنريب أطفالنا، و .. و .. إلخ.

أن  فبمجرد  باهلل،  والعياذ  التعدد  يارب  الذي  النوع  من  وكنت 
عليه  أدعو  شعور،  غري  من  جتدين،  زوجته  عىل  تزوج  فالن  يل  يقولوا 

وأقول: لو كنت مكاهنا لرميته مثلام رماين.

وكنت دائاًم أتناقش مع أخي وأحيانًا مع عمي عن التعدد وياولون 
أن يقنعوين وأنا متعندة ال أريد أن أقتنع، وأقول هلم مستحيل أن تشاركني 

امرأة أخرى يف زوجي.

أحياًنا كنت أتسبب يف مشكلة بني زوج وزوجته ألنه يريد أن يتزوج 
عليها وأحرضها عليه حتى تثور ثائرهتا عليه.

تأخر  لكنه  انتظرت  أحالمي،  فارس  أنتظر  وأنا  األيام  ومرت 
وانتظرت وقارب عمري الثالثني.

أستطيع،  ال  عريس؟  عن  وأبحث  أخرج  هل  أفعل؟  ماذا  إهلى  يا 
سيقولون هذه ال تستحي، إذًا ماذا أفعل؟ ليس يل إال االنتظار، ويف يوم 

من األيام كنت جالسة وسمعت إحداهن تقول: )فالنة عنست(، قلت يف 
نفيس مسكينة فالنة لقد عنست .. ولكن .. فالنة إنه اسمي!!

يا إهلي إنه اسمي أنا أصبحت عانسة، صدمة قوية جدًا مهام وصفتها 
فلن حتسوا هبا، وأصبحت أمام األمر الواقع أنا عانس.

وبدأت أراجع حسابايت ماذا أفعل؟ الوقت يميض واأليام متر أريد 
أن أرصخ، أريد زوجًا أريد رجاًل أقف بظله يعينني ويقيض أموري، أريد 

أن أعيش أريد أن أنجب أريد أن أمتتع بحيايت.

عريس  اليوم  جاءك  لقد  يل:  وقال  مرة  ذات  األكرب  أخي  جاءين 
ألنه  يل  قال   ، عليك  حرام  ملاذا؟  له  قلت  مني  شعور  غري  ومن  فرددته، 

يريدك زوجة ثانية عىل زوجته وأنا أعرف أنك حتاربني التعدد.

وكدت أرصخ يف وجهه: وملاذا مل توافق؟! أنا راضية أن أكون زوجة 
ثانية أو ثالثة أو رابعة! 

جعلتني  واحدة  حكمة  وهذه  التعدد  يف  اهلل  حكمة  أدركت  اآلن 
أقبل فكيف بحكمه األخرى؟ اللهم اغفر يل ذنبي فقد كنت جاهلة.

وهذه كلمة أوجهها إىل الرجال أقول لكم: عددوا، تزوجوا واحدة 
العنوسة  نار  من  أنقذونا  والعدل(،  )القدرة  برشط  ورابعة  وثالثة  وثانية 

فنحن برش مثلكم نحس ونتأمل، اسرتونا ارمحونا.
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وهذه كلمة أوجهها إىل أختي املسلمة املتزوجة .. امحدي اهلل عىل 
هذه النعمة ألنك مل جتريب نار العنوسة وأرجو أال تغضبي إذا أراد زوجك 

الزواج من أخرى، ال متنعيه بل شجعيه.

اهلل،  عند  األجر  احتسبي  ولكن  عليك  صعب  هذا  أن  أعرف  أنا 
اعتربهيا  هلم؟  من  واألرملة،  واملطلقة  العانس  أختك  حال  إىل  انظري 

أختك وسوف تنالني األجر العظيم بصربك.

انظري إىل إحصائيات  يأيت أعزب ويتزوجها أقول لك  تقولني يل 
رجل  كل  تزوج  ولو  بكثري  الرجال  من  أكثر  النساء  عدد  إن  السكان، 
بل  فقط  نفسك  يف  تفكري  ال  عوانس،  نسائنا  معظم  ألصبح  بواحدة 

فكري فينا.

أموت حرقة عندما أرى زوجا ممسك بيد زوجته ، وهتيج مشاعري 
، ولكن بال فائدة!!. 

أختكم/ العانس .. من بني ثالث عوانس يف بيتنا.

إذا كان ليس لديك الشجاعة للتعدد يف الزوجات .. فأرسلها ملن 
ترى!

