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الـمـقدمــة

احل �م��د هلل رب ال �ع��امل�ين ،وال �� �ص�لاة وال �� �س�لام ع�ل��ى �أ� �ش��رف الأن �ب �ي��اء
واملر�سلني ..ثم �أما بعـد:
حتتاج الربامج الثقافية املتميزة �إىل اال�ستعانة بعد اهلل  -عز وجل -
بالفِقرات املتنوعة والهادفة؛ حتى ت�صل بامل�ستمعة �إىل الهدف ال��ذي نريد
الو�صول �إليه بكل ت�شويق و�إث��ارة ،وهو ما تكفله له فقراتنا املتنوعة يف هذا
الكتاب  -ب�إذن اهلل.
وتعتمد ه��ذه ال� ِف�ق��رات على �إخ ��راج امل�ع�ل��وم��ات ال��دي�ن�ي��ة ،وال�ترب��وي��ة،
والثقافية ،والأدب �ي��ة ،والفكرية ،والعلمية ،والطبية� ،أو غريها من حقول
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العلم املختلفة بقوالب و�صيغ خمتلفة ع��ن الطريقة التقليدية� ،أال وهي
�صب املعلومات ،فبالطبع هذا ما ال تقوم به الفِقرات
الإلقاء املبا�شر ،بطريقة ّ
املتميزة.
بل ه��ذه الفِقرات تبحث عن كل �شيء يجذب امل�ستمعة �إىل املعلومة،
ويحببها �إليها ،بحيث تن�صت لها وت�صغي �إليها ،ويف النهاية تعمل بها ،وهذا
هو الهدف الأغلى والأثمن.
والفقرات الثقافية لي�ست وح ًيا من ال�سماء ،وال ينبو ًعا من الأر�ض؛
بل هي نتاج فكري ومعريف بارع ،يخرج من بطون الكتب املختلفة :الدينية� ،أو
التاريخية� ،أو الأدبية �أو غريها من العلوم ،التي تزخر بها الكتب وامل�صنفات
التي �أ ّلفها وجمعها العلماء ،وامل�ؤرخون ،والأدباء.
ويبقى قالب �سبك ،وح ْبك الفِقرة ،يف ثوبها املنا�سب هو ال�سر الأكرب
لنجاحها ،والطاقة الفاعلة لت�أثريها.
فمثلاً  :املعلومة التي من املنا�سب �أن ت�صاغ بقالب هل تعلم؛ من اخلط�أ
�أن ت�صاغ بقالب �أوائل� ،أو �أواخر.
واملعلومة التي من املنا�سب �أن ت�صاغ يف قالب �أمثال من اخلط أ� �أن ت�صاغ
يف قالب �س�ؤال وجواب .وهكذا كل فقرة مبا ينا�سبها من قوالب ،وكما يقال:
"لكل مقام مقال".
وقد عمدنا �إىل تقدمي مقدمة �صغرية قبل عر�ض �أي فِقرة لكي تبني
هدفها ،وتعطي �صورة عنها ،و� ً
أي�ضا لكي تذ ّكر بها.
كما �أود التذكري ب�أن هذه الفِقرات ما هي �إال نقطة يف بحر ،فابحثن
عن اجلديد واملفيد ،من الفقرات واملو�ضوعات ،وال تقفن عند حدٍ من احلدود.
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�آيات وعلوم ومعجزات من
القر�آن الكرمي

القر�آن الكرمي كالم اهلل منزل باحلق من عنده ،ال ي�أتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه ،حمفوظ من الزيادة والنق�صان ،والتحريف والتبديل..
تنزيل رب العاملني .و�إن �أ�شرف العلوم و�أنبل املعارف ،ما تقف من بني �آيات
الكتاب العزيز .وهذه العلوم واملعارف والقواعد واملعامالت� ،إىل غريها من
ال��درر والكنوز التي حواها امل�صحف املبارك بني دفتيه ،مل ولن ي�شبع منها
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9

العامل الإ�سالمي �إىل قيام ال�ساعة ،بل مل يكت�شفوا �إال النذر الي�سري من �سر
وبديع علوم القر�آن احلكيم ،مع التقدم العلمي احلا�صل يف هذا العمر وتطور
�أ�ساليب البحث وتعدد الأدوات احلديثة امل�ساعدة يف الك�شف حتى عن �أدق
الأ�شياء و�أ�صغر الذرات ..كل هذه الأمور �ساعدت على البحث والتنقيب عن
كنوز و�آثار وجواهر القر�آن الكرمي.
ف�ت�ع��ددت الكتب وال�ب�ح��وث ال�ت��ي اخت�صت ب�ج��وان��ب ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي،
وا�ستخرج علماء التف�سري من ثمرات ا�ستنباطاتهم �أ�سرا ًرا وحك ًما جديدة،
وكل هذه الأعمال العظيمة واجلهود احلديثة ما هي �إال قطرة يف بحر هذا
الكتاب العزيز وورق��ة يف ب�ستان هذا التنزيل احلكيم ،وذرة يف �صحراء هذا
الفرقان املبني.
وكان لهذا الدور البارز واالهتمام البالغ بعلوم القر�آن الكرمي ثمرات
يانعة ونتائج طيبة ظهرت على الفرد امل�سلم والأمة �أجمع ،بل حتى على غري
امل�سلمني ،ومن هذه الثمرات ما يلي:
� -1إقبال النا�س على القر�آن الكرمي وزيادة تعظيمه يف نفو�سهم.
 -2حماولة قراءة القر�آن الكرمي بطريقة التدبر والتفكر.
 -3زيادة الإميان.
� -4إ�سالم العديد من الكفرة وامللحدين بعد وقوفهم على حقائق هذا
القر�آن احلكيم.
 -5انت�شار برامج التف�سري والإعجاز العلمي واحلقائق العلمية للقر�آن
الكرمي يف العديد من القنوات بحمد اهلل.
�إىل غريها من الثمرات والربكات التي حلت على الكون ب�أجمعه.
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وه��ا نحن هنا يقع علينا دور مهم وعظيم� ،أال وه��و ن�شر ه��ذه العلوم
(علوم القر�آن الكرمي) من خالل منا�شطنا الثقافية املختلفة؛ لكي يت�سنى
لطالباتنا معرفة �أ�سرار هذا الكتاب العظيم ،واالتعاظ ب�إعجازه ومعانيه.
�إ ًذا ..لنجتهد م ًعا ،يف �إي�صال علوم هذا الكتاب �إىل �أ�سماع و�أفهام بناتنا
يف مدار�سهن ،واهلل من وراء الق�صد وعليه التكالن.
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ف�ضائل �سور القر�آن
ف�ضائل �سورة الفاحتة:

عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال« :بينما جربيل قاعد
عند النبي ﷺ �سمع ً
نقي�ضا من فوقه فرفع ر�أ�سه فقال :هذا باب من
ال�سماء فتح اليوم ،مل يفتح قط �إال اليوم ،فنزل منه ملك فقال :هذا
ملك نزل �إىل الأر�ض ،مل ينزل قط �إال اليوم ،ف�سلم وقال� :أب�شر بنورين
�أوتيتهما ،مل ي�ؤتهما نبي قبلك؛ فاحتة الكتاب ،وخواتيم �سورة «البقرة»،
لن تقر�أ بحرف منهما �إال �أعطيته» رواه م�سلم.
وقال ر�سول اهلل ﷺ« :ما �أنزلت يف التوراة ،وال يف الإجنيل ،وال
يف الزبور ،وال يف الفرقان مثلها .و�إنها �سبع من املثاين ،والقر�آن العظيم
الذي �أعطيته» متفق عليه.
وق��ال ر�سول اهلل ﷺ« :ق��ال اهلل تعاىل :ق�سمت ال�صالة بيني
وبني عبدي ن�صفني ،ولعبدي ما �س�أل ،ف�إذا قال العبد :ﱫ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﱪ ،قال اهلل :حمدين عبدي .ف�إذا قال :ﱫ ﭛ ﭜ
علي عبدي .ف�إذا قال :ﱫ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﱪ ،قال
ﭝ ﱪ ،قال� :أثنى َّ
جمدين عبدي .و�إذا قال :ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ ،قال :هذا
بيني وبني عبدي ،ولعبدي ما �س�أل .ف��إذا قال :ﱫ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ ،قال :هذا
لعبدي .ولعبدي ما �س�أل» .رواه م�سلم.
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ف�ضائل �ســـورة البقرة:

ﷺ قال« :ال
عن  �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -�أن ر�سول اهلل  
جتعلوا بيوتكم مقابر �إن ال�شيطان ينفر من البيت الذي تقر�أ فيه �سورة
البقرة» .رواه م�سلم.
وعن�أبي م�سعود -ر�ضي اهلل عنه -قال:قال النبيﷺ« :من قر�أ
بالآيتني من �آخر �سورة البقرة يف ليلة كفتاه» .رواه البخاري.
وقال ر�سول اهلل ﷺ« :من قر�أ �آية الكر�سي دبر كل �صالة مكتوبة،
مل مينعه من دخول اجلنة �إال �أن ميوت» .رواه الن�سائي و�صححه الألباين.
وعن النعمان بن ب�شري عن النبي ﷺ قال�« :إن اهلل كتب كتا ًبا قبل
�أن يخلق ال�سماوات والأر�ض ب�ألفي عام �أنزل منه �آيتني ختم بهما �سورة
البقرة ،وال ُيقر�آن يف دار ثالث ليال فيقربها �شيطان» .رواه الرتمذي
و�صححه الألباين.
ف�ضائل �ســـورة �آل عمران:

عن �أبي �أمامة الباهلي  -ر�ضي اهلل عنه -قال:�سمعت ر�سول اهلل
ﷺيقول« :اقر�أوا القر�آن ف�إنه ي�أتي يوم القيامة �شفي ًعا لأ�صحابه اقر�أوا
الزهراوينالبقرةو�سورة�آلعمران؛ف�إنهما ت�أتيان يوم القيامة ك�أنهما
غمامتان �أو ك�أنهما غيايتان �أو ك�أنهما فرقان من طري �صواف حتاجان
عن �أ�صحابهما ،اقر�أوا �سورةالبقرةف�إن �أخذها بركة وتركها ح�سرة وال
ت�ستطيعهاالبطلة» .رواه م�سلم.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ف�ضائل �ســـورة هود:

قال �أبو بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل عنه  : -يا ر�سول اهلل قد �شبت
ق��ال�« :شيبتـني "هود" و"الواقعة" و"املر�سالت" و"عم يت�ساءلون"،
و"�إذا ال�شم�س كورت"» .رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
وقال -عليه ال�صالة وال�سالم�« :-شيبتني هود و�أخواتها قبل امل�شيب».
وقال ﷺ�« :شيبتني هود و�أخواتها من املف�صل».
ف�ضائل �ســـورة الإ�سراء:

قالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها : -كان النبي ﷺ ال ينام حتى يقر�أ
"الزمر" و"بني �إ�سرائيل" (�أي �سورة الإ�سراء) .رواه الرتمذي و�صححه
الألباين.
وعن العربا�ض بن �سارية  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ :كان
ال ينام حتى يقر أ� امل�سبحات ويقول« .فيها �آية خري من �ألف �آية» .رواه
الرتمذي و�صححه الألباين.
 وامل�سبحات :هي ال�سور التي تفتتح بقوله تعاىل "�سبح" �أو"�سبحان" ..وهي �سورة :الإ�سراء ،احلديد ،احل�شر ،ال�صف ،اجلمعة،
التغابن ،والأعلى.
ف�ضائل �ســـورة الكهف:

عن �أبي الدرداء  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :من حفظ
ع�شر �آيات من �أول �سورة الكهف ُع�صم من الدجال» .ويف رواية ـ من �آخر
�سورة الكهف ـ رواه م�سلم.
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وقال ر�سول اهلل ﷺ« :من حفظ ع�شر �آيات من �أول �سورة الكهف
ُع�صم من "فتنة" ال َّدجال»� .صححه الألباين.
وقال ﷺ« :من قر�أ �سورة الكهف كما �أنزلت كانت له ن��و ًرا يوم
القيامة ،من مقامه �إىل مكة ،و من قر�أ ع�شر �آيات من �آخرها ،ثم خرج
الدجال مل ي�ضره ،ومن تو�ض�أ فقال� :سبحانك اللهم وبحمدك �أ�شهد �أن
ال �إله �إال �أنت� ،أ�ستغفرك و�أتوب �إليك ،كتب يف رق ،ثم جعل يف طابع ،فلم
يك�سر �إىل يوم القيامة»� .صححه الألباين.
وق��ال عليه ال�صالة وال�سالم« :م��ن ق��ر�أ �سورة (الكهف) ليلة
اجلمعة� ،أ�ضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق»� .صححه الألباين.
وقال ﷺ« :من قر�أ �سورة (الكهف) يف يوم اجلمعة �أ�ضاء له من
النور ما بني اجلمعتني»� .صححه الألباين.
ف�ضائل �ســـورة الفتح:

َعنْ �أَ َن ٍ�س:�أَ َّن َها َنزَ َل ْت َع َلى ال َّن ِب ِّيﷺ َم ْر ِج َع ُه ِمنْ الحْ ُ َد ْي ِب َي ِة َو�أَ ْ�ص َحا ُب ُه
ُي َخا ِل ُطونَ الحْ ُ زْ نَ َوا ْل َك�آ َب َةَ ،و َق ْد ِح َيل َب ْي َن ُه ْم َو َبينْ َ َم َ�س ِاك ِن ِه ْم َو َن َح ُرواا ْل َه ْد َي
  ِبالحْ ُ َد ْي ِب َي ِة ﱫ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ ِ�إلىَ َق ْو ِل ِه :ﱫ ﭶ ﭷ ﱪ
 َق َالَ « :ل َق ْد�أُ ْن ِز َل ْت َع َل َّي �آ َيت َِان هُ َما �أَ َح ُّب �إِ يَ َّ
ل ِمنْ ال ُّد ْن َيا َج ِمي ًعا» .رواه �أحمد
و�صححه الألباين.
ف�ضائل �ســـورة تبارك:

عن�أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -عن النبيﷺقال« :�إن �سورة
من القر�آن ثالثون �آية �شفعت لرجل حتى غفر له وهي �سورة تبارك الذي
بيده امللك» .رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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عن جابر  -ر�ضي اهلل عنه  -قال« :كان ر�سول اهلل ﷺ و�سلم ال
ينام حتى يقر�أ "�آمل تنزيل" ال�سجدة ،و"تبارك الذي بيده امللك"» .رواه
الرتمذي و�صححه الألباين.
ف�ضائل �ســـورة الكافرون:

عن فروة بن نوفل  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه �أتى النبي ﷺ فقال:
يا ر�سول اهلل علمني �شي ًئا �أقوله �إذا �أويت �إىل فرا�شي فقال« :اقر�أ قل
يا �أيها الكافرون ف�إنها براءة من ال�شرك» .قال �شعبة �أحيا ًنا يقول مرة
و�أحيا ًنا ال يقولها .رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
وقال ر�سول اهلل ﷺ« :قل يا �أيها الكافرون تعدل ربع القر�آن».
ح�سنه الألباين.
�سورة الإخال�ص واملعوذتني:

عن �أبي الدرداء  -ر�ضي اهلل عنه  -عن النبي ﷺ�« :أيعجز �أحدكم
�أن يقر أ� يف ليلة ثلث القر�آن؟ .قالوا :وكيف يقر�أ ثلث القر�آن؟ قال :ﱫ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱪ تعدل ثلث القر�آن» .رواه م�سلم.
 وعن �أن�س �أن رج�ًلقاً ق��ال :يا ر�سول اهلل �إين �أح��ب هذه ال�سورة
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱪ فقال�« :إن حبك �إياها يدخلك اجلنة» .رواه
الرتمذي و�صححه الألباين.
 قال ر�سول اهلل ﷺ« :من قر�أ "قل هو اهلل �أحد" حتى يختمهاع�شر مرات بنى اهلل له ق�ص ًرا يف اجلنة».
16
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وعن معاذ بن عبداهلل بن خبيب عن �أبيه قال :خرجنا يف ليلة
مطرية وظلمة �شديدة نطلب ر�سول اهلل ﷺ ي�صلي لنا ،قال :ف�أدركته
فقال :قل فلم �أقل �شي ًئا ثم قال :قل فلم �أقل �شي ًئا قال :قل فقلت ما
�أقول؟ قال« :قل هو اهلل �أحد واملعوذتني حني مت�سي وت�صبح ثالث مرات
تكفيك من كل �شيء» .رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
وعن�أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال:�أقبلت مع النبي ﷺف�سمع
رجال يقر�أ ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﱪفقال ر�سول اهللﷺ« :وجبت» قلت
وما وجبت؟ قال «اجلنة» .رواه الرتمذي و�صحح الألباين.

معلومات قر�آنية
 القر�آن يتكون من ( )30جز ًءا. اجلزء يتكون من حزبني. احلزب يتكون من �أربعة �أرباع. عدد �سور القر�آن (� )114سورة. عدد �سجداته (� )15سجدة. �أف�ضل �سورة يف القر�آن �سورة الفاحتة. �أطول �سورة يف القر�آن �سورة البقرة. �أطول �آية يف القر�آن �آية ال َّدين يف �سورة البقرة. �أق�صر �آية يف القر�آن يف �أول �سورة (طه).اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ملاذا �أفرد القر�آن
«النور» وجمع « الظلمات» ؟
�إن النور �سواء �أك��ان امل��راد به كتا ًبا يهدي �إىل الر�شد� ،أو حجة
تك�شف النقاب عن ال�شبهات� ،أو ر�سولاً يدعو النا�س �إىل احلق� ،أو �إميا ًنا
يعمر به قلب امل�ؤمن� ،أو عملاً يحقق ل�صاحبه ر�ضوان اهلل ...كل ذلك له
م�صدر واحد هو اهلل � -سبحانه وتعاىل  -القــر�آن على ذلك خري �شاهد؛
قال تعـاىل :ﱫ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﱪ ،وقـال :ﱫ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﱪ ،ﱫ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ.
وحد النور يف القر�آن تب ًعا لوحدة م�صدره؛ وهو
ولهذه الو�صفات ّ
"اهلل" نور ال�سماوات والأر�ض.
�أم��ا اجلهل والكفر وال�ضالل والظلمات ،فقد تعددت �أ�سبابها
وم�صادرها؛ فال�شيطان �ضال م�ضل ،والأ�صنام والأوثان م�ضلة ،والأهواء
م�ضلة ،و�أ�صدقاء ال�سوء �ضالون م�ضلون؛ ولهذا تعددت الظلمات تب ًعا
لتعدد م�صادرها ..واهلل �أعلم.

ت�أمالت قر�آنية
�إن الذي يت�أمل �آيات القر�آن يف �أثناء احلديث عن طعام �أهل اجلنة
يالحظ �أن اهلل تعاىل يذكر الفاكهة �أولاً ثم اللحم ،ويف ذلك حكمة طبية
عظيمة فالفاكهة حتتوي على �سكريات ب�سيطة و�سهلة االمت�صا�ص
18
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واله�ضم ،وهي امل�صدر الأ�سا�سي للطاقة يف اجل�سم ،وبالتايل ف�إنها
ُتذهب اجلوع ،بينما لو بد�أ الإن�سان ب�أكل اللحم �أولاً ف�سوف يحتاج ج�سمه
�إىل ثالث �ساعات حتى تكتمل عملية االمت�صا�ص ،وهنا تتجلى احلكمة
من ذل��ك؛ يقول تعاىل :ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﱪ (الواقعة.)20:
ولذلك يجب �أن نتذكر هذه احلقيقة العلمية ونطبقها يف �أثناء
�إفطارنا يف �شهر ال�صيام!

عجائب �سور القر�آن الكرمي
 ال�سورة الكرمية التي تكرر فيها ذكر (اليتيم) مرتني هي �سورةال�ضحى.
 ا�سم ال�سورة التي حتمل الرتتيب رق��م ( )66يف امل�صحفال�شريف هي �سورة التحرمي.
 �سميت �سورة (الإن�سان) بهذا اال�سم؛ لتناولها له من �أطوار خلقومناط تكليف.
 �سميت �سورة الفاحتة بهذا اال�سم؛ الفتتاح الكتاب العزيز بهاحيث �إنها �أول القر�آن يف الرتتيب.
علي الليلة
 ال�سورة التي قال عنها ر�سول اهلل ﷺ« :لقد �أنزلت ّ�سورة لهي �أحب �إىل مما طلعت عليه ال�شم�س» هي �سورة الفتح.
 ال�سورة التي �شيبت الر�سول ﷺ هي �سورة هود. ال�سورة التي تعدل قراءتها ربع القر�آن الكرمي هي �سورة الزلزلة.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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 ال�سورة التي تعدل �ألف �آية هي �سورة التكاثر. ال�سورة التي من قر�أها كما نزلت كانت له نو ًرا يوم القيامة ،كماورد يف احلديث هي �سورة الكهف.
 الآية التي قال عنها ر�سول اهلل ﷺ « :والذي نف�سي بيده لو �أنرجلاً موق ًنا قر أ� بها على جبل لزال» هي :ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ (امل�ؤمنون.)115:
 -ال�سورة التي يطلق عليها �سورة التوحيد هي �سورة الإخال�ص.

عجائب �آيات القر�آن الكرمي
 الآي��ات الكرميات التي نزلت من حتت العر�ش ،كما ورد يفاحلديث هي �آية الكر�سي ،وخواتيم �سورة البقرة.
 الآية القر�آنية التي ت�ؤكد �أن كل احلديد املوجود يف الأر�ض منزلمن ال�سماء هي قوله تعاىل :ﱫ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﱪ (احلديد.)25:
 الآية التي حتتوي على خال�صة التجربة الب�شرية هي :ﱫ ﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﱪ (الأنبياء.)24:

الإعجاز العلمي يف القر�آن 1-
ق ��ال ت��ع��اىل:
(الإ�سراء.)78:
20
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�أثبتت البحوث العلمية� ،أن ن�سبة غاز الأوزون يف اجلو تكون عند
الفجر ،وتقل تدريج ًيا حتى ت�ضمحل عند طلوع ال�شم�س ،وهذا الغاز
مفيد للجهاز الع�صبي ومن�شط للعمل الفكري والع�ضلي ،كما ثبت �أن
ن�سبة (الكورتيزون) تكون يف �ساعات ال�صبح الأوىل وتنخف�ض تدريج ًيا
يف امل�ساء ،ومن الثابت طب ًّيا �أن الكروتيزون يزيد ال�سكر يف الدم ،وبذلك
تولد الطاقة الالزمة وال�ضرورية للحيوية والن�شاط اليومي ،كما �أن كل
ذلك ي�أتي م�صدا ًقا لقوله ﷺ يف ما معناه «بورك لأمتي يف بكورها».

الإعجاز العلمي يف القر�آن2-
قال تعاىل :ﱫ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﱪ

(مرمي.)25:
تبني من الأبحاث والتجارب الطبية التي �أجريت على ثمار النخيل،
�أنها حتتوي على م��ادة قاب�ضة للرحم تقوي عمل ع�ضالت الرحم يف
الأ�شهر الأخرية من احلمل؛ فت�سهل بذلك عملية الوالدة ،وتعمل  -ب�إذن
اهلل  -على تقليل النزيف بعد الوالدة.

الإعجاز العلمي يف القر�آن3-
قال تعاىل :ﱫ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﱪ (�آل عمران.)190:
لوال اختالف الليل والنهار ودوران الأر�ض حول نف�سها حل�صل على
�أر�ضنا التايل:
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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 -1النعدمت الف�صول ،ولت�ساوى الليل والنهار يف كل بقعة من
الأر�ض ويف كل �أيام ال�سنة.
 -2لتفاوتت درجات احلرارة بني الليل والنهار تفاو ًتا كب ًريا تنعدم
معه �إمكانية احلياة على �سطح الأر�ض.
 -3الختل كل النظام البديع يف ت�صريف الرياح وتوزيع ال�سحب
واملاء يف خمتلف بقاع الأر�ض ..ف�سبحان اهلل اللطيف الرحيم بعباده.

حقائق علمية1-
قال تعاىل :ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (النب�أ.)7 :
اكت�شف العلماء �أن الأر�ض تت�صدع وتتحرك �ألواح ق�شرتها ب�شكل
ح�س به؛ فاجلبل الذي يخرج من باطن الأر�ض �إىل
دائم ،ولكن ببطء ال ُي ّ
�سطحها هو جمرد الوتد الذي يثبت ق�شرة الأر�ض ،ولقد ثبت علم ًيا �أن
اجلبل ميتد �أربع مرات ون�صف داخل طبقات الأر�ض ال�سفلى ،ح�سبما
�أثبتته و�سائل الت�صوير الهولوغرايف.

حقائق علمية2-
�س :ما النتائج العلمية التي ن�ستخل�صها من هذه الآية :ﱫ ﮍ

ﮎ ﱪ (ق)7 :؟.
جـ� -1-أن الأر�ض وا�سعة ممتدة.
�-2أنها كروية.
22
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حقائق علمية3-
ق��ال تعاىل :ﱫ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﱪ (ال��ذاري��ات:
.)47
�أجمع علماء اللغة والتف�سري على �أن معنى ب� ٍأيد هو (بقوة) ،ولقد
عرف العلماء يف القرن الع�شرين �أن الكون يف تو�سع م�ستمر منذ حلظة
خلقه ،ال ي�شك يف ذلك �أحد؛ �إذ �إن املجرات تتباعد عن بع�ضها البع�ض
وعنا ب�سرعة عظيمة ،وهي كلما زادت امل�سافة التي تف�صلها عنا زادت
�سرعتها يف االبتعاد.

حقائق علمية4-
ق��ال تعاىل:

ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ (الرعد.)8 :
الغي�ض هو النق�ص وما تف�سده الأرحام ،فالغي�ض :هو(اجلنني)
الذي يهلك يف رحم الأم يختفي ،خا�صة يف الأ�سابيع املبكرة للحمل وهو
ما مل يكت�شفه العلم احلديث �إال �أخ ًريا عن طريق املوجات فوق ال�صوتية.

طرق غواية ال�شيطان للإن�سان
ذكر القر�آن الكرمي طرق غواية ال�شيطان يف �صرف الآدميني عن
طريق احلق والهدى يف �آيات عدة ،منها:
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

23

 -1ﱫ ﮰ ﱪ (الن�ساء� ،)119 :أي :من غواية ال�شيطان
�صرف الآدميني عن طريق احلق والهدي.
 -2ﱫ ﮱ ﱪ (الن�ساء� ،)119 :أي :من غواية ال�شيطان
غر�س الأماين الباطلة يف النفو�س.
 -3ﱫﯓﯔﯕﯖﱪ (الن�ساء،)119 :
�أي :من غواية ال�شيطان �إف�ساد كل ما خلقه اهلل تعاىل كاملاً .
 -4ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﱪ� ،أي :من غواية ال�شيطان تغري خلق اهلل تعاىل.
 -5ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﱪ(الأعراف� ،)17 :أي :من طرق غواية ال�شيطان
للب�شر �صدهم عن احلق وحت�سني الباطل لهم.
 -6ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ (الأع� ��راف� ،)17:أي :من طرق
غواية ال�شيطان قلة ال�شكر هلل.
 -7ﱫﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﱪ� ،أي :من غواية ال�شيطان
�إيقاع العداوة والبغ�ضاء بني الب�شر.
 -8ﱫ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱪ (طه� ،)120 :أي :من غواية ال�شيطان ت�سمية
الأمور املحرمة ب�أ�سماء حمببة.
24
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الذكر يف القر�آن الكرمي
ِ
الذكر مب�شتقاته واق ًعا على لفظ الرب يف (ثمانية) موا�ضع
ورد ِ
من القر�آن الكرمي ،هي:
 -1ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ (الكهف.)24 :
 -2ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱪ (الزمر ،)45 :يف هذه
الآية مو�ضعان للذكر.
 -3ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ (�آل عمران:
.)41
 -4ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﱪ (الأعراف.)205 :
-5ﱫ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﱪ (يو�سف.)42 :
 -6ﱫ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﱪ (�ص.)32 :
 -7ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﱪ (الأنبياء.)42 :
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الع�صا يف القر�آن
ورد ذكر الع�صا يف القر�آن الكرمي يف اثني ع�شر مو�ض ًعا ،هي:
 -1ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﱪ (البقرة.)60 :
 -2ﱫ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﱪ(الأعراف.)117:
 -3ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱪ (الأعراف.)١٦٠ :
 -4ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﱪ (ال�شعراء.)63 :
 -5ﱫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱪ (النمل.)10 :
 -6ﱫ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﱪ (الق�ص�ص.)31 :
 -7ﱫ ﭱ ﭲ ﱪ (الأعراف.)107 :
 -8ﱫ ﯕ ﯖ ﱪ (ال�شعراء.)٣٢ :
 -9ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ (ال�شعراء.)45 :
 -10ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﱪ (طه.)18 :
 -11ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ (طه.)66 :
 -12ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ ﱪ (ال�شعراء.)44 :
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الطني ُذ ِكر يف القر�آن
ورد ِذكر (الطني) يف القر�آن الكرمي يف �أحد ع�شر مو�ض ًعا ،هي:
 -1ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ (�آل عمران.)49 :
 -2ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﱪ (املائدة.)110 :
 -3ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﱪ (الأعراف.)12 :
 -4ﱫ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ (امل�ؤمنون.)12 :
 -5ﱫ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ (الق�ص�ص:
.)38
 -6ﱫ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﱪ (ال�سجدة.)7 :
 -7ﱫ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱪ (ال�صافات.)11 :
 -8ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ (�ص.)71 :
 -9ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ (�ص.)76 :
 -10ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ (الذاريات.)33 :
 -11ﱫ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﱪ (الإ�سراء.)61 :
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�سر ت�سمية مكة وبكة
قيل �إن ا�سم (مكة) م�أخوذ من متككت العظم� ،أي اجتذبت ما
فيه من املخ ،ومتكك الف�صيل ما يف �ضرع الناقة �إذا اجتذبت ما فيه من
لنب ،وكذلك مكة جتذب لنف�سها ما يف البالد من �أقوات ،وقيل �سميت
بذلك لقلة مائها� ،أما (بكة) فم�أخوذة من (البك)؛ لأنها تبك �أعناق
اجلبابرة� ،أي تك�سرهم فيذيلون لها ،وبع�ضهم يقول� :أنها من (الت ّ
ّباك)
وهو االزدحام ،وفرق بع�ضهم بني (مكة) و(بكة) فقال �إن مكة هي البلد
وبكة هو البيت.

�سني وجيم يف القر�آن الكرمي
�س  :ﱫﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﱪ ( البقرة )30 :من املق�صودة
يف هذه الآية؟.
جـ� :آدم  -عليه ال�سالم  -وزوجه حواء.
�س  :ﱫ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱪ (التحرمي )3 :من
املق�صودة يف هذه الآية؟.
جـ� :أم امل�ؤمنني حف�صة  -ر�ضي اهلل عنها . -
�س  :ﱫ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ (عب�س) من املق�صود به؟.
جـ  :عبداهلل بن �أم مكتوم  -ر�ضي اهلل عنه . -
�س :ﱫﯕﯖﯗ ﱪ (التوبة )40 :من املق�صود يف الآية؟.
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به؟.

جـ� :أبو بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل عنه . -
�س  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ (مرمي )77 :من املق�صود
جـ :العا�ص بن وائل.

اللون الأخ�ضر يف القر�آن الكرمي
ورد ذكر اللون الأخ�ضر يف القر�آن الكرمي يف ثمانية موا�ضع ،هي:
 -1ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ (الأن�ع��ام:
.)99
ﱫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

-2
ﯙ ﱪ (ي�س.)80 :
 -3ﱫ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ (يو�سف.)43 :
 -4ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﱪ (يو�سف.)46 :
 -5ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﱪ (الرحمن:
.)76
 -6ﱫ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﱪ(الإن�سان.)21 :
 -7ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱪ (الكهف.)31 :
 -8ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱪ (احلج.)63 :
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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�أ�ساليب القر�آن
الأ�ساليب املتبعة يف القر�آن الكرمي �أربعة ،هي:
� -1إخراج املعاين الذهنية يف �صورة ح�سية تر�سم يف املخيلة حية
متحركة.
 -2ت�صوير احلاالت النف�سية واملعنوية يف �صورة ح�سية متخيلة.
 -3عر�ض الق�ضايا املنطقية واجلدلية يف �أ�سلوب �ضرب الأمثال،
وذلك يف معر�ض اال�ستدالل على عظمة اخلالق وقدرته.
� -4إعطاء احلركة ملا من �ش�أنه ال�سكون وخلع احلياة على املواد
اجلامدة والظواهر الطبيعية واالنفعاالت الوجدانية؛ فت�صبح ك�أنها
�أ�شخا�ص بارزة لها عواطفها وخلجاتها الإن�سانية.

الأمثال املر�سلة يف القر�آن
الأمثال املر�سلة املذكورة يف القر�آن الكرمي كثرية نذكر منها الآتي:
 -1ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﱪ(البقرة.)249 :
 -2ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱪ (الإ�سراء.)84 :
 -3ﱫ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﱪ (الأنعام.)67 :
 -4ﱫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﱪ (يو�سف.)41 :
 -5ﱫ ﯸﯹﯺ ﱪ (يو�سف.)51 :
 -6ﱫ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﱪ (امل�ؤمنون.)53 :
30
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 -7ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ (احلج.)73 :
 -8ﱫ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﱪ (فاطر.)43 :
 -9ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ (ال�صافات.)61 :
 -10ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱪ (النجم.)58 :
 -11ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ (الرحمن.)60 :
 -12ﱫ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﱪ (احل�شر.)14 :
 -13ﱫ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﱪ (املدثر.)38 :

�أنواع الأمثال يف القر�آن الكرمي
وردت الأمثال يف القر�آن الكرمي على ثالثة �أنواع هي:
 -1الأمثال امل�صرحة وهي ما �صرح فيها بلفظ املثل كقوله تعاىل

ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﱪ

:
(اجلمعة.)5 :
 -2الأمثال الكامنة وهي التي مل ي�صرح التمثيل كقوله تعاىل:

ﱫﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﱪ

(الفرقان.)67 :
 -3الأمثال املر�سلة :وهي التي مل ي�صرح فيها بلفظ التمثيل كقولـه
تعاىل :ﱫ ﰘ ﰙ ﰚ ﱪ (ه��ود ،)81 :وقوله :ﱫ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﱪ(الأنعام ،)67 :وقوله :ﱫ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﱪ (فاطر.)43 :
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لفظ الأمثال يف القر�آن الكرمي
ورد لفظ الأمثال يف القر�آن الكرمي يف �إحدى ع�شرة �آية وهي:
 -1ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱪ (الرعد.)17 :
 -2ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ
(�إبراهيم.)25 :
 -3ﱫ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱪ
(�إبراهيم.)45 :
 -4ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﱪ (النحل.)74 :
 -5ﱫ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﱪ (الإ�سراء.)48 :
 -6ﱫﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﱪ (النور.)35 :
 -7ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ(الفرقان.)9 :
 -8ﱫ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﱪ (الفرقان.)39 :
ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

-9
ﮬ ﱪ(العنكبوت.)43 :

 -10ﱫ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﱪ (الواقعة.)23 :
 -11ﱫﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﱪ (احل�شر:
.)21
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فوائد �ضرب الأمثال يف القر�آن
ل�ضرب الأمثال يف القر�آن الكرمي �آثار وفوائد عظيمة منها:
 -1تقريب الفكرة �إىل الذهن بتحويلها من معنى ذهني جمرد �إىل
�صورة ح�سية م�شاهدة.
 -2الرتغيب يف الف�ضائل و�أعمال اخلري.
 -3التنفري من الرذائل وقبائح الأعمال.
� -4إبراز الفكرة عن طريق مقارنتها ب�ضدها بهدف جتلية الأفكار
وتو�ضيحها يف ذهن املتلقي.
 -5امتداح �أهل ال�صالح وذم �أهل الف�ساد.
� -6إي�ضاح املعاين وتقرير فحواها.

معلومات عددية يف القر�آن الكرمي
 عدد �آيات القر�آن الكرمي هي� )6236( :آية. عدد حروف القر�آن الكرمي هي )323671( :حر ًفا. �أطول �سورة يف كتاب اهلل الكرمي هي �سورة البقرة وعدد �آياتها(� )286آية.
 �أق�صر �سورة يف القر�آن الكرمي هي� :سورة الكوثر وعدد �آياتهاثالث �آيات.
 عدد �سور القر�آن الكرمي هو� )114( :سورة منها (� )86سورةاللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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مكية و( )28مدنية.
 �أول �شيء نزل يف القر�آن الكرمي هو :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﱪ (العلق.)1 :
 �آخر �شيء نزل من القر�آن الكرمي هو :ﱫ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﱪ (البقرة.)281 :
 �أول �سورة نزلت يف القر�آن الكرمي هي� :سورة املدثر. ال�سور التي تبد�أ كل منها بـ(�آ ّمل) �ست �سور هي( :البقرة ،و�آلعمران ،والعنكبوت ،والروم ،ولقمان ،وال�سجدة).
 ال�سور التي تبد�أ بـ(حم) �سبع �سور هي( :غافر ،وف�صلت،وال�شورى ،والزخرف ،والدخان ،واجلاثية ،والأحقاف).
� -أعظم �آية يف القر�آن الكرمي هي �آية الكر�سي.

جمع القر�آن الكرمي وترتيبه
�أول من �أم��ر بجمع ال�ق��ر�آن الكرمي وترتيبه هو �سيدنا أ�ب��و بكر
ال�صديق  -ر�ضي اهلل عنه  -وذلك �إثر حروب الردة؛ لأن بع�ض حفظة
وجمعت الرقاع
القر�آن من ال�صحابة ا�ست�شهدوا يف تلك احل��روب ُ ،
وحفظت عند ال�سيدة حف�صة زوجة الر�سول ﷺ  ...ثم َّمت جمع القر�آن
الكرمي يف عهد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه  .ولذلك �سمي م�صحف
عثمان  .و�سيدنا عثمان �أمر بكتابة الن�سخ متطابقة للن�سخة املوجودة
عند ال�سيدة حف�صة و�أحرق بقية الرقاع .
34
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الق�ص�ص يف القر�آن الكرمي
للق�ص�ص يف القر�آن الكرمي فوائد عظيمة ،و�أ�سرار بليغة منها:
� -1إي�ضاح �أ�س�س الدعوة �إىل اهلل.
 -2بيان �أ�صول ال�شرائع التي بعث بها كل نبي.
 -3تثبيت قلب النبي ﷺ.
 -4ت�صديق الأنبياء ال�سابقني و�إحياء ذكراهم.
� -5إظهار �صدق حممد ﷺ.
 -6مقارعة �أهل الكتاب باحلجة فيما كتموه من البيان والهدى.

من �أ�سرار القر�آن
ما ال�سبب يف عدم تكرار ق�صة �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم دون
غريها من الق�ص�ص؟.
يرجع ال�سبب يف عدم تكرار ق�صة �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم دون
غريها من الق�ص�ص يف القر�آن �إىل عدة �أمور هي:
�-1أراد القر�آن �أن يجعل من هذه الق�صة م�ستقلة بنف�سها ملا فيها
من العواقب الوخيمة لكل من يحيد عن احلب والإخال�ص ويكون جمبولاً
على الغرية وال�شر.
-2ما فيها من ت�شبيب الن�سوة ب�سيدنا يو�سف عليه ال�سالم وت�ضمن
الأخبار عن حال املر�أة ون�سوة افتنت ب�أبدع النا�س جمالاً  ،و�أرفعهم مثالاً ،
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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و�أرفعهم ن�س ًبا فنا�سب عدم تكرارها ملا فيها من الإغ�ضاء وال�سرت عن
ذلك.
�-3أنها اخت�صت بح�صول الفرج بعد ال�شدة بخالف غريها من
الق�ص�ص ف�إن م�آلها �إىل الوبال.
واحدا
-4ك��رر اهلل ق�ص�ص الأنبياء و�ساق ق�صة يو�سف م�سا ًقا ً
�إ�شارة �إىل عجز العرب ،حيث كان النبي ﷺ قال لهم� :إن كان من تلقاء
نف�سي فافعلوا يف ق�صة يو�سف ما فعلت يف �سائر الق�ص�ص.

م�سميات القر�آن الكرمي
وردت عدة م�سميات للقر�آن الكرمي يف �آياته وهي:
1
4
7
10
13
16
19
22
25
36

الكتاب
القر�آن
مبني
بالغ
ب�صائر
كالم اهلل
النور
الهدى
الرحمة

3
 2املبارك
� 5أح�سن احلديث 6
9
 8التنزيل
12
 11الوحي
15
 14الثاين
18
 17عربي
21
 20القول
24
 23العلم
27
 26احلق

جميد
كلمات
حديث
نور
هدى
املف�صل
كتاب
نذير
نزل
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28
31
34
37
40
43

الفرقان
ال�شفاء
املوعظة
الذكر
الكرمي
احلكمة

29
32
35
38
41
44

30
33
36
39
42

الهادي
عجب
تذكرة
مت�شابه
مت�شابه
ال�صدق

روح
بيان
ذكرى
بينات
منزل

�إذا يف القر�آن
ا�ستفتح اهلل تعاىل بال�شرط (�إذا) �سبع �سو ٍر من القر�آن الكرمي
وهي - :الواقعة - .املنافقون - .التكوير - .االنفطار.
 االن�شقاق - .الزلزلة - .الن�صر.اجلمادات يف القر�آن الكرمي
ورد يف القر�آن الكرمي ذكر لعدد من اجلمادات وهي:
1
4
7
10
13

الزجاجة
الري�ش
زبر احلديد
الزرابي
النمارق

2
5
8
11
14

التابوت
التنور
الرثى
اجلب
الأجداث

3
6
9
12
15

ال�صخرة
ال�صرح
ال�صل�صال
الع�صا
ال�صحاف
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16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
51
52
53
54
55
56

38

18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48

 17اجلدار
الأزالم
 20اجلفان
�آنية
ال�سفينة
بئر
َ 23
 26ال�سكني
�أباريق
البقعة
 29ال�سل�سلة
احلديد
 32امل�صباح
 35القلم
القنطار
 38القمي�ص
الإبريق
القوارير
 41ال�صوامع
 44الطني
الأقفال
القرطا�س
 47ال�سجل
 50ال�سوط
ال�سرر
جبل بلفظ الإفراد و (جبال بلفظ اجلمع)
الكنز بالإفراد (كنز) وباجلمع كنوز
الوعاء باجلمع والإفراد
َ
احل َج َر (بالإفراد)
احلجارة (باجلمع)
باب بلفظ الإفراد (و�أبواب بلفظ اجلمع)

الأكواب
الك�أ�س
الألواح
التماثيل
املائدة
الينبوع
القو�س
املفاتيح
الفر�ش
القدور
الأبواب
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�أيام ذكرت يف القر�آن الكرمي
ورد يف القر�آن الكرمي ذكر العديد من الأيام منها:
1
3
5
7
9
11

يوم التناد.
يوم احل�سرة.
يوم الف�صل.
يوم اجلمع.
يوم اخلروج.
يوم التغابن.

2
4
6
8
10
12

يوم ع�صيب.
يوم حميط.
يوم م�شهود.
يوم عظيم.
يوم تطوى ال�سماء.
يوم يع�ض الظامل.

 13يوم ذي م�سغبة.

 14يوم البعث.

 15يوم تبلى ال�سرائر.

 16يوم �سبتهم.

 17اليوم املوعود.

 18يوم ينفخ يف ال�صور.

 19يوم ال ينفع ُ
مال وال بنون 20 .يوم ح�صاده.
 21يوم الظعن.

 22يوم كبري.

 23يوم الإقامة.

 24يوم عا�صف.

 25يوم الزينة.

 26يوم ولد.

 27يوم الظلة.

 28يوم ميوت.

 29يوم الفرقان.

 30يوم �أبعث ح ًيا.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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 32يوم ُح َن ٍني.

 31يوم احلج الأكرب.

الألوان يف القر�آن الكرمي
ورد يف القر�آن الكرمي �ستة �ألوان وهي:
 الأبي�ض - .الأ�سود - .الأحمر. -الأ�صفر - .الأخ�ضر - .الأزرق.

الألوان والو�صف
ذكرت الألوان يف القر�آن الكرمي لو�صف �سبعة �أ�شياء وهي:
 -1لو�صف الأر�ض -2 .لو�صف ال�صخور.
 -3لو�صف النبات -4 .لو�صف الأوراق.
 -5لو�صف الثمار -6 .لو�صف لون الإن�سان.
 -7لو�صف �ألوان الع�سل.

�أماكن ذكرت يف القر�آن الكرمي
هناك العديد من الأماكن التي ذكرت يف القر�آن الكرمي وهي:

40

		
 -مكة.

 -بكة (وهو ا�سم �آخر ملكة)

		
 -يرثب.

 -املدينة.
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 -بدر.

ُ -حنني.

 -الأيكة.

احلج ْر.
ِ -

 -الأحقاف.

 -الرقيم.

 -الر ْبوة.

 -الطور.

اجلودي.
ِ

 -الكهف.

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

 -الذهب.

 -الياقوت.

 -الل�ؤل�ؤ		.

 -احلديد.

 -النحا�س.

ثـمان �آيات
عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -أنه قال :ثمان �آيات نزلت يف
�سورة الن�ساء خري لهذه الأمة مما طلعت عليه ال�شم�س:
 -1ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ (الن�ساء.)26 :
-2

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱪ (الن�ساء.)27 :
ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱪ

-3
(الن�ساء.)28 :
-4

ﱫﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﱪ (الن�ساء.)31 :
-5

ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﱪ (الن�ساء.)40 :
 -6ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﱪ (الن�ساء.)110 :
 -7ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﱪ (الن�ساء.)48 :
-8

ﱫﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱪ (الن�ساء.)152 :

قالوا عن القر�آن
قال د .موري�س بوكاي (الطبيب والعامل الفرن�سي املعروف):
"لقد قمت �أولاً بدرا�سة القر�آن الكرمي ،وذل��ك دون �أي فكر
م�سبق ،ومبو�ضوعية تامة ،باح ًثا عن درجة اتفاق ن�ص القر�آن ومعطيات
42
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العلم احلديث ،وكنت �أعرف -قبل هذه الدرا�سة عن طريق الرتجمات
أنواعا كثرية من الظواهر الطبيعية ،ولكن معرفتي
 �أن القر�آن يذكر � ًكانت وجيزة ،وبف�ضل الدرا�سة الواعية للن�ص العربي ا�ستطعت �أن �أحقق
قائمة �أدركت بعد االنتهاء منها �أن القر�آن ال يحتوي على �أية مقولة قابلة
للنقد من وجهة نظر العلم يف الع�صر احلديث .وبنف�س املو�ضوعية قمت
بنف�س الفح�ص على العهد القدمي والأناجيل� .أما بالن�سبة للعهد القدمي
فلم تكن هناك حاجة للذهاب �إىل �أبعد من الكتاب الأول� ،أي �سفر
التكوين ،فقد وجدت مقوالت ال ميكن التوفيق بينها وبني �أكرث معطيات
العلم ً
ر�سوخا يف ع�صرنا.
و�أما بالن�سبة للأناجيل ...ف�إننا جند ن�ص �إجنيل متى يناق�ض
ب�شكل جلي �إجنيل لوقا ،و�أن هذا الأخري يقدم لنا �صراحة �أم ًرا ال يتفق
مع املعارف احلديثة اخلا�صة بقدم الإن�سان على الأر�ض.
لقد �أث��ارت اجلوانب العلمية التي يخت�ص بها القر�آن ده�شتي
العميقة يف البداية ،فلم �أكن اعتقد قط ب�إمكان اكت�شاف عدد كبري
على ه��ذا احل��د من ال��دع��اوي اخلا�صة مبو�ضوعات �شديدة التنوع
متاما للمعارف العلمية احلديثة ،ذلك يف ن�ص كتب منذ
ومطابقته ً
�أكرث من ثالثة ع�شر قر ًنا .يف البداية مل يكن يل �أي �إميان بالإ�سالم،
وقد طرقت درا�سة هذه الن�صو�ص بروح متحررة من كل حكم م�سبق
ومبو�ضوعية تامة ..تناولت القر�آن منتب ًها ب�شكل خا�ص �إىل الو�صف
الذي يعطيه عن ح�شد كبري من الظواهر الطبيعية .لقد �أذهلتني دقة
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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بع�ض التفا�صيل اخلا�صة بالظواهر ،وهي تفا�صيل ال ميكن �أن تدرك
�إال يف الن�ص الأ�صلي� .أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي منلكها اليوم
عن نف�س هذه الظاهرات ،والتي مل يكن ممكنا لأي �إن�سان يف ع�صر
حممد ﷺ �أن يكون عنها �أدنى فكرة.
كيف ميكن لإن�سان  -كان يف بداية �أمره �أم ًيا � -أن ي�صرح بحقائق
ذات طابع علمي مل يكن يف مقدور �أي �إن�سان يف ذلك الع�صر �أن يكونها،
وذلك دون �أن يكت�شف ت�صريحه عن �أقل خط أ� من هذه الوجهة؟"

معاين كلمات �سورة الفاحتة
تف�سريها
الكلمة
الآية
مربيهم ومالكهم ومدبر �أمورهم
 2رب العاملني
يوم اجلزاء� ,أو احل�ساب
 4يوم الدين
اهدنا ال�صراط وفقنا للثبات على الطريق الوا�ضح الذي
6
ال اعوجاج فيه وهو الإ�سالم
امل�ستقيم
 7املغ�ضوب عليهم اليهود
 8ال�ضالني
الن�صارى ،وكذا �أ�شباههم يف ال�ضالل
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معاين كلمات �سورة النب�أ
الآية
1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22

الكلمة
عم
عن النب�أ العظيم
كال
الأر�ض مها ًدا
اجلبال �أوتاد
أزواجا
خلقناكم � ً
نومكم �سبا ًتا
لبا�سا
الليل ً
النهار معا�شا
�سب ًعا �شدا ًدا
وهاجا
�سراجا ً
ً
املع�صرات
جنات �ألفا ًفا
أفواجا
فت�أتون � ً
فكانت �أبوا ًبا
فكانت �سرا ًبا
كانت مر�صا ًدا
للطاغني م�آ ًبا

تف�سريها
عن �أي �شيء عظيم ال�ش�أن؟
عن القر�آن �أو البعث
ردع وزجر عن االختالف فيه
ً
فرا�شا موط�أ لال�ستقرار عليها
كالأوتاد للأر�ض لئال متيد
�أ�صنا ًفا ذكو ًرا و�إنا ًثا للتنا�سل
قط ًعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم
�سات ًرا لكم بظلمته كاللبا�س
حت�صلون فيه ما تعي�شون به
�سموات قويات حمكمات
م�صباحا من ًريا وقا ًدا (ال�شم�س)
ً
ال�سحائب التي حان لها �أن متطر
من�ص ًبا بكرثة مع التتابع
أمما �أو جماعات خمتلفة الأحوال
� ً
�صارت ذات �أبواب وطرق
كال�سراب الذي ال حقيقة له
مو�ضع تر�صد وترقب للكافرين
مرج ًعا وم�أوى لهم
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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الكلمة
الآية
� 23أحقا ًبا
 24برد
 25حمي ًما
 25غ�سا ًقا
 26جزا ًء وفا ًقا
 28كذا ًبا
� 29أح�صيناه كتا ًبا
 31مفا ًزا
 33كواعب
� 33أترا ًبا
 34ك� ًأ�سا دها ًقا
 35لغ ًوا
 35كذا ًبا
 36عطا ًء ح�سا ًبا
 37خطا ًبا
 38الروح
 39م�آ ًبا
 40كنت ترا ًبا
46

تف�سريها
دهو ًرا متتابعة ال نهاية لها
روحا من حر النار
ً
نوما �أو ً
ما ًء بال ًغا نهاية احلرارة
�صديدا ي�سيل من جلودهم
ً
جزيناهم جزا ًء مواف ًقا لأعمالهم
�شديدا
تكذي ًبا ً
حفظناه و�ضبطناه مكتو ًبا
فو ًزا وظف ًرا بكل حمبوب
فتيات ناهدات (ن�ساء اجلنة)
م�ستويات يف ال�سن
مرتعة مليئة من خمر اجلنة
قبيحا
ً
كالما غري معتد به� ،أو ً
تكذي ًبا
�إح�سا ًنا كاف ًيا �أو كث ًريا
�إال ب�إذنه
جربيل  -عليه ال�سالم
مرج ًعا بالإميان والطاعة
يف هذا اليوم فال �أعذب
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معاين كلمات �سورة النازعات
الآية

الكلمة

1

والنازعات

1
2
3

غر ًقا
والنا�شطات ً
ن�شطا
�سبحا
وال�سابحات ً

4

فال�سابقات �سبقا

5

فاملدبرات �أم ًرا

6

يوم ترجف الراجفة

7
8
9
10
11
12
13
14

تتبعها الرادفة
واجفة
�أب�صارها خا�شعة
يف احلافرة
عظاما نخرة
كنا ً
كرة خا�سرة
زجرة واحدة
هم بال�ساهرة

تف�سريها
(�أق�سم) باملالئكة تنزع �أرواح الكفار
من �أقا�صي �أج�سامهم
�شديدا م�ؤملًا بالغ الغاية
نزعا ً
ً
املالئكة ت�سل �أرواح امل�ؤمنني برفق
املالئكة تنزع م�سرعة ملا �أمرت به
املالئكة ت�سبق بالأرواح �إىل م�ستقرها
نا ًرا �أو جنة
املالئكة تنزل بالتدبري امل�أمور به
لتبعثن (جواب الق�سم) يوم ت�ضطرب
الأج� ��رام بال�صيحة الهائلة(نفخة
املوت)
نفخة البعث التي تردف الأوىل
م�ضطربة �أو خائفة وجلة
ذليلة منك�سرة من الفزع
�إىل احلالة الأوىل (احلياة)
بالية متفتتة
رجعة غابته
�صيحة واحدة (نفخة البعث)
هم �أحياء على وجه الأر�ض
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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الآية
16
17
18
20
22
23
25
28
28
29
29
30
31
32
34
36
39
42
48

الكلمة
طوى
طغى
تزكى
الآية الكربى
ي�سعى
فح�شر
نكال
رفع �سمكها
ف�سواها
�أغط�ش ليلها
�أخرج �ضحاها
دحاها
مرعاها
اجلبال �أر�ساها
الطامة الكربى
برزت اجلحيم
هي امل�أوى
�أيان مر�ساها

تف�سريها
ا�سم الوادي املقد�س
عتا وجترب وكفر باهلل تعاىل
تطهر من الكفر والع�صيان
معجزة الع�صا واليد البي�ضاء
يجد يف الإف�ساد واملعار�ضة
جمع ال�سحرة �أو اجلند
عقوبة� .أو بعقوبة..
جعل ثخنها مرتف ًعا جهة العلو
فجعلها م�ستوية اخللق بال عيب
�أظلمه
�أبرز نهارها امل�ضيء بال�شم�س
ب�سطها و�أو�سعها ل�سكني �أهلها
�أقوات النا�س والدواب
�أنبتها يف الأر�ض؛ كالأوتاد
الداهية العظمى (القيامة)
�أظهرت �إظها ًرا بي ًنا
هي املرجع واملقام له ال غريها
متى يقيمها اهلل ويثبتها؟

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

معاين كلمات �سورة عب�س
الآية
1
1
3
4
6
8
10
11
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22

الكلمة
عب�س
توىل
لعله يزكى
يذكر
له ت�صدى
جاءك ي�سعى
عنه تلهى
كال
�إنها تذكرة
يف �صحف
مرفوعة
ب�أيدي �سفرة
بررة
قتل الإن�سان
فقدره
ال�سبيل ي�سره
ف�أقربه
�أن�شره

التف�سري
قطب وجهه ال�شريف ﷺ
�أعر�ض بوجهه ال�شريف ﷺ
يتطهر بتعليمات من دن�س اجلهل
يتعظ
تتعر�ض له بالإقبال عليه
م�سرعا ليتعلم
و�صل �إليك
ً
تتلهى – تت�شاغل وتعر�ض
ح ًقا �أو �إر�شاد بليغ لرتك املعاودة
�إن �آيات القر�آن موعظة وتذكري
منت�سخة يف اللوح املحفوظ
رفيعة القدر واملنزلة عنده تعاىل
مالئكة ين�سخونها من اللوح املحفوظ
مطيعون له تعاىل �أو �صادقون
لعن الكافر� ،أو عذب
�أطوارا �أو هي�أه ملا ي�صلح له
�سهل له طريقي الهدى وال�ضالل
�أمر بدفنه يف قرب تكرمه له
�أحياه بعد موته
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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الكلمة
الآية
 23ملا يق�ض ما �أمر
� 26شققنا الأر�ض
 28ق�ض ًبا
 30حدائق غل ًبا
� 31أ ًبا
33

جاءت ال�صاخة

38
40
41

م�سفرة
غربة
ترهقها قرتة

التف�سري
مل يفعل ما �أمره اهلل به ،بل ق�صر
بالنبات �أو باحلرث
عل ًفا رط ًبا للدواب كالرب�سيم
عظاما متكاثفة الأ�شجار
ب�ساتني ً
ك أً
ل وع�ش ًبا� .أو هو التنب خا�صة
ال�صيحة ت�صم الآذان ل�شدتها (النفخة
الثانية)
م�شرقة م�ضيئة (وجوه امل�ؤمنني)
غبار وكدورة (وجوه الكافرين)
تغ�شاها ظلمة و�سواد

معاين كلمات �سورة التكوير
الكلمة
الآية
 1ال�شم�س كورت
 2النجوم انكدرت
 3اجلبال �سريت
 4الع�شار عطلت
 5الوحو�ش ح�شرت
 6البحار �سجرت
50

تف�سريها
�أزيل �ضيا�ؤها �أو لفت وطويت
ت�ساقطت وتهاوت
�أزيلت عن موا�ضعها
النوق احلوامل �أهملت بال راع
جمعت من كل �صوب
�أوقدت ف�صارت نا ًرا ت�ضطرم
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تف�سريها
الكلمة
الآية
قرنت كل نف�س ب�شكلها
 7النفو�س زوجت
البنت التي تدفن حية
 8املوءودة
�صحف الأعمال فرقت بني �أ�صحابها
 10ال�صحف ن�شرت
قلعت كما يقلع ال�سقف
 11ال�سماء ك�شطت
�أوقدت و�أ�ضرمت للكفار
 12اجلحيم �سعرت
قربت و�أدنيت من املتقني
 13اجلنة ازلفت
ع� �ل� �م ��ت ن� �ف� �� ��س م��ا ما عملت من خري �أو �شر (ج��واب
14
�إذا)
�أح�ضرت
(�أق�سم) و"ال" مزيدة
 15فال �أق�سم
ب��ال�ك��واك��ب ال���س�ي��ارة تخن�س ن�ه��ا ًرا
 15باخلن�س
وتختفي عن الب�صر وهي فوق
الأفق ,وتظهر ليلاً  ،ثم تكن�س وت�سترت
 16اجلوار الكن�س
يف مغيبها حتت الأفق
 17والليل �إذا ع�سع�س �أقبل ظالمه� ,أو �أدبر
18

وال�صبح �إذا تنف�س

�أقبل �أو �أ�ضاء وتبلج

19

�إنه لقول ر�سول

جربيل عن اهلل (جواب الق�سم)

20

مكني

ذي مكانة رفيعة و�شرف
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الآية

الكلمة

23

ر�آه

24

الغيب

24

ب�ضنني

تف�سريها
ر�أى ال��ر� �س��ول ج�بري��ل ب���ص��ورت��ه
اخللقية
الوحي وخرب ال�سماء
ببخيل فيق�صر يف تبليغه

معاين كلمات �سورة االنفطار
الكلمة
الآية
ال�سماء
1
انفطرت
الكواكب
2
انترثت
 3البحار فجرت
 4القبور بعرثت
 6ما غ ّرك بربك
 7ف�سواك
 7فعدلك
 9تكذبون بالدين
 13الأبرار
 15ي�صلونها
52

تف�سريها
ان�شقت عند قيام ال�ساعة
ت�ساقطت متفرقة
واحدا
�شققت جوانبها ف�صارت بح ًرا ً
قلب ترابها .و�أخرج موتاها
ما خدعك وجر�أك على ع�صيانه
جعل �أع�ضاءك �سوية �سليمة
جعلك معتدلاً متنا�سب اخللق
بالبعث واجلزاء �أو بالإ�سالم
الذين بروا و�صدقوا يف �إميانهم
يدخلونها� ،أو يقا�سون حرها
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معاين كلمات �سورة املطففني
الكلمة

الآية
 1ويل
 1للمطففني
 2اكتالوا

تف�سريها
عذاب وهالك �أو واد يف جهنم
املنق�صني يف الكيل �أو الوزن
ا�شرتوا بالكيل ،ومثله الوزن

3

كالوهم

�أعطوا غريهم بالكيل

3

وزنوهم

�أعطوا غريهم بالوزن

3

يخ�سرون

ينق�صون الكيل والوزن

6

لرب العاملني

لأمره وحكمه

7

كتاب الفجار

ما يكتب من �أعمالهم

7

لفي �سجني

ملثبت يف ديوان ال�شر

9

كتاب مرقوم

بني الكتابة �أو معلم بعالمة

12

معتد

فاجر متجاوز عن نهج احلق

13

�أ�ساطري الأولني

�أباطيلهم امل�سطرة يف كتبهم

14

كال

ردع وزجر عن قولهم الباطل

14

ران على قلوبهم

غلب وغطى عليها �أو طبع عليها
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الآية

54

تف�سريها

الكلمة

16

ل�صالون اجلحيم

ملقا�سو ح َّرها
لداخلوها �أو ُ

18

كتاب الأبرار

ما يكتب من �أعمالهم

18

لفي عليني

ملثبت يف ديوان اخلري

23

الأرائك

الأ�س ّرة يف احلجال

24

ن�ضرة النعيم

بهجته ورونقه وبهاءه

25

رحيق

�أجود اخلمر و�أ�صفاه

25

خمتوم

�إنا�ؤه حتى يفكه الأبرار

26

ختامه م�سك

ختام �إنائه امل�سك بدل الطني

26

فليتناف�س

فليت�سارع� .أو فلي�ستبق

27

مزاجه

ما ميزج به ويخلط

27

ت�سنيم

عني عالية �شرابها �أ�شرف �شراب

28

ي�شرب بها

ي�شرب بها

30

يتغامزون

ي�شريون �إليهم بالأعني ا�ستهزاء

31

فكهني

متلذذين با�ستخفافهم بامل�ؤمنني
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الآية
36

الكلمة
ثوب الكفار

تف�سريها
جوزوا ب�سخريتهم بامل�ؤمنني
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ُ�سور افتتحت بالأمر
• �سبع �سور افتتحت بالأمر يف كتاب اهلل  -عز وجل : -
� )1سورة اجلن :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱪ.
� )2سورة الأعلى :ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ.
� )3سورة العلق :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱪ.
� )4سورة الكافرون :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ.
� )5سورة الإخال�ص :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱪ.
� )6سورة الفلق :ﱫ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱪ.
� )7سورة النا�س :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱪ.
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�آيـــة وبـيــــان

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم علي ر�سول اهلل ،وعلى �آله و�صحبه ومن
وااله� ..أما بعد (::)1
فهذا القر�آن يهدي للتي هي �أق��وم؛ �إنه الكتاب الذي ال ي�أتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه ..تنزيل من حكيم حميد� ،إنه معجزة ر�سولنا ﷺ
الكربى اخلالدة على مر الدهر� ،إنه الهدى والرحمة والنور وال�شفاء ملا يف
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ال�صدور� ،إنه الكتاب املبارك املجيد� ،إنه الكتاب الذي ال ريب فيه وال اختالف
وال تناق�ض� ،إنه الكتاب الذي �أُحكمت �آياته ثم ف�صلت من لدن حكيم خبري،
�إنه الكتاب الذي هيمن على كل الكتب ،ون�سخ ما قبله من ال�شرائع� ،إنه الكتاب
الذي نَّ
بي ما �أخفاه �أهل الكتاب ،و�أظهر ما كتمه �أهل الزور ،وهدم ما �شيده
امل�شركون ،ودفع ما زخرفه املبطلون� ،إنه حجة اهلل على خلقه ،فيه خرب ما
قبلنا ،ونب أ� ما بعدنا وحكم ما بني �أيدينا ،هو اجلد لي�س بالهزلٌ ،
حق ال باطل
ٌ
و�صدق ال كذب يعرتيه ،ما كان حدي ًثا يفرتي ،بل هو �أ�صدق احلديث
فيه،
و�أح�سن الق�ص�ص ،و�أف�ضل املواعظ ،و�أجمل الأخبار ،فيه ال�صدق يف اخلرب،
والعدل يف احلكم والبيان ال�شايف ،واجلواب الكايف� ،أني�س اجللي�س ،وربيع القلب،
ومزيل الهموم ومذهب الغموم ،وجملي الأح��زان و�صاقل الأذه��ان ،ويذهب
ال�شك والو�ساو�س ،ويغر�س اليقني ،يقوي الإمي��ان ،تالوته عبادة ،وتدبره
علم ،والعمل به جناة ،والتحاكم �إليه فوز ،واال�ست�شفاء به عافية ،ال ميل على
ك�ثرة الت��رداد ،وال ي�س�أم مع التكرار ،غ�ض ط��ري ،له ح�لاوة وعليه ط�لاوة،
يفي�ض حكمة ،وي�شع نو ًرا ،وي�سطع برها ًنا ،رفيق الغربة وطارد الوح�شة ،فيه
العو�ض من كل �أحد والعزاء من كل مفقود ،وال�سلوة من كل ذاهب ،تعمر به
الأوق��ات وترفع به الدرجات وتت�ضاعف بتالوته احل�سنات ومتحى بقراءته
ال�سيئات ،غرقت يف علومه �أفكار العلماء ،و�أفحم يف ميدان �سباقه احلكماء،
و�أذهلت روع ُة بيانه ال�شعراء و�أ�سكت بجالل خطابه العرب العرباء ،عجب منه
اجلن ،وده�ش منه الأن�س ،ورميت عند نزوله ال�شياطني ،لو خوطب به اجلبل
لت�صدع ،ول��و كلم به ال�صخر لتفجع ،ول��و �ألقي على احلديد لتقطع ،فيه
العربة والعظة ،والر�شد والن�صيحة ،والق�صة واملثل واخلرب وال�شاهد ،بيان
وبرهان ،هدي وفرقان ،رحمة و�إميان� ,شافع م�شفع ،ناطق م�صدق ختمت به
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الكتب و�صدرت به اخلطب وبنيت عليه الأحكام وقام عليه الإ�سالم ،وت�ألفت
عليه القلوب ونق�ض بنيان ال�شرك ،وهدم به �صرح الباطل ،هو �شرف الأمة
ووثيقة امللة ،ودليل الهداية و�سبيل الفالح وباب الف�ضيلة ،وحبل العز ومفتاح
ال�سعادة� ،أ�شرق بيانه فك�سفت �شمو�س البلغاء ،وقام �سوق ف�صاحته فك�سدت
�أ�سواق الأدب��اء ،نزع جلباب الباطل عن وجوه املالحدة ،وخلع رداء الزور عن
�أكتاف اجلبابرة� ،أرغم بحجته �أنوف ال�ضالل ،ودفع ب�صدق ر�ؤو�س اجلهال،
ك�شف الزيف ،ورفع احليف ،حمفوظ من الزيادة والنق�صان ،حمرو�س من
التبديل والتحريف ،مع�صوم من الزيغ والهوى ،مكتوب يف اللوح املحفوظ،
م�سطر من �صحف م�سطرة يف �صحف مكرمة ،مرفوعة ب�أيدي �سفرة كرام
بررة.
فمن �أراد ال�ف��وز وال�ن�ج��اة فعليه ب��ال�ق��ر�آن ت�لاوة وع�م�ًل؛اً ؛ لي�صل لرب
الأم��ان ،ويقيم يف اجلنان يف جوار الرحمن ﱫ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﱪ (طه.)١٢٣:
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من �أعجب �آيات القر�آن الكرمي
قال تعاىل :ﱫ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﱪ (النمل.)18 :
هذه ا آلي��ة من عجائب القر�آن الكرمي؛ وذلك لأنه ورد فيها من
معاين اللغة ما يلي:
(يا) :نادت ،و(�أيها)َ :ن ّبهت ،و(النمل) :ع ّينت( ،ادخلوا) �أمرت،
ن�صت( ،ال يحطمنكم) :ح� ّذرت�( ،سليمان) :خ�صت،
(م�ساكنكم)ّ :
(وجنوده):عمت( ،وهم ال ي�شعرون) :اعتذرت.
ف�سبحان اهلل� ..أين نحن من هذا؟!!

�شهوات احلياة الدنيا
قال تعاىل :ﱫﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ( �آل عمران:
.)14
ُج ِملت الدنيا يف عيون اخللق بلذاتها وفتنتها و�شهواتها ابتالء
وامتحا ًنا من اهلل للنا�س ف�أحبوها وع�شقوها ،كفتنة الن�ساء ،وهي �أعظم
فتنة :لكرثة الإغراء والإغواء ،وحب البنني؛ لأنهم فلذات الأكباد وباقات
الفرح والإ�سعاد ،وخزائن املال املحفوظة املقفلة؛ الرتفاع �أثمانها وغالء
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قيمتها من ذهب وف�ضة ونحوها ،وحبب �إليهم اخليول املعلمة ب�أح�سن
الألوان و�أبهج الأ�شكال ،وهي الغالية الثمينة الفريدة ،وكذلك �أحبوا الإبل
والبقر والغنم؛ لأن فيها املنظر البهي واملطعم ال�شهي واملركب الوطي،
و�أحبوا احلبوب والثمار والنبات والأ�شجار؛ الختالف طعومها وتعدد
�أذواقها وجمال منظرها وكرثة فوائدها .وهذه كلها متاع زائل وزينة
ذاهبة؛ لأن الدنيا يفنى نعيمها وي�سافر مقيمها ،ال بقاء لها وال قرار ،وال
وفاء لها وال ح�سن جوار ،وما هي �إال �شرك الردى وقرارة الأكدار� ،أيام
معدودة و�آج��ال حم��دودة ،و�أرزاق مق�سومة ،لكن النعيم املقيم والفوز
العظيم عند امللك الكرمي ،يف دار من دخلها �أمن ،ال تبلى ثيابه وال يفنى
�شبابه ،وال عدم وال �سقم وال هرم ،فال تنخدعوا بفتنة الدنيا عن ذاك
امل�صري ،وال تغرتوا بهذه ال�شهوات عن الفوز الكبري ،فخاب  -واهلل -
من قدم الفاين على الباقي ،واخل�سي�س الرخي�ص الذاهب على الثمني
الغايل.

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ق� ��ال

تعاىل:ﱫﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﱪ (�آل عمران.)110 :
�أنتم � -أيتها الأمة املحمدية � -أف�ضل الأمم عند اهلل � -سبحانه
وتعاىل  -فال توجد �أمة تف�ضلكم؛ لأنكم ت�أمرون بكل خري وتنهون عن
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كل منكر بعدما �آمنتم باهلل � -سبحانه وتعاىل  -و�صدقتم ر�سوله ﷺ

و�أما �أهل الكتاب فلو �أنهم �صدقوا مبحمد ﷺ لأ�سعدهم اهلل يف الدنيا
والآخ��رة .ولأجناهم من غ�ضبه ،ومن �أليم عقابه ،ولكن مل ي�صدق
منهم �إال القليل؛ كعبداهلل بن �سالم ،والنجا�شي ،و�أم��ا الكثري فقد
ا�ستحبوا العمى على الهدى ،وخرجوا عن طاعة اهلل ،وحاربوا �أولياءه،
ومتردوا على �شرعه.

امل�ساجد
قال تعاىل :ﱫﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ

ﰎﰏ ﰐ ﱪ (النور.)36 :
هذا النور امل�شع �شديد الإ�ضاءة هو يف م�ساجد �أمر اهلل �أن يرفع
�ش�أنها وبنا�ؤها بعمار الإميان والبنيان ويذكر فيها ا�سمه وحده بتالوة
القر�آن وال�صالة والذكر و أ�ن��واع العبادة ،ي�صلى هلل فيها يف ال�صباح
وامل�ساء ،ويكرث من ِذكره يف هذين الوقتني.

عربة وعظة
قال تعاىل:

ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱪ (غافر.)21 :
�أو مل يذهب الكفار يف الديار في�شاهدوا �آثار الفجار؟! وماذا فعل
اهلل بهم ملا كفروا به وكذبوا ر�سله؟! كان ال�سابقون من الكفار �أ�شد
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ً
بط�شا من ه�ؤالء الكفار و�أعظم قوة يف الأبدان والعتاد ،و�أبقى يف الدنيا
�آث��ا ًرا من البناء وال�صناعات ،فلم تدفع عنهم قوتهم عذاب اهلل ،بل
�أهلكم اهلل بخطاياهم من كفر و�سيئات ،ومل يكن لهم �أحد يحميهم من
عذاب اهلل ويدفعه عنهم.

�آداب قر�آنية �سامية
قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ (احلجرات.)12 :

يا �أيها امل�ؤمنون باهلل ور�سوله :اتركوا كث ًريا من الظن ال�س ِّيئ يف
عباد اهلل ال�صاحلني ،فالأ�صل يف امل�ؤمن اخلري� ،إن بع�ض الظن ال�س ِّيئ
�إثم؛ لأنه مبني على ال�شك واالحتمال وال تبحثوا عن �سقطات النا�س،
وال تفت�شوا عن عورات امل�سلمني ،وال يتكلم م�سلم يف م�سلم يف غيابه مبا
يكرهه� ،أيحب الواحد منكم �أن ي�أكل حلم �أخيه وهو ميت؟ ..فما دمتم
تكرهون ذلك فاكرهوا غيبته؛ لأن عر�ضه كلحمه ،وخافوا اهلل بفعل ما
�أمر واجتناب ما نهى عنه� ،إن اهلل يتوب على من تاب من عباده و�أناب،
ويرحم من �أطاعه وا�ستجاب.

عظمة القر�آن
قال تعاىل:

ﱫﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﱪ

(احل�شر.)21 :
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لو خاطبنا بهذا القر�آن جبلاً من اجلبال ففهم معناه ،وفقه فحواه
لأ�صبح ذليلاً خمبتًا م�شف ًقا؛ خو ًفا من اهلل ،فكيف ال يخ�شع الإن�سان عند
تالوة هذا الكتاب؟! وكيف ال يتدبر معانيه وينقاد لأحكامه ،وهو من
حلم ودم ولي�س من �صخر كاجلبل؟! وهذه �أمثال ن�سوقها للب�شر لعلهم
يفكرون يف عظمته ،ويتدبرون �آياته ،ويت�أملون معجزاته.

من بركات الأر�ض
قال تعايل :ﱫ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﱪ (امللك.)15 :
�أخرب �سبحانه �أنه جعل الأر�ض ذلولاً منقادة للوطء عليها ،وحفرها،
و�شقها ،ومل يجعلها م�ست�صعبة ممتنعة على من �أراد ذلك منها.
ً
ً
وب�ساطا ،وق��را ًرا،
وفرا�شا،
و�أخ�بر �سبحانه �أن��ه جعلها مها ًدا،
وكفا ًتا.
و�أخرب �أنه دحاها ،وطحاها ،و�أخرج منها ماءها ،ومرعاها ،وثبتها
باجلبال ،ونهج فيها الفجاج والطرق ،و أ�ج��رى منها ماءها ومرعاها،
وثبتها باجلبال ،و�أجرى فيها الأنهار والعيون ،وبارك فيها وق ّدر فيها
�أقواتها.
ومن بركتها �أن احليوانات كلها و�أرزاقها تخرج منها.
ومن بركتها �أنك تودع فيها احلب فتخرجه لك �أ�ضعاف ما كان.
ومن بركتها �أنها حتمل الأذى على ظهرها ،وتخرج لك من بطنها
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�أح�سن الأ�شياء و�أنفعها؛ فتواري منه كل قبيح ،وتخرج له كل مليح.
ومن بركتها �أنها ت�سرت قبائح العبد ،وف�ضالت بدنه ،وتواريها،
وت�ضمه ،وت�ؤويه ،وتخرج له طعامه و�شرابه؛ فهي �أحمل �شيء للأذى،
و�أع��وده بالنفع؛ فال كان من الرتاب خري منه و�أبعد من الأذى و�أقرب
�إىل اخلري.
واملق�صود� :أنه �سبحانه جعل لنا الأر���ض كاجلمل الذلول الذي
كيفما يقاد ينقاد.

من اهتدى فلنف�سه
ق � ��ال ت � �ع� ��اىل:

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﱪ (الزمر.)41 :
يبني اهلل جل وع�لا يف الآي��ة الأوىل الهدف من �إن��زال القر�آن
الكرمي ،ومهم َة الر�سول ﷺ ،فيقول تعاىل� :إنا �أنزلنا عليك �أيها الر�سول
القر�آن من �أجل هداية النا�س باحلق �إىل الطريق امل�ستقيم ,فمن اهتدى
بنور هذا القر�آن وطبق ما فيه من �أحكام وتوجيهات ف�إمنا ينفع بذلك
نف�سه؛ لأنه يظفر ب�سعادة الدارين ،ومن انحرف عن الهدى ف�إمنا ي�ضر
نف�سه ملا ينتظره من امل�صري ال�س ِّيئ يف الآخرة ,وما �أنت �أيها الر�سول
عليهم بوكيل فل�ست مكلفا بتوفيقهم �إىل الإميان ،و�إمنا �أنت مبلغ عن
اهