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مقدمة

احلمــد هلل رب العاملــن وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحده ال
حممدا عبده ورســوله صلى اهلل عليه
شــريك له وأشــهد أن
ً
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان إىل يوم الدين وســلم
قصصا
تســلي ًما أمــا بعد  :فهذه رســالة قصرية ذكــرت فيها ً
مؤثــرة ومواقــف رائعة ومنــاذج طريفة يف مواضيع شــى يف
العقيــدة والصــاة واهلمــة العاليــة يف طلــب العلــم والدعوة
إىل اهلل واألمــر باملعــروف والنهي عــن املنكر واحلرص على
الســنن واألدعيــة واألذكار والشــجاعة والعزميــة الصادقــة
واملســابقة إىل اخلــرات وبــر الوالديــن والتحلــي مبــكارم
األخالق وسرعة البديهة واحلكمة والنجابة والذكاء والتأدب
مــع الكبــار واألجوبــة املســكتة واإلجابــات الربيئــة الباهــرة
وحسن تصرف من شباب وأطفال صغار مل يبلغوا احللم بل
بعضهم مل يتجاوز الرابعة من عمره  .ذكرهتا تذك ًريا للكبار
مثلي ولشــحذ اهلمم والصعود بفلذات األكباد وقطع القلوب
وأحشاء الفؤاد إىل القمم .
وهــذه القصص اليت ســأذكرها تتميز بالواقعية والصدق
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وهتــدف إىل تربيــة النفوس وهتذيبها ،وليس ملجرد التســلية
واإلمتــاع حــى يأخــذوا مــن كل قصــة عظــة وعــرة ،كمــا
خيرجون منها بدرس تربوي ســلوكي مســتفاد ينفعهم وينفع
من بعدهم يف الدارين :يف الدنيا واآلخرة .
فالتربيــة بالقصة من األســاليب املؤثــرة يف عقل الطفل،
ألهنــا تشــد انتباهــه ويقظتــه الفكريــة والعقلية ،ملــا هلا من
متعــة ولــذة؛ وتفكري وتأمل ،وإقامــة احلجة ،وملا للقصة من
تأثــر على القلوب والعقول ،ورســم برامــج وخطط للحياة،
وتربية للنفوس وأخذ الفوائد ؛ وقد أنزل اهلل تعاىل يف كتابه
املجيد سورة باسم سورة (القصص) ،ويف سور أخرى آيات
تشــر إىل قصــة أو جــزء من قصــة؛ قال تعــاىل تأكيدا على
ون} سورة
قص القصص َ { :فا ْق ُص ِص ا ْل َق َص َص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُر َ
األعراف  .176 :وكما قال ســبحانه {لقد كان يف قصصهم
عربة} سورة يوسف .111 :
ولنا وقفة بل وقفات مع أطفال بدأت غراس التربية احلميدة
تعطي مثارها فيهم أحتفنا هبا القراء يف رسالتنا هذه..
وعلــى املســلم أال حيقــر من املعــروف شــي ًئا  ..فلعل كلم ًة
صادق ـ ًة أو موق ًفــا مــن طفل ال تلقي له ً
بال  ..يكون ســب ًبا يف

7

هدايــة إنســان ونقلــه من طريق الشــر لطريق اخلــر ُ ..ر َّب
كلمة طيبة ال تلقي هلا ً
بال أيقظت ً
أمل يف نفس غريك وأنت
ال تدري و ُر َّب مهة أيقظت أمة .
وأكتفــي بذكــر موقفــن املوقــف األول لإلمــام أيب حنيفــة
غالما يلعب
رمحــه اهلل مــع غــام  :رأى اإلمــام أبــو حنيفــة ً
بالطني ،فقال له  :يا غالم إياك والسقوط يف الطني  .فقال
ـقوط العا ِل ِم
أنت من الســقوط ،ألن سـ َ
الغالم لإلمام  :إياك َ
ـقوط العا َلـ ِـم  .فــكان أبــو حنيفــة ال ُيفــي بعد مســاع هذه
ُسـ ُ
الكلمة إال بعد ُمدارسة املسألة شه ًرا ً
كامل مع تالمذته.
(مقدمة حاشية ابن عابدين ( . )٦٧ - ١انتفع اإلمام أبو حنيفة من غالم.
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واملوقف الثاين لإلمام أمحد رمحه اهلل مع شارب اخلمر
اإلمام أمحــد  :كلمتــان نفعين ا ُ
هلل
وكــذا مــع األعــرايب قــال
ُ
ـرب اخل ْمــر،
لرجـ ٍـل ُحبــس يف شـ ِ
هبمــا يف املحن ـ ِة  .األوىل ُ :
السـ َّـن ِة ،وأنا ُج ِل ُد ُت
أمحدْ ،
جلد يف ُّ
اثبت ،فإنك ُت ُ
فقال  :يا ُ
ـون َف ِإ َّن ُه ْم
يف اخلم ِــر مــرا ًراْ ،
وقد ص ـ ْر ُتِ ﴿ .إن َت ُكو ُنو ْا َت ْأ َل ُمـ َ
ـون ِمـ َـن ّ
ـون﴾،
الل َمــا َال َي ْر ُجـ َ
ـون َو َت ْر ُجـ َ
ـون َك َمــا َت ْأ َلمـ َ
َي ْأ َل ُمـ َ
ون﴾.
اص ِب ْر ِإنَّ َو ْع َد َّ ِ
﴿ َف ْ
ين َل ُيو ِق ُن َ
الل َح ٌّق َو َل َي ْس َت ِخ َّف َّن َك ا َّل ِذ َ
قد
أمحد ْ
الثاني ـ ُة  :ألعــرا ٍّ
ـام ُ
ـام أمحــد  -واإلمـ ُ
يب قــال لإلمـ ِ
أمحد ،اص ْرب،
ُأ ِخ َذ إىل احل ْب ِس ،وهو مق َّي ٌد
ِ
بالسالسل  :يا ُ
وتدخــلُ اجلنة منْ هنا ُ ﴿ .ي َب ِّشـ ُـر ُه ْم
فإ َّنمــا ُتقتــل مــنْ هناُ ،
َر ُّب ُهم ِب َر ْح َم ٍة ِّم ْن ُه َو ِر ْض َو ٍان َو َج َّن ٍات َّل ُه ْم ِفي َها َن ِعي ٌم ُّم ِقي ٌم ﴾ .
(من كتاب ( :ال حتزن) للشيخ عائض القرين) .

وذلك حني سجن ألجل أن يقول أن القرآن خملوق وليس مزنل
عندها ســجن مع رجل يشــرب اخلمر فقال شارب اخلمر لإلمام
أمحــد يــا أمحد يف خارج الســجن األمة تنتظر مــا تقول ،واهلل
إنك جتلد ألجل دينك وأنا أشرب اخلمر فأجلد عليه ومل أتركه
فإيــاك أن تكــون عزميتــك أضعف من عزميــي ،فيقول اإلمام
أمحد كان ضمن من شد أزري فلم أعد أحس بالضرب ..
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فاحلكمــة ضالــة املؤمــن أىن وجدها فهو أحــق هبا واحذر
الكرب فهو بطر احلق وغمط الناس ومعىن بطر احلق أي رده
وعــدم قبوله وغمــط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم واحلق
أحــق أن يتبــع فاقبــل احلــق ممن جاء بــه وإن كان بغيضا أو
صغــرا أو حقــرا وال حتتقــر كلمة نافعة صدرت منهم  .وما
املانع من أن تنتفع بكلمة من طفل فالعلم ال يناله مستح وال
متكرب .وقد قال بعض السلف ( :ما ترك أح ٌد ح ًَّقا إال ِل ِك ْب ٍر
نفسه) .....
يف ِ
فيــا هــذا  :اقبــل احلــق ممــن قالــه وإن كان ً
بغيضــا ور َّد
الباطــل علــى مــن قالــه وإن كان حبي ًبا ،والرجــوع إىل احلق
خري من التمادي يف الباطل .
ولعــل مــا ذكرنا مــن القصص يوقــظ ً
غافل ويرد شــار ًدا
معوجــا ويســلي ويواســي صا ً
حلا ويعني ويشــد عضد
ويصلــح ً
وأزر من سار يف طريق اهلدى والرشاد .
كتبتهــا ً
إيقاظــا وتنبي ًهــا وتذك ـ ًرا يل وألمثــايل ور ًدا علــى
من يقول «أوالدنا الزالوا صغارا أو مراهقني  -استهان ًة هبم
ً
وتقليل من شأهنم !.. -
واحتقا ًرا
خصوصا أنه يف وقتنا احلايل صار الشــباب من ســن 14
ً
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إىل ســن  20يقــال عنهــم «مراهقــون» واملراهقــة  :مصطلــح
غريب حديث هدفه انتزاع الثقة من الشباب .
وإجياد العذر لطيشهم  .وهذا عني اخلطأ .
وقــد أدرك أعــداء اإلســام أن قــوة أي أمــة تكمــن يف
شــباهبا ،فوجهوا ســهامهم للنيل منهم ،وأعملوا كل وســيلة
لتخريــب طاقاهتــم ،يف وقت غاب فيه محــاة الدين وتكالب
أعــداء اإلســام من كل حــدب وصوب للقضــاء على طاقات
األمة ،والعمل على إفسادها ،حىت حققوا ما أرادوا.
وإليــك هــذه الوقفــة  ‹ :ملــا أراد الصليبيون يف آخر أيام
حكــم املســلمني لألندلــس أن يغــزوا مدينــة قرطبــة وقصــر
احلمــراء آخــر معقــل للمســلمني يف بــاد األندلــس أرســلوا
جاسوســا هلم لينظر إىل شــباب املسلمني؛ ما هو تفكريهم؟
ما هي مهمهم؟ ما هي طموحاهتم؟ فنظر ذلك اجلاســوس
وجت ّول يف بالد املســلمني ،فبينما هو يتج ّول ذات يوم إذ به
متحس ـ ًرا
جيد شــا ًبا من شــباب األمة يف َأحد الوديان يبكي
ّ
نادمــا ،قــال لــه :مــا بالك يــا بين؟! قــال :إين أتع ّلــم الرمي
ً
وقد رميت بعشــرين سه ًما فأصبت يف مثانية عشر وأخطأت
يف ســهمني ،فأنــا أبكي متحس ـ ًرا على ذلك ،لــو هجم علينا
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األعداء فلن أدافع عن بالد اإلسالم؛ ألين قد أخطئ الرمي،
فرجــع ذلــك اجلاســوس إىل الصليبيــن إىل قومــه فقال :ال
طريق لكم لغزو بالد املسلمني.
ويــدور الزمان وتتغ ّير األمور ويغرق شــباب األمة يف اللهو
والعبــث واخلنــا واملجــون واحلـ ّـب والغــرام ،فيعود جاســوس
آخــر بعــد ســنوات عدة لينظر هــل الوضع مالئــم لغزو بالد
املســلمني ،فيجد شــا ًبا يبكي فيقول له /ما يبكيك يا بين؟!
فيقــول :أبكــي علــى حبيبــي ،فرجــع ذلك اجلاســوس وقال
لقومه :لقد آن األوان لغزو بالد املسلمني.
إن األعداء يعلمون أنه إذا كانت مهم الشباب يف العبادة
والذكــر ويف معــايل األمــور ويف معرفة ما يد ّبره هلم األعداء
فإهنم لن يستطيعوا أن يصلوا إىل بالد املسلمني؛ ولذلك جند
اهلجمات قو ّية لتحطيم شــباب األمة عرب القنوات واملســارح
ممــا تعرفون
والتمثيليــات واملجــات والغانيــات وغــر ذلــك ّ
وال تنكــرون ،كل ذلــك مــن أجل الشــباب ،ال يريــد األعداء
ـاخ وشــاب وال مــن أصبح عمره فوق
مــن هذه القنوات من شـ َ
السبعني أو الثمانني ،يريدونكم أنتم أيها الشباب ،يريدون
شباب األمة ليستطيعوا بعد ذلك أن حيطموا أمة اإلسالم،
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وأن يغزوها يف فكرها ويف قناعاهتا ويف قوهتا ويف شــباهبا،
فيسيطرون عليها فكر ًيا قبل أن يسيطروا عليها عسكر ًيا.
إذا علمنــا ذلــك فــا بد للمســلم أن يعلم مــا الذي ينبغي
عليه أن يقوم به ملواجهة هذا الغزو.
يا عباد اهلل ،ال ب ّد أن نعلم أن هذا الغزو أقوى ألف مرة
من غزو الســيف واملدفع والدبابة ،الغزو الفكري عن طريق
الشــهوات عــن طريــق حتطيم القيــم واملعتقــدات عن طريق
حتطيم املبادئ أعظم ألف مرة من حتطيم الشــباب بالقتل
أو غري ذلك؛ ألنه إذا حطم املسلم من الداخل فسيكون تب ًعا
للغــرب ،مســلم بامسه ولكنه غــريب بفكره غــريب بقناعاته
غريب بأهوائه غريب بشهواته وشبهاته .هذه قضية مهمة.
ـون ُي َقا ِت ُلو َن ُكـ ْـم َح َّتــى َي ُر ُّدو ُكـ ْـم َعــنْ ِدي ِن ُكـ ْـم ِإنْ
( َوال َي َزا ُلـ َ
اس َتطَ ُاعوا)[البقرة› .]217:
ْ
باختصــار مــن خطبــة بعنــوان  :رســالة إىل شــباب األمــة
لعبد الرمحن بن علوش مدخلي يف جامع التقوى بأيب عريش.

خطــأ فــادح  :فيمــا ينســب إىل جحــا مــن غبــاء وبــادة
وجهل .وإليك هذه األسطر  :من هو جحا؟ ان (جحا) ليس
أســطورة ،بل هو حقيقة ،وامســه ( ُدجني بن ثابت الفزاري
 -رمحه اهلل  ،)-أدرك ورأى أنس بن مالك < وروى عن
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أسلم موىل عمر بن اخلطاب ،وهشام بن عروة ،وعبد اهلل
بــن املبــارك ،وآخرون .قال الشــرازيُ :جحا لقب له ،وكان
ظري ًفــا ،والــذي يقــال فيه مكــذوب عليه .قــال احلافظ ابن
عساكر :عاش أكثر من مائة سنه.
وهذا كله جتده مســطو ًرا يف كتاب «عيون التواريخ» البن شــاكر
الكتيب (ص  373وما بعدها).

ويف ميزان االعتدال للذهيب (املجلد األول ،ص  )326ما
نصــهُ :جحــا هو تابعي ،وكانــت أمه خادمة ألنس بن مالك،
وكان الغالب عليه الســماحة ،وصفاء الســريرة ،فال ينبغي
ألحــد أن يســخر بــه إذا مسع ما يضاف إليــه من احلكايات
املضحكــة ،بــل يســأل اهلل أن ينفعــه بربكاتــه .قــال اجلالل
السيوطي :وغالب ما يذكر عنه من احلكايات ال أصل له.
ونقل الذهيب ً
أيضا يف ترمجته له :قال عباد بن صهيب:
حدثنا أبو الغصن ُجحا  -وما رأيت ً أعقل منه  . -وقال عنه
ً
أيضا  :لعله كان ميزح أيام الشــبيبة ،فلما شــاخ ،أقبل على
شأنه ،وأخذ عنه ا ُملحدثون .
وقــال احلافــظ ابن اجلوزي  -رمحــه اهلل  ... »: -ومنهم
(جحا) و ُيكىن أبا الغصن ،وقد روي عنه ما يدل على فطن ٍة
ُ
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وذكاء ،إال أن الغالب عليه ال َتّغفيل ،وقد قيل َّ :إن بعض من
كان يعاديه وضع له حكايات  ..واهلل أعلم.
فإيــاك أن يــأيت جحــا خصمــك يــوم القيامــة وهــو تابعي
خياصمك فيما تفتري عليه يف املجالس.
وأوصــي القــارئ ونفســي بتقــوى اهلل  :قــال تعــاىل (ولقد
وصينــا الذيــن أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهلل)
فهي وصية اهلل لألولني واآلخرين  0سئل رجل كبري يف السن
ما معىن التقوى ؟! فقال  :بلهجته العامية معناها يا ولدي :
«كيف حالك يوم تكون حلالك» ما أروع إجابته !!
وبعد هذه الوصية  :لنترك هذه القصص الواقعية تتحدث
عن نفسها  ..وروعة معانيها ..
فهلمــوا بنــا هلــذه املواقــف ولنترمجهــا ســلو ًكا وعمـ ًـا..
والسعيد من وعظ بغريه ..
إن السعيد له يف غريه عظة ويف التجارب حتكيم ومعترب
والشقي من وعظ بنفسه .
أمسيتها بـ (قصص مؤثرة ومواقف معربة وطرائف رائعة
من أطفال اإلسالم وشبابه).
وهلل در القائل -:
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ك ـ ــرر عــل ــي ح ــدي ـث ـه ــم يـ ــا حـ ــادي
فحديثهم جيـلــو ال ـفــؤاد ال ـصــادي
وهذا أوان الشروع يف املقصود بعون اهلل امللك املعبود .
الشــباب عمــاد النهضــات ،وهم أهــل العزائــم واإلقدام
والتضحيات والوقفات .
وقد كانوا َح َملة الدعوة اإلســامية األوىل وأنصار احلق.
فــإن عامــة أصحــاب النــي @ كانــوا من الشــباب ،حني
كذبه معظم شيوخ مكة!!
يقــول أبــو محــزة «وهل كان أصحاب رســول اهلل @ إال
شبا ًبا».
هدى ،وبف ً
ىت
الشباب يذكرنا بفتي ٍة آمنوا برهبم فزادهم ً
حطم أصنام الضالل بيده،
ـان
يب رأى
برهان ربه فاعتصم عن الفحشــاء ،وبإنسـ ٍ
وبن ّ
َ
آتاه اهلل احلكم صبيا...
فأخذ كتاب ربه بقوة الشــباب ،وحكمة الشــيوخ ..وبشاب
جيتاز أقسى امتحان قد يتعرض له البشر ،باإلذعان لتنفيذ
رؤيــة أبيــه بالذبــح طاع ـ ًة ألبيه ،وامتثـ ًـال ألمر ربــه وبفضل
اهلل مث بتفاين ثلة من شــباب قريش جنحت اهلجرة النبوية
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املباركــة ؛ والفــى الداعيــة غــام األخــدود يســعى للمــوت،
ويطلــب القتــل ،ترخــص عليــه روحــه إذا كان يف إزهاقهــا
إميان أمة ،وصالح شعب  .وبشاب يؤم قومه سنه ال تتجاوز
الســابعة ،مــا كان يشــغل بــال ابــن عباس رضــي اهلل عنهما
وهــو صيب (ابن عشــر ســنني) إال معرفة كيفيــة قيام النيب
يوما وضوء النيب @ لصالة الليل فدعا له:
@ ،وأعد ً
((اللهــم فقهــه يف الديــن)) البخاري ومســلم  .وصار هبذا
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الدعاء -الذي ناله وهو صيب -حرب األمة وترمجان القرآن.
وبشــاب يدخــل علــى طاغية يقول لــه  :إن اهلل ابتعثنا باحلق
لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ومن
ضيــق الدنيــا إىل ســعة الدنيــا واآلخــرة ،ومن جــور األديان
إىل عــدل اإلســام وبشــاب فتــح القســطنطينية ودوخ الروم
بعد أن كاد املسلمون ييأسون من فتحها  .وشاب آخر يقول:
حفظــت القــرآن وأنا ابن ســبع ســنني ،وحفظــت املوطأ وأنا
أفت فقد  -واهلل  -آن
ابن عشــر .وبشــاب يقول له العلماء ِ :
لك أن ُتف ِتي ،وهو ابن مخس عشــرة ســنة - .وبشــاب حفظ
على األمة أمر دينها شــاب يف ناحية املشــرق  -وبشــاب كان
أهــل املعرفــة مــن البصريني يعــدون خلفــه يف طلب احلديث
وهو شاب حىت يغلبوه على نفسه وجيلسوه يف بعض الطريق
فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه ،وكان شــا ًبا مل
خيرج وجهه وسنتطرق لبيان شيء من ذلك .
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وإليك يا حمب مناذج من القصص واملواقف والطرائف:
* فهــذا عمــرو بــن ســلمة < كمــا يف صحيح البخاري
إماما لقومه يؤمهم
كان عمره ست سنني أو سبع سنني وكان ً
يف الصــاة ألنــه كان أحفظهم للقرآن فلما بلغهم قول النيب
@ ( :إذا حضــرت الصــاة فليــؤذن أحدكــم وليؤمكــم
أكثركم قرآ ًنا) ،فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا من عمرو
بن ســلمه الطفل الذي عمره ال يتجاوز الســبع سنني فقدموه
إمامــا هلــم! يقــول َع ْمـ ِـرو ْبـ ِـن ســلمة < َ ( :ف َنظَ ُروا
ليكــون ً
َف َلـ ْـم َي ُكــنْ َأ َح ٌد َأ ْك َث َر ُق ْرآ ًنــا ِم ِّني ِل َما ُك ْن ُت َأ َت َل َّقــى ِمنْ ال ُّر ْك َب ِان
َف َق َّد ُمو ِني َب ْي َن َأ ْي ِد ِيه ْم َو َأ َنا ا ْب ُن ِس ٍّت َأ ْو َس ْب ِع ِس ِن َني َو َكا َن ْت َع َل َّي
ُب ْر َد ٌة ُك ْن ُت ِإ َذا َسـ َـج ْد ُت َت َق َّل َص ْت َع ِّني َف َقا َل ْت ْام َر َأ ٌة ِمنْ ا ْل َح ِّي
يصا َف َما
اس َت َقا ِر ِئ ُك ْم فاشتروا َف َقطَ ُعوا ِلي َق ِم ً
َأ َل ُت َغ ُّطوا َع َّنا ْ
يص) .
َف ِر ْح ُت ِب َش ْيءٍ َف َر ِحي ِب َذ ِل َك ا ْل َق ِم ِ
البخاري حديث رقم  ،4302واإلمام امحد يف املسند )443/33خمتصرا .

فــا أدري هــل العجب من أولئك القوم الذين ق ّدموا هذا
الطفــل رغــم مــا كان عندهم مــن األنفة والكرب والغطرســة
الــي ُعــرف هبــا العــرب قبــل اإلســام ولكنهــم فعلــوا ذلك
إذعا ًنــا لقول الرســول @ ونظرة إكبار هلــذا الطفل الذي
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كان أحفظ للقرآن من غريه ويف ذلك إعطاء منوذج رائع يف
جمــال التربية فكم ســيكون هلــذا الفعل من األثر العظيم يف
نفوس الشباب واألطفال اآلخرين الذين يرون عمر بن سلمة
إماما لقومه .
وهو ً
أم العجب من هذا الطفل الذي مل حيتقر نفسه ويقل من
أنــا حــى أكــون إما ًما ملن هــم أكرب مين مــن الصحابة ،ومل
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باللعب املعهود عند األطفال عادة بل كانت مهته هبذه
يشتغل
ّ
املكانة اليت تعجز عن وصفها الكلمات ،فلله درهم من جيل
لن يتكرر  .ونسأل اهلل أن يرزقنا حمبتهم والتشبه هبم.
تشبهوا بالقوم إن مل تكونوا مثلهم
إن ال ـت ـش ـ ـ ـ ـبــه ب ــالــك ـ ـ ـ ـ ــرام ف ــاح
(عشر صور مشرقة من حياة شباب الصحابة ملحمد بن عبداهلل الشمراين)

أي حافظــة تلــك حافظــة ذلــك الصيب الــذي حفظ مما
ُيذكر أنه نزل على رسول اهلل @ ؟
وأي غــام نبيــه ذلــك الــذي كان حيفظ ويعقل قبل ســن
السابعة ؟
وأي أمـة تلك اليت سادت الدنيا ويتق ّدمها ابن السابعة ؟
بل أي ُأمـة تلك اليت يتق ّدمها صيب تبدو عورته إذا سجد؟
إننا حنتاج ً
فعل إىل ُقـدوات فـ
يا رب فابعث لنا من مثلهم نف ًرا
ُيـ ـشـ ـ ّي ــدون ل ـنــا جم ـ ـ ـ ًـدا أض ـع ـنــاه
أول ـ ـئـ ــك آبـ ــائـ ــي ف ـج ـئــي مبـثـلـهــم
إذا مجـعـتـنــا ي ــا ُأخ ـ ـ ّـي امل ـجــامــع !
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يـ ــا أم ـ ــة اإلس ـ ـ ــام ل ـس ــت عـقـيـمــة
ال زل ـ ــت ق ـ ـ ــادرة عــل ــى اإلجن ـ ــاب
ـاب اجلــي ــل ل ــإس ــام عـ ــودوا
شـ ـب ـ َ
روح ـ ـ ـ ــه وب ـ ـكـ ــم يــس ــود
ف ــأنـ ـت ــم ُ
وأنـ ـ ـت ـ ــم سـ ـ ـ ـ ُّـر هنـ ـضـ ـت ــه قـ ــد ًميـ ــا
وأنـ ـت ــم فـ ـج ـ ُـر ُه ال ـ ـزّاهـ ــي اجلــديــد
ع ـل ـي ـكــم ب ــالـ ـعـ ـقـ ـي ــدة فـ ـه ــي در ٌع
نـ ـص ــون بـ ــه ك ــرام ــاتـ ـن ــا ح ــدي ـ ُـد

(الزوابع ،وليد األعظمي ،ص.)66 :

* هذا غالم من شباب الصحابة  {úال يتجاوز عمره
عشــر ســنني عندمــا ُبعــث حممــد @ وجــاءه الوحــي بادر
فكان أول من اسلم ودخل يف اإلسالم إنه علي بن أيب طالب
< كمــا قــال كثــر من العلماء  .ويف هــذا دليل واضح على
رجحان عقله وعلو مهته ومسو نفســه وهو يف هذه الســن !!
فلــم يســتصغر نفســه ويقــول مــن أنا حــى أتقدم علــى كبار
قومــي يف هــذا األمر اجللل !! فبمجرد أنه عرف احلق وتبني
له الباطل الذي يعيش عليه جمتمعه شــهد شــهادة احلق ومل
يقــل كيــف أخالف أهلي وقومي وعشــريت !! وتأمل كيف أنه
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يف هذا الســن مل يكن يشــغله اللعب واللهو والضياع بل رأى
يف نفســه أنــه جديــر كل اجلدارة أن يكون فخ ًرا لكل شــباب
اإلســام يف كل زمان ومكان بأن يكون أول من دخل يف دين
اإلســام وهو غالم ال يتجاوز عمره العشــر ســنني  .فلله دره
ما أعال مهته وما أمسى هدفه .
(عشر صور مشرقة من حياة شباب الصحابة حممد بن عبداهلل الشمراين).

* زيد بن ثابت <  13سنة  :أصبح كاتب الوحي وتعلم
الســريانية لغة اليهود يف  17ليلة وقال له @ « :يا زيد! تعلم
يل كتاب يهود ،فإين واهلل ما آمن يهو ًدا على كتايب»  .قال زيد:
فتعلمت كتاهبم ،ما مرت يب مخس عشرة ليلة ،حىت حذقته،
وكنت أقرأ له كتبهم إن كتبوا إليه ،وأجيب عنه إذا كتب.
رواه البخاري تعلي ًقا وأمحد ()21673( )186/5و أبو داود ،وقال األلباين حسن صحيح.

كما تعلم اللغة العربانية ولك أن تعلم أن زيدا أسلم عند
عاما .ومل
قــدوم النــي @ إىل املدينــة وعمره أحد عشــر ً
أحدا وما بعدها من املشاهد.
يشهد بد ًرا لصغر سنه وشهد ً
وكان هــذا الصغــر يكتــب الوحي لرســول اهلل @ ،وصار
أحد فقهاء املدينة الســبعة ،واشــتهر بالفرائض ،وكان ابن
عبــاس علــى جاللة قــدره يأتيه إىل بيته لألخــذ عنه ويقول:
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العلم يؤتى وال يأيت .استعمله عمر بن اخلطاب على القضاء
وكان يســتخلفه يف كل سفر .وأما منقبته الكربى اليت فاقت
نقل اجلبال واليت تكفي ملعرفة قدر هذا الشــاب اهلمام أنه
هــو الذي أشــرف على مجع القرآن الكــرمي يف عهد أيب بكر
مث للمرة الثانية يف عهد ســيدنا عثمان {أمجعني ،وإمنا
اختاروه لتويل هذا الشرف العظيم وتلك املسؤولية اجلسيمة
وثو ًقا بدينه وحفظه وإتقانه وحسن كتابته ،مع من معه.
من مقولة بعنوان ( :الشباب ..والعناية بالقرآن الكرمي) .وانظر جملة البحوث
اإلسالمية  -العدد احلادي والثالثون  -اإلصدار  :من رجب إىل شوال لسنة 1411هـ .

فأين هذه اهلمم أيها الطالب النجباء ؟!
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* عبــد اهلل بــن عبــاس  :}úولــد قبــل اهلجــرة بثــاث
ســنني ،وبايع رســول اهلل @ (وهو صغري مل يبلغ احللم،
وهاجر إىل املدينة مع أبويه قبل فتح مكة .وحني تويف رسول
اهلل @ ،مل يزد عمره على الثالثة عشرة ،ومع ذلك حفظ
عن النيب @ ( )1660حدي ًثا ،وكان ترتيبه اخلامس من
بــن الســبعة املكثرين لروايــة احلديث الشــريف .وكان عمر
< حيب عبد اهلل بن عباس ويقربه من جملسه ويستشريه
يف مجيع أموره ،ويأخذ برأيه رغم صغر سنه .
* معاذ بن عمرو بن اجلموح  13سنة ،ومع ّوذ بن عفراء
قائدا للمشركني
 14سنة  :قتال أبا جهل يف غزوة بدر وكان ً
حينهــا .كان هلمــا يف معركة بدر موقف ال ينتهي منه العجب
ومهــا معــاذ بــن عمرو بــن اجلمــوح ومعاذ بــن عفراء }
ونتــرك احلديــث عن هذا املوقف العجيــب للصحايب اجلليل
عبــد الرمحــن بــن عوف < كما يف صحيــح البخاري قال:
بينمــا أنــا يف الصــف يــوم بــدر إذ نضــرت عــن مييــي وعن
مشايل فإذا بغالمني من األنصار حديثة أســناهنما فتمنيت
لــو أن غريمهــا كان جبــواري ليحميــي فغمــزين أحدمهــا
فقــال يــا عم أتعرف أبا جهل قلت نعم وما حاجتك إليه قال
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مسعــت أنــه يســب رســول اهلل والــذي نفســي بيــده ألن رأيته
ال يفــارق ســوادي ســواده حىت ميوت األعجــل منا مث غمزين
اآلخــر فقــال يل مثــل مقالــة صاحبه مث مل أنشــب أن نظرت
إىل أيب جهل جيول يف الناس فقلت هذا صاحبكما فانقضا
عليه كالصقرين فابتدراه بســيفيهما فضرباه حىت قتاله مث
انصرفا إىل رســول اهلل @ فاخرباه فقال أيكما قتله قال
كل منهما أنا قتلته قال هل مســحتم ســيفيكما قاال ال فنظر
يف الســيفني فقــال @  :كالكمــا قتلــه  .البخــاري حديــث
رقم( ،)3141ومسلم(.)4668
ســبحان اهلل فرعــون هــذه األمــة وطاغيــة زمانــه يكــون
مصرعــه علــى يــدي غالمــن شــابني مــن شــباب الصحابــة
الكــرام !! ملاذا؟ حــى تكون الصورة واضحة جلية يتبني من
خالهلــا إىل أي حــد وصل مســتوى أولئك الشــباب األفذاذ.
وكيــف أمثرت تلك التربية الرائعة من مدرســة حممد @
علــى أيــدي صحابتــه الكرام مثــل أولئك األبطــال فأخرجت
هذه النماذج الرائعة بكل ما تعنيه الكلمة ..
(عشر صور مشرقة من حياة شباب الصحابة ملحمد بن عبداهلل الشمراين)
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* احلسن واحلسني }  :يبشرمها النيب @ بأهنما
سيدا شباب أهل اجلنة سنهما ال يتجاوزا الرابعة عشر سنة.
* األرقــم بــن أيب األرقــم <  16ســنة  :القرشــي
صحايب جليل من الســابقني إىل اإلسالم أسلم مبكة ،وكان
ســابع ســبعة يف اإلســام ،وهو الذي اســتخفى رســول الل ــه
@ يف داره واملســلمون معــه ،فكانــت داره أول دار للدعوة
إىل اإلسالم جعل بيته مقرا للرسول @  13سنة متتابعة.
وذلــك يــوم أن تفكــر قريــش يف البحــث عــن مركــز جتمــع
املســلمني ،لــن خيطــر يف باهلــا أن تبحــث يف بيــوت الفتيان
الصغــار ،بــل يتجه نظرها إىل بيوت كبــار الصحابة ،وهذا
من حكمة رسول اهلل @ .
* أمســاء بنــت أيب بكــر الص ّديــق >  :صحابيــة بنت
صحــايب ،وحفيدة صحايب ،وزوج صحــايب (هو الزبري)،
وأم صحايب (عبد اهلل) ،وأخت صحابية (زوج النيب @
الص ّديقة) { ،أمجعني .كان عمرها يوم أسلمت
عائشة ّ
أربع عشــرة ســنة ،ومل يكن قد ســبقها إىل اإلسالم إال ستة
عشر صحاب ًيا وصحابية.
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* ســعد بــن أيب وقــاص <  17ســنة  :أول مــن رمــى
بســهم يف ســبيل اهلل وكان من الستة أصحاب الشورى وكان
الرســول صلي اهلل عليه وســلم يشــر إليه ً
قائل «هذا خايل
فلريين امرؤ خاله» الترمذي وغريه .
* وعــامل األنصــار ومفتيهــا وقاضيهــا معــاذ بــن جبــل @ :
عامــا ،وبعثــه النيب @ إىل
أســلم وهــو ابن مثانية عشــر ً
اليمن قاض ًيا ومعل ًما ومفت ًيا وهو يف العشرين .
* أســامة بــن زيــد <  18ســنة  :قــاد جيــش املســلمني
يف وجــود كبار الصحابــة كأيب بكر وعمر بن اخلطاب }
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ليواجــه أعظــم جيوش األرض حينها  .فلله العجب شــاب يف
هــذه الســن يقود جيــش ويقاتل الروم وينتصــر إن العجب ال
ينتهــي وكيــف ال ؟! فقــد تعجــب بعــض الصحابة { حىت
طلبــوا مــن الرســول @ أن يــويل مــن هــو أكــر منه س ـ ًنا
ون ِفــي ِإ ْم َر ِت ِه
فغضــب النــي @ َف َقـ َ
ـالِ (( :إنْ ُك ْن ُتـ ْـم َت ْط َع ُن َ
الل ِإنْ َك َان
ـون ِفي ِإ ْم َر ِة َأ ِبي ِه ِمنْ َق ْبــلُ َوا ْي ُم َّ ِ
َف َقـ ْـد ُك ْن ُتـ ْـم َت ْط َع ُنـ َ
اس ِإ َل َّي َو ِإنَّ َه َذا َل ِمنْ
َل َخ ِلي ًقــا ِل ْ ِل َمــا َر ِة َو ِإنْ َك َان َل ِمنْ َأ َح ِّب ال َّن ِ
اس ِإ َل َّي َب ْع َد ُه))
َأ َح ِّب ال َّن ِ
([ )]84البخاري ،صحيح البخاري  )491 / 16( -رقم احلديث (. )6627

ولذلك مسي بعد ذلك حب النيب @ ويف هذه الصورة
املشــرقة إشــارة واضحــة تــدل علــى كيــف كان النــي @
ينظر للشــباب ويبين فيهم الثقة يف أنفســهم ..فترفعوا عن
سفاسف األمور وتطلعوا إىل معاليها !!
(عشر صور مشرقة من حياة شباب الصحابة ملحمد بن عبداهلل الشمراين)

* طلحــة بــن عبيــد اهلل < 16ســنة  :أكــرم العرب يف
اإلســام ،ويف غزوة أحد بايع رســول اهلل @ على املوت،
ومحاه من الكفار واتّقى عنه النبل بيده حىت ش ِّلت أصبعه،
ووقاه بنفسه.
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* الزبري ابن العوام <  15ســنة  :أول من س ـ ّل ســيفه
حواري النيب @ .
هلل يف اإلسالم وهو
ّ
يعس ليل ًة مــن الليايل ويتتبع
*عم ـ ُر بــن اخلطــاب < ُ :
أحوال األمة ،وتعب فاتكأ على جدا ٍر ليســتريح ،فإذا بامرأ ٍة
ليكثر عند البيــع .فقالت
تقـ ُ
ـول البنتهــا :أمذقــي الل ـ َ
ن باملــا ِء َ
ن
ـاب الل ـ َ
البنــت ُ :إن عمـ َـر أمـ َـر مناديــه أن ينــادي أن ال يشـ ُ
يراك فيه
فقالت األم  :يا ابنيت قومي فإنك
باملاءِ .
مبوضع ال ِ
ٍ
البنت املستشعر ُة لرقاب َة اهلل أي أماه
عمر وال مناديهِ .
فقالت ُ
ُ
كنت ألطي َعه يف املال ،واعصيه يف اخلالء.
فأين اهلل واهلل ما ُ
رواه ابن عساكر يف ((تاريخ دمشق)) (.)253/70

يوما فال تقل
إذا ما خلوت الدهر ً
خـ ـل ــوت ولـ ـك ــن قـ ــل عـ ـل ـ َّـي رقـ ـي ـ ْـب
وال حتــس ــن اهلل ي ـغ ـفــل سـ ــاعـ ــة
وال أن مـ ــا ُت ـخ ـف ــي ع ـل ـيــه ي ـغ ـيـ ْـب
* أيــن اهلل ؟ كان عبــد اهلل بــن عمــر} يف ســفر .فــرأى
غال ًما صغ ًريا يرعى غن ًما .فقال له  :تبيع من هذه الغنم واحدة؟
فقــال :إهنــا ليســت يل  .فقال  :قل لصاحبهــا أن الذئب أخذ
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منها واحدة  .فقال الغالم  :فأين اهلل؟ فكان ابن عمر يقول
بعد ذلك إىل مدة مقالة ذلك الراعي الصغري :فأين اهلل ؟.
وانظر  :سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب .

* عبــداهلل بــن الزبــر  :روى ابــن عاصــم يف احلدائــق
ً
أيضــا أن الفــاروق عمــر بــن اخلطــاب < كان ميــر ومعــه
يومــا يف إحــدى طرقــات املدينــة ليتعــرف
بعــض أصحابــه ً
أحــوال النــاس فوجــد صبية يلعبــون فلما رأوه عرفــوه ففروا
هنا وهناك إال ً
واحدا ظل واق ًفا فاقترب منه عمر فلم
طفل ً
جيفــل .فقــال له عمر ِلـ َـم مل تفر كما فر أصحابك؟ قال :مل
أكــن مذن ًبا فأخافك ،ومل يكن الطريق ضي ًقا فأفســحه لك!
فعجــب عمــر وقال له :هلل أبوك! من أنــت؟ قال :أنا عبداهلل
بن الزبري بن العوام !.
* قــال األصمعــي  :قلــت لغــام حديث الســن مــن أوالد
العرب  :أيســرك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أمحق؟
فقــال  :ال واهلل ،قلــت  :ومل ،قــال  :أخــاف أن جيــى علــي
محقى جناية تذهب مايل ويبقى علي محقى.
(فن تربية األوالد يف اإلسالم  /حممد سعيد مرسى) .
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* دخل املعتصم على األمري فمازح ابنه هذا وهو صيب
فقــال  :يــا فتــح ! أميا أحســن داري أم داركم ؟ فقال الفتح:
دارنا إذا كنت فيها ،فوهبه مئة ألف .
(سري أعالم النبالء.)230/12

* الفتــح بــن خاقــان واخلليفــة املعتصــم  :ومن ذلك ما
روى عن الفتح بن خاقان وزير املتوكل العباسي ،أنه ملا كان
صغ ـ ًرا كان يف زمن اخلليفــة املعتصم ،فمرض أبوه خاقان
يومــا فجــاء املعتصم بنفســه يعــوده ،وحني دخــل رأى الفتح
ً
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الصغري فباســطه املعتصم ومازحه وقال له  :يا غالم دارنا
أحســن أم داركــم ؟ فقــال الفتــح  :دارنــا  ....فهلــع خاقــان
املريــض واحلاشــية كلهــم وحســبوها قلــة أدب مــن الطفــل.
ولكن املعتصم استمر يقول  :ملاذا ؟ فقال الفتح  :ألنك فيها
يــا أمري املؤمنني  .وســر اخلليفــة واجلميع لتوفر أدب الطفل
وحسن توصله إىل إرضاء الضيف الكبري ويل نعمتهم .
روى ابــن عاصــم األندلســي يف حدائــق األزاهــر  :مث رآه
ينظــر إىل خــامت مثني يف إصبــع املعتصم .فقال له :أيعجبك
اخلــامت؟ قال نعم .قــال أمل تر أمجل منه؟ قال :بلى اإلصبع
اليت تلبسه! فأمر أن ميأل فوه د ًرا.
* عبد الرمحن الناصر  21سنة  :كان عصره هو العصر
الذهيب يف حكم األندلس وقد قضى فيها على االضطرابات
وقــام بنهضة علمية منقطعــة النظري لتصبح أقوى الدول يف
عصره حىت يتودد إليه قادة أوروبا .
* حممد الفاتح  22ســنة  :فتح القســطنطينية عاصمة
الدولة البيزنطية اليت استعصت على كبار القادة حينها.
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*حممــد القاســم  17ســنة  :فتــح بالد الســند وكان من
كبار القادة العسكريني يف عصره .
مج ـ ـيـ ــل أعـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــم ال ــربــيــعــي ــة
ع ـمــر الـ ــزهـ ــور وأف ـ ـعـ ــال ال ــرج ــال
* غــام يســمى البخــاري  :قــال بعــض املحدثــن :كان
البخاري خيتلف معنا إىل السماع وهو غالم ،فكنا نكتب وال
علي،
يكتب ،فأكثرنا عليه يف ذلك .فقال :إنكما قد أكثرمتا ّ
فاعرضــا علـ ّـي مــا كتبتمــا ،فأخرجنــا إليــه مــا كان عندنا،
فزاد على مخســة عشــر ألف حديث ،فقرأها كلها عن ظهر
قلب ،حىت جعلنا حنكم كتبنا من حفظه .مث قال :أترون أين
أختلف هد ًرا ،وأضيع أيامي!! فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد.
(تذكرة احلفاظ ( )556/2نقال عن حكايات ونوادر األطفال ص(.)81

وروى الذهــي عــن حممد بن أيب حامت ،قال :مسعت أبا
عبــد اهلل اإلمــام حممــد بــن إمساعيــل البخــاري رمحه اهلل
تعــاىل حيكــي عن طفولتــه يقول :كنــت أختلــف إىل الفقهاء
مبر ٍو وأنا صيب ،فإذا جئت أســتحيي أن أســلم عليهم؛ ألنه
صيب صغري جيلس جمالس العلماء الكبار واملحدثني ،فكان
يســتحي أن يســلم عليهــم ،فدخــل مــرة فقال له مــؤدب من
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أهل مرو :كم كتبت اليوم ؟ قال :فقلت :اثنني ،وأردت بذلك
حديثــن ،وليــس رقم اثنــن ،فضحك من حضــر املجلس،
يوما.
فقــال شــيخ منهــم :ال تضحكــوا فلعلــه يضحك منكــم ً
فهذا الشيخ تفرس يف اإلمام البخاري من صغره.
(علو اهلمة [( ]7حممد إمساعيل املقدم))

* صيب امسه ابن تيمية  :انبهر أهل دمشــق من فرط
ذكائــه ،وســيالن ذهنــه ،وقــوة حافظتــه ،وســرعة إدراكه،
واتفق أن بعض مشــايخ العلماء حبلب قدم إىل دمشــق وقال:
مسعت يف البالد بصيب يقال له  :أمحد بن تيمية ،وإنه سريع
احلفــظ ،وقــد جئت قاصـ ًـدا لعلي أراه  .فقال له خياط :هذه
طريق ُكتّابه ،وهو إىل اآلن ما جاءنا ،فاقعد عندنا ،الساعة
جيــيء يعــر ذاه ًبا إىل الكتاب .فجلس الشــيخ احلليب ،فمر
صبيــان ،فقــال اخليــاط :هــا ذاك الصــي الذي معــه اللوح
الكبري هو أمحد بن تيمية .فناداه الشيخ ،وتناول اللوح منه،
فنظر فيه ،مث قال له :امســح يا ولدي هذا حىت أملي عليك
شيئا تكتبه ،ففعل ،فأملى عليه من متون األحاديث أحد عشر
على هذا ،فلم يزد على
أو ثالثة عشر حدي ًثا ،وقال له :اقرأ ّ
أن تأملــه مــرة بعــد كتابته إيــاه ،مث دفعه إليــه وقال :امسعه
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علي! ،فقرأه عليه ً
عرضا كأحسن ما أنت سامع ،فقال له :يا
ّ
ولدي! امسح هذا ،ففعل ،فأملي عليه عدة أسانيد انتخبها،
مث قــال :اقــرأ هــذا ،فنظر فيه كما فعل أول مرة ،مث أمسعه
إياه كاألوىل ،فقام الشيخ وهو يقول :إن عاش هذا الصيب،
ليكونن له شأن عظيم ،فإن هذا مل ير مثله.
(منهج التربية النبوية للطفل ص (.)225

* من األطفال احل ّفاظ  ..ابن أربع ســنني يقر ُأ القرآن
قــال إبراهيــم بــن ســعيد اجلوه ّري  :رأيــت صب ًيا ابــن أربع
مل إىل املأمون وقد قرأ القرآن ونظر يف الرأي،
سنني قد ُح َ
غري أنه إذا جاع يبكي .
(سري أعالم النبالء).

ومــن القصــص الطريفــة اللطيفــة ،الــي يقف اإلنســان
أمامهــا متعج ًبــا؛ لنباهــة صاحبهــا ،املحــاورة التاليــة بــن
الطفل وأبيه:
* مهــة طفــل وتقــواه  :هــذا طفــل ملــا تعلــمَ { :يــا َأ ُّي َهــا
أبت،
ا ْل ُمز َِّّملُ ُق ِم ال َّل ْي َل ِإ َّال َق ِل ًيل} [املزمل1:ـ ]2قال ألبيه :يا ِ
من الذي يقول اهلل تعاىل هذا له؟ قال :يا بين ،ذلك النيب
أبت ،ما لك ال تصنع أنت كما صنع
حممــد @  .قــال :يــا ِ
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خص نبيه @
النــي @  .قــال :يــا بــي ،إن اهلل تعاىل َّ
بافتراض قيام الليل دون أمته ،فسكت عنه .فلما حفظ قول
ـوم َأ ْد َنى ِمنْ ُث ُل َثـ ِـي ال َّل ْي ِل
اهلل تعــاىلِ { :إنَّ َر ََّبــك َي ْع َلـ ُـم َأ َّنـ َـك َت ُقـ ُ
َو ِن ْص َف ـ ُه َو ُث ُل َث ـ ُه َوطَ ا ِئ َف ٌة ِم َن ا َّل ِذيـ َـن َم َع َك} [املزمل .]20:قال:
يــا أبـ ِـت إين أمســع أن طائفة كانوا يقومون مــن الليل ،فمن
هــذه الطائفــة ؟ قــال لــه أبــوه :أولئــك هــم الصحابة {.
قــال :فلــم تترك مــا فعله الصحابة ؟ قــال :صدقت يا بين،
ال أتركه إن شــاء اهلل تعاىل ،فكان يقوم من الليل ويصلي،
واســتيقظ االبــن ليلة فــإذا أبوه يصلــي .فقــال :ع ِّلمين كيف
أتطهر وأفعل مثل فعلك وأصلي معك  .فقال له أبوه :يا بين
أرقــد فإنــك صغري بعـ ُـد  .قال :يا أبـ ِـت ،إذا كان يوم يصدر
قلت أليب :كيف
الناس أشتاتًا لريوا أعماهلم أقول لريب :إين ُ
بعد؟
أتطهر ألصلي معك؟ فأىب وقال يل :ارقد فإنك صغري ُ
قــال أبــوه :ال واهلل يــا بين ،وعلمه فــكان يصلي معه .مث قال
يس م ْنك
لــه :إ َّيــاك إ َّيــاك  ..أنْ َي ْس ـ ِب َق َك الدِّ يـ ُـك ! فيكـ َ
ـون َأ ْك َ
ُيس ِّب ُح وأنت نائم ؟!.

37

را ج ـدًا كانت تقــول له أمه :قل يل
* أعلــم صب ًيــا صغ ـ ً
خ ـ ًرا يســرين ،فقالــت له مــرة :قل يل خ ـ ًرا حيزنين؟ فقال
هلا :لن تســتطيعي أن تصربي ،فقالت :قل؟ قال :ســأقول لك
جدا ،وبعد إحلاح شــديد ،وهو يشــفق عليها،
خ ـ ًرا حيزنك ً
قال هلا :مات النيب @ .صيب صغري وينتقي هذا اجلواب،
عرف أن أحب شخص ينبغي أن يكون إىل كل مسلم هو الرسول
@ ،وأكــر مصيبــة وقعت باألمة املحمديــة هي موت النيب
عليه الســام؛ ولذلك يقول عليه الصالة والسالم «إذا أصيب
أحدكم مبصيبة فليذكر مصيبته يب فإهنا أعظم املصائب»
سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين املجلد الثالث :رقم احلديث(.)1107

38

فأكرب عزاء ملن يفقد أي شخص أن يتذكر موت النيب @.
(قصص عن بعض األطفال يف علو اهلمة يف األقوال).

وإذا ذك ـ ــرت مـصـيـبــة ت ـس ـلــو هبا
ف ــاذك ــر م ـصــابــك بــال ـنــي حممد
* ملــا أفضــت اخلالفــة إىل عمــر بــن عبــد العزيز ،أتته
الوفــود ،فــإذا فيهــم وفد احلجــاز ،فنظــر إىل صيب صغري
السن ،وقد أراد أن يتكلم فقال  :ليتكلم من هو أسن منك،
فإنــه أحق بالــكالم منك ،فقال الصىب :يــا أمري املؤمنني لو
كان القــول كمــا تقول لكان يف جملســك هذا مــن هو أحق به
منــك ،قــال :صدقت ،فتكلــم ،فقال :يا أمــر املؤمنني ،إنا
قدمنا عليك من بلد حتمد اهلل الذي من علينا بك ،ما قدمنا
عليــك رغبــة منا وال رهبة منك ،أما عدم الرغبة ،فقد أمنا
بك يف منازلنا ،وأما عدم الرهبة ،فقد أمنا جورك بعدلك،
فنحــن وفد الشــكر والســام ،فقال له عمــر رضى اهلل عنه:
أناسا غرهم حلم
عظين يا غالم ،فقال :يا أمري املؤمنني إن ً
اهلل وثناء الناس عليهم ،فال تكن ممن يغره حلم اهلل وثناء
النــاس عليــه فتــزل قدمــك وتكون مــن الذين قــال اهلل فيهم
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﴿ وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يســمعون ﴾ ســورة
األعراف  . 21:فنظر عمر يف سن الغالم فإذا له اثنتا عشرة
سنة ،فأنشدهم عمر رضى اهلل تعاىل عنه:
تـعـلــم فـلـيــس املـ ــرء يــولــد عــالـ ـ ًمـ ــا
ول ـيــس أخ ــو عـلــم كـمــن هــو جاهل
ف ــإن ك ـبــر الــق ــوم ال ع ـلــم عـنـده
صـغــر إذا الـتـفــت عـلـيــه املـحــافــل
(املستطرف يف كل فن مستطرف).

ريا بلذعة جوابه،
* وهذا طفل صغري يفحم عاملًا كب ً
فقــد دخل احلســن بــن الفضل على بعض اخللفــاء ،وعنده
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كبري من أهل العلم ،فأحب أن يتكلم ،فزجره ،وقال :أصيب
يتكلــم يف هــذا املقام؟ فقال :إن كنت صغ ًريا فلســت بأصغر
مــن هدهــد ســليمان ،وال أنــت بأكــر من ســليمان حني قال
(أحطت مبا مل حتط به) ،مث قال :أترى أن اهلل فهم احلكم
سليمان ،ولو كان األمر بالكرب لكان داود أوىل.
(نوادر األطفال يف التراث العريب) -املجلة العربية  :العدد( )458ربيع األول 1436هـ .

* طفــل يــدرس يف الصــف الثالــث ،ويف يــوم مــن األيام
كان يف مدرسته وخالل احلصة كان األستاذ يتكلم عن صالة
الفجر بأسلوب مؤثر ،عن فضل هذه الصالة وأمهيتها مسعه
الطفــل وتأثــر حبديثــه ،فهو مل يســبق له أن صلــى الفجر وال
أحدا من أهله ...وعندما عاد الطفل إىل املزنل أخذ يفكر كيف
ً
غدا فج ًرا  ...فلم جيد ً
حل سوى
ميكن أن يستيقظ للصالة ً
أنه يبقى طوال الليل مسـ ً
ـتيقظا حىت يتمكن من أداء الصالة
وبالفعــل نفــذ مــا فكــر به وعندمــا مســع األذان انطلــق ألداء
صــاة الفجــر ولكن ظهرت مشــكلة يف طريق الطفل املســجد
بعيــد وال يســتطيع الذهــاب وحده ،فبكى الطفــل وفجأة مسع
مسرعا فإذا
صوت طقطقة حذاء يف الشارع فتح الباب وخرج
ً
برجــل شــيخ يهلل متوج ًها إىل املســجد نظــر إىل ذلك الرجل
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فعرفــه نعــم عرفــه أنــه جد زميله أمحــد تســلل الطفل هبدوء
خلــف ذلك الشــيخ حىت ال يشــعر به فيخرب أهلــه فيعاقبونه،
واستمر احلال على هذا املنوال ،ويوما توىف ذلك الرجل (جد
أمحد) علم الطفل فبكى حبرقة فاستغرب والداه وسأله  :يا
بين ملاذا تبكي عليه هكذا وهو ليس يف سنك لتلعب معه فنظر
الطفل إىل أبيه بعيون دامعة ونظرات حزينة وقال له :يا ليت
الــذي مــات أنــت وليــس هو صعــق األب ماذا تقــول ؟؟!! قال
الطفــل الــريء أنــا مل أفقــده من أجل ذلــك وال من أجل ما
تقــول ،اســتغرب األب وقال ًإذا من أجــل ماذا ؟ قال الطفل
مــن أجــل الصالة نعم من أجل الصــاة وردد ملاذا يا أيب ال
تصلــي الفجــر ؟ ملــاذا يا أبيت ال تكون مثل ذلك الرجل ومثل
الكثري من الرجال الذين رأيتهم ؟ فقال األب  :أين رأيتهم؟
فقال الطفل يف املسجد قال األب :كيف ،فحكى حكايته على
أبيه فتأثر األب من ابنه وسالت دموعه واحتضن ابنه ومنذ
ذلك اليوم مل يترك صالة الفجر يف املســجد ..فهني ًئا هلذا
األب  ...وهني ًئا هلذا االبن  ...وهني ًئا لذلك املعلم .
من كتاب (قصص من األشرطة النافعة) بتصرف .

حقــا مؤثرة ولكن يل حتفظ على عتاب االبن ألبيه ومتىن
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املوت له ً
بدل من جد الصديق {وإن جاهداك على أن تشرك
يب مــا ليــس لك بــه علم فــا تطعهما وصاحبهمــا يف الدنيا
معروفا} سورة لقمان . 15 :
* أحــد اإلخــوة يعمــل مــدرس يف املرحلــة االبتدائيــة،
يقــول هــذه القصة اليت حدثت له األســبوع املاضي يقول ....
أحبيت الفضالء  /أسعد اهلل أوقاتكم بكل خري اليوم الصباح
حــوايل الســاعة الســابعة تفاجــأت بدخول طالب مــن املرحلة
األوليــة ملكتــي وعليه أثــر البكاء وتركت مــا يف يدي من عمل
وق ّربتــه عنــدي وســألته ع ّمــا يبكيــه ؟ إجابتــه كادت تبكيــي
...كانــت إجابتــه أنــه مل يصــل الفجــر والذي رفع الســماء أن
هــذه هــي إجابته .قلت له تفضــل اذهب للمصلى وصل الفجر
وأنا مندهش منه .ذهب للمصلى وتبعته ونظرت إليه فإذا هو
يصلي وأخذت له هذه الصورة.
ســؤايل  :طفــل صغري مل يبلــغ ويبكي ألنه مل يصل الفجر،
كــم مــن عاقل يذهب لعمله وهو مل يصل الفجر أو صالها يف
غــر وقتهــا ؟ درس لنــا مجي ًعا كمعلمــن ومربني أن نغرس يف
أبناءنــا الطــاب  -مهمــا كانت اجلنســية أو البيئة  -التعاليم
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الدينية ونكون قدو ًة هلم يف اخلري يف احلرص يف الصدق يف
األمانة .أخي الغايل ســواعد األمة بني يديك فاحرص عليها.
وجزاكم ريب كل خري .
* قاصمــة الظهــر وضيــاع العمــر وشــقاء الدهــر  :أنــه
علــى مــدار  1400عــام مل يكن هناك منبهــات ،كانت األمة
كلهــا تســتيقظ لصالة الفجــر ! توقظها قلوهبــا مبا فيها من
طاعــة هلل عــز وجل ،فلمــا ماتت القلوب ،نــام املصلون ومل
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تنفعهم ال منبهات وال مكربات الصوت مهما عال صوهتا.
قاصمة أخرى  :يستيقظ للدوام باهتمام ويقول أنا دقيق
وخملص يف عملي تسأله عن صالة الفجر يقول نومي ثقيل.
قاصمة يقول د .علي الشــبيلي  :خســارة ..يؤذن املؤذن..
ويؤذن جواله..ويؤذن حاســوبه ..وتؤذن الســاعة احلائطية..
وتفوتــه ركعــات مــن الصالة !! (واليزال قــوم يتأخرون حىت
يؤخرهم اهلل)..
(( ت ّوه أذن )) هذه اجلملة أفقدت الكثري م ّنا
أجر الصف األول  -وتكبرية اإلحرام  -ولذة التبكري
وقراءة القرآن  -واإلقبال على الصالة  ..خبشوع وحضور
قلــب بــل ودعاء املالئكة والدعاء ال يرد بــن األذان واإلقامة
وغريها الكثري الكثري فاحرص وبادر وكن س َّباقا.
يقــول العالمــة ابن عثيمــن  :وأما الذيــن يؤخرون صالة
الفجــر حــى خيــرج وقتهــا مــع قدرهتــم علــى أن يصلــوا يف
الوقت فهؤالء ال تقبل صالهتم ولو صلوا ألف مرة؛ ألن النيب
@ قــال« :مــن عمــل عمـ ًـا ليــس عليــه أمرنا فهــو رد» أي:
مــردود عليــه ،ومن أخر الصالة عن وقتها بال عذر شــرعي
فقــد عمــل ً
عمل ليــس عليه أمر اهلل ورســوله فيكون مردو ًدا
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عليــه ،لكــن عليه أن يتــوب إىل اهلل ،وأن يكثــر من األعمال
الصاحلة ،ويسأل اهلل السالمة .
ني) سورة الذاريات55:
* ( َو َذ ِّك ْر َفإ َّن ال ِّذ ْك َرى َت ْن َف ُع ا ْل ُم ْؤمِ ِن َ
فتاة تتحجب عن أخيها  ..والسبب ؟؟ أحد األخوات يف قمة
االلتــزام وابتالهــا اهلل بــأخ ال يصلــي تعلمون مــاذا فعلت ؟؟
بعد أن فشلت كل حماوالهتا يف إرجاعه لصوابه أهلما قلبها
الصــادق املحــب إىل كل شــيء وألول مرة أمســع به  ..قالت:
هو ال يصلي وال يسمع النصيحة إذا هو كافر فتحجبت عنه!!
وغطت وجهها ! أبت أن يرى منها شيء أخته ومعه يف نفس
املزنل وال يراها بل أصبح يتحرج منها فإذا دخل إىل املزنل
فجــأة غطــت وجهها وطلبت أن يســتأذن قبل الدخول عليها.
ذرعا مبــا رأى أحس بعظم ذنبــه وكره ما
الشــاب قــد ضــاق ً
رأى من أخته وســبحان اهلل كان لفعلها وقع قوي عليه .فعاد
إىل صوابه ما أروع عزميتها ألخيها كرهت أن تراه يف النار
وأحبت له اجلنة فحققت ما تريده .
(قصص واقعية مجيلة).

ومــا فعلتــه هــذه الفتــاة  -كتــب اهلل أجرهــا  -يتوافق مع
قاعدة اهلجر إذا كان فيه مصلحة .
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* معاق أسلم على يده العديد من النساء ،كان يعيش
يف الغرب شاب مسلم معاق .ومبا أنه معاق فقد كانت تشرف
علــى خدمتــه فتيــات  .فكان كلما جــاءت خلدمته فتاة يطلب
منها االتصال بأحد املراكز اإلســامية ليستفسر عن الدين
اإلســامي ومبا أنه كان أبكم وأصم ومشــلول كان يطلب من
كل فتاة أن تفهمه ماذا يقولون  .ومع تكرار العملية أصبحت
كل فتاة تعرف الدين اإلســامي مث تســلم  .وهبذه الطريقة
أسلمت على يده العديد من الفتيات .ولقد استطاع أن يفعل
ما مل يقدر عليه األصحاء .
من كتاب (قصص من األشرطة النافعة) بتصرف .

* كنــت أجلــس يف إحــدى الكراســي علــى الشــارع أنتظر
أول حافلــة قادمــة تقــودين إىل بيــت أهلــي  ..كانــت الدموع
تــذرف مــن عيين بقوة وكأهنما شــال منهمــر ! كنت أتذكر
احلــوار الــذي حدث بيين وبني زوجي وأنــه يريد أن يطلقين
فأبكــي بقــوة أكــر ولكن من غري صــوت ! كانت هنــاك فتاة
صغرية ال يتعدى عمرها عن ال 9سنوات كانت تبيع املناديل
..عندما رأتين .أبكي اقتربت مين ً
قليل  ..مل أقدر أن أقول
هلا مرح ًبا أو أي شيء ألنين كنت منشغلة بالتفكري والبكاء ..
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جدا مين
اقتربــت مــي أكثــر فأكثر ،وعندما صــارت قريب ًة ً
مــدت إيل يدهــا الصغرية كانت حتمل علبــة مناديل صغرية
ناولتهــا إ َّ
يل بابتســامة بريئة وهي هي تقــول يل :تفضلي ،ال
حتــزين يوجــد حل لكل شــيء ! أخذت منهــا املنديل وعندما
فتحــت حقيبــة يــدي أعطيهــا النقــود وجدهتا قــد ابتعدت ..
حاولت أن أعيد يف ذهين ماذا قالت يل  ..لكن وقع كلماهتا
علــى أذين مع ابتســامتها الربيئــة كان أقوى من اخليال ..مل
أنتظر حينها واتصلت على زوجي بسرعة ورويت له ما حدث
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مث قالــت لــه :ملــا ال نتصاحل ونقلــب صفحة جديــدة ؟ فوافق
وابتساما.
فرحا
ً
زوجها وتصاحلا وامتألت حياهتما ً
(قصص ومواقف إميانية) .

* األذكار حتميــك  :كنــت أتكلــم يف إحــدى اللقاءات مع
جمموعة من اإلخوة عن ذكر اهلل تعاىل وأنه حيمي اإلنسان
حــى مــن الــدواب واحلشــرات و ...فقــال يل أحدهــم هــذه
خارجا أنا وأهلــي يف نزهة وكانت ابنيت معها
القصــة :كنــت ً
كتيب (حصن املســلم) تقرأه وتردد األذكار وعمرها يقارب
العشــر ســنوات وملــا جلســنا علــى األرض وبــدأ األطفــال يف
اللعــب واملــرح ،جاءتين ابنيت الصغرية وإذا بعقرب ميشــي
علــى يدهــا وهــي تقول (وش هذا) يقــول  :فتعجبت من هذا
العقرب ألن املعروف عنه أنه يلســع مبجرد املالمسة فرميته
بسرعة وسقط من يدها وذهبنا راجعني إىل البيت  .والزلت
أتعجــب مــن العقرب ،ولكن ملا تذكــرت أن ابنيت كانت تكثر
من تالوة األذكار ،عرفت أن اهلل تعاىل محاها من الضرر .
املصدر  /كتاب  :قصص رائعة من األشرطة النافعة بتصرف .

* امــرأة يف املطــار حبجاهبــا متهيئــة للســفر فلما خلعت
حجاهبا يف الطائرة قال هلا طفلها  :ماما هل خارج السعودية
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ليس هناك رجال ؟
يقــول العالمــة ابــن عثيمــن رمحــه اهلل « :وهلــذا أرى أن
الذين يســافرون إىل بلد الكفر من أجل الســياحة فقط أرى
أهنم آمثون ،وأن كل قرش يصرفونه هلذا السفر فإنه حرام
عليهم وإضاعة ملاهلم وسيحاسبون عنه يوم القيامة »
* تقــول إحــدى معلمــات مــادة الفنيــة يف إحــدى املرات
طلبت من إحدى الصفوف االبتدائية أن يرمسن منظ ًرا عن
الربيــع فجاءت تلميذة وقد رمست مصحفا  ..فتعجبت!!!!..
مــن رمستهــا فقلــت ارمســي منظ ـ ًرا عــن الربيــع وليــس
مصح ًفا،أال تفهمني ؟؟ فكانت إجابتها الربيئة كصفعة على
وجهــي  .....قالت الطفلــة الصغرية  :نعم القرآن ربيع قليب
اهلل أكب ــر ..اهلل أكرب ..اهلل أكب ــر «هذا أثر التربية احلسنة»
«اللهـم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء
أحزاننا وذهاب مهومنا وغمومنا وقائدنا إىل جناتك جنات
النعيــم. .الله ــم واجعلــه حجة لنا يــا رب العاملني» (.إجابات
بريئــة باهــرة)  .ســيف اهلل املســلول خالــد بــن الوليد رضي
اهلل عنه وعن الصحابة أمجعني إذا أمسك املصحف أمسكه
باك ًيــا ويقول شــغلنا عنك اجلهاد  ...مــا أمجله من عذر أما
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اآلن شغلنا عنك اجلهاز والفرق حرف ....
* طفل يف الرابعة من عمره رفض األكل والشرب مع
يومــا مــا عندما عاد مــن الروضة لعلمــه أن أباه كافر
والــده ً
ألنه ال يصلي تعلم ذلك من معلمته يف الروضة  .فما كان من
األب إال أن بــدأ يف الصــاة متأث ـ ًرا مبا حــدث من ابنه حني
رفــض مؤاكلته فــكان هذا الربعم الصغري ال يتجاوز الرابعة
ســياقة هدايــة لوالــده  ...يقول @ (( :العهــد الذي بيننا
وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر)) رواه أمحد والترمذي
والنســائي وابــن حبان واحلاكم  .يقــول @ ((بني الرجل
وبني الكفر والشرك ترك الصالة))  .أخرجه مسلم .وهذا
وعيد عظيم يدل على كفر تارك الصالة .نسأل اهلل العافية.
قضيــة خطــرة جــد خطرية  :علمــاء املســلمني عام 700
عندمــا ذكروا مســألة حكم تارك الصالة قالوا هذه مســألة
افتراضية الوجود هلا يف الواقع فال يتصور مسلم ال يصلي .
هل نستغرب األن ؟
* أحــد الطــاب املتميزيــن يف الفصــل قال له معلمه إذا
أحضــرت تــراب اجلنــة فلــك الدرجة كاملة (مــن باب حتدي
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الطالــب وعــدم أخــذ الدرجة كاملــة)  .فهــدى الطالب ورجع
البيت وإذا باليوم الثاين بكيس تراب قد احضره ملعلمه فقال
املعلــم مــا هذا فرد عليه هذا هو تــراب اجلنة كما تريد فقال
كيف أحضرته؟ فرد عليه جعلت أمي متشي على التراب ومن
مث مجعتــه لــك يف هــذا الكيــس وأنــت كما أخربتنــا أن اجلنة
حتت أقدام األمهات فنال الدرجة الكاملة .
تنبيــه ( :اجلنــة حتت أقدام األمهــات)مل يصح والصحيح
ما رواه اإلمام أمحد والنسائي يف اجلهاد من سننه واحلاكم
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وصححه عن معاوية بن جامهة أن جامهة جاء إىل النيب@
فقــال :يــا رســول اهلل أردت أن أغــزو وقــد جئــت أستشــرك.
فقــال :هــل لك مــن أم؟ قال :نعــم .قال :فالزمهــا فإن اجلنة
عنــد رجلهــا .ففي هذا احلديث عظم حــق األم وتقدميه على
اجلهاد يف سبيل اهلل.
أكتب
عبــارة مذهلة وردتين واســتوقفتين :كلمــا ُ
أردت أنْ َ
أدركت بأ َّنين ُ ( ...أ ِّمي ) !!»
عنْ ُأ ِّمي ...
ُ
* قصــة وعــرة  :حتــدث أحــد اآلباء  :أنه قبل مخســن
عامــا حــج مــع والــده بصحبــة قافلــة علــى اجلمــال وعندما
ً
جتــاوزوا منطقــة عفيف وقبل الوصول إىل ظلم رغب األب -
أكرمكم اهلل  -أن يقضي حاجته فأنزله االبن من البعري ..
ومضى األب إيل حاجته وقال لالبن  :انطلق مع القافلة أنت
وســوف أحلق بكم مضى االبن وبعد برهة من الزمن التفت
ووجــد أن القافلــة بعــدت عن والــده فعاد جار ًيــا على قدميه
ليحمــل والــده علــى كتفــه مث أنطلق جيــري به يقــول االبن :
وبينمــا هــو كذلك أحسســت برطوبة تزنل علــى وجهي وتبني
يل أهنا دموع والدي فقلت أليب  :واهلل أنك أخف علي كتفي
مــن الريشــة فقــال األب  :ليــس هلذا بكيــت  ..ولكن يف هذا
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املــكان محلــت أنــا والدي ( بــروا آباءكم تربكــم أبناؤكم ) .
والرب سلف الرب دين .
اللهم ارزقنا رضاهم ونعوذ بك من عقوقهم.
(ورفــع أبويــه على العــرش) إذا وفقت لترقيــة أو منصب
فابدأ بتكرمي والديك فالفضل بعد اهلل هلما.
* توبة رجل عاص على يد ابنته الصغرية  :كان رجل
يعيــش يف ضيــاع وال يعــرف اهلل إال قليـ ًـا  ..ومنذ ســنوات مل
يدخل املسجد ومل يسجد هلل سجدة واحدة  ..يقول  .. :كنت
أسهر حىت الفجر مع رفقاء السوء يف هلو ولعب وضياع ،تار ًكا
زوجيت املسكينة وهي تعاين من الوحدة والضيق واألمل ما اهلل
به عليم ويف إحدى الليايل  ..جئت من إحدى سهرايت العابثة
صباحــا فوجــدت ابنيت
 ..وكانــت الســاعة تشــر إىل الثالثــة ً
الصغــرة وزوجــي تغطــان يف ســبات عميــق  ..فاجتهــت إىل
الغرفة املجاورة ألكمل ما تبقى من ساعات الليل يف مشاهدة
األفــام الســاقطة من خــال جهاز الفيديو  ..تلك الســاعات
الــي يــزل فيها ربنا عز وجل إىل الســماء الدنيا فيقول :هل
من داع فأستجيب له ؟ هل مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل
فأعطيــه ســؤله ؟  ..وفجــأة وأنــا علــى هذه احلال املؤســفة ..
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فتــح بــاب الغرفة  ..فإذا هي ابنــي الصغرية اليت مل تتجاوز
اخلامســة مــن عمرهــا  ..نظــرت إ َّ
يل نظرة تعجــب واحتقار،
وبادرتين قائلة « :بابا ،عيب عليك ،اتق اهلل » ..رددهتا ثالث
مــرات ،مث أغلقــت البــاب وذهبــت  ..أصابــي ذهول شــديد
فأغفلــت جهــاز الفيديــو ،وجلسـ ُـت حائ ًرا ،فكلماهتــا ال تزال
تتردد يف مسامعي ،وتكاد تقتلين فخرجت يف إثرها فوجدهتا
قد عادت إىل فراشها  ..أصبحت كاملجنون ما أدري ما الذي
أصابين يف ذلك الوقت وما هي إال حلظات حىت انطلق صوت
املــؤذن لصــاة الفجــر  ..توضأت وذهبت إىل املســجد  ..ومل
لدي رغبة شــديدة يف الصالة ،وإمنا الذي كان يشــغلين
تكن َّ
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ويقلقــي كلمــات ابنــي الصغرية  ..وأقيمــت الصالة  ..وكرب
اإلمام وقرأ ما تيسر من القرآن وما أن سجد وسجدت خللفه
ووضعــت جبهــي علــى األرض حــى انفجرت ببكاء شــديد ال
أعلم له ســب ًبا  ..فهذه أول ســجدة أســجدها هلل عز وجل منذ
ســبع ســنني  ..كان ذلك البكاء فاحتة خري يل وأحسست بأن
اإلميــان بــدأ يســري بداخلــي مث ذهبــت إىل العمــل  ..فلمــا
دخلت على صاحيب استغرب حضوري مبك ًرا  ...وملا سألين
عين الســبب أخربته بالقصة فقال امحد اهلل أن ســخر لك
هــذه البنــت الصغرية الــي أيقظتك من غفلتــك ،ومل تأتك
منيتــك وأنــت علــى تلــك احلــال ،وعــدت إىل البيــت وأنا يف
شــوق لرؤيــة ابنــي الصغــرة الــي كانت ســب ًبا  -بعد اهلل-
يف هدايــي ورجوعــي إىل اهلل  ..دخلــت البيــت فاســتقبلتين
وهــي تبكــي  ..فقلــت هلا مالك  .فقالــت  :ماتت ابنتك  ..مل
أمتالك نفســي من هول الصدمــة ،وانفجرت بالبكاء ً
طويل
مث اتصلــت بصاحــي ،وطلبــت منــه احلضور ملســاعديت ..
حضر صاحيب وأخذ الطفلة وغسلها وكفنها ،وصلينا عليها
مث ذهبنــا إىل املقــرة ،فقال يل صاحيب ال يليق أن يدخلها
يف القرب غريك  ..فحملتها والدموع متأل عيين ووضعتها يف
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اللحــد  ..أنــا مل أدفــن ابنــي وإمنا دفنت النــور الذي أضاء
يل الطريــق يف هــذه احليــاة  ..فأســأل اهلل ســبحانه وتعاىل
أن جيعلهــا يل ســت ًرا مــن النار ،وأن جيــزي زوجيت املؤمنة
الصابرة خري اجلزاء  .انتهت القصة !!
من كتاب (العائدون إىل اهلل) للشيخ  :حممد بن عبدالعزيز املسند.

* قصة ،ال أدري من أطيع  :عادت الفتاة الصغرية من
املدرســة ،وبعــد وصوهلــا إىل البيــت الحظــت األم أن ابنتها
قد انتاهبا احلزن ،فاســتوضحت من الفتاة عن ســبب ذلك
احلزن  .فقالت الفتاة « :أماه إن مدرســي هددتين بالطرد
مــن املدرســة بســبب هــذه املالبــس الطويلــة الــي ألبســها »
.األم :ولكنهــا املالبــس الــي يريدها اهلل يا ابنــي .الفتاة :
نعم يا أماه  ..ولكن املدرســة ال تريد .األم حس ـ ًنا يا ابنيت،
املدرســة ال تريــد واهلل يريــد فمــن تطيعــن ؟ أتطيعــن اهلل
الذي أوجدك وصورك ،وأنعم عليك ؟ أم تطيعني خملوقة ال
متلك لنفسها نف ًعا وال ض ًرا  .فقالت الفتاة  :بل أطيع اهلل .
فقالت األم :أحســنت يا ابنيت وأصبت  .ويف اليوم التايل ..
ذهبت تلك الفتاة بالثياب الطويلة  ..وعند ما رأهتا معلمتها
أخذت تؤنبها بقسوة  ..فلم تستطع تلك الصغرية أن تتحمل
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ذلــك التأنيــب مصحو ًبــا بنظــرات صديقاهتا إليهــا فما كان
منها إال أن انفجرت بالبكاء مث هتفت تلك الصغرية بكلمات
كبــرة يف معناهــا  ..قليلــة يف عددهــا  :واهلل ال أدري مــن
أطيع ؟ أنت أم هو  .فتســاءلت املدرســة  :ومن هو ؟ فقالت
الفتــاة :اهلل ،أطيعك أنت فألبس ما تريدين وأعصيه هو؟!.
أم أطيعــه وأعصيــك ،ســأطيعه ســبحانه وليكــن مــا يكون .
يــا هلــا مــن كلمات خرجت مــن ذلك الفم الصغــر  .كلمات
أظهــرت الــوالء املطلــق هلل تعــاىل .أكــدت تلــك الصغــرة
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االلتــزام والطاعــة ألوامــر اهلل الواحــد القهــار  .هل ســكتت
عنهــا املعلمــة؟ لقد طلبت املعلمة اســتدعاء أم تلك الطفلة .
فمــاذا تريد منها؟ وجــاءت األم  .فقالت املعلمة لألم « :لقد
وعظتــي ابنتك أعظم موعظــة مسعتها يف حيايت » نعم لقد
اتعظــت املعلمة من تلميذهتا الصغرية  .املعلمة اليت درســت
التربيــة وأخــذت قسـ ًـطا من العلــم  .املعلمة الــي مل مينعها
علمها أن تأخذ «املوعظة» من صغرية قد تكون يف سن إحدى
بناهتــا  .فتحيــة لتلــك املعلمة  .وحتية لتلــك الفتاة الصغرية
الــي تلقــت التربيــة اإلســامية ومتســكت هبــا  .وحتية لألم
اليت زرعت يف ابنتها حب اهلل ورسوله .
(مواقف نسائية مشرقة  ...تأليف جنيب خالد العامر).

وصدق رســول اهلل @ (( :من أرضى الناس بســخط
اهلل وكله اهلل إىل الناس ومن أسخط الناس برضا اهلل كفاه
اهلل مؤنة الناس)) (صحيح اجلامع .)5886-
* (فطنــة الفطــرة املؤمنــة)  :طفله عربية مســلمة تعيش
يف دولــة أجنبيــة وترتــدي احلجاب طُ لب منهــا أن ختلعه لتلعب
أجابت بكل براءة وذكاء أركض برجلي وليس برأسي .....هذا
تربت على أن احلجاب عبادة
هو الذكاء  .املتمسكة بدينها هذه َ
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ال عادة أصلح اهلل اجلميع ( .قلوب صادقة ومشاعر نادرة).
* مواقف إميانية  :يقول عبدالعزيز الطريفي  :حفصة
بنت ســرين تغطي وجهها وهي عجوز ،فيقال هلا :قال اهلل
يف القواعــد (فليــس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن) فتقول:
أمتوا اآلية (وأن يستعففن خري هلن).
وفتياتنا يناقشن حكم تغطية الوجه ؟؟!!!
* موقف رائع حكم من السنغال يوقف املباراة مع أذان
املغــرب ألنــه صائــم ويفطر ؛ مث يأمر بتكملــة املباراة بعد أن
افطر هو وطاقمه املسلم إنه اإلعتزاز باإلسالم.
* درس يف احلجــاب  ( :ادخلــي فاحتجــي ،إن قتلــي
أهون عندي من أن يرى شــعرك أجنيب ) عثمان ابن عفان
خماط ًبــا زوجتــه عندما أرادوا قتلــه .درس كامل عن النخوة
واحلشمة لرجال املسلمني .
* إشراقة صباحية ( قالتا ال نسقي حىت يصدر الرعاء)
امتناع فطري عن االختالط «وأبونا شيخ كبري» بيان الضرورة
الدافعة للخروج ُ .رغم شيخوخة أبيهم .ومشقة عملهم وظمأ
دواهبــم مل تــرر هلمــا االختالط بالرعاة [ ..قالتا ال نســقي
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حــى يصــدر الرعــاء وأبونا شــيخ كبــر] جاوبتــاه باختصار
ودون تطويل للكالم والشرح ! من اضطرت للخروج فلتخرج
يف ستر ونقاء كما يريد اهلل ال كما يريد الناس .
( وال تقربــوا الزنــا إنــه كان فاحشــة وســاء ســبيال ) وال
تقربوه فضال عن الوقوع فيه وقربه بالنظر املحرم االختالط
السفر ملواقعه  ..وغريه .
* ذكــر الغــزايل يف إحيــاء علــوم الديــن عــن اجلنيد أنه
أراد أن خيترب تالميذه يف مراقبة اهلل عز وجل فقال هلم :
ليذبــح كل منكــم دجاجة حبيث ال يــراه أحد فذبح كل منهم
دجاجــة وأتــى هبا إال ً
واحدا جاء بالدجاجة حية فقال
تلميذا ً
لــه اجلنيــد ِلـ َـم َل ْم تذبــح الدجاجة فقال :إنــك طلبت منا أال
يرانــا أحــد عنــد ذبــح الدجاجــة وإين أينمــا اجتهــت لذبــح
الدجاجــة وجــدت أن أحـ ًـدا يــراين فقــال لــه اجلنيــد  :ومن
الذي يراك على أي حال كنت فأجابه  :اهلل ،فعانقه اجلنيد
وقال :أنت ابين ح ًقا .
* كان األب ملتح ًيــا ويف يــوم مــن األيام نزغه الشــيطان
فدخــل دورة امليــاه فحلــق حليتــه وبعــد خروجه أبصــره ابنه
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الصغــر فقال ألبيه يا أيب صرت تشــبه أمــي فكانت صدمة
لــأب أن عــره ابنــه الصغري حينها صمــم األب وعزم أن ال
يعود إىل حلق حليته مدى احلياة .
* قصة الطفل الذكي :
هل اهلل موجود حقا؟!! سؤال يريد إجابة
فيا ترى من الذي سيجيب عليه
وقف األستاذ أمام طالبه فسأهلم سؤال عجيب جدا!!
يا أبنائي هل تروين ؟!! قالوا نعم يا أستاذ
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قال إذا أنا موجود قالوا نعم يا أستاذ
قال فهل ترون هذا القلم ؟!! قالوا  :نعم يا أستاذ
قال إذا القلم موجود قالوا نعم يا أستاذ
قال هل ترون اهلل قالوا ال يا أستاذ
قال إذا اهلل غري موجود!!!!!!
فانبهر الطالب يف صمت وحرية
فانربى طالب  :وقال يا أيها اإلخوة هل ترون عقل األستاذ؟!
قالوا  :ال قال  :إذا األستاذ ال ميلك عقل إذا هو جمنون
فانفجــر الطالب بالضحك ونصــر اهلل العقيدة بطفل مل
يتجــاوز الثانيــة عشــرة من عمــره لريي اهلل أعدائــه أن هذا

63

الدين ال تعارضه فطرة سليمة مهما طغى عليها ران الشرك
والكفر.
* معلمــة غــر مســلمة ســألت طال ًبــا مســل ًما :هل ترى
اهلل؟ الطالب :ال .املعلمة  :هل تستطيع أن تلمسه؟ الطالب:ال.
املعلمــة :إذن ال وجــود هلل !! الطالــب ســأل املعلمة :هل ترين
عقلــك؟ قالــت :ال  .الطالــب :هل تســتطيعني أن تلمســينه؟!
املعلمة  :ﻻ الطالب :إذن ال وجود لعقلك ...
(ملتقى القراء).

* قمــة الــراءة  ..أم قالــت لولدهــا الصغري اقرأ ســورة
اإلخــاص  10مــرات وريب يبــي لــك بيتــا يف اجلنــة ،بــدأ
الطفــل يقــرأ وأمــه تــردد معه  ..قــال  :ال ميــه ال تقرئني ...
بسكنك معي !!!
(خواطـ ــر رائعة)

را ذهــب لبــاد ليطلــب العلــم
* يذكــر أن شــا ًبا صغ ـ ً
فــرأى عاملًا من علمائها على كرســي حيــدث الناس فأعجبه
حديثــه وأعجــب بــه ،فلمــا أراد أن يقوم ،أي ذلك الشــيخ،
وهــو شــيخ كبــر معتــر عنــد أهــل تلك البــاد ،ملــا أراد أن
يقــوم مــن الكرســي ،قــال يــا كعبــة اهلل ! فقــال الطالــب يف
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جدا مشــكل هــذا ،ما بال هذا الشــيخ ؟
نفســه هــذا مشــكل ً
أشــرك! أشــرك وهو ال يدري ،وكان هذا الطالب ذك ًيا فلما
جلــس ينتظــر اإلقامــة ،يعــي ملــا أذن انتهــى الــدرس جلس
ينتظــر اإلقامــة ،هذا الشــيخ نزل من الكرســي نــزل ينتظر
اإلقامة ،ســلم عليه الطالب فقال له الشــيخ كيف أنت؟ من
أيــن أنــت؟ فأخربه ببــاده  .قال الطالــب  :لكن أنا أعجبين
كالمــك جزاك اهلل خــرا ،كالم طيب وعامل ،وأنا أريد أن
أقــرأ عليــك من القــرآن .قال :تفضل يا ابــي فقرأ من آخر
القــرآن *قل أعــوذ برب الناس قل عوذ برب الفلق *قل هو
اهلل أحد* *تبت *الكافرون *النصر *الكوثر* املاعون*
«ليـ َـا ِف
ِ ِل َيــا ِف ُق َر ْيـ ٍـش* وصــل إيل ِ ِليـ َـا ِف ُق َر ْيـ ٍـش قــال ِ ِ
ُق َر ْيـ ٍـش ِإ َيل ِف ِهـ ْـم ِر ْح َل ـ َة ِّ
الص ْيـ ِـف َف ْل َي ْع ُب ُدوا...ا ْل َب ْيـ ِـت
الش ـ َتا ِء َو َّ
ا َّلـ ِـذي َأ ْط َع َم ُهـ ْـم ِمــنْ ُج ٍوع َو َآم َن ُهـ ْـم ِمنْ َخ ْو ٍف» قــال :فليعبدوا
البيت! الشيخ :كيف ! يعبدوا البيت!! الطالب هكذا أنا أتعلم
عليك ،الشــيخ  :ال ميكن لو عبدوا البيت ألشــركوا ،واهلل ما
يأمر بالشرك ،الطالب قال ما هو الصواب؟ (الشيخ) :قال
الصــواب { َف ْل َي ْع ُب ُدوا َر َّب َهـ َـذا ا ْل َب ْي ِت} يقول الطالب  :جزاك
اهلل خريا وفتح عليك ،طيب ،وقال ربكم يقول للشيخ « َو َق َال
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َر ُّب ُكـ ُـم ا ْد ُعو ِنــي َأ ْس ـ َت ِج ْب َل ُكـ ْـم » وال أدعــوا الكعبــة أو البيــت،
قــال الشــيخ  :ال ادعــوه هــو ،ما يف أحد ُيدعــى إال اهلل ،قال
الطالب :أنا مسعتك يا شــيخ ملا أردت أن تقوم من الكرســي
قلــت :يــا كعبــة اهلل قال الشــيخ :اهلل يفتح عليــك يا ولدى مت
شكره وقال له جزاك اهلل خ ًريا »..اهـ
وتــروى هــذه القصــة عن الشــيخ حممد بن عبــد الوهاب
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رمحه اهلل كما ذكر الشيخ ابن عثيمني  -رمحه اهلل -
املصدر (شرح نونية ابن القيم شريط رقم  58للشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل).

* قصــة أخــرى رائعــة تروى عنه .ذات يوم ،قال طالب
الشــيخ له :يا شــيخ ،نريد أن ندرس ف ًنا آخر من فنون العلم،
كالفقه وغريه ،لقد أطلنا وأنت تشرح لنا عن التوحيد .فسكت
الشيخ .وذات يوم جاء أحد طالبه إليه وقال له :يا شيخ ،أحد
جرياننــا يذبــح دجاجــه عند أحــد القبور (يذحبهــا لغري اهلل
والعياذ باهلل) ،فاغتم الشيخ كث ًريا  .فقال ألحد طالبه أثناء
الــدرس :اذهــب وحتقــق ،فذهب ووجــد الرجل فعـ ًـا كذلك.
فلما جاء اليوم التايل ،وبعد بدء الدرس ،قال الشيخ حممد:
وجدنــاه يــزين بأمــه والعياذ باهلل !!! فثــار الطالب وغضبوا،
ومهوا أن يقوموا على الرجل ،فهدأهم الشيخ ،وقال :تغضبون
ألنه ارتكب كبرية من كبائر الذنوب ،وال تغضبون ألنه أشرك
باهلل وخرج من اإلسالم !!!!!! افتحوا كتاب التوحيد.
* ســقت كلب فغفر اهلل هلا فكيف مبن يســقي الناس
التوحيــد ؟ قــال الشــيخ عبدالــرزاق بن عبداملحســن العباد
البــدر حفظــه اهلل :كلكم يعرف احلديث الصحيح الذي قال
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فيــه @ ( :دخلــت امــرأة بغــي اجلنة) مباذا؟ ← (ســقت
كلــب) ،نعــم ســقت كل ًبا ،ســقته مــاء فغفــر اهلل هلا ← ألن
هبــذا املاء ســقت هــذا الكلــب وروت ظمأه ودبــت احلياة فيه
فغفر اهلل هلا هبذا الذي يسره اهلل على يديها بسقايتها هلذا
الكلب * إذا كانت سقت كل ًبا ما فكان َس َب ًبا لغفران اهلل هلا
فكيف مبن يســقي الناس التوحيد؟ كيف مبن يســقي الناس
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التوحيــد؟ التوحيــد هو احلياة اهلل قــال يف القرآن َ ﴿ :أ َو َمن
اس ـ َت ِجي ُبوا
ين َآم ُنوا ْ
َك َان َم ْيتًا َف َأ ْح َي ْي َنا ُه﴾ وقال َ ﴿ :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
هلل َو ِل َّلر ُس ِول ِإ َذا َد َعا ُكم ِل َما ُي ْح ِيي ُك ْم﴾ 0أعظم هدية وأعظم
ِ
شــيء تقدمه لإلنســان  ←:أن تقدم له التوحيد والسيما إذا
كان مبتلى هبذه الشركيات وهذا الباطل محانا اهلل وإياكم .
[شرح كتاب التوحيد ،الدرس الثالث والعشرون] .

«فاعلم أنه ال إله إال اهلل» اجعل أهم قضية يف حياتك هي
أهــم قضيــة يف القرآن :التوحيد عــش وتكلم واكتب وقم ومن
وسافر وافرح واحزن من أجلها .
تدبــرات قرآنيــة :عجيب أمر هذا اهلدهد { َأ َّل َي ْسـ ُـج ُدوا
ِل َّلـ ـ ِه ا َّل ِذي ُي ْخ ِر ُج ا ْل َخ ْب َء } حيوان غري مكلف يغار أن يشرك
باهلل...
معلومــات مذهلــة :قســوة القلــب أن تبكيــك املوســيقى،
ولقطات فيلم وقصيدة شاعر ،وال يبكيك القرآن !
* هــل مسعــت بطفل يتدبــر القرآن؟ قال أحدهم :كنت
مــع ابنــي ســنوات فســمعت قارئــا عــر اإلذاعة يتلــو{ :لقد
مسع اهلل قول الذين قالوا إن اهلل فقري وحنن أغنياء} سورة
آل عمــران ،181:فســألت بــراءة :إذا كان اهلل فق ـ ًرا وهم
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أغنياء ،فمن الذي أغناهم؟!
من (كتاب ليدبروا آياته) حصاد عام من التدبر.

* سأل معلم القرآن تالميذه يف الصف األول االبتدائي
(حتفيظ القرآن)  :مىت يستفيد املسلم من القرآن ؟ فأجاب
أحد الطالب :إذا فهم معانيه يا أستاذ .
هنيئا هلذه األسرة اليت ربت ابنها هذه التربية اليت جعلته
جييب على هذا السؤال الذي مل يكن ذلك الطفل ينتظره .
من (كتاب ليدبروا آياته) حصاد عام من التدبر.
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* قصــة مؤثــرة عــن عاقبــة الصــدق  :حكايــة القصص
اليت تبني فضيلة الصدق؛ مثل قصة «الغالم الذي أوصته أمه
بالصدق مهما كانت الظروف ،وبينما هو يف طريقه مساف ًرا
يف قافلــة ،إذ خــرج عليهــم عصابــة من اللصــوص ،فقال له
كبري اللصوص :ماذا معك يا غالم؟! فقال :معي مائة دينار.
فقال اللص :أهتزأ يب أيها الغالم؟ فقال الغالم :ال .فلما فتش
اللص متاعه وجد املبلغ كما ذكر الغالم ،فقال له اللصِ :ل َم
َلـ ْـم تكــذب حىت تنجو مبالك؟ فقال الغــام :أوصتين أمي أال
أكــذب أبـ ًـدا مهما كانت الظــروف ،فتأثر اللــص وقال :غالم
صغــر يطيــع ربــه ،وال يرضى أن ُيخلف عهــد أ ّمه ،وأنا رجل
كبري ومع ذلك أخلف عهد ريب مرا ًرا ،مث قال للغالم :ابسط
يدك أيها الغالم ،فأنا تائب على يديك ،مث أمر برد األموال
إىل أصحاهبا ،وتاب من معه من اللصوص » .
سلسلة دليل اآلباء يف تربية األبناء اجلزء الثالث ح 1إعداد :منال املنصــور .

حيكى أن هناك فىت امسه حسام كان يف الثانية عشر
* ُ
مــن عمــره  ..وحــن أراد الســفر مــع رجال بلدته قــال ألمه:
أوصيين يا أماه قالت  :حس ًنا سأوصيك يا بين ولكن تعاهدين
أعدك بذلك
أن حتفــظ الوصيــة وتنفذهــا قال  :نعم يــا أمي ِ
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أبدا  ..وأن تســاعد
 ...قالت  :أوصيك يا ولدي أن ال تكذب ً
املحتاجني مهما كلفك األمر  ..وبعد ما ذهب وســار مســافة
كبــرة هو ورفقائه انقض عليه مجاعة من اللصوص وقطاع
الطريــق وســرقوا ما لــدى أصحابه من املال واملتــاع وحينما
وصلوا إليه  :قالوا له كم معك من املال  :قال  :مخسمائة..
قــال لــه كبريهــم ومل أخربتــي حبقيقــة مــا معــك..؟!! قال
أبدا وأنا عاهدهتا
حسام  :ألن والديت أوصتين بأن ال أكذب ً
علــى تنفيــذ الوصية ُ ..فدهشــوا مجاعة اللصوص وأصاهبم
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احليــاء ،قالــوا إذا كان هذا الغــام الصغري قد حافظ على
أخالقــه ومل يكــذب وحنن قــد مضى عمرنا كله يف الســرقة
أليس من األحرى أن نترك حنن هذا الفعل الشنيع الذي ال
يرضاه اهلل  ...فعزموا على ترك السرقة وردوا املال املسروق
ألصحابــه  ....ومث تابــع حســام ورفقائه مســرهم وهو فرح
مسرور أنه تسبب يف هداية لصوص ومحد اهلل وشكره ودعا
ألمه بالصحة والعافية .
(قصة للنوم عند األطفال)

* (بلغــوا عــي ولــو آيــة) البخــاري  :شــاب نشــأ علــى
املعاصــي  ..تــزوج امــرأة صاحلــة فأجنبت لــه جمموعة من
األوالد مــن بينهــم ولــد أصــم أبكــم  ..فحرصــت أمــه علــى
تنشــئته نشــأة صاحلة فعلمته الصالة والتعلق باملساجد منذ
نعومة أظفاره  ..وعند بلوغه السابعة من عمره صار يشاهد
ما عليه والده من احنراف ومنكر فكرر النصيحة باإلشــارة
لوالــده لإلقالع عن املنكــرات واحلرص على الصلوات ولكن
دون جــدوى ..ويف يــوم من األيام جــاء الولد وصوته خمنوق
ودموعه تسيل ووضع املصحف أمام والده وفتحه على سورة
مــرمي ووضــع أصبعه علــى قوله تعاىل {يا أبت إين أخاف أن
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ميســك عــذاب مــن الرمحــن فتكون للشــيطان ول ًيا } ســورة
مرمي ،. 45:وأجهش بالبكاء  .فتأثر األب هلذا املشهد وبكى
معه  ..وشاء اهلل سبحانه أن تتفتح مغاليق قلب األب على يد
هــذا االبن الصاحل  ..فمســح الدمــوع من عيين ولده ،وق ّبله
وقام معه إىل املسجد .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة) .

* اإلميان قول وعمل حدثتين عن نفسها قائلة  :كنت
متهاونــة يف أداء الصــاة رغم حرصي الشــديد على أبنائي
باملحافظــة عليهــا  ..تنبهــت لذلــك إحــدى بنــايت امللتزمات
واملحافظات على أداء الصلوات يف أوقاهتا  ..وراقبتين دون
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علــم مــي فحدث بيين وبينها هذا احلوار الذي كانت ســب ًبا
بعد اهلل يف هداييت .
قالت  :أمي ما جزاء من ترك الصالة .
قلت  :كافر ومصريه إىل النار .
قالت  :وملاذا يترك اإلنسان العاقل الصالة .
قلــت  :رمبــا ألنــه يعتقد أنه ال يوجد بعث وال حســاب وأنه
سينتهي مبجرد املوت .
قالت  :وهل هذا االعتقاد صحيح ؟
قلــت  :كال ! بــل هــو باطــل  ..والصحيــح أن هنــاك بعــث
ونشور وحساب وجزاء  ..وجنة ونار !!
قالــت  :يــا أماه  ..ومــا فائدة هذا االعتقــاد إذا مل يظهر
أثــره يف ســلوك اإلنســان وتصرفاتــه  ..ويف أدائــه للصــاة
وحمافظتــه عليهــا يف أوقاهتا أمل يقل ســبحانه {إن الصالة
كانت على املؤمنني كتا ًبا موقوتًا} سورة النساء 103 :؟!!
علي فأصبحت
فتأملت كالمها فوجدته هو احلق وأثر ذلك َّ
وهلل احلمــد بعــد هــذا احلوار مــن املحافظات علــى الصالة
والسنن الرواتب وأدعو اهلل أن يثبتين على ذلك .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة) .
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* قصة مؤثرة جدًا  :احلكم على أفواه مل تبلغ احللم! :
امرأة تقول  :كنت أصلي ،وكان طفلي بقريب يناديين مرا ًرا
ومل أرد عليــه  ..فأتــى أخــوه الذي يكــره بعامني فقط وقال:
«عيــب عليــك تقاطــع كالم اثنــن ،أمي احلني تكلــم اهلل» !!!
اقشعر بدين ،وانتابين شعور بالذل واهلوان أمام عظمة من
وقفــت بــن يديه  ..وظلت هــذه العبارة تطرق مسعي وفكري
وقلــي كلمــا كــرت للصــاة  ..فســبحان من أجــرى احلكم
على أفواه مل تبلغ احللم ! كلنا نعلم أننا عندما نصلي نكون
واقفــن بــن  ...يدي اهلل  ..لكن القليل منا يستشــعر عظمة
الوقــوف بــن يدي اهلل - ...أمي تكلم اهلل  …-عباره غفلت
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عن عقول الكبار فأهلم اهلل الصغار لقوهلا .
اخلشوع يف الصالة  :هو حضور القلب وخشوعه وانكساره
بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل قال تعاىل { :قد أفلح املؤمنون
الذيــن هــم يف صالهتم خاشــعون} ســورة املؤمنــون. 2-1 :
وقال @ ((:ما من امرئ مســلم حتضره صالة فيحســن
وضوءهــا وخشــوعها وركوعهــا إال كانــت كفارة ملــا قبلها من
الذنوب ما مل تؤت كبرية وذلك الدهر كله)) .رواه مسلم .
األســباب املعينــة علــى اخلشــوع يف الصــاة  - :إمجــاع
النفــس وإحضــار القلب قبل الدخول يف الصالة  .استشــعار
عظمــة مــن ســتقف أمامه وهــو اهلل جل جاللــه  .الرجاء يف
حصول ثواب الصالة كاملة  .فرغ قلبك من شــواغل الدنيا.
صــل صالة مــودع .التهيؤ قبل الدخــول يف الصالة بالترديد
مع املؤذن وإحســان الوضوء والســواك ولبس أحســن الثياب
والتبكــر إىل الصــاة .الطمأنينــة يف الصالة وعدم التعجل
فيها .التفكر والتدبر يف معىن اآليات وأذكار الصالة .التأدب
يف الصــاة بعــدم احلركة أو االلتفــات أو العبث .النظر إىل
موضع السجود.
فهل انتبهت وأنت تصلي إىل أنك يف حديث مع اهلل ...
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وهــل فكــرت وأنــت تعلــم ابنك الصــاة أهنا حديــث بينه
وبني اهلل..
هل زرعتها يف قلبك وقلبه فصارت جزء من يقينك ويقينه
اللهــم ارزقنــا اخلشــوع يف الصالة  .اللهــم ارزقنا الذرية
الصاحلة .
اللهم أحسن وقوفنا بني يديك يف الدنيا واآلخرة..
* ديين حيايت( :يا حالهتم بعض العجايز) .
امرأة كبرية بالســن ،ملا حدثوها عن اجلنة وأنه تســقط
عنك التكاليف والعبادة !
قالت :أما الصالة واهلل ما أتركها أبفرش سجاديت حتت
الشجريات باجلنة وبصلي .
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وأخــرى تقــول يــاهلل اجلنة مغــر أصلي وأســبح وأهلل...
قالوا هلا خالص ما فيه تكاليف وال صالة !!!
شهقت قالت :يا خزياه من ريب نتسدح ونتبطح وال صالة
وال عبادة ،ما تركنا الصالة حبياة الشقاء نتركها بالنعيم،
قلوب تعلقت مبحبة اهلل  ..للتأمل!!
فشتان بني هذا وبني هذه املحاورة :
سألته مل ال تصلي؟
فأجابين  :ادعو اهلل يل باهلداية .
وبينما هو متوجه إىل عمله قلت له :ال تذهب قال  :ملاذا؟!
قلت :سأدعو اهلل لك بالرزق  ..تأملها جتد البون الشاسع
بينها وبني ما تقدمها .
* عصام الكهايل  -إب  :كنا نعيش يف قرية نائية قاسية
الطبع والطباع  ..واملصلون فيها ال يتجاوزون بضعة أشخاص
وهــم مــن طبقة املســنني الذين تق ّوســت ظهورهم عرب األيام
لكــن الغريــب أن بــن هؤالء املصلــن طفل صغــر مل يتجاوز
التاســعة من عمره  ..إنه أخي الصغري الذي كانت تســتعر يف
صدره جذوة اإلميان وكان ال يهدأ له بال إ ّال إذا صلى الفجر
يف مجاعــة رغــم بعــد مزنلنــا عــن املســجد ووحشــة الطريق
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بالنسبة لطفل صغري يف سنه  .ذات يوم وبينما هو ذاهب إىل
صالة الصبح اعترضته جمموعة من الكالب وانطلقت وراءه
بسرعة كبرية فأطلق لقدميه العنان وراح يسابق الريح حىت
الذ إىل جوار أحد املنازل وهو يصيح ،فخرج صاحب املزنل
الذي احتمى به هذا الصغري وقام بإبعاد هذه الكالب عنه.
وذهــب معــه وهــو آخــذ بيديه إىل املســجد وصل ّيــا الصبح
م ًعا ..ومن كان يدري أن هذه هي البداية هلداية هذا الرجل
الذي كان ال يصلي .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).
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* إضــراب عــن الطعــام حامــد حممــد حفيــظ  -تعــز :
كان أيب ال يصلــي ،وكان حيبــي كث ـ ًرا ،وقــد كنت أنصحه
دائ ًمــا بــأن يصلــي ويتقــي اهلل ُمذك ـ ًرا إيــاه بالنــار والعــذاب
املحيــط بأهلهــا اجلاحديــن ،وملــا أيقنــت أن ال فائدة ترجى
ـأت إىل خطــة ال تدور علــى خاطر أحد :
مــن نصحــي له جلـ ُ
ـتغليت حب ـ ُه يل فأضربت عن الطعام
أيب حيبــي كث ًريا فاسـ ُ
متامــا ،وعندمــا تأكــد أيب أنــي لــن آكل ســألين عن ســبب
ً
امتناعــي عــن األكل ،فأخربته أين لن آكل حىت يصلي فقام
وصلى الظهر وأنا بدوري أكلت طعامي .
ـتبد يب وأين لن
أما أيب فظن أنه شــيء من احلماس اسـ َّ
أكرر امتناعي عن األكل ،فامتنع عن الصالة وأنا ما لبثت إال
أن أضربت عن الطعام ست ساعات وجاء أيب وبيده الطعام
ليطعمــي فقلــت لــه  :إين حلفــت أن ال آكل حــى أراه يصلي
يوم ًيا ،فوضع أيب الطعام على مقربة مين ومضى بســبيله،
فنمت جنب الطعام حىت أذان الفجر فصليت وعدت للنوم،
والطعام ما زال جاري مل أمســه ،وأتى أيب والطعام ما زال
على احلال الذي تركه فتأثر هبذا املوقف أميا تأثر وأعجبته
ـتيقظت من نومــي فألفيته
جـ ًـدا عزميــة طفله الصغري ،واسـ
ُ
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يبكــي والدمــوع يف عينيــه ووعــدين وعـ ًـدا صاد ًقــا أن يصلــي
أبدا .
ويتقي اهلل ومنذ ذلك اليوم ال يترك صالته ً
واملهــم ذكــره أنه إذا ُســئل مــن أحد أصدقائه عن ســبب
هدايته املفاجئة جييب ً
قائل  :إنه اإلضراب عن الطعام . .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* مــن املخالــف علــي أمحــد حنــدج  -صنعــاء  :أخربين
صديقي أنه ذهب إىل العاصمة صنعاء برفقة طفله الصغري
ويف أثنــاء جتوهلــم بســيارهتم اخلاصــة يف شــوارع العاصمة
توقــف يف أحــد جانــي الشــارع ونــزل األب ليقضــي بعــض
حاجاتــه من الســوق فيما بقــي الطفل يف الســيارة  ..وفجأة
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جاء شرطي املرور ليخرب الطفل بأن والده قد ارتكب خمالفة
مرورية نتيجة توقفه يف هذا املكان غري املخصص للوقوف .
فســأل الطفــل رجــل املــرور قائـ ًـا  :هل صليــت الفجر يف
مجاعة ؟!
فخجل الشرطي من هذا السؤال العجيب  ..وأجاب بتلعثم
واستحياء  :ال ،أنا مل أصل الفجر يف مجاعة .
عندهــا قــال له الطفل  :إذن أنت الذي ارتكبت املخالفة،
وليس أيب .
فندم الشرطي وأعلن التوبة يف حينها ،فكان هذا الطفل
الصغري سب ًبا يف هدايته واستقامته .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* يف ذمة اهلل وفاء احلمريي  -مكة املكرمة  :حدثتين
أخــي أن أحــد املعلمني كان يشــرح املادة لطالبــه الصغار،
وكان مســتدب ًرا هلــم ووجهــه للســبورة  ..فرماه أحــد الطلبة
املشاغبني بالطبشور فأصابت املعلم يف رأسه  ..صرخ املعلم
قائـ ًـا  :مــن فعــل ذلك ؟ مــن الذي رمى بالطبشــور ؟! ولكن
مل جيبه أحد وظل املعلم يسأل ويتوعد ويتهددهم بالعقاب،
فأشــار الطالــب الفاعــل علــى زميلــه الذي جيلــس أمامه
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(وهــو ال يــراه) ،فأمره األســتاذ بالنهوض ،وقــال له  :ملاذا
رميت الطبشورة ؟
والطالــب املســكني يقــول له  :مل أفعل يا أســتاذ  ..فأخذه
وذهب إىل املدير ..
فقــال لــه املديــر  :هيــا اعتــرف  ..ملــاذا فعلــت ذلــك مــع
األستاذ ؟!
والطالب املسكني ُينكر وحيلف أنه مل يرم الطبشور ..
وهنــا أمــره املديــر أن يفتح يده ليضربــه  ..فأىب الطالب
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وقــال لــه  :ال تقــدر أن تضربــي  ..فصعق املديــر واملعلم ..
كيف يقول ذلك ؟!!
بــل أســتطيع  ..فبكــى الطالــب ،وقــال  :ال  ..ال تســتطيع
ضــريب ً ..
أول ألنــي مظلــوم ،وثان ًيــا ألنــي اليــوم صليــت
الفجر يف املسجد ،والرسول @ قال(( :من صلى الصبح
يف مجاعة فهو يف ذمة اهلل)) ابن ماجه ..
فبكــى املعلم واملديــر وهدامهــا اهلل ،فأصبحا حيافظان
وخصوصا صالة الفجر . .
على الصالة مع اجلماعة
ً
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

مــن أعظــم احلرمان ...أن تقــوم يف الصباح ألجل رزقك
وال تقوم الفجر ألجل رازقك .
* آمني  :ابتسام الياس-عرعر  :كان شديد احلرص على
إجابة النداء وإدراك الصف األول  ..بل والصالة خلف اإلمام
مباشرة وبني كبار السن  ..الحظ اإلمام أن هذا الطفل يطيل
فترة التأمني خلفه يف الصالة اجلهرية «كلمة آمني » وبصوت
جهوري ومميز لدرجة أن من كان خارج املسجد يسمع تأمني
الطفل ومييزه عن غريه  ..أراد اإلمام أن ينصحه كي خيفض
مــن صوتــه فكانت املفاجــأة عندما قال له الطفل  :إنين أعلم

85

خبطــأي يف ذلــك ولكــن أيب ال يصلــي وال يســتمع لنصحــي
 ..فــأردت أن أرفــع صــويت بالتأمــن عله يســمعين ويتذكرين
فــرق قلبــه ويرجع إىل اهلل  ..فأكرب اإلمام مهة هذا الطفل
الصغــر وحرصــه على هداية والــده فأخذ بعض من كان يف
املســجد وزاروا أبــاه  ..وحكــوا لــه احلكاية فتأثــر األب وتاب
إىل اهلل ليصبح من رواد املساجد ..
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* وهدينــاه النجديــن  :أبــو بشــار  -صنعــاء  :ســافرت
أنــا وصديقــي (م  .م) إىل صنعاء وذات ليلة اتفقنا على أن
نذهب إىل السينما ومل نكن نعرف طريقها  ..وألننا نعلم أن
الذهاب إىل السينما فعل مشني كنا نتجنب سؤال الكبار عن
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مكاهنا ونبحث عن الصغار  ..وبينما حنن كذلك إذ ظهر لنا
طفل صغري ال يتجاوز التاسعة وكان الوقت بني صاليت املغرب
والعشــاء فســألناه عن طريق الســينما فنظر إلينا ً
متأمل مث
قــال  « :هــذه الطريــق توصلكما إىل الســينما وهــذه الطريق
توصلكما إىل املسجد» وأشار بيده إىل الطريقني !! فدهشنا
من إجابته وحكمته عندما نبهنا إىل أن الطريق الذي نبغيه
هو طريق الشــر وأوضح لنا طريق اخلري  ..فاســتيقظنا من
غفلتنــا وســلكنا طريق املســجد وخطونا خطــوات العودة إىل
اهلل  ..فلله دره من غالم وجزاه اهلل عنا خ ًريا . .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* حــب اخلــر للغــر  :أم مهنــد  -صنعــاء  :كانــت
إحــدى املعلمــات ،مربية إلحدى الفصــول االبتدائية وهي ال
ترتــدي احلجــاب علــى وجههــا « وغــر مقتنعة بذلــك كث ًريا»
يوما ما بكتابة شعار األسبوع حديث « ال يؤمن أحدكم
قامت ً
حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه» البخاري ومسلم  .وبدأت
بشــرحه وحثــت الطالبــات علــى تطبيق ذلك عمل ًيــا ،رجعت
الطالبــة (آالء) إىل أمهــا بســرعة لتخربها أهنا حباجة إىل
حجــاب كبــر ،ظنــت األم أهنــا تريد اســتخدامه يف مســرح
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املدرســة ،فاشــترته هلــا ،قامــت الطالبــة (آالء) بتغليــف
احلجاب بغالف وردي كاتبة يف ورقة وردية مجيلة بداخله :
(أستاذيت الغالية أراك بنور القلب يف كل ساعة وأثين عليك
باجلميــل والشــكر  ..إين أحب لــك أن ترتدي احلجاب مثلي
ويسكننا ربنا اجلنة .)..
ليــأيت اليوم الثاين واملعلمة مرتدية احلجاب اإلســامي،
قامت إدارة املدرسة بتهنئة املعلمة الرتدائها احلجاب فقالت
املعلمة ال هتنئوين ولكن هنئوا الطالبة آالء .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).
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* كلمة حق  :م  .ي  .س  -الدمام  :حكت يل صديقيت:
منذ سنوات كنت أرتدي ما حيلو يل من املالبس وإن كانت غري
شرعية كالبنطال الضيق أو التنورة القصرية  :لقناعيت بأنين
يف جملس نساء ،وذات مرة كنت مستضيفة بعض صديقايت،
وبعدما جتهزت نظر إ ّ
يل ابين  -وكان يف اخلامســة من عمره
 وصرخ يف دهشــة  :ميه  ..ميه إنت البســة مثل املتربجة يفالتلفــاز !! فتســمرت ال أدري مبــاذا أجيبه ،ومنــذ ذلك الوقت
أعدت النظر فيما أتابعه من القنوات وفيما ألبسه . .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* هبــات الصبــا  :مل يعجبهــا انطــاق ابنهــا الصغري إىل
املسجد ألداء الصالة فيه مجاعة مخس مرات يف اليوم ،بل
مل تكن راضية عن صالته كلها ،كانت ترى  -ويا لغريب ما
تــرى  -إنــه مــا زال صغ ًريا على الصــاة ! ،وملا عجزت األم
عــن صرف ابنها عن التزامــه بالصالة ،التزامه الذي رأته
(تعل ًقــا مبك ـ ًرا) هبا جلأت إىل أبيه تشــكو إليه حال ولدمها
الذي (أخذت الصالة عقله) كما عربت !
وصحــت األم صبــاح يوم اجلمعة ،وثار يف نفســها خاطر
بأن ابنها مل يعد من صالة الفجر اليت قضيت قبل أكثر من
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نصــف ســاعة ،فهرعــت إىل غرفته قلقة فزعــة ،وما كادت
تدخل من باهبا املفتوح حىت مسعته يدعو اهلل بصوت خاشع
باك وهو يقول ( :يا رب  ..اهد أمي  ..اهد أيب  ..اجعلهما
يصليان  ..اجعلهما يطيعانك  ..حىت ال يدخال نار جهنم)
ومل متلك األم عينيها وهي تسمع دعاء ولدها ،فانسابت
الدموع على خديها تغسل قلبها وتشرح صدرها ،عادت إىل
غرفتها وأيقظت زوجها ودعته ليسمع ما مسعت ،وجاء أبوه
معها ليجد ولده يواصل الدعاء ويقول ( :يا رب وعدتنا بأن
جتيــب دعاءنــا وأنــا أرجوك يــا رب أن جتيــب دعائي وهتدي
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أيب وأمــي  ..فأنــا أحبهمــا  ..ومها حيبــاين) مل تصرب األم
فأســرعت إىل ابنهــا تضمه إىل صدرهــا وحلق هبا أبوه وهو
يقول لولده  « :قد أجاب اهلل دعاءك يا ولدي »
ومــن وقتها حافظ والداه علــى الصالة وأصبحا ملتزمني
أوامر رهبما فكان ولدمها سبب هدايتهما .
خمتص ًرا من (أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة) .

* كالنا سواء  :كان من املدمنني على السجائر «الدخان»
 ..وذات يوم قام ولده الصغري بأخذ ســيجارة وبدأ بالتمثيل
وكأنــه يشــرهبا مقلـ ًـدا والــده ،فغضــب عليــه والــده وهنــره
موضحــا بأهنــا ضــرر على صحتــه فما كان مــن الولد إال أن
ً
ً
معترضا  :وكيف تكون ضر ًرا على صحيت وليست ضر ًرا
قال
علــى صحتــك ؟! فوجم الوالد ومل حير جوا ًبا  ..فتاب وترك
شربه وسبحان اهلادي . .
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* كنــت مدخنــا لســنوات وتركتــه يف حلظــة واحــدة حــن
رأيــت بنــي ذات الســنتني تلتقــط بقايــا ســجائري وتعلكهــا
فأقسمت أال أقتل بنيت .
عبداهلل الغذامي@ ٢٩ ghathamiيناير
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* الدمعــة الصادقــة  :يف يــوم مــن األيــام خــرج الطفــل
الصغــر مــع أخيه األكرب يف الســيارة يف طريــق طويل وأخوه
هــذا كان مفتو ًنــا بســماع الغناء فهو ال يرتاح إال بســماعه ..
ويف الســيارة فتح املســجل على أغنية مــن األغاين اليت كان
حيبها  ..فأخذ يهز رأسه طر ًبا ويردد كلماهتا مسرو ًرا .
مل حيتمل الطفل الصغري هذه احلال  ..وعزم على اإلنكار
فقــال خماط ًبــا أخــاه  :لــو مسحــت أغلق املســجل فــإن الغناء
حــرام وأنــا ال أريد مساعه  ..فضحك أخوه األكرب ورفض أن
جييبه  ..ومضت فترة وأعاد الطفل الطلب ويف هذه املرة قوبل
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باالستهزاء والسخرية فقد اهتمه أخوه بالتزمت والتشدد !! ..
وحــذره مــن الوسوســة !! وهدده بأن يزنلــه يف الطريق ويتركه
وحده  ..وهنا سكت الطفل على مضض ومل يعد أمامه إال أن
ينكر بقلبه  ..وكيف ينكر بقلبه إنه ال يســتطيع مفارقة املكان
فجاء التعبري بعربة مث دمعة نزلت على خده الصغري الطاهر
فكانــت أبلــغ موعظة لذلــك األخ املعاند مــن كل كالم يقال ..
فقــد التفــت إىل أخيــه الصغــر  ..فــرأى الدمعــة تســيل على
خــده  ..فاســتيقظ من غفلتــه وبكى متأث ًرا مبــا رأى مث أخرج
بعيدا معل ًنا بذلك توبته
الشريط من مسجل السيارة ورمى به ً
من استماع تلك الترهات الباطلة ..
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* فــا جتلســوا معهــم  :س.ع  .الشــهري  -تنومــة :
حضــرت حفــل زواج أحــد أقربائــي ،والذي أقامــه يف مزنله
وكان يوجد يف هذا احلفل بعض املنكرات من بينها الغناء..
التقيت بصديقيت وفرحنا كث ًريا بلقاء بعضنا وجلسنا
هناك
ُ
يف مــكان املنكــر نتحــدث غــر مبالــن بــه وفجــأة جــاء ابــن
أخ صديقــي هــذه ،والــذي ال يتجــاوز عمــره ثــاث ســنوات
علي أن آخذه ..
وأعطــاين كتي ًبــا صغ ًريا ،وكان يبــدو مص ًرا َّ
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أخذته بعفوية  ..نظرت إىل عنوان الكتيب بتمعن  ..تفاجأت
لقــد كان عنوانــه عــن حكم الغنــاء واملعازف لفضيلة الشــيخ
عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل  ..فتذكــرت أن هــذا منكر
وناولت صديقيت الكتيب وعلى الفور هجرنا مكان املنكر إىل
غرفة بعيدة لكي ال نسمع شي ًئا وحنن نبكي على تفريطنا ..
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* فأذنــوا حبــرب مــن اهلل :نادين عبد فضل  -املجحفة:
أمسك بيد ابنه عبد اهلل ذي الثمان سنوات يف سرور ً
قائل:
فرحــا عظي ًما
هيــا يــا ُبــي معــي إىل عملــي ،فرح عبــد اهلل ً
وخرج معه والسرور يالزمه  ..وما إن دخل مع أبيه العمل إال
وذهب ذلك السرور واختفت االبتسامة من شفتيه واغرورقت
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الدموع يف وجنتيه وأىب اجللوس معه فعاد به وهو حمتار يف
السبب  ..ومن ذلك اليوم وعبد اهلل امتنع عن الطعام وعن
أخــذ اهلدايــا والعطايــا من أبيه ومل يعــد يرغب يف أن يلبس
اللبــاس الــذي اشــتراه له أبــوه ومرض ً
وعوجل
مرضــا مزم ًنا ُ
ومل يشــف وطــرق والــده كل بــاب إال بــاب اهلل  ..ويف ليلــة
جلس والده حوله يف حزن وأمل عليه  ..وسأله أبوه ع ّما به ؟
فاهنمــرت الدمــوع من عبد اهلل وقــال بصوت خافت متازجه
العربات والنظرات الربيئة ( :أبتاه أال حتب اهلل ،أال ختاف
اهلل  ..ملــاذا ال تصلــي ؟ ملــاذا ذلك العمل ؟ أمل تعمل أن اهلل
ريب وربــك يقــول { يا أيهــا الذين آمنوا اتقــوا اهلل وذروا ما
بقــي مــن الربــا إن كنتــم مؤمنــن * فــإن مل تفعلــوا فأذنــوا
حبــرب مــن اهلل ورســوله وإن تبتــم فلكــم رؤوس أموالكــم ال
تظلمون وال ُتظلمون } ،سورة البقرة). 279 -278 :
فمــا كان مــن األب إال أن اعتنــق ابنــه والدمــوع منهمــرة
ويقــول ( :بلــى أخاف اهلل وأخشــاه  ..بلى يا عبد اهلل  ..إين
أبدا ولن
تبــت للــذي فطرين ولن أعود هلذا العمل ما عشــت ً
أترك بعدها الصالة بلى يا عبد اهلل بلى )..
فســر عبد اهلل وقام من مرضه وكأن مل يكن به شــيء ..
ُّ
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ولو تروا حال هذه األســرة اآلن من صالح وتقى وهلل احلمد
على نعمة اإلميان لقلتم سبحان اهلل ...
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* الطاعــة يف املعــروف :علــي منصــر حيــى  -اليمــن :
حدثــي صديــق يل أنــه كان جيلــس مــع صديق لنــا وكان له
ولد صغري فقال لولده  :إذا أتى جدك يسأل عين فقل له إن
أيب ليس موجو ًدا يف البيت فأجابه الولد ً
قائل (وتريدين أن
أكذب أمل تعلم أن الكذب حرام) فســكت صديقنا ســاعة مث
احتضنه وقال له  :جزاك اهلل خ ًريا يا ولدي أطعين فيما هو
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حسن وال تطعين فيما هو قبيح .
أحدا من أوالده بشــيء
وأصبــح بعدهــا يســتحي أن يأمــر ً
مما ال جيوز أو مما ليس من أخالق املسلم ...
(أفكار هداية الكبار بسبب الصغار قصص معربة  ..حكايات مؤثرة).

* أمســك عليك هذا  :مجيل الطيار  -صنعاء  :إحدى
األمهات كانت كثرية اللعن والشتم ويف إحدى املرات مسعتها
ابنتها الصغرية ذات األعوام اخلمسة فقالت  :يا أمي املسلم
ال يلعــن وال يســب ،يــا أمــي هــذا كالم أســود من الشــيطان
لــو مسحــت اذهيب فاغســلي فمــك  ..فما كان مــن األم بعد
دهشتها إال أن سألتها  :من قال لك هذا ؟ فأجابت  :املعلمة
يف املدرســة  .فتأثــرت األم مــن كالم ابنتهــا وذهبــت إىل
املدرســة وشــكرت املعلمة وأقلعت عن عاداهتا السيئة بفضل
اهلل ومن مث الطفلة الصغرية .
املرجع  :جملة مساء العدد  26حررت بواسطة  :حورية الدعوة

* قدمت الطفلة ذات األربع سنوات إىل مزنل جدها يف
إحــدى الــدول العربية ،يف إجازة مع والديها بعد ســنة عمل
يف اململكة العربية السعودية.
كان اجلميــع مهت ًمــا هبــا ،الــكل يالعبهــا وحيــرص علــى
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سعادهتا وتقدمي كل ما ترغب به ،وعلى االستمتاع بوجودها
بينهم ،خاصة وأن اإلجازة قصرية ،وهي ستعود جمد ًدا مع
والديها إىل السعودية .يف البداية ،وجدت الطفلة الصغرية
صعوبــة يف التأقلم الســريع مع أهل والدهــا ووالدهتا ،ولكن
مــا هــي إال أيام معدودة ،حــى عادت إىل طبيعتها من مرح
وحركة وترديد ما تعلمته خالل املدة املاضية.
وعندمــا بــدأ بعــض أقارهبــا بتحيتهــا الصباحيــة «صباح
اخلري» أو املسائية «مساء اخلري» كانت تصمت وال ترد عليهم
بالتحية ،بل كانت تقول هلم« :السالم عليكم ورمحة اهلل».
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وعندمــا تدخــل إىل املزنل بعد زيارة خارجيه ،أو بعد أن
تكــون قــد ذهبــت إىل إحدى املحــات بصحبة أحــد أقارهبا
لشــراء ســكاكر وحلويــات ،بــدأت تــردد يف كل مــرة دعــاء
الدخــول إىل املــزل «بســم اهلل وجلنا ،وبســم اهلل خرجنا،
وعلى اهلل توكلنا».
الحــظ اجلميــع مــا تــردده هــذه الطفلــة الصغــرة (اليت
أحلقها والداها بدار حتفيظ قرآن يف السعودية) من أذكار
وأدعية يف كل مناســبة متر هبا خالل يومها العادي ،وقارن
أقارهبا بني ما تعودوا أن يرددوه من مجل دخيلة على الدين
اإلسالمي وبني ما تردده هذه الصغرية من أذكار أوصى هبا
نــي األمــة حممد @ ،فما كان منهم إال أن بدؤوا يتعلموا
منها ترديد هذه األذكار يف كل مناسبة.
هذه القصة حقيقية ،وقد وقعت بالفعل ،وهي تعبري واقعي
وصادق عن إمكانية حتويل الطفل إىل داعية هلل عز وجل حىت
وإن كان هو ال يعلم هبذا الشيء.
(مواقف دعوية لألطفال)  .الكتاب  :املفصل يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل.

* ويــروي أحــد األخــوة قصــة حقيقيــة أخــرى ،فيقــول:
«إن طفـ ًـا ذهــب مع أقاربه إللقاء كلمــات يف قرية جماورة،
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وذهــب كل منهــم إىل شــارع ليطــرق بــاب النــاس وليعلمهــم
عــن حماضــرة ،وعندمــا طرق الطفــل باب أحدهــم ،خرج
صاحب البيت مغض ًبا ،فقال له الطفل« :حنن ضيوف أتينا
من مدينة جماورة ،وبعد املغرب سنلقي حماضرة ،ونتمىن
أن حتضر» ،فغضب الرجل وبصق يف وجه الطفل ،فما كان
مــن الطفــل إال أن مســح البصاق من وجهــه ،وقال« :احلمد
هلل الــذي ابتليــت يف ســبيله» .اهتز الرجل وتأثــر تأث ًرا كب ًريا
مبوقــف الطفــل واعتــذر منــه كث ـ ًرا ،وذهــب معه للمســجد
واستضاف الطفل ومن معه يف بيته.
(صور دعوية من واقع احلياة ())8
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* صديقــة يل كانــت حتكــي لطفلهــا عــن امــرأة إفريقية
تعمل عندهم ،وحتاول أن تتكلم بطريقتها .وبعد هذه القصة
بفترة قال هلا الطفل أحكي يل احلكاية مرة أخرى ،وكانت
املــرأة موجــودة يف نفس املــكان ،فأشــارت األم إليها بعينها
أي قالــت لــه :عندمــا ال تكــون موجــودة  ،-فقــال الطفــل:حــرام يــا مامــا ..أنا وأنــت اآلن ندخــل يف اآليةَ { :و ْي ـ ٌل ِّل ُك ِّل
ُه َم َز ٍة ُّل َم َز ٍة } [اهلمزة.]1:
قصص واقعية من آثار التربية الصاحلة لألطفال

* ويف نفس املوضوع تروي لنا إشراق أمحد ( 22سنة)،
أهنــا كانــت تتحدث مع امرأة مــن أقارهبا وكانت هذه تغتاب
وتكــذب ،فــرد ابنهــا الصغــر وقــال هلــا :يــا أمــي ال تكذيب
فالكالم الصحيح كذا وكذا (من كذب تكتب عليه سيئة).
(قصص واقعية من آثار التربية الصاحلة لألطفال) .

* طفلــة صغــرة كان تتمشــى مــع أبيهــا بالســيارة رأت
جبانبها ســيارة كان ســائقها يدخن فتحت نافذة الســيارة،
وقالت للرجل« :عيب ،الدخان حرام ،استحي من ربك» .فرمى
الرجل السيجارة ،هذه الطفلة ال يتعدى عمرها الثالث سنوات.
(قصص واقعية من آثار التربية الصاحلة لألطفال)
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* مرمي حممد حتدثنا عن موقف رائع لن تنساه ،حيث
كانــت يف زيارة إلحدى صديقاهتا ،وأرادت إحدى الزائرات
أن تضــع شـ ً
ـريطا غنائ ًيــا فقام أحد أطفــال املضيفة ،ورمى
بالشــريط الغنائي ووضع ً
بدل منه شريط القرآن ،أثار هذا
املوقف إعجايب به ،ما شاء اهلل.
قصص واقعية من آثار التربية الصاحلة لألطفال

* أثــر ( 17ســنة) ،طالبــة« :مــرة كنــت أشــوف الــدش،
ـان ،وكان معــي بنــات عمــي
فضغطــت علــى قنــاة كلهــا أغـ ٍ
الصغــار ،جــاءت بنت عمي وعمرها مخس ســنوات تريد أن
ختــرج من الغرفة ،قلت هلا :ســارة أيــن تذهبني؟ قالت يل:
أريــد أن أخــرج :قلت :ملــاذا؟ ردت :ال أريد أن أمسع أغاين،
وأنــت اهلل يدخلك النار ألنك تســمعني أغاين ..كانت مبعىن
كالمها تريد مين أن أغري هذه القناة.
(قصص واقعية من آثار التربية الصاحلة لألطفال)

* لقطــات ســريعة طفلــة صغــرة ت ّدخــر مــن مصروفها
الشــخصي وتودعــه يف صناديــق التربعــات ،وحتــثّ من هم
أكرب منها على هذا العمل.
(صيد الفوائد  :كيف تصنعني ً
طفل حيمل هم اإلسالم؟ حتقيق :أمل املجيش)
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* طفــل كلمــا فتــح أبــوه التلفــاز ،يطلــب منه أن خيفض
صوت املوسيقى عند الفاصل ،وبعدم النظر إىل النساء.
(صيد الفوائد  :كيف تصنعني ً
طفل حيمل هم اإلسالم؟ حتقيق :أمل املجيش)

* خلــود يف الصــف الرابــع رأت صديقتهــا ال تعــرف كيف
تــؤدي الصــاة ،فوجهتها للمصلى وع ّلمتها كيف تؤديها ،مث
جاءت إىل أمها وسألتها :ماما ،أنا يل أجر يف ذلك؟ فقالت
هلا األم :نعم ،وشجعتها كث ًريا على ذلك.
(صيد الفوائد  :كيف تصنعني ً
طفل حيمل هم اإلسالم؟ حتقيق :أمل املجيش)

* سارة  19سنة ،طالبة جامعية :قالت يل أخيت الصغرية
موجهــة اخلطاب يل :كل شــيء يف غرفتــك مجيل  ..ما عدا
هــذه الصــورة الــي متنع املالئكــة من دخول الغرفــة  ..ح ًقا
علي كب ًريا يف نفسي.
كان وقع كلماهتا الربيئة َّ
(صيد الفوائد  :كيف تصنعني ً
طفل حيمل هم اإلسالم؟ حتقيق :أمل املجيش)

* طفــل نصــح أقاربــه األوالد بعــدم مســاع الغناء  ..وقرأ
ين َآم ُنوا َأنْ َت ْخ َش َع ُق ُلو ُب ُه ْم
عليهم اآلية الكرمية { َأ َل ْم َي ْأ ِن ِل َّل ِذ َ
الل َو َمــا َنـ َـز َل ِمـ َـن ا ْل َح ِّق} ســورة احلديــد 16:فقالوا:
ِل ِذ ْكـ ِـر َّ ِ
ينقصك ما شاء اهلل حلية.
(صيد الفوائد  :كيف تصنعني ً
طفل حيمل هم اإلسالم؟ حتقيق :أمل اجلميش).
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* حتكــي أحــد األخــوات أن طفلها منذ أن كان يف الصف
الثالــث ،أو الرابــع كان ال يتــرك الصالة مــع اجلماعة يف كل
وقــت ،حىت صالة الفجر ،وكان يف ليايل (الشــتاء الباردة)
يلبــس املالبــس الثقيلــة ،وخيــرج مــع أبيه إىل املســجد ،ويف
إحدى الليايل قال أحد مجاعة املسجد لوالده ،ال خترج به يف
مثل هذا الوقت؛ لربودة اجلو ،وعدم حتمل الطفل هلا ،ولكن
األب اســتمر على الذهاب بابنه إىل املســجد يف كل األوقات؛
ألنه ليس هناك فرق بني ذهابه إىل املسجد ،وموعد املدرسة
 أي بني صالة الفجر وموعد الدراسة  -سوى ساعة واحدةتقري ًبــا  .فلمــاذا هنتــم بأمــر الدنيا أكثر مــن االهتمام بأمر
اهلل والدار اآلخرة ؟ !! واستمر هذا االبن على املحافظة على
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الصالة يف املســجد ،يف كل وقت ،وقد بلغ قرابة العشــرين
عامــا وهــو مثــال يف املحافظة على الصــاة يف مجاعة حىت
ً
الفجر ،وغريه؛ ألن من شب على شيء شاب عليه .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

مــن أعظــم احلرمان ...أن تقــوم يف الصباح ألجل رزقك
وال تقوم الفجر ألجل رازقك
* ركبــت هــذه الصغــرة مــع والدهــا يف الســيارة فرفــع
صــوت املوســيقى فقالــت لــه :اخفــض الصــوت يا والــدي ..
املوســيقى حرام فقال هلا  :اســكيت وال تزعجينا بنصائحك
فوضعــت اصبعهــا يف اذنيها وقالــت  :بكيفك تيب تروح للنار
رح حلالك أما أنا فســأذهب إىل اجلنة مع جديت  ..فخجل
والدها ومل يفتح املوسيقى.
(مواقف دعوية لألطفال).

* طفــل يف املرحلــة التمهيديــة ،وكان شــديد التعلــق
مبعلمتــه  -ملعرفتهــا بطبيعة .األطفال وحســن التعامل معهم
 لذلــك ،فقــد كان يرفــض اخلروج مع أمــه املتربجة ما ملتستتر مثلما تفعل معلمته.
(مواقف دعوية لألطفال).
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* راحــت لزيــارة أختهــا أكــر أوالدهــا يف خامس ابتدائي
بثيــاب خفيفــة ..شــافها ولــد أختها لــف بوجه عنهــا -وحط
ايدينه بينه وبينها ..وقال مرة ثانية إذا جييت تستري «تقول
خجلت من نفسي»
(مواقف دعوية لألطفال).

* بني طفل ومدخن  :أحد اإلخوة دخل إىل املســجد يف
حي العليا وهو وكيل مدرســة يقول  :عندما كنت أؤدي حتية
املســجد أزعجتين رائحة دخان قويه قطعت علي خشــوعي،
وبعــد أن ســلمت التفــت ألجــد أحــد اإلخــوة املصريــن وقــد
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اســودت شــفتاه مــن الدخــان وقلت يف نفســي أنتظــر إىل أن
ينتهي من الصالة مث أكلمه وأنصحه  .ولكين فوجئت بطفل
صغــر ال يتجــاوز التاســعة من عمره يدخل املســجد وجيلس
جبانــب ذلــك الرجــل ودار بينهمــا احلــوار التــايل :الطفــل:
السالم عليكم يا عمي أنت من مصر  .الرجل  :أيوه أنا من
مصــر  .الطفــل :تعــرف الشــيخ عبداحلميد كشــك .الرجل:
نعم أعرفه .الطفل :والشــيخ جاد احلق الرجل :نعم أعرفه.
الطفــل :تســمع أشــرطتهم وفتاويهــم .الرجل :نعــم .الطفل:
أجــل كل هــؤالء العلمــاء واملشــايخ يقولون إن الدخــان حرام
...ملاذا تشــربه؟ الرجل :وقد بــدا عليه االرتباك :ال الدخان
لي ـ ــس حرام .الطفل  :بلى حرام قال تعاىل {وحيرم عليهم
اخلبائــث} ســورة األنعــام . 157 :إذا أردت أن تدخــن تقول
 :بســم اهلل وإذا انتهيــت  :احلمــد هلل .الرجــل :بعنــاد ال أنــا
أريد آية تقول (:وحيرم عليكم الدخان)!!  .الطفل :يا عمي
الدخــان حــرام كمــا أن تفــاح حــرام  .الرجــل :وقــد غضب:
التفــاح حــرام على هواك حتلل وحترم .الطفل  :هات يل آية
تقول (وحيل هلم التفاح)!!  .الرجل :وقد ارتبك وسكت ومل
يســتطيع الكالم مث انفجر باك ًيا وأقيمت الصالة وهو يبكي.
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وبعــد الصــاة التفــت الرجل إىل الطفل وقــال :انظر يا بين
أقســم بــاهلل العظيــم أين لــن أشــرب الدخان مــرة ثانيه يف
حيايت..
(من كتاب بعنوان  :قصص أذهلتين قصص من واقع احلياة تأليف  :عبد الرمحن بكر) .

* الطفل البار بأبيه  :طلب بعضهم من ولده أن يســقيه
مــا ًء ،فل ّمــا أتــاه بالشــرب ِة نــام أبــوه ،فمــازال الولــد واق ًفــا
بالشربة يف يده إىل الصباح حىت استيقظ أبوه من منامه .
من كتاب (حكايات ونوادر األطفال يف التراث) .

* يذكر أن طفلة يف الســنة اخلامســة االبتدائية ،كانت
تــؤدي ســنة الضحــى قبــل ذهاهبــا إىل املدرســة ،ويف اليوم
الــذي يضيــق فيــه الوقــت ،وال تتمكــن مــن أداء الســنة قبل
اخلــروج ،تقــول أشــعر بضيق ينتابــي يف املدرســة يف ذلك
اليوم عندما أتذكر أين خرجت قبل أداء هذه السنة .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

* طفلــة ســجدت عندمــا رأت عربــة اآليــس كــرمي فقالوا
هلا ملاذا سجديت ؟!! فقالت  :أمي عندما تفرح تسجد (:عن
مجال التربية أحتدث) ..
تعلم من احلياة (مجال التربية)
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* عامــل يصلــح مكيفــات مســجد مث رفض األجرة وقال:
أوصتين أمي بأن ال آخذ أجرة على عمل ملسجد !!
تعجبوا من أمه ،وأنا سأتعجب من بره ..
أنواعا
* دخــل األب يو ًمــا علــى املــزل ،وقــد أحضر معه ً
من الفاكهة ،فجلســت الطفلة ذات األربع ســنوات تنظر إىل
هذه النعم ،بينما األم واألب منشــغالن يف حديث ما ،فإذا
الطفلــة تقطــع حديثيهما قائلــة( :أنا أحــب ريب) !! وعندما
سئلت ملاذا ؟ قالت :انظروا ماذا أعطانا ،تشري إىل الفاكهة،
فقد يغفل الوالدان والطفل ُيذكرهم بنعم اهلل عليهم .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

* أعــدت األم لطفلتهــا البالغــة مــن العمــر قرابــة الســنة
طعاما ،وأرادت أخت الطفلة الكربى إعطاءها هذا الطعام،
ً
وإذ باألخت الثالثة البالغة من العمر حوايل اخلمس سنوات
تريد أن تطعم أختها الصغرى بنفسها قائلة ألختها الكربى:
أنا اليت ســأطعمها أتريدين األجر لك وحدك فقط! فلننظر
إىل احتســاب هــذه الطفلــة لألجــر ألن والدهتا كانــت دائ ًما
حتثهم على إطعام الطعام ،ونية العمل لوجه اهلل تعاىل.
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد
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* ذهبــت إحــدى األســر للتــزه يف الــر ،وعندمــا نزلــت
فرحا مسرو ًرا،
ا ُألسرة ذهب الطفل
ً
مسرعا جيري يف الربً ،
مسرعا ً
سائل والدته :ما هو الذكر الذي يقال
وإذا به يعود
ً
يف هــذا املــكان ؟! وكمــا هو معلــوم فإن الذكــر املقصود ،ما
ورد عــن الرســول @ كمــا قالت خولة بنــت حكيم > :
مسعــت رســول اهلل @ يقــول (( :من نزل مـ ً
ـزل مث قال :
أعوذ بكلمات اهلل التامات ،من شر ما خلق ،مل يضره شيء
حىت يرحتل من م ـنــزل ــه ذلك)) رواه مسلم .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد
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* ومن القصص حول نشأة الطفل على الذكر والصلة
بــاهلل  :أنــه يف أحــد األيــام جــاء الطفــل الصغــر البالغ من
العمــر أربــع ســنوات إىل أمه بلبــاس جديد وقد ألبســته إياه
أخته البالغة من العمر ثالثة عشر سنة فقالت له أمه دعين
أقول لك دعاء لبس اجلديد فقال الطفل لقد قلته ،فتعجبت
األم ألهنا تعلم أن الطفل ال حيفظ هذا الدعاء ،قال الطفل
ألمه قالت أخيت الدعاء ورددته معها ،فلننظر إىل أن صالح
هذه الفتاة كان له أثر حىت على إخوهتا الصغار .
من كتاب أمهات قرب أبنائهن ص .25

حريصــا علــى شــراء مــا اســتجد مــن
* كان أحــد اآلبــاء
ً
القصــص ،والكتــب املفيــدة ألوالده ،ويف ضحــى يــوم من أيام
رمضان دخلت أم الطفل ذي التسع سنوات؛ إليقاظه ،وعندما
اســتيقظ قــال ألمــه قبــل أن ينهض من فراشــه :لقــد َخ َّط ْط ُت
برناجما يوم ًيا يل ،بدأت به منذ صباح اليوم وقال :لقد صليت
ً
الفجــر ،وجلســت اذكــر اهلل حىت أشــرقت الشــمس ،مث أديت
ركعتــن ،ومنــت ،وســأكمل برناجمي اليوم ،ســألته أمه :كيف
ستنظم وقتك؟ قال :لقد أخذت تنظيم يومي من هذا الكتاب .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد
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* فتحت األم الشباك من غرفة مزنهلم يف الدور الثاين
مسرعا ويقفل الشباك ،وعندما
للتهوية ،وإذا بطفلها يأيت
ً
ســألته أمــه ملــاذا تصرفــت هــذا التصرف ؟ قــال :إين رأيت
الــدِّ ش يف أحد ســطوح املنــازل املجاورة لنــا ،وأردف ً
قائل:
إين ال أريد أن أنظر إىل شيء (ال حيبه ريب) !!!! .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

* ومــن طرائــف األطفــال ،أنــه أتــى طفــل يف يــوم مــن
األيام من الروضة ،وســأل والدته :ماذا ســأكون إذا كربت؟
وكان اســم الطفــل حممـ ًـدا ،فقالت له والدتــه :هل تريد أن
إماما ملسجد وتعلم الناس اخلري ؟ فأخذ الطفل يفكر
تكون ً
ً
قليل مث سأل والدته ،هل سيكون يف بلدنا  -وكان يسكـ ـ ــن
القصي ــم  -شيخني امسيهما حممد ؟؟ قالت له  :ومن مها؟
قال :الشيخ حممد بن عثيمني وأنا !!.
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

* ذهب أحد األطفال إىل اجتماع عائلي ،وجلس يشاهد
التلفزيــون ،بينمــا كان هــذا اجلهاز غــر موجود مبزنهلم،
فمــرت والدتــه بالقــرب منــه ،ولكنها مل حتــب احلديث معه
حــى يعــود إىل املــزل ،وعندمــا عــادوا إىل مزنهلم ســألته
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قائلة له :أمل أقل لك إنه ال تنبغي مشاهدة التلفزيون يف كل
وقــت ؟ ألنــه يعرض فيه املشــاهد واألصــوات اليت ال ترضي
اهلل تعــاىل ،فقــال هلــا :أنــا جلســت عنــده أنظــر إىل صالة
احلرم ،وعندما ظهرت املرأة  -اللي ما تستحي  -أغمضت
عيــي !! فمن يشــاهد هذا الطفل يا تــرى ؟ ومن يراقبه إذا
مل يغمض عينيه !!؟؟ .
من «التربية احلسنة وصالح الذرية » إعداد (دار القـاسم) بالرياض .

* ومــن قصــص األطفــال  :أن ً
طفل ذهب إىل إحدى املدن
الترفيهية ،وقد أراد أن يلعب يف لعبة مل يلعبها من قبل ،وكانت
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ارتفاعا شدي ًدا بالنسبة لألطفال
كبرية ،وترتفع أثناء اللعب هبا
ً
وعنــد ،وعنــد حتركها حــن ركبها الطفل ومعــه أحد األطفال
جبواره ،وبدأ عليهما اخلوف فقال له :دعنا نقرأ آية الكرسي،
هذا املوقف يدل على إدراك الطفل حلفظ اهلل تعاىل هلم .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

* أقبلــت طفلــة علــى أمهــا وهــي جالســة يف اســتراحة
قصرية من عناء عمل البيت ،وتذكر اهلل بينها وبني نفسها،
فسألت الطفلة أمها :ملاذا أنت جالسة هكذا ،وماذا تفعلني؟
فأجابت األم :أين أذكر اهلل ،وشــرحت هلا معىن هذه اآلية
{إليــه يصعــد الكلــم الطيب والعمــل الصاحل يرفعه} ســورة
فاطــر ،10 :فجلســت البنــت تفعــل مثــل أمهــا تذكــر اهلل !!!
وتقول يف نفسها ،هذه رفعت إىل اهلل ،وإذا انصرفت لكلمة
من أمور الدنيا قالت :هذه مل ترفع !! وهكذا أحست الطفلة
بأمهية العمل الصاحل .
من «التربية احلسنة وصالح الذرية » إعداد (دار القـاسم) بالرياض .

* القــرآن غــرين ( : )18طفلــة صغــرة (عمرها مخس
ســنوات) ضرهبا أخوها الذي يكربها ً
قليل ،وحينما أرادت
األم أن تعاقب االبن؛ فوجئت بصغريهتا تقول :لقد ساحمته
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كما فعل يوسف وسامح إخوته ! وكانت األم قد قصت عليها
قصة يوسف قبل ذلك .
(جوال تدبر)

* القــرآن غــرين ( : )37يل ابــن صغــر ،عندمــا أعده
بشــيء وال أنفــذه ،أو إذا شــعر أين أكــذب؛ يذكــرين {ويــوم
القيامة ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم مسودة أليس يف
جهنم مثوى للمتكربين} أتريدين هذا املصري؟!
فما أمجل أن جنعل ألوالدنا شعارات قرآنية نتحاكم إليها!
(جوال تدبر)

* ذهــب طفــل مــع والــده إىل املســجد ألداء الصالة ،مث
الصــاة علــى أحــد األمــوات مــن الرجــال ،وبعد عــودة األب
وابنه إىل املزنل ،سأل الطفل والده ً
قائل :لقد أدينا الصالة
على رجل وامرأة ،ومل أكن أعلم بوجود جنازة املرأة ،ومل أن ِو
علي ؟؟ !! فهذا الســؤال
الصالة عليها لعدم علمي هبا فماذا َّ
يوحي حبرص الطفل على النية قبل العمل ،فهل حنن الكبار
احتسبنا األجر من اهلل ،والنية هلل ،مثل هؤالء الصغار .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد
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* أمجــل إجابــة لطفــل لســؤال مــاذا تريــد أن تكــون يف
املســتقبل :يف إحــدى املــدارس ســأل املعلــم طــاب الصــف
األول :كل واحــد يقــول يل مــا هــي رغبته ملا يكــر؟؟ فمنهم
مــن قــال  ..طيار  ..طبيب  ..شــرطي ..كلهم إجابتهم كانت
تدور حول ذلك ..إال واحد منهم قال شــي ًئا غري ًبا  ..ضحك
منــه التالميــذ ...هــل تعلم مــاذا قال ؟ قال  :أريــد أن أكون
َص َح ِا ِب ّْيــا  ..تعجــب املعلــم مــن التلميذ  ..قال ملــاذا َص َحا ِب ّْي
؟ قــال  :مامــا كل يــوم قبــل ما أنام تقــول ِّلي ِق َّص ـ َة َص َحا ِب ّْي
الص َحا ِبـ ّْـي ُ ..ي ِحـ ُّـب اهلل  ..و َبطَ ـ ْـل ..أريد أن أصبح ِم ْث ُلهْ..
َّ ..
ســكت املعلــم  ..حياول منــع دمعته من هذه اإلجابــةَ ..و َع ِل َم
أن خلف هذا الطفل ًَّأما عظيمة لذلك صار هدفه عظي ًما..
(إجابات بريئة باهرة)

اللهم ارزقنا الذرية الصاحلة اليت تعلي شأن هذه األمة .
* مــاذا تتمــى أن تكــون يف املســتقبل ؟ وكانــت إجابــات
الطــاب متفاوتــة ال ختلو من غرابة ،فأحدهم يتمىن أن يكون
رائــد فضــاء ،والثاين يتمىن أن يكــون حمار ًبا ،والثالث يتمىن
أن يكون ً
ممثل ،ورابعهم يتمىن أن يكون عض ًوا يف عصابات
رئيســا للواليات املتحدة
املافيا ،وكثري منهم يتمىن أن يكون ً
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 .وجــاءت أمنيــة أحد األطفــال الغرباء عجيبــة ،حيث فاجأ
اجلميــع بقولــه :أمتــى أن أكــون صحاب ًيــا ؟ قالــت املعلمــة:
مــاذا ؟ قــال  :صحايب  .قالت املعلمة  :وما معىن صحايب ؟
وعجز الطفل عن شرح معىن الكلمة ،لكنه كررها  :صحايب
صحايب .
وحــن مل ختــرج املعلمة معه بنتيجة دونت ذلك يف ســجل
موعدا ملقابلتهــاً ،
وفعل
الطالــب ،مث اتصلــت بأمه وطلبــت ً
مت اللقــاء وحني ســألت املعلمة عــن معىن (صحايب) ما كان
من األم املؤمنة إال أن حدثتها عن ذلك اجليل الفريد الذي
ترىب على يد حممد @ ،وحدثتها عن سريهتم بإسهاب.
مث أضافــت  :وقــد تعلق قلب ابين هبؤالء العظماء وأحبهم
ح ًبــا ملــك عليــه كل جوارحــه ،لذلــك كان مــن الطبيعــي أن
يتمــى أن يكــون مثلهم ليكون معهم يف اجلنة  !!...وإذا هبذا
املوقف يقلب كيان تلك املعلمة لينشرح قلبها لإلسالم فتعلنها
حممدا رسول اهلل .
بصدق  :أشهد أن ال إله إال اهلل وأن
ً
(من قصص أمتىن أن أكون صحاب ًيا) بتصرف يسري .

يومــا مــن أيــام
* دخــل االبــن علــى أمــه قبيــل مغــرب ً
رمضــان ،وقــال هلــا :أعطين جز ًءا من مصــرويف اخلاص،
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أريــد أن أتصــدق بــه أو تصدقــي بــه عــي ،كمــا أريدكم أن
تذهبــوا يب لزيــارة أحــد املرضى ،وكان مهت ًمــا هلذا الطلب
ـديدا ،فســألته أمــه عــن الــذي يدعــوه إىل هــذا
اهتمامــا شـ ً
ً
الطلــب ،وهــذه العجلة ،فقال :أنا اليوم صائم واحلمد هلل،
وقــد صلينــا العصر على جنــازة ،وأريد أن أتصــدق ،وأزور
ً
مريضــا ،لكــي أحصــل على األجر الذي قاله الرســول @
أليب بكر الصديق < ،عندما سأل عليه الصالة والسالم:
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«مــن أصبــح منكــم اليــوم صائ ًمــا »...احلديث مث قــال « :ما
اجتمعــن يف امــرئ إال دخــل اجلنــة» مســلم  .هــذا التصرف
مــا هــو إال نتيجة تشــجيعهم على مثل هــذه النوافل ،وحثهم
عليها ،وغرسها فيهم منذ نعومة أظافرهم .
(أمهية صداقة األطفال  :فاروق الطيب محد).

* معلــم قــرآن عمــره ثــاث ســنوات وهــذه هــي قصتنــا
األخــرة  -أخــي الطالب النجيب  -وهي ليســت من قصص
الســابقني ،بــل هــي مــن قصــص أطفــال املســلمني يف هــذه
العصــر ..إنــه الطفــل الذي التقى به الشــيخ ســعود الشــرمي
أثنــاء زيارتــه إىل جنــوب أفريقيــا. .لقد شــاهد الشــيخ هذا
الطفــل الذي مل يتجــاوز الثالثة من عمره ،يف إحدى قاعات
مركز (يولزافارم) اإلســامي ،شــاهده وهو حيفظ أقرانه
التشهد األول والتشهد األخري ،وعد ًدا من األدعية املأثورة،
وبعض قصار السور القرآنية ،بطريقة جادة وجذابة ،حيث
كان ً 35
طفل بالقاعة يرددون وراء الطفل سليمان العبارات
والكلمات ،ويف حديث طفويل عذب وابتســامة عريضة على
حمياه ،قال الطفل ســليمان  :ال ميكن أن أصف مشــاعري،
ومشــاعر إخــواين ،وحنن ندرس يف القاعــة اليت وفرها لنا
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مركز التوحيد اإلسالمي ،وحنن عازمون على حفظ القرآن
الكرمي ،وتعلم السنة النبوية والشريعة ،والتفقه يف الدين،
كي نسهم يف إثراء الدعوة إىل اهلل يف بالدنا .
(جريدة عكاظ العدد ( ).)11785نقال عن قصص اهلمة والطموح يف حياة الفتيان
اعداد القسم العلمي مبدار الوطن .

* وإليــك هــذا املوقــف  :بعــد أن انتهى الشــيخ حممود من
صالة املغرب مجاعة يف املسجد جلس لتلقي األسئلة ،وبينما
هو كذلك إذا بشاب أمسر اللون ضخم اجلسم يدخل املسجد
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ويصلي فيه ركعتني خفيفتني مث يسأل عن اإلمام ..رفع الشيخ
حممــود صوته قائـ ًـا بلطف :تفضل يا أخــي ..ماذا تريد؟؟!!
استأذن الشاب األمسر من الشيخ حممود بأخذ مك ّبر الصوت
منــه مث اجتــه بوجهه إىل املصلني قا ًئــا بلطف وبلهجة عربية
مكســرة :الســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه ،بســم اهلل
ّ
الرمحــن الرحيــم ..وبدأ يقرأ ســورة الفاحتــة حىت ختمها مث
أعــاد مكــر الصــوت إىل الشــيخ بابتســامة لطيفــة طال ًبا منه
االســتئذان باالنصراف ..اســتوقفه الشــيخ حممود وسأله عن
امسه وملاذا فعل هذا الفعل؟؟!! أجاب الشاب األمسر ووجهه
ُيشــرق نــو ًرا ونضــارة :أنا حممد من أمريكا ..مســلم جديد..
أســلمت منذ مدة ،وقرأت كتا ًبا
مترمجا عن اإلسالم وتبليغه
ً
للنــاس ،وقــرأت حدي ًثــا عن الرســول @ أنه قــال(( :بلغوا
عــي ولــو آية)) البخاري ،وأنا يا شــيخي ال أحفظ إال ســورة
الفاحتة ..فأردت أن أبلغها للناس كما أمرين رسويل @ .
(جملة الفاتح لألطفال  :العدد)281
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فيــا فــى اإلســام ! بعدمــا قــرأت هذه النماذج املشــرقة
فاحتذيهــا ،وتــأس هبــا ،واسترشــد هبديهــا ،وأنــر دربــك
بأنوارهــا ،فما أعظم حاجتنا إىل مثل الفتية الذين تشــرف
هبــم أي أمــة ،وتبــى هبــم أي حضــارة ،وحيــرز هبــم أي
نصــر وجمــد  .وإن جهــل أبنائنــا بأخــاق وبطــوالت وأخبار
هــؤالء الذيــن تقدم ذكرهــم ،وتعلقهــم بالتافهني من جنوم
ومشــاهري أهــل العصــر ،كان لــه أكــر األثــر يف متيــع هــذا
اجليل وانصرافه عن كل عمل نافع ،وإجناز مثمر.
تنبيه مهم للغاية :
ولنحــذر أوالدنــا من االندفاع والشــدة يف الدعوة اىل اهلل
ً
معرضا عن اهلل
وإليك هذا النموذج  * :كان أحد الشــباب
ســبحانه وتعــاىل مث يســر اهلل لــه اهلدايــة ووفقــه لاللتــزام
بشــرعه وكان يوجد يف بيته جهاز تلفزيون فعمد إليه ضربا
شديدا فلما
باليمني حىت أرداه على األرض وحطمه حتطي ًما ً
عــاد أبــاه مــن عمله يف هناية اليوم رأى هــذا املنظر العجيب
ـديدا ألنــه مل يــأت هبذا
فثــارت أعصابــه وغضــب غض ًبــا شـ ً
التلفزيون من الشــارع وإمنا دفع مقابله مبل ًغا من املال ليس
بالســهل علــى كل حــال عمد هــذا الوالد إىل ابنــه وراغ عليه

122

ضر ًبــا باليمــن وبطحــه ً
أرضا فكأن هذا الشــاب تذكر قصة
بــال بــن ربــاح فــكان كلما أحــس بضربة على جســده قال :
أحــد أحــد  .وكلمــا زاده قــال  :أحــد أحــد وال زال يكرر هذه
الكلمــات مــع كل ضربــة تقع على جســمه حىت فــرغ أباه من
الضرب ...
وال بــد هنــا من تعليق  :هذا الشــاب مل يســتخدم أســلوب
الرفق مع أهله وإمنا بادرهم بالعنف وهذا األسلوب ال ينبغي
إال يف أحــوال خاصــة  .فلــو أن هذا الشــاب بــدأ بالتودد إىل
أهلــه وبنصحهم وخماطبتهم باليت هي أحســن مث ذكر هلم
ضرره وبني خماطره لكان احلاصل غري هذا .
(من رسالة بعنوان  :كلمات مهمة لشباب االمة حممد سفر حممد االمسري) .

قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل  :هذا العصر عصر الرفق
والصرب واحلكمة ،وليس عصر الشــدة  .الناس أكثرهم يف
جهل ،يف غفلة إيثار للدنيا ،فال بد من الصرب ،وال بد من
الرفــق حــى تصل الدعوة وحىت يبلغ النــاس وحىت يعلموا .
ونسأل اهلل للجميع اهلداية .
أنظر ( جمموع فتاوى ابن باز )

يقول @  ( :ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب
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لنفسه) ،هذه ليست عبارات نرددها وندرسها ونكتبها ؟؟!!
هذا منهج حياة للمسلم حيتاج تطبيق .
{ وجاء من أقصى املدينة رجل يســعى قال يا قوم اتبعوا
املرسلني } ( رجل ) ُخ ّلد عمله ومل ُيذكر امسه !!
ليس املهم من أنت ،املهم هو ماذا قدمت !
((نعمة الذرية))
إن نعمــة الذريــة نعمــة مجيلــة ،ال ُي َقــدِّ ر قيمتهــا إال مــن
فقدهــا ،والنعمــة تســتحق الشــكر للمنعــم ،ومــن َأجـ ِّـل
مظاهر شــكرها حســن تربيتها ،ورعايتها الرعاية الشرعية
الصحيحة ،فكيف تكون هذه التربية وتلك الرعاية ؟
و األطفــال كالنبتــة الصغــرة حتتاج إىل رعايــة تامة من
مــاء وهــواء ومشــس حــى تكــر وتشــتد واألطفــال حباجــة
إىل متابعــة وتوجيــه يف هــذه املرحلة حىت إذا اشــتد عودهم
وصاروا كبا ًرا كانوا على خري بإذن اهلل تعاىل أما إذا نشأوا
مهملني فيصعب عند الكرب توجيههم وإصالحهم .
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((التربية الصاحلة))
التربيــة الصاحلــة هلا شــأن عظيــم على ســلوك الطفل،
وهلذا فإن األطفال أمانة يف أعناقنا ســوف نســأل عنهم يوم
القيامــة فــا بــد من احلــرص علــى تربيتهم تربيــة صاحلة
وتعويدهــم علــى فعل وقول اخلري منذ الصغر .قال عز وجل:
{قوا أنفسكم وأهليكم نارا} سورة التحرمي . 6 :وقال @:
((إن اهلل تعاىل ســائل كل راع عما اســترعاه حفظ أم ضيع
حىت يسأل الرجل عن أهل بيته؟)) رواه الترمذي .
وقــد حــرص النــي @ أن يغــرس العقيــدة اإلميانيــة
الســليمة باهلل واإلميان به يف قلوب أبنائه وأمته وال يتركهم
هن ًبا ألهواء خاصة قد تتلقفهم أو أفكار قد تتصيدهم فتبعد
هبــم عــن اهلدي املســتقيم ،فها هو النــي @ يلقن صب ًيا
دروســا يف
صغ ـ ًرا هــو ابــن عمــه عبــد اهلل بن عبــاس < ً
االعتقاد اإلمياين الصايف فيقول له (( :يا غالم إين أعلمك
كلمــات ،احفــظ اهلل حيفظك ،احفــظ اهلل جتده جتاهك،
إذا ســألت فاســأل اهلل وإذا اســتعنت فاســتعن باهلل ،واعلم
أن األمــة لــو اجتمعــت على أن ينفعوك بشــيء مل ينفعوك إال
بشــيء قد كتبه اهلل لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشــيء
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مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك)) الترمذي .
فهــو يــزرع يف قلب الغالم العالقة الوطيــدة بربه والتوكل
عليــه واإلميــان مبعيتــه وضــرورة حفظــه وعدم اخلــوف من
البشر أيا كانوا إذا قام حبق اهلل .
الل ْب ِن َع ِام ـ ـ ٍـر < َأ َّن ـ ُه َق َالَ :د َع ْت ِني ُأ ِّمي َي ْو ًما
وعــنْ َع ْب ِد َّ ِ
َ
يك،
الل @ َق ِاع ٌد ِفي َب ْي ِت َناَ ،ف َقا َل ْتَ :ها َت َع َال ُأ ْع ِط َ
َو َر ُس ُ
ول َّ ِ
الل @ َ (( :و َمــا َأ َر ْد ِت َأنْ ُت ْع ِطي ِه ؟)).
ـال َل َها َر ُسـ ـ ـ ُ
ـول َّ ِ
َف َقـ َ
الل @ َ (( :أ َما ِإ َّن ِك
َقا َل ْتُ :أ ْع ِطي ِه َت ْم ًراَ ،ف َق َال َل َها َر ُس ُ
ول َّ ِ
َل ـ ْو َلـ ْـم ُت ْع ِط ِه َش ـ ْي ًئا ُك ِت َبـ ْـت َع َل ْيـ ِـك ِك ْذ َب ٌة)) .رواه أبــوداود قال
العالمــة مشــس احلق العظيــم أبادي يف «عون املعبود شــرح
سنن أيب داود»ِ :في ا ْل َح ِديث َأنَّ َما َي َت َف َّوه ِب ِه ال َّناس ِل ْ َل ْط َف ِال
ـات َهــزْ ًل َأ ْو َك ِذ ًبــا ِب ِإ ْعطَ ــا ِء َشـ ْـيء َأ ْو
ِع ْنــد ا ْل ُب ـ َكاء َم َثـ ًـا ِب َك ِل َمـ ٍ
يف ِمنْ َش ْيء َح َرام َد ِاخل ِفي ا ْل َك ِذب .
ِب َت ْخ ِو ٍ
إن جللســة العائلــة أو األم مــع أوالدهــا ،وتذكريهم باهلل
تعــاىل ورســوله @ بني فترة وأخرى ،أث ـ ًرا كب ًريا عليهم،
وعلــى اهتمامهــم بدينهــم ،وإن كانوا صغــا ًرا ،وحنن هنمل
هذه اجللسات النافعة؛ حبجة عدم التفرغ ،واعتقادنا عدم
إدراكهــم؛ لصغرهــم ،وهــذا غلــط كبــر ،فمثـ ًـا يف قصــة
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الرسول @ مع الغالم الذي كانت يده تطيش يف الصحفة،
إذا ُبســطت لألطفــال الصغــار ،فــإن فيهــا آدا ًبــا عظيم ـ ًة،
يصعــب تعلُّــم األبنــاء هلــا إذا كــروا ،وعلى هــذا نقيس من
ذكــر األحاديث املناســبة هلم ،كل حســب ِس ـ ِّنه ،ويؤكد نفع
هذه اجللســات ،ما ترويه إحدى األخوات عن طفلها ،الذي
يــدرس يف الصــف الثــاين االبتدائي ،حيث تقــول :عاد ابين
من املدرسة وقال يل  :لقد حضر اليوم إىل مدرستنا فضيلة
الشــيخ حممــد بن عثيمني رمحــه اهلل ورغبت أن أطرح عليه
ً
سؤال ،لكين مل أمتكن من ذلك؛ ألنه خرج من املدرسة قبل
أن أصــل إليــه ،فماذا تتوقعون أن يكون ســؤال هذا الطفل ؟
ســألته أمه ما الذي تريد أن تســأل عنه الشــيخ ؟ قال هلا :
كنت سأســأله هل حتســب للمرأة خطاها من مكان وضوئها
الــذي تتوضــأ فيــه ،إىل مصالها ،برفع درجة وحمو ســيئة
مثــل الرجــال أو ال ؟ فتذكــرت األم أنــه كان هلا حديث حول
هــذا املوضــوع ،مــع هذا الطفل قبــل ما يقارب شــهرين من
هذه احلادثة ،لكنها ما زالت عالقة يف ذهن الطفل .
من «التربية احلسنة وصالح الذرية » إعداد (دار القـاسم) بالرياض .
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وقــد أدرك أعــداء اإلســام أن قــوة أي أمــة تكمــن يف
شــباهبا ،فوجهوا ســهامهم للنيل منهم ،وأعملوا كل وســيلة
لتخريــب طاقاهتــم ،يف وقت غاب فيه محــاة الدين وتكالب
أعــداء اإلســام من كل حــدب وصوب للقضــاء على طاقات
األمة ،والعمل على إفسادها ،حىت حققوا ما أرادوا.
* وإليــك هــذه الوقفــة  :ملــا أراد الصليبيــون يف آخر أيام
حكــم املســلمني لألندلــس أن يغــزوا مدينــة قرطبــة وقصــر
احلمــراء آخــر معقــل للمســلمني يف بــاد األندلــس أرســلوا
جاسوســا هلم لينظر إىل شــباب املسلمني؛ ما هو تفكريهم؟
ما هي مهمهم؟ ما هي طموحاهتم؟ فنظر ذلك اجلاســوس
وجت ّول يف بالد املســلمني ،فبينما هو يتج ّول ذات يوم إذ به
متحس ـ ًرا
جيد شــا ًبا من شــباب األمة يف َأحد الوديان يبكي
ّ
نادمــا ،قــال لــه :مــا بالك يــا بين؟! قــال :إين أتع ّلــم الرمي
ً
وقد رميت بعشــرين سه ًما فأصبت يف مثانية عشر وأخطأت
يف ســهمني ،فأنــا أبكي متحس ـ ًرا على ذلك ،لــو هجم علينا
األعداء فلن أدافع عن بالد اإلسالم؛ ألين قد أخطئ الرمي،
فرجــع ذلــك اجلاســوس إىل الصليبيــن إىل قومــه فقال :ال
طريق لكم لغزو بالد املسلمني .
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ويــدور الزمان وتتغ ّير األمور ويغرق شــباب األمة يف اللهو
والعبــث واخلنــا واملجــون واحلـ ّـب والغــرام ،فيعود جاســوس
آخــر بعــد ســنوات عدة لينظر هــل الوضع مالئــم لغزو بالد
املســلمني ،فيجد شــا ًبا يبكي فيقول له /ما يبكيك يا بين؟!
فيقــول :أبكــي علــى حبيبــي ،فرجــع ذلك اجلاســوس وقال
لقومه :لقد آن األوان لغزو بالد املسلمني .
إن األعداء يعلمون أنه إذا كانت مهم الشباب يف العبادة
والذكــر ويف معــايل األمــور ويف معرفة ما يد ّبره هلم األعداء
فإهنم لن يستطيعوا أن يصلوا إىل بالد املسلمني؛ ولذلك جند
اهلجمات قو ّية لتحطيم شــباب األمة عرب القنوات واملســارح
ممــا تعرفون
والتمثيليــات واملجــات والغانيــات وغــر ذلــك ّ
وال تنكــرون ،كل ذلــك مــن أجل الشــباب ،ال يريــد األعداء
ـاخ وشــاب وال مــن أصبح عمره فوق
مــن هذه القنوات من شـ َ
السبعني أو الثمانني ،يريدونكم أنتم أيها الشباب ،يريدون
شباب األمة ليستطيعوا بعد ذلك أن حيطموا أمة اإلسالم،
وأن يغزوها يف فكرها ويف قناعاهتا ويف قوهتا ويف شــباهبا،
فيسيطرون عليها فكر ًيا قبل أن يسيطروا عليها عسكر ًيا.
إذا علمنــا ذلــك فــا بد للمســلم أن يعلم مــا الذي ينبغي
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عليه أن يقوم به ملواجهة هذا الغزو .
يا عباد اهلل ،ال ب ّد أن نعلم أن هذا الغزو أقوى ألف مرة
من غزو الســيف واملدفع والدبابة ،الغزو الفكري عن طريق
الشــهوات عــن طريــق حتطيم القيــم واملعتقــدات عن طريق
حتطيم املبادئ أعظم ألف مرة من حتطيم الشــباب بالقتل
أو غري ذلك؛ ألنه إذا حطم املسلم من الداخل فسيكون تب ًعا
للغــرب ،مســلم بامسه ولكنه غــريب بفكره غــريب بقناعاته
غريب بأهوائه غريب بشهواته وشبهاته .هذه قضية مهمة.
ـون ُي َقا ِت ُلو َن ُكـ ْـم َح َّتــى َي ُر ُّدو ُكـ ْـم َعــنْ ِدي ِن ُكـ ْـم ِإنْ
( َوال َي َزا ُلـ َ
اس َتطَ ُاعوا)سورة البقرة.217:
ْ
باختصار من خطبة بعنوان  :رسالة إىل شباب األمة لعبدالرمحن بن علوش مدخلي يف جامع التقوى بأيب عريش .

* حتذيــر هــام ج ـدًا  :يــروي أن أحــد األشــخاص طــرق
البــاب علــى أحــد معارفــه ،ففتــح له صــي صغري ،فســأله
عــن أبيــه...؟ ،فقال الصيب« :مهـ ًـا ،»...مث ذهب إىل أبيه
وقــال له« :إن أحد األشــخاص يريد مقابلتــك» ...فقال األب
البنه« :أذهب إليه وقل له إن أيب غري موجود» ،!!!....فذهب
الصــي علــى الرجل وقــال له« :إن أيب (يقــول لك) أنه غري
موجــود»( ....وإمنــا قــال الصــي ذلــك ،ألنه علــى الفطرة
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السليمة وال يعرف الكذب) ،وعندما علم األب بذلك غضب
منــه ،!!!...وقال البنــه« :فضحتين ..!!!...ملاذا قلت له( :إن
أيب (يقــول لــك) أنــه غــر موجــود  ،!!..وملــاذا مل تقــل لــه
مباشــرة إن أيب غــر موجود.»!!!.وملــا جــاء الرجــل يف املــرة
الثانية ،يسأل عن أبيه ..؟ ،قال له الصيب مباشرة إن أيب
غري موجود (مع أنه كان موجو ًدا ،)!!!....وهنا تعلم الصيب
الكــذب ...وهذا ما حيدث مــع كثري من الناس ....فاحذروا
أيها اآلباء واألمهات وانتبهوا ....وال جتنوا على أطفالكم ...
فهــم أمانــة يف أعناقكــم  ...وهــذا ما نبهنا إليــه نبينا @
عندما قال(( :كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه،
أو ينصرانه ،أو ميجسانه)) رواه البخاري .
* يقــول اإلمــام أمحــد بــن حنبــل  -رمحــه اهلل  : -كنــا
نعيش يف بغداد وكان والدي قد تويف ،وكنت أعيش مع أمي،
فــإذا كان قبــل الفجــر أيقظتــي أمــي ،وسـ ّـخنت يل املــاء،
مث توضــأت ،وكان عمــره آنــذاك (عشــر ســنني) !! ،يقول:
«وجلسنا نصلي حىت يؤذن الفجر »  -هو وأمه رمحهما اهلل-
وعند األذان تصحبه أمه إىل املسجد ،وتنتظره حىت تنتهي
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الصالة؛ ألن األســواق حينئذ مظلمــة ،مث يعودان إىل البيت
بعد أداء الصالة ،وعندما كرب أرسلته أمه لطلب العلم !!
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

أم فاضلة وتربية جادة  ..تعويد على الصالة منذ الصغر ،مث
عل ًما ناف ًعا وهذه األم عظيمة مبا قامت به من تربية هذا الطفل
التربيــة احلســنة وقامت بــدور األم واألب يف آن واحد وأخرجت
لألمة إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل صاحب املذهب
احلنبلي املعروف رحم اهلل تلك األم اليت ضربت أروع األمثلة يف
التربية ورحم اهلل ولدها أمحد بن حنبل رمحة واسعة .
وقــد كان بعــض الســلف يعلــم أوالده كيــف يســتحضرون
رقابــة اهلل عليهــم عــن طريق ذكر اهلل بالقلــب ،فيعلم ولده
أن يقول« :اهلل معي ،اهلل يراين ،اهلل ناظري» ،ويكرر ذلك
مرا ًرا دون تلفظ .وهذا األسلوب إن استمر عليه الولد م َّكنه
ذلك من استحضار مشاهدة اهلل له ،ومراقبته له.
وإذا تــرك األب الولــد الصغــر يف غرفتــه منفر ًدا ،أو يف
أي مــكان بعيـ ًـدا عــن مراقبــة الوالــد وأهله ،ذك ـَّـره مبراقبة
اهلل لــه ،كأن يقــول لــه« :يــا بــي أتعــرف أن اهلل يــراك؟»،
فيجيبــه الولــد« :نعــم يــا أيب» ،فيقــول لــه األبً :
«إذا فمــاذا
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عليك أن تفعل؟» ،فريد عليه الولد« :ال أفعل شــي ًئا يغضبه».
وهنــا حيتضنــه األب ،ويقبله مشــع ًرا له برضــاه عن مقالته
احلسنة.
كما حيسن تلقني الطفل يف الثالثة أو الرابعة من عمره،
ســورة الفاحتة ،وقصار الســور ،مث يف ســن السادسة ميكن
إرساهلم إىل حلقة لتعليم القرآن الكرمي يف املساجد ،ودور
القــرآن ،وربــط الطفل ببيت اهلل وبكالمه عز وجل صلة بني
روحــه وخالقهــا ،كما أن مشــاهدة الطفل ملعلــم احللقة وقد
اهتم بتطبيق الســنة يف لباســه ،ومظهــره ،وحمافظته على
الصــاة ،وإعفائــه للحيته ،وحســن تعاملــه ،وأخالقه ،كل
ذلك باعث على االقتداء به يف املستقبل بإذن اهلل تعاىل.
«التربية مصدرها ومىت تبدأ؟»

ينبغــي لطفــل الثالثــة من العمــر أن يرى أمــه وأبيه ومها
يصليان ،وينبغي أن يســمعهما يتلوان القرآن ،فإن اســتماع
الطفل للقرآن الكرمي ،واألذكار اليومية من والديه وإخوانه،
وتكــرار هــذا الســماع ،يغــذي روحــه وحيي قلبــه كما حييي
املطــر األرض املجدبــة ،ألن لســماع الطفــل والديــه ومهــا
يذكران اهلل تعاىل ،ومشاهدته هلما يف عبادهتما لذلك أثر

133

يف أفعاله وأقواله .ومن األمثلة على ذلك قصة هذه الطفلة:
* انتهــت األم مــن الوضــوء وإذا بطفلتها البالغة من العمر
ثالث سنوات تغسل وجهها ويديها مقتدية بأمها ،وترفع إصبعها
السبابة قائلة :ال إله إال اهلل ،فهذا يدل على أن الطفلة الحظت
من والديها أن هناك ذكر خمصص يقال بعد الوضوء.
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

* أدت إحــدى األمهــات ســنة الوضــوء  -يف أحد األيام -
وقامــت إلكمــال عملها يف املزنل وقد اعتادت طفلتها أن ترى
والدهتا بعد الصالة جتلس يف مصالها حىت تنهي أذكار ما
بعــد الصــاة ،ولكــن الطفلة الحظت علــى والدهتا النهوض
من املصلى بعد أداء السنة مباشرة ،فقالت هلا  :ملاذا قمت
من مصالك قبل أن تقويل  :استغفر اهلل ؟ هذا املوقف يدل
على شدة مراقبة األطفال لوالديهم .
من «التربية احلسنة وصالح الذرية » إعداد (دار القـاسم) بالرياض .

يومــا مــن األيــام مــع إحــدى بنــايت
* أنــتِ قــدوة  :كنــت ً
البالغة من العمر ســبع ســنوات ،وملا دخلنا الســوق تفاجأت
بذلــك الطلــب العجيــب أتدريــن ما هــو طلبهــا ؟  .قالت  :يا
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أيب أريد عباءة وحجاب وقفازات وشراب للقدم ،مثل الذي
تلبســه أمــي .عندهــا أصابــي فرح كبــر ألين رأيـ ُـت أعظم
أنت قــدوة ألطفالنا ،فأمتىن أن تتذكري ذلك
آثــار التربيةِ .
دائ ًمــا ،نعــم أنت قدوة يف العبــادات والعادات واألخالق وأنا
متفائــل يف إحساســك بذلــك إنك بعملك الصــاحل وأخالقك
احلسنة تغرسني الفضائل يف نفوس أطفالنا..
(من رسالة بعنوان إىل الزوجني لسلطان عبد اهلل العمري) بتصرف يسري

األم م ـ ــدرس ـ ــة إذا أعـ ــددهتـ ــا
ـراق
أع ـ ـ ــددت ش ـع ـبــا طــي ــب األع ـ ـ ـ ِ
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* قمة التربية  :طلب شاب فتاة من أبيها ليتزوجها قال
األب أجــب عــن ســؤال واحد وتكون ابنــي لك  ..يف أي وقت
يــؤذن لصــاة الفجــر؟ فلم جيــب! فقال األب ســلعيت غالية
ومهرها ليس عندك!
كمــا أن الطفــل حيتــاج إىل جتــدد األشــرطة ،والقصص
املفيدة النافعة ،بني فترة وأخرى ،ولبيان أمهية األشرطة،
والكتب النافعة إليكم هذه القصة :
حريصــا علــى شــراء مــا اســتجد مــن
* كان أحــد اآلبــاء
ً
القصــص ،والكتــب املفيــدة ألوالده ،ويف ضحــى يــوم من أيام
رمضان دخلت أم الطفل ذي التسع سنوات؛ إليقاظه ،وعندما
اســتيقظ قــال ألمــه قبــل أن ينهض من فراشــه :لقــد َخ َّط ْط ُت
برناجما يوم ًيا يل ،بدأت به منذ صباح اليوم وقال :لقد صليت
ً
الفجــر ،وجلســت اذكــر اهلل حىت أشــرقت الشــمس ،مث أديت
ركعتني ،ومنت ،وســأكمل برناجمي اليوم ،ســألته أمه  :كيف
ستنظم وقتك؟ قال :لقد أخذت تنظيم يومي من هذا الكتاب .
فانظر أيها املريب أثر الكتب النافعة على النشء املسلم .
من كتاب بعنوان ( :أمهات قرب أبنائهن)إعداد نورة بنت حممد السعيد

مثل هذه الرسالة اليت بني يديك .
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من مذكرات أم واعية لدورها ..
درر يف تربية اﻷبناء :
 /١عــودت أبنائــي علــى احلــذر مــن العقائــد الفاســدة
فأصبحت ابنيت حتذف اللعبة اليت فيها صليب .
/٢كنــت أعاين من كثرة شــجار أبنائي فأحضرت قصص
فيها مبادئ التسامح فتحسنت عالقتهم ببعض .
 /٣جعلــت ألبنائــي مكافــآت أســبوعية ووضعــت ضوابــط
لبعــض األمــور مثل تأخري الصالة ..ضبــط اﻻنفعال وغريها
وإذا جتاوزوها يتم اخلصم من املكافأة .
/٤كنــت أحــرص أن يتعلــم أبنائــي أمهيــة طلــب العلــم
وأتركهــم يذاكــرون وحدهــم ً
وأيضــا عندمــا أذهــب للتســوق
أجعلهم يشترون وحياسبون بأنفسهم فأصبحوا أكثر اعتما ًدا
على أنفسهم .
عم مكرر
/٥كنت أشــغل إلبين عمره ٣أعوام ونصف جزء ّ
قبــل النــوم وعندما وصل عمره ٥أعوام اكتشــفت أنه حيفظه
ً
كامل.
/٦احترمــت أبنائــي فاحترمــوين ،قدرت هلــم وألبيهم ما
يقومــون بــه ولــو كان بسـ ً
ـيطا فقــدروين وضبطــت انفعــااليت
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فصاروا يضبطون انفعاﻻهتم.
/٧علمتهم ذكر اهلل مثل أقول هلم (من ييب بيت أو قصر
باجلنة) ونكرر سورة اإلخالص عشر مرات .
أو أقــول هلــم ( :مــن يــي يزين بيته بالغرس والشــجر يف
اجلنة ) ونقول :سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله اال اهلل واهلل
وأكــر ( ..وايل يــي كــز ) يقول  :الحــول وال قوة إال باهلل،
وهكذا حىت اعتادوا الذكر.
/٨من جتربيت أهم ســبب هلداية األبناء استمرار الدعاء
هلم ال سيما يف أوقات اإلجابة .
ويف كل حني ويف اخلفاء وعلى مسامعهم .
 /٩عــودت أبنائــي أن أذهــب معهــم لغرفتهــم قبيــل النوم
وأقــرأ وردي مــن القــرآن مث انشــغلت عنهــم فتــرة فرأيــت
املصاحف يف غرفهم يقرأون منها قبل النوم .
/١٠زرعــت يف أبنائــي التســامح والعفــو وإحســان الظــن
باآلخرين فرأيت ذلك فيهم عندما كربوا .
 /١١علقــت أذكار الصبــاح واملســاء يف مــكان جلوســنا
فحفظوها بعد فتره وصاروا حريصني عليها .
/١٢علمــت أبنائي أن يدعوا ألنفســهم بــكل ما يريدون يف

138

صالهتم وأوقات اإلجابة .
 /١٣كان والــدي يشــغل املســجل يف الســيارة كل صبــاح
على تالوة الشــرمي وعندما كــرت أصبحت متفوقة يف تالوة
القرآن وجتويده .
 /١٤كنــت أمجــع فائــض الطعام النظيــف وأرتبه وأعطيه
أحد أبنائي يعطوه العمال وأعطي الصغار منهم املال ليعطوه
املحتاجــن فأصبحوا يعتربون الصدقة ومســاعدة املحتاجني
من أساسيات حياهتم .
 /١٥تعويدهــم علــى الكلم الطيــب وعندما يتأثروا بالعامل
اخلارجي فيتلفظوا أرفع يدي للســماء وأســتغفر اهلل أســتغفر
اهلل وأدعو هلم باهلداية فأصبحوا كذلك يفعلون مع غريهم..
 /١٦ترديد آية الكرسي معهم قبل النوم مع «آمن الرسول
واملعوذات وسورة امللك» حىت صاروا يقرؤوهنا عند غيايب وال
ميكن يناموا بدوهنا.
 /١٧متابعتهــم عنــد الصالة كل وقــت وتذكريهم بفضلها
واحلرص على اجلماعة للكبار حىت اعتادوها كثريا .
 /١٧اللباس املحتشم أمامهم منذ صغرهم مع بيان حرمة
البنطال والقصري وأهنما تشــبه مما جعل بنيايت يســتنكرون
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رؤيتــه ورمبا ذهبوا ملن تلبســه وقالــوا هلا حرام عليك هذا ال
يرضي اهلل .
 /١٧تعويدهم فضيلة العفو بقصص ملونه ومصوره وبيان
أن العفــو أمجــل مــن االنتقام والكبار أذكرهم بقصة يوســف
مع أخوته وعفوه .
 /١٨تعويدهــم علــى الســنن الرواتــب وركعــي الضحــى
وسجود الشكر وصالة الوتر واالستخارة ..
 /١٩عودهتم على إنكار املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة
فأصبحــوا ينكــرون على كل منكر يرونه كاملوســيقى والدخان
وغريه.
 /٢٠وضــع صنــدوق تربعــات لألســرة وتعويدهــم علــى
للصدقــة علــى عمال النظافــة ودفعها هلم بأنفســهم وأحيانا
يدفعون من مصروفهم اليومي ..
 /٢١احترام الكبري وتقديره والذهاب هبم لزياره األقارب
من كبار الســن وتقبيل رؤوســهم وأيديهم عودهم على تقدير
الكبري واحلب والصلة ..
 /٢٢وضع لوحة أسرية باملزنل حتوي تعليمات وفيها جنوم
للتميز وسحب جنوم عند اخلطأ مع الثواب والعقاب ..
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 /٢٣مشــاركتهم الــرأي يف أمور احليــاة  -ما رأيك برمي
القاذورات ،التدخني ،ال ..لتتكون عنده ملكة التعبري وإبداء
الرأي ولو أخطأ نصوب خطأه برفق ..
 /٢٤أربيهــم بالعــادة فأول مــا أصبح أردد األذكار بصوت
عــايل ،وعنــد اخلــروج أقــول دعاء اخلــروج بصوت مســموع
وكذلــك دعــاء ركوب الســيارة ودعــاء الدخول والتســمية قبل
األكل واحلمــد بعــده احلمــد هلل الذي أطعمنا وســقانا وكفانا
وآوانا وكل ذكر من أذكار اليوم والليلة بنفس الطريقة ،حىت
اعتادوا عليها وأصبحوا يرددوهنا ورمبا ذكروين إذا غفلت .
 /٢٥يف كل أمر أريدهم أن ميتثلوه أبدأ بنفسي جتربته .
 /٢٦أقــرأ عليهــم كل يــوم قبــل النــوم مــن كتــاب ريــاض
الصاحلني وكان له األثر الكبري عليهم .
 /٢٧بــدأت معهــم من قصة آدم واآلن يف صاحل إىل هناية
األنبياء بإذن اهلل مع التركيز على اجلانب اإلمياين وأسأهلم
يف نفس القصة .
 /٢٨عودهتــم علــى اإلســتغفار وبينــت هلم فضلــه حينما
نكــون يف زمحــة الشــارع والطريــق متوقــف نســتغفر كذلــك
حينما نفقد شيء نردد دعاء الضالة ونستغفر إىل أن جنده
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فاعتادوا عليه.
 /٢٩زوجي عود ابين عمره اربع ســنوات ..لو نروح جممع
جتــاري أو أي مــكان ورأى عامــل نظافــة يعطيــه مبلغ بســيط
..اآلن لــو مــا كان والــده معنــا يطلب مين مبلــغ ليعطي عامل
النظافة .
 /٣٠مــع والدهــم يف الســيارة  :بعــد حترك الســيارة يبدأ
دعاء اخلروج مث دعاء الركوب ،مث قراءة شيء مما حيفظون
من القرآن ،بالتناوب حىت نصل إىل وجهتنا .
إغرســوا وازرعــوا لتحصــدوا ،أبنــاء يدركــون مــا تعنيــه
العقيــدة والديــن والســنة فــا تزعزعهــم مدنيــة زائفة ،وال
تقلبات طارئه .أه ـ
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را  ...ينبغــي االنتبــاه لصــاح الوالديــن ألنــه ســبب
وأخ ـ ً
لصالح األبناء  -بإذن اهلل تعاىل  -فليبشر املربون الصاحلون
بأن التوفيق والسداد هلم إذا هم اجتهدوا يف تربية أوالدهم،
وقــد بشــر الرســول @ بــأن اهلل تعــاىل ومالئكتــه ،وأهــل
الســموات واألرض ،حــى النملــة يف جحرها ،وحىت احلوت
يف البحــر ليصلــون علــى معلــم الناس اخلري .كمــا روى ذلك
الترمذي  .فتعليم األبناء ،وحسن تربيتهم على أمور دينهم،
مــن أعظــم اخلــر ومن العلم الــذي ينتفع به بعــد موته وبعد
تلك اجلولة املتميزة مع تلك النماذج الرائعة .
ولعل سائال يسأل عن جنة الدنيا  :فاجلواب ما ذكره ابن
القيــم يف كتابــه املمتــع الوابــل الصيــب من الكلــم الطيب 67
بقولــه ( :فمحبــة اهلل تعــاىل ومعرفته ودوام ذكره والســكون
إليــه والطمأنينــة إليــه وإفــراده باحلــب واخلــوف والرجــاء
والتوكل واملعاملة حبيث يكون هو وحده املســتويل على مهوم
العبــد وعزماتــه وإرادتــه ،هــو جنــة الدنيــا والنعيــم الذي ال
يشــبهه نعيم ،وهو قوة عــن املحبني ،وحياة العارفني .وإمنا
تقر عيون الناس به على حســب قرة أعينهم باهلل عز وجل،
فمــن قــرت عينــه بــاهلل قرت بــه كل عني ،ومــن مل تقر عينه
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باهلل تقطعت نفسه على الدنيا حسرات).
رج ـ ٌل مســنٌ ب ّواب كلية  .نظــر إىل قاعة اإلمتحان فالحظ
صمــت الطــاب وهيبــة املــكان مع كثــرة احلاضريــن ،فبكى
فسألوه فقال  :كيف حالنا يف امتحان اآلخرة ؟!
يف خلوتــك ال يغرنك صمــت أعضائك فإن هلا يو ًما تتكلم
ـهد
خنتم علــى أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشـ ُ
فيــه !! { اليــوم ُ
أرجلهم مبا كانوا يكسبون } ..
ويف اخلتام  :هل تريد أن تدعو لك املالئكة ؟ لو أردت أن
تدعو لنفســك دعاء تؤمن عليه املالئكة فادع ألخيك املســلم
يف غيبته مبا تريده أنت فيؤمن امللك على دعائك قائال آمني
ولــك مبثــل قال رســول اهلل @( :دعوة املرء املســلم ألخيه
بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه
خبــر قــال امللــك املوكل بــه :آمني ولــك مبثل)..رواه مســلم.
يقول أبو الدرداء <  ( :إين ألدعو للناس من إخواين وأنا
ساجد أمسيهم بأمسائهم وأمساء آبائهم )
( تاريخ دمشق )

ليــس الصديــق مــن يضحك معــك وتأكل معه وتســتمتعان
باجللوس م ًعا فقط !
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الصديق من حني حتدثه يرتفع رصيـد إميانك حبديثه ..
من يشد بيدك إىل طريق احلق ..
وهدى يف
من يتمتم لك س ـ ًّرا يف جنح الليل بدعوات ثبات ُ
زمن القابض على دينه كالقابض على اجلمر !
ٍ
إن كان صديقــك مــن حيمل تلك املعــاين فهنيئا لك به ..
ما أعمقها من معاين ..
وصــدق اهلل تعاىل ْ َ
((الخِّالء َي ْو َم ِئ ٍــذ َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍض َع ُد ٌّو
ِإ َّل ا ْل ُم َّت ِق َني )) .
اللهـ ّـم اجعلنــا من املتقــن واجعلنا ممن نفع نفســه وغريه
ورفقــة أجســادها يف األرض ومهتهــا يف اجلنة قصة وموقف
 :كان شــاب مــع الصاحلــن مث تركهــم بــدأ يقصــر يف أمــور
دينــه ويف يــوم من األيام كان مســاف ًرا للتزنه  ...ويف الطريق
انقلبــت الســيارة مث كان اإلنعــاش مث مات جاء اخلرب املحزن
إىل أهلــه إىل زمالئــه  ..صلــوا عليه  ..محل على القرب وضع
يف قــره ..فاللبنات فالتراب لــن يرجع ذرفت الدموع حزنت
القلــوب حينها جلس أحــد الصاحلني وهو صديقه األول عند
قربه مطأطأ رأسه يدعو له .
أيهــا الشــاب احــرص أن تلحــق باألخيــار الذيــن ينفعــوك
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حىت بعد موتك بدعائهم لك  .احلق هبم وصاحبهم واصرب
معهم حىت تالقي ربك فحينها يقال لك { َسـ َـا ٌم َع َل ْي ُكم ِب َما
َص َب ْر ُت ْم} .
احلل :
صحبة الصاحلني بلسم قليب إهنا للنفوس أعظم راقي
ربك م ُوج ُودَ ،و رز ُق َك
آبتسِ ــم ليسَ هنآ َك َما ختس ــره َ ..ف َ
مرك َمحد ُود،
وع َ
مكت ُوبُ ،
نشتاق
{ َت ِح َّي ُت ُه ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َس َل ٌم  }..سورة-األحزاب كم
ُ
هلذا اللقاء..اللهم اجعلنا ممن حيبون لقاءك وحتب لقاءهم
هل آملك فقد أحبابك ؟ يو ًما ما ستقر عينك هبم بإذن اهلل
ـات َع ْد ٍن ا َّل ِتــي َو َعد َّت ُه ْم َو َمن َص َل َح ِمنْ آ َبا ِئ ِه ْم َو َأ ْز َو ِاج ِه ْم
{ج َّنـ ِ
َ
َو ُذ ِّر َّيا ِت ِه ْم . }..
أخــي القــارئ الكــرمي  :عنــد اهلل جنــان ال جتــد فيهــا
رائحــة أحــزان وال تســمع فيهــا خطــى الرحيــل وال تلمح فيها
كآبة احلرمان وال ثرثرة موجعة وال كلمة مؤملة فيها ماال عني
رأت وال أذن مسعــت جعلــي اهلل وإيــاك ووالدينــا مــن أهلها
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واملسلمني .
مت ما رمناه وانتهى ما قصدناه وأسأل اهلل مبنه وكرمه أن
دروسا وعظات وع ًربا وأن
جيعل لنا وألوالدنا يف هذه الرسالة ً
يقر عيوننا بصالح أبناء املســلمني وبناهتم ،واحلمد هلل رب
العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
أمـ ــوت وي ـب ـقــى ك ــل م ــا كـتـبـتــه فيا
ل ـيــت م ــن يـ ـق ــرأ كـ ـت ــايب دعـ ــا ليا
لـ ـ ـع ـ ــل إهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مي ـ ـ ــن ب ـل ـ ـ ـط ـف ــه
وي ــرح ــم ت ـق ـصــري وسـ ــوء فعاليا
 1436 /5/9هـ
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صدر للمؤلف عفا الله عنه
اجلنا ِئ ِز وال ُقبــو ِر والتَّعازِي)
ِ (:1بـ َـد ٌع و َأخطــا ٌء شــا ِئع ٌة يف َ
تقريظ الشيخ:عبد اهلل بن جربين  1414ﻫ) (رسالة َصغرية)
(ط:مطابع الكفاح).
شهر رمضان
(:2أخطا ٌء شــائعة واعتقادات باطلة تتع َّلق ِب ِ
طر والعيدين) بتقريظ الشيخ:عبد اهلل بن جربين.
وزكاة ال ِف ِ
وتقــدمي :الدكتــور صــاحل بن حممد احلســن1416 .ﻫ (ط -
:-1مكتبة املعارف).
• كما اختصر هذا الكتاب الشيخ أبو اسحاق:إبراهيم بن
أمحد اجلنويب 1425 .هـ دار ابن خزمية .
• وللكتاب طبعة أخرى بعنوان(:أخطا ٌء شائعة واعتقادات
طر والعيدين واالعتكاف
شهر رمضان وزكاة ال ِف ِ
باطلة تتع َّلق ِب ِ
وصيــام الســت مــن شــوال والقرقيعــان مــع فوائــد وفرائــد
ومواعــظ ورقائــق) الطبعة الثانية مزيــدة منقحة مصححة.
 1431هـ مكتبة املعارف.
(:3ا ِإلحداد -أقسامه  -أحكامه بدعه  -فتاواه) و(رسائل
خرى:الصــرُ ،خطــورة ال َفتوى ،موعظــة ،كلمة ال ُبد منها
ُأ
َّ
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يف أخطــر ال َقضايــا وأمههــا) تقريــظ الشــيخ:عبد اهلل بــن
جربيــن ،تقدمي الشيخ:ســليمان املاجــد  1418ﻫ (ط:مكتبة
املعارف بالرياض).
ومعاجلة َبعض ّ
الظواهر)
َ (:4أفراحنــا مــا َلها وما عليهــا ُ
ِبتقريــظ ّ
الشــيخ عبــد املحســن البنيــان 1418 .ﻫ (ط:دار
الذخائر بالدمام)
• كمــا اختصــر هــذا الكتــاب الشــيخ خالــد الرجاء حتت
عنوان:أخطاؤنا يف أفراحنا .ط دار ابن خزمية.
خرى:مزيدة و ُم َن َّقحة و ُمخ َّرجة ا َألحاديث
• وللكتاب طبعة ُأ
َ
صحيحــا و َتضعي ًفا 1428هـ (ط:دار
واآلثــار مع احلكم عليها َت
ً
ابن خزمية).
ظات
من الدروس وال ِع ِ
َ (:5وفا ُة َس ِّي ِد ال َب َش ِر @:وما فيها َ
وال ِع َب ِر)  1420ﻫ (ط:مكتبة املعارف).
َ (:6ت َز َّود للذي ال ُب َّد من ُه) ـ .1423هـ (ط:دار القاسم)
ـكاف
الصيــام واالع ِتـ ِ
(:7مخســمائة حديــث مل تثبــت يف ِّ
والعيديــن وا َألضاحــي) 1423هـ ـ ط:دار ابــن
وزكاة ال ِفطـ ِـر
َ
اجلوزي .
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باجلنا ِئـ ِـز
ِ (:8بـ َـد ٌع و َأخطــا ٌء وخمالفــات شــا ِئع ٌة تتعلــق َ
وال ُقبــو ِر وال َّتعــازِي) تقريظ الشــيخ:عبد اهلل بن جربين وهو
كتاب َمبسوط 1423هـ (ط:مكتبة املعارف)
ٌ
(:9أخــا ٌق علــى طريـ ِـق ّ
الضيــا ِع) 1424هـ ـ (ط:دار ابن
اجلوزي).
:10إحتاف املالح فيما حيتاجه عاقد النكاح.تقدمي الشيخ
عبد اهلل املحيسن 1425هـ (ط:دار ابن اجلوزي).
:11قصص وعرب ووقفات ووصايا وعظات 1427هـ (ط:دار
ابن خزمية) :12بدع وأخطاء تتعلق باأليام والشهور تقريظ
الشيخ :عبد اهلل بن جربين 1427هـ (ط:دار القاسم)
:13أحاديــث منتشــرة مل تثبــت يف العقيــدة والعبــادات
والسلوك 1427هـ (ط:مكتبة الرشد).
:14إحتــاف األنــام مبا يتعلق بالصالة والســام على خري
األنــام @ مســائل وفضائــل وصيــغ بــدع ومواطــن وفتاوى
وأحــكام ويليــه ملحــق بـ (بيــان أحاديث مل تثبــت يف الصالة
على النيب صلى اهلل عليه وسلم)  1428هـ (ط:دار القاسم)
:15ثــاث رســائل يف الدفــاع عــن العقيدة)1(:الرســالة
األوىل:القــوادح العقديــة يف قصيــدة البوصــري الربديــة.
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()2الرســالة الثانية:تنبيهات على ما يف دالئل اخلريات من
شــطحات)3( .الرســالة الثالثة:إحتــاف األحيــاء خبالصــة
الكالم على أيب حامد وكتابه اإلحياء .تقدمي العالمة الشيخ
د:عبد اهلل بن جربين عضو اللجنة الدائمة ســابقا والشــيخ
د:ســعد بن ناصر الشــثري عضو هيئة كبار العلماء والشــيخ
عبد املحسن بن حممد البنيان مدير مركز الدعوة واإلرشاد
بالدمام سابقا  1428هـ ط:مكتبة الرشد.
:16تنبيــه املشــيع للموتــى والزائــر للمقابــر إىل بــدع
وخمالفــات وتنبيهــات ومالحظــات وعظــات ومســائل تتعلــق
باملقابر 1431هـ دار ابن خزمية .
:17مزنلة الفتوى وعظم اإلقدام عليها وأن الســلف كانوا
يتوقوهنــا وجتــرؤ كثري مــن الناس يف هذا الزمــان من القول
علــى اهلل بغــر علــم تقدمي:صاحــب الســماحة:مفيت عــام
اململكــة1432 .هـ ـ ط مكتبــة املعــارف بالريــاض :18القــرآن
الكــرمي فضائــل .آداب .قواعد .بدع .مســائل فوائد .فتاوى.
صفحات ناصعة ومناذج ســاطعة لســلفنا الصاحل مع القرآن
الكــرمي ويليه:ملحــق أحاديث مل تثبت تتعلق بالقرآن الكرمي.
1432هـ ـ دار ابن خزميــة:19 .رســالتان:األوىل:أخبار واهية
وأســاطري وغرائب وإرهاصات قرنت مبولده صلى اهلل عليه
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وسلم .الثانية:دحض شبه واهية متهافتة  1432ه ـ ط مكتبة
املعارف بالرياض .
:20وأدهــى مــن املوت ما وراء ه فماذا يا ترى أعددنا له؟
 1432هـ دار كنوز اشبيليا بالرياض .
:21رســالة موجزة ببـي ــان أخطاء وخمالفات ال أصل هلا
منتشــرة عنــد القبــور تقدمي:صاحــب الســماحة:مفيت عــام
اململكــة 1432 .هـ ـ مكتبــة املعارف بالريــاض :22رقية الزىن
وظواهر أخرى  1432هـ مطابع احلسيين باألحساء .
 :23رســالتان موجزتــان  :الرســالة األوىل  :تنبيهــات
خمتصرة ومالحظات مهمة تتعلق بتشــييع األموات الرســالة
الثانية:الرسالة املختصرة يف بيان ما يتعلق باأليام والشهور
من بدع مشتهرة] تقدمي:صاحب السماحة:مفيت عام اململكة
 1432هـ دار كنوز اشبيليا بالرياض .
 - 24رســالة بعنــوان:اهلل جــل جاللــه يــراين ووقفــات.
مــع منــاذج ســاطعة وقصص رائعــة املكتب التعــاوين للدعوة
واإلرشاد وتوعية اجلاليات باألحساء .
 -25أما آن األوان ؟ كفى يا نفس ما كانا .املكتب التعاوين
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملربز
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ـهر
( - 26أخطــا ٌء شــائعة واعتقــادات باطلــة تتع َّلــق ِبشـ ِ
طر والعيدين واالعتكاف وصيام الست من
رمضان وزكاة ال ِف ِ
شوال والقرقيعان مع فوائد وفرائد ومواعظ ورقائق) الطبعة
الثانيــة مزيدة منقحــة مصححة 1431 .مكتبة املعارف -27
[بــدع وأخطــاء شــائعة واعتقــادات باطلة تتعلــق باألضاحي]
يليها[أحاديــث مل تثبــت يف األضاحي] يليهــا موعظة .مكتبة
املعــارف بالريــاض[-28 .أحــكام املرضــى وأهــل املصائــب
والتعــازي واألمــوات بــن الســنة والبــدع واخلرافــات] ويليــه
ملحق:مــرض رســول اهلل @ ووفاتــه وأحاديــث مل تثبــت]
مكتبة املعارف بالرياض.
[-29يــا ابنة اإلســام األبية] التنمية األســرية مبحافظة
األحساء 1434هـ
[- 30أيــن حنــن من تعظيم اهلل عز وجل] املكتب التعاوين
للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باألحساء ط  1436 - 1-هـ
 ( -31إحتاف املالح فيما حيتاجه عاقد النكاح ).
( -32قصــص مؤثرة ومواقــف معربة وطرائف رائعة من
أطفال اإلسالم وشبابه) وهذه هي الرسالة .