دهاء امراأة
كان هناك رجل متزوج و لديه خدم.

أحد  فوجدت  احلديقة،  إىل  الزوجة  خرجت  األيام  من  يوم  ويف 
اخلدم جالًسا يبكي.

فقالت له: ما بالك أراك حزينًا.

قال هلا: طردين سيدي.

قالت له: ملاذا؟

قال هلا: لقد كرست آنية من الزجاج وأنا غافل.

قالت له: تعال معي إليه.

فذهبا مًعا وحني وصلوا قال خلادمه ملاذا عدت جمدًدا.

قالت الزوجة: أنا أحرضته لقد كرس آنية زجاج فطردته.

قال هلا: و ما شأنِك أنِت؟

قالت: هذا ظلم و جور.

فقال هلا: سيعود برشط أن تذهبي أنتي إىل أهلِك.

فقالت: موافقة.

www.alukah.net
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فقال الزوج: خذي معك أعز ما متلكني وغًدا تذهبني.

الصباح  ويف  أهلها،  إىل  معها  وأخذته  خدرته  الظالم  خّيم  وحني 
حني أستيقظ وجد نفسه يف منزهلا.

فقال: أين أنا ومن أتى يب إىل هنا.

فأتته زوجته وقالت: أنا من أحرضتك إىل هنا.

قال: ملاذا؟

قالت: قلت يل خذي أعز ما متلكني و أنت أعز من أملك.

فابتسم هلا ورجعا سوية.

تذكري الأحب باآداب الوات�ص اأب )1(
عبدالعزيز بن سليامن بن حسن السيد - موقع األلوكة

بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

من اآلداب املهمة يف الواتس أب:

لديك  ظهر  ولو  الرسائل،  عىل  الرد  عدم  يف  األعذار  التامس   •
الرسالة، »والتمس ألخيك عذًرا، فإن مل  إليه، واستقباله  ل  اتصال املرسهَ
ِوي بنحو هذا عن عدد  جتد له عذًرا فقل: لعل له عذًرا ال أعرفه«، كام رحُ

من أئمة اإلسالم - رمحهم اهلل تعاىل.

حتتقرن  وال  املؤمن،  ة  ضالَّ فاحلكمةحُ  كانت؛  ممن  الفائدة  اقبل   •
ها. م نفعهَ مرسلهَها؛ فتحُْحرهَ

فهذا  متيًزا؛  األكثر  الرسائل  انتقاء  عىل  اإلرسال  عند  احلرص   •
أدعى لالهتامم برسائلك، وال تحُِعد إرسالهَ كلِّ ما وصل إليك.

رات تروجًيا  • يف بعض األحيان قد يكون التحذير من بعض املنكهَ
هلا ودعاية.

الرابط. • عدم إرسال روابط غري معنونة بعنوان يكشف حمتوى 

)1(  تنفع هذه الكلمة لرسائل التلقرام.
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وصور  الشائعات،  كنرش  رشعية؛  خمالفة  فيه  ما  إرسال  عدم   •
النساء، واملقاطع املوسيقية، أو االستهزاء باآلخرين.

عند  املصدر  ِذْكر  عىل  واحلرص  موثَّقة،  غري  أخبار  إرسال  • عدم 
إرسال الفوائد العلمية والرشعية.

• التأكد من ثبوت األحاديث الرشيفة.

• التأكد من الضبط اإلمالئي والنحوي؛ فلألسف بلغ احلال بنا أن 
رأيتحُ بعض األخطاء يف كتابة اآليات القرآنية؛ فإنا هلل وإنا إليه راجعون!

اعتزاًزا  العربية؛  بلغتك  اعتزاًزا  منك  الناس  يلِمسهَ  أن  أروعهَ  • ما 
. بِدينِك اإلسالمي، اعتزاًزا بتارخِيك اهِلجريِّ

أهَْدعى  وهو  لهَل،  للمهَ ودفٌع  للعني،  راحة  فيه  الرسالة  اختصارحُ   •
للقراءة.

واحدٍة  برسالٍة  يحُكتفى  واملحُلهَح  العلمية  الفوائد  إرسال  حال  يف   •
أسبوعيًّا، ويف اجلملة هذا األمرحُ راجٌع إىل اختالف األشخاص واألحوال 

واملواسم.

ِمه،  دهَ • رضورة مراعاة وقت اإلرسال، وإن ترددتهَ يف اإلرسال وعهَ
فالرتك - يف تقديري - أهَْوىل.

ولو  أفادك  من  عىل  الرد  ك  نفسهَ حتِرْم  فال  راٍق،  لحُق  خحُ الشكر   •

ر الناس ال يشكر اهلل. بكلمة: »شكًرا«، ومن ال يهَشكحُ

أب«؛  »الواتس  يف  متثِّالنِك  و«احلالة«  التعريفية«  »الصورة   •
فانتِقهام متحلًيا بالرقيِّ والسمو، مع اطِّراح التكلُّف والتصنُّع.

عبارة،  بألطِف  تعاجله  أن  رسالة  يف  خطأ  وجدت  إن  حاول   •
رب   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  زب  إش���ارة؛   وأح��س��ِن 

]آل عمران: 159[.

واالستئذان،  واالستامع  بهَة  باملخاطهَ تتعلَّق  كثرية  آداب  هناك   •
وغريها من اآلداب الكريمة. واحلصيف العاقلحُ يهَقيس األشباه والنظائر 

يف »الواتس أب« عىل هذه اآلداب.

واحلمد هلل، وصىل اهلل عىل نبينا حممد.

www.alukah.net
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هم�شة اجلمعة
أمران ينفعان كل مؤمن:

سن اخلحُلق وسامحة النّفس« »ححُ

وأمران يرفعان شأن املؤمن:

ع وقضاء حواِئج الناس« »التواضحُ

وأمران يدفعان البالء:

»الصدقة وصلة الرحم«

أكرمك اهلل هبذه الصفات.

من  فاحذر   .. الصحابة  يفعلها  مل  بدعة؛  مباركة  مجعة  قول  فائدة: 
التهنئة باجلمعة.

حافظوا على ل�شانكم العربي
نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الشافعي قوله: سمى اهلل الطالبني 
ثم  التجار  تسميهم  العرب  تزل  ومل  جتاًرا،  والبيع  الرشاء  يف  فضله  من 
سامهم رسول اهلل بام سمى اهلل به من التجارة بلسان العرب. والسامرسة 
اسم من أسامء العجم فال نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرًا إال 

تاجًرا.

وال ينطق بالعربية فيسمي شيًئا بالعجمية وذلك أن اللسان الذي 
اختاره اهلل - عز وجل - لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان 

خاتم أنبيائه صىل اهلل عليه وسلم.

وهلذا نقول ينبغي لكل واحد يقدر عىل تعلم العربية أن يتعلمها ألهنا 
اللسان األوىل مرغوبًا فيه من غري أن يرم عىل أحد أن ي�نطق بالعجمية 

]اقتضاء الرصاط املستقيم ص 20٤[.

بغري  النطق  الرجل  تعود  يكره  أنه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وبني 
أعظم  من  واللغات  وأهله  اإلسالم  شعار  العريب  اللسان  فإن  العربية 

شعائر األمم التي هبا يتميزون. ]املصدر السابق: ص 203[.

هي  التي  العربية  بغري  اخلطاب  اعتياد  وأما  اإلسالم:  شيخ  وقال 
شعار اإلسالم ولغة القرآن حتى يصري ذلك عادة للمرص وأهله وألهل 
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الدار وللرجل مع صاحبه وألهل السوق أو لألمراء أو ألهل الديوان أو 
ألهل الفقه فال ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه باألعاجم وهو مكروه 

]االقتضاء ص 20٦[.

وقال ابن تيمية أيًضا: ومازال السلف يكرهون تغيري شعائر العرب 
حتى يف املعامالت وهو - التكلم بغري العربية - إال حلاجة كام نص عىل 

ذلك مالك والشافعي

وأمحد بل قال مالك : من تكلم يف مسجدنا بغري العربية أخرج منه 
]جمموع الفتاوى 255/32[.

احلديث  كراهة  من  اإلسالم  وشيخ  الشافعي  ذكره  الذي  وهذا 
األئمة والصحابة والتابعني  العلم من  أهل  به كثري من  قال  العربية  بغري 

وغريهم.

وقال حرب الكرماين - من أصحاب اإلمام أح�م�د: باب تسمية 
يسموهنا  وشهوًرا  أياًما  للفرس  فإن   : ألمحد  قلت  بالفارسية،  الشهور 
املستقيم:  الكراهة! ]اقتضاء الرصاط  تحُعرف؟ فكره ذلك أشد  بأسامء ال 

ص 20، واآلداب الرشعية؛ البن مفلح[.

التفكري اليجابي
مقولة للشافعي: من وعظ أخاه رًسا فقد نصحه، ومن وعظه جهًرا 

فقد فضحه.

التفكري االجيايب: ال تنظر للجزء الفارغ من الكاس وانتظر للجزء 
املمتلئ منه.

www.alukah.net
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احلمدهلل الذي اأبدل درهمي بدينار
فوصف  زماهنا،  أهل  أحسن  كانت  النعامن  ابنة  هند  أن  ِكيهَ  ححُ
للحجاج حسنها، فأنفذ إليها خيطبها، وبذل هلا ماالً جزياًل، وتزوج هبا، 

ورشط هلا عليه بعد الصداق مائتي ألف درهم ودخل هبا.

ثم إهنا انحدرت معه إىل بلد أبيها املعرة وكانت هند فصيحة أديبة 
.. فأقام هبا احلجاج باملعرة مدة طويلة، ثم إن احلجاج رحل هبا إىل العراق 
فأقامت معه ما شاء اهلل، ثم دخل عليها يف بعض األيام وهي تنظر يف املرآة 

وتقول:

وم�ا ه�ن�د إال مهرة عرب�ي���ة       سلي�ل��ة أفراس حتلل�ه��ا بغل

فإن ولدت فح��اًل فلله دره�ا        وإن ولدت بغاًل فجاء به البغل

 .. به  علمت  تكن  ومل  عليها،  يدخل  ومل  راجًعا  احلجاج  انرصف 
فأراد احلجاج طالقها، فأنفذ إليها عبد اهلل بن طاهر، وأنفذ هلا معه مائتي 

ألف درهم، وهي التي كانت هلا عليه.

عبد  فدخل  عليهام،  تزد  وال  بكلمتني،  طلقها  طاهر  ابن  يا  وقال: 
نِت فبنِت(،  اهلل بن طاهر عليها، فقال هلا: يقول لك أبو حممد احلجاج )كحُ

وهذه املائتا ألف درهم التي كانت لك قبله.

ندمنا،  فام  وبنا  محدنا،  فام  كنا  واهلل  أنا  طاهر:  ابن  يا  اعلم  فقالت: 

وهذه املائتا ألف درهم التي جئت هبا بشارة لك بخاليص من كلب بني 
ثقيف. 

ثم بعد ذلك بلغ أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان خربها ووصف 
الثناء  بعد  فيه  تقول  كتابًا  إليه  فأرسلت  خيطبها،  إليها  فأرسل  مجاهلا،  له 
يا أمري املؤمنني، أن اإلناء ولغ فيه الكلب فلام قرأ عبد امللك  عليه اعلم 
إناء  يف  الكلب  ولغ  إذا  يقول:  إليها  وكتب  قوهلا،  من  ضحك  الكتاب 
أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالرتاب، فاغسيل اإلناء يل االستعامل، 

فلام قرأت كتاب أمري املؤمنني مل يمكنها املخالفة.

فكتبت إليه بعد الثناء عليه، يا أمري املؤمنني، واهلل ال أحل العقد إال 
برشط، فإن قلت ما هو الرشط؟ قلت: أن يقود احلجاج حمميل  من املعرة 
إىل بلدك التي أنت فيها، ويكون ماشيًا حافيًا بحليته التي كان فيها أوالً، 

فلام قرأ عبد امللك ذلك الكتاب ضحك ضحكًا شديًدا.

وأنفذ إىل احلجاج وأمره بذلك، فلام قرأ احلجاج رسالة أمري املؤمنني 
أجاب وامتثل األمر ومل خيالف، وأنفذ إىل هند يأمرها بالتجهز، فتجهزت، 
وسار احلجاج يف موكبه حتى وصل املعرة بلد هند، فركبت هند يف حممل 
البعري  بزمام  احلجاج  وأخذ  وخدمها،  جوارهيا  حوهلا  وركب  الزفاف، 
دايتها،  اهليفاء  تتواغد عليه وتضحك مع  يقوده ويسري هبا فجعلت هند 
ثم إهنا قالت للهيفاء: يا داية اكشفي يل سجف املحمل، فكشفته، فوقع 
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وجهها يف وجه احلجاج، فضحكت عليه، فأنشأ يقول:

فإن تضحكي مني فيا طول ليلة

تركت��ك في���ها كالقباء املف�رج     

فأجابته هند تقول:

وما نبايل إذا أرواح�ن�ا س�لمت

بام فقدناه من مال ومن ن�ش��ب     

فاملال مكتسب والعز مرت�ج��ع

إذا النفوس وقاها اهلل من عطب     

ومل تزل كذلك تضحك وتلعب إىل أن قربت من بلد اخلليفة.

عقوبة املغتاب
به مرَّ عىل قوٍم هلم أظفاٌر من نحاٍس  ِرجهَ  ملا عحُ )أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
فقال:  يا جربيلحُ من هؤالِء؟  فقال:  هم،  هم وصدورهَ مشون هبا وجوههَ خيهَ

هؤالِء الذين يأكلونهَ حلومهَ الناِس ويقعونهَ يف أعراِضهم( .

والغيبة ذكرك أخاك بام يكره.

وهي من كبائر الذنوب.

فائدة: املغتاب غالًبا هيدي حسناته ملن يبغض ويكره؛ إن كنت وال 
بد؛ اغتب من حتب كالوالدين اهدهيم حسناتك.

www.alukah.net
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حديث
محها(. داقها، وتيسري رهَ )إّن من يحُمِن املرأة تيسري ِخطبتها، و تيسري صهَ

حديث حسن - صحيح اجلامع الصغري وزيادته )2235/1(.

- اليحُْمن: الربكة. أي: من بركة املرأة.

- تيسري رمحها: أن تكون رسيعة احلمل كثرية النسل.

- الراوي:عائشة أم املؤمنني.

لعلها كانت هي املنجية
متيش عىل عجل يف طريقك فتقع عينك عىل زجاج أو شوك .. امط 

األذى فلعلها كانت هي املنجية.

وتلمح  واليابس  األخرض  حترق  الصيف  وحرارة  سيارتك  تقود 
أحدهم يميش والعرق يغسل ثوبه ال تشمئز وافتح باب سيارتك له فلعل 

التواضع له كانت هي املنجية.

منك  املطلوبة  األغ��راض  من  الكثري  حتمل  لبيتك  عائد  متعب 
وتسألك والدتك هل جلبت يل اللبن؟

ابتسم هلا وقل حلظات وأرسع لطلبها فلعل دعوهتا لك كانت هي 
املنجية.

تصيل وطفلك يلعب حولك وفجأة يقفز عىل ظهرك وأنت ساجد 
هي  كانت  فلعلها  تلك  سجدتك  وأطل  طفولته  وحتمل  تغضب  ال   ..

املنجية.

ال ندري لعل أبسط األعامل التي ال نلقي هلا باالًً تكون هي ميزان 
الفصل يوم الفصل.

لعلها هي  بارًدا  ماًء  الشمس   التعب وصهرته  تسقي عاماًل اهنكه 
املنجية.
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دائاًم ردد قبل كل فكرة أو عمل لعلها كانت هي املنجية، وسنرى 
كيف تتحول حياتك إىل سباق متواصل للبذل والعطاء.

تضع حبيبات رز يف مكان يأكل منه طري .. لعلها هي املنجية.

أنقل لكم هذا ومن يدري .. لعلها كانت املنجية.

عمرة الق�شاء
قال احلاكم: تواترت األخبار أنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا هل ذو القعدة أمر أصحابه 
احلديبية،  شهد  أحد  منهم  وأاليتخلف  عمرهتم،  قضاء  يعتمروا  أن 
فخرجوا إال من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدهتم 

ألفني سوى النساء والصبيان. اه�..

واستخلف عىل املدينة عويف أبا رهم الغفاري، وساق ستني بدنة، 
وجعل عليها ناجية بن جندب األسلمي، وأحرم للعمرة من ذي احلليفة، 
ولبى، ولبى املسلمون معه، وخرج مستعدا بالسالح واملقاتلة، خشية أن 
يقع من قريش غدر، فلام بلغ يأجج وضع األداة كلها، احلجف، واملجان، 
مائتي  يف  األنصاري  خويل  بن  أوس  عليها  وخلف  والرماح،  والنبل، 

رجل، ودخل بسالح الراكب والسيوف يف القرب.

القصواء،  ناقته  عىل  راكبا  الدخول  عند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وكان   
واملسلمون متوشحو السيوف، حمدقون برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يلبون.

وخرج املرشكون إىل جبل قعيقعان - اجلبل الذي يف شامل الكعبة 
- لريوا املسلمني، وقد قالوا فيام بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم محى 
يثرب، فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه أن يرسلوا األشواط الثالثة، وأن يمشوا 
ما بني الركنني. ومل يمنعه أن يأمرهم أن يرسلوا األشواط كلها إال اإلبقاء، 
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أن  أي  باإلضطباع،  أمرهم  كام  قوته،  املرشكني  بذلك لريي  أمرهم  وإنام 
يكشفوا املناكب اليمنى، ويضعوا طريف الرداء عىل اليرسى.

ودخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكة من الثنية التي تطلعه عىل احلجون- وقد 
صف املرشكون ينظرون إليه- فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنة، 
ثم طاف، وطاف املسلمون، وعبد اهلل بن رواحة بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يرجتز متوشحا بالسيف:

خلوا بني الكفار عن سبيله .. خلوا فكل اخلري يف رسوله. )املصدر: 
صفحة رقم 3٤٧ من كتاب: الرحيق املختوم(.

قد أنزل الرمحن يف تن��زي�له       يف صحف تتىل عىل رس�وله

ي��ا رب إين مؤمن بقي��ل��ه       إين رأيت احلق يف قب��ول���ه

ب��أن خري القتل يف سب�ي��له       اليوم نرضبكم عىل تن��زيل�ه
رضبا يزيل اهلام عن ن�صيله       ويذهل اخلليل عن خليله)1(

ويف حديث أنس فقال عمر: يا ابن رواحة بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
فلهو  يا عمر،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خل عنه  له  فقال  الشعر؟  تقول  اهلل  ويف حرم 

أرسع فيهم من نضح النبل )2(.

)1(  اضطربت األشعار وترتيبها يف الروايات فجمعنا بني شتيتها.

)2(  رواه الرتمذي، أبواب اإلستئذان، واألدب، باب ما جاء يف إنشاد الشعر )2/10٧(.

ورمل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون ثالثة أشواط، فلام رآهم املرشكون 
الذين زعمتم أن احلمى قد وهنتهم، هؤالء أجلد من كذا  قالوا: هؤالء 

وكذا )1(.

وملا فرغ من الطواف سعى بني الصفا واملروة، فلام فرغ من السعي، 
وقد وقف اهلدي عند املروة، قال: »هذا املنحر وكل فجاج مكة منحر« ، 
فنحر عند املروة وحلق هناك، وكذلك فعل املسلمون، ثم بعث ناسا إىل 

يأجج، فيقيموا عىل السالح، ويأيت اآلخرون فيقفون نسكهم ففعلوا.

أتوا  الرابع  اليوم  وأقام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمكة ثالثا، فلام أصبح من 
عليا، فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا، فقد مىض األجل، فخرج النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل برسف فأقام هبا.

يا عم،  يا عم  تنادى،  ابنة محزة،  تبعتهم  أراد اخلروج من مكة  وملا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص جلعفر،  فتناوهلا عيل، واختصم فيها عيل وجعفر وزيد، فقىض 

ألن خالتها كانت حتته.

العامرية،  احلارث  بنت  بميمونة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  تزوج  العمرة  ويف هذه 
وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل الدخول يف مكة بعث جعفر بن أيب طالب بني 
الفضل  أم  أختها  وكانت  العباس،  إىل  أمرها  فجعلت  ميمونة،  إىل  يديه 
حتته، فزوجها إياه، فلام خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه 

)1(  صحيح مسلم )٤12/1(.
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حني يميش فبنى هبا برسف )1(.

عن  قضاء  كانت  ألهنا  إما  القضاء،  بعمرة  العمرة  هذه  وسميت 
عمرة احلديبية، أو ألهنا وقعت حسب املقاضاة أي املصاحلة التي وقعت 

يف احلديبية، والوجه الثاين رجحه.

)1(  زاد املعاد )152/2(.

معلومة قد ترعبك
ماده  الغلوكيزرينني -  ينتج حملول  القرفة  الزنجبيل مع  عند خلط 

سامة - تؤدي إىل الوفاة.

* معلومة قد ترعبك:

كفيل  ثانية  عرش  مخسة  من  ألكثر  بإصبعك  املقفلة  العني  ضغط 
بجعلك أعمى!

* معلومة قد ترعبك:

تسمع  تقدر  يعني   .. السمع  تتوقف عندك هي حاسة  آخر حاسة 
اهلك يبكون عليك و الناس يعزون فيك وال تقدر تسوي يشء!!

* معلومة قد ترعبك:

فال  املصاحف  لفتح  الناس  هيرع  مغرهبا  من  الشمس  أرشقت  إذا 
جيدون غري البياض داوموا عىل القراءة حيث الندم حينها.

* معلومة قد ترعبك:

محاك يا اهلل. قبل أكثر من 1٤00 سنة نزلت زب ھ ھ رب  رحُ

* معلومة قد ترعبك:

يمكن لفك اإلنسان قضم إصبع يده بنفس صعوبة قضمه للجزرة، 

www.alukah.net



166167

ولكن الدماغ يصعب هذا االمر عىل اإلنسان أنه خطأ!

* معلومة قد ترعبك:

السباحة بِاملاء الساخن يف الشتاء يعرض اإلنسان للجلطات القلبية.

* معلومة قد ترعبك:

قال عمرو بن العاص: لو يعلم أحدكم حقيقة )جهنّم( لرصخ منها 
حتى ينقطع صوته ولصىل حتى ينكرس صلبه.

كالم يخيف القلب ملن كان له قلب
للشيخ ابن عثيمني - رمحه اهلل -

يذهب،  وعمرك  يميض،  وقتك  رأيت  »إذا   :  - اهلل  رمحه   - يقول 
وأنت مل تنتج شيًئا مفيًدا، وال نافًعا، ومل جتد بركًة يف الوقت؛ فاحذر أن 
َبَع َهَواُه  يكون أدركك قوله تعاىل: }َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا{ ]الكهف: 28[.

أي: انفرط عليه وصار مشتًتا ال بركة فيه.

وليعلم أن البعض قد يذكر اهلل؛ لكن يذكره بقلب غافل، لذا قد ال 
ع الربكة من أعامله  ينتفع، وأن اإلنسان الذي يذكر اهلل بلسانه ال بقلبه تنْزهَ
ومل  الطويلة  الساعات  يبقى  جتده   ، عليه  فحُرطا  أمره  يكون  حتى  وأوقاته 
يصل شيًئا، ولكن لو كان أمره مع اهلل حلصلت له الربكة يف مجيع أعامله.

صالح  بن  حممد  العالمة/  للشيخ  الكهف  تفسري سورة  )املصدر: 
العثيمني - رمحه اهلل - (.
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حكاية التفاحة
يكى أن شاًبا تقًيا فقرًيا أشتد به اجلوع!

مّر عىل بستان تفاح، وأكل تفاحة حتى ذهب جوعة، وملا رجع إىل 
بيته .. بدأت نفسه تلومه. فذهب يبحث عن صاحب البستان وقال له: 
دون  من  بستانك  من  تفاحة  وأكلت  عظياًم  مبلًغا  اجلوع  يب  بلغ  باألمس 

علمك وهذا أنا أليوم أستأذنك فيها.

أنا خصيمك يوم  البستان: واهلل ال أساحمك؛ بل  فقال له صاحب 
ألقيامة عند الّل�هَه!

فتوسل أن يساحمه إال أنه أزداد إرصاًرا وذهب وتركة .. وحلقه حتى 
دخل بيته وبقي ألشاب عند ألبيت ينتظر خروجه إىل صالة ألعرص.

فلام خرج وجد ألشاب ال زال واقًفا .. فقال له: يا عم إنني مستعد 
للعمل فالحًا عندك من دون أجر .. ولكن ساحمني ..!

قال له: أساحمك لكن برشط!

أن تتزوج ابنتي .. ولكنها عمياء، وصامء، وبكامء، وأيًضا مقعدة ال 
متيش؛ فإن وافقت ساحمتك.

قال له: قبلت ابنتك!

أخلطى،  متثاقل  كان  جاء  فلام  زواجك.  أيام  بعد  الرجل:  له  قال 
حزين الفؤاد .. طرق ألباب ودخل قال له تفضل بالدخول عىل زوجتك 
إليه وسلمت عليه ففهمت ما  القمر، قامت ومشت  بفتاة أمجل من  فإذا 

يدور يف باله، وقالت:

إنني عمياء من النظر إىل أحلرام  ..

وبكامء من قول احلرام  ..

وصامء من االستامع إىل احلرام  .. 

ومقعدة ال ختطو رجالي خطوة إىل احلرام ..

وأيب يبحث يل عن زوج صالح فلام أتيته تستأذنه يف تفاحة وتبكي 
من أجلها قال أيب: إن من خياف من أكل تفاحة ال حتل له .. حريحُحٌُ به أن 

خياف اهلل يف ابنتي فهنيًئا يل بك زوًجا وهنيًئا أليب بنسبك .. 

وبعد عام أنجبت هذه ألفتاة غالًما  .. كان من ألقالئل الذين مروا 
عىل هذه أألمة .. أتدرون من ذلك ألغالم؟ إنه اإلمام أبو حنيفة. 
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فائدة
اجلن  شيطان  السلف:  بعض  قال   :  - اهلل  رمحه   - رجب  ابن  قال 
يف  يوقعك  حتى  يربح  ال  اإلنس  وشيطان  فينرصف  منه  باهلل  نستعيذ 

املعصية. )لطائف املعارف(.

 قال ابن اجلوزي: »اعلم أن أول تلبيس إبليس عىل الناس: صدهم 
عن العلم، ألن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم يف الظُّلهَِم كيف 

شاء« ا.ه�.

الـمـحـتـوى
5 شكر واعرتاف 
٧ تقدي��م 
9 م�ق��دم����ة 
11 مهسة الصباح 
12 عجبتحُ ألربع 
13 هل تعلم؟ 
1٤ مل  ْثرة العهَ نَّة أفضل من كهَ موافقة السُّ
1٦ حديث عظيم 
1٧ ما أفضل .. ؟ 
18 ما هي نيتك وأنت تقرأ القرآن؟ 
21 مهسة املساء 
21 من فوائد احلجاب » 1 « 
22 السبب املبارش للرسطان 
2٤ مقتطف�ات رائع�ة 
2٧ من اخرتاعات اإلمام األلباين العلمية 
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31 ة  حكم النَِّميمهَ
32 من فوائد احلجاب » 2 « 
33 مسلمة بن عبدامللك 
3٦ قالوا يف التقوى 
39 سالمة القلب 
٤0 حكمة 
٤0 لص يف بيت مالك بن دينار 
٤1 اإلنفاق يف سبيل اهلل 
٤2 طاووس واحلجاج 
٤3 إن مل جتدوين يف اجلنة بينكم فاسألوا عني 
٤5 احذر هذه القنوات 
٤٦ أخطاء شائعة بني الناس 
٤8 أحاديث من كتاب: بلوغ املرام 
51 كالم مجيل لألستاذة/ أناهيد السمريي 
55 حني تقطر األحرف دًما 
٦2 تغريدات 
٦8 تفسري سورة اهلمزة .. تقشعر منها األبدان 

٧0 يصف زوجته 
٧3 قالوا عن الفراسة!! 
٧5 فِْطنهَة القايض إياس بن معاوية 
٧٦ من بدع شهر رجب 
80 وصية بخيل 
82 مهسة 
8٤ الفرق بني كلمتي )احلية( و )الثعبان( يف القرآن 
8٦ الناس يف الصالة عىل مخسة أقسام 
88 عرفتم ما مدى األمل؟ 
91 مودة الرجال 
93 اإلحسان 
93 دهاء اإلمام األلباين 
9٤ مهسة 
95 قصة للعربة 
9٧ زياد ورجل من اخلوارج 
98 العجوز احلكيم وامللك 

100 ملك كان متزوج )٤( زوجات 

www.alukah.net



174175

103 من فوائد النزول للميدان الدعوي 
10٦ هارون الرشيد واملرأة الناقمة 
108 مهسة الصباح 
109 ى(  ْونهَ إِنَّهحُ طهَغهَ بهَا إىِلهَ فِْرعهَ )اْذههَ
111 من أسباب عذاب القرب 
112  بني سبات الرابعة وهدير السابعة      
11٤ رسالة من عانس إىل مجيع الرجال 
11٧ دهاء امرأة 
119 تذكري األحب بآداب الواتس أب 
122 مهسة اجلمعة 
123 حافظوا عىل لسانكم العريب 
125 التفكري االجيايب 
12٦ احلمدهلل الذي أبدل درمهي بدينار 
129 عقوبة املغتاب 
130 حديث 
131 لعلها كانت هي املنجية 
133 عمرة القضاء 

13٧ معلومة قد ترعبك 
139 كالم خييف القلب ملن كان له قلب 
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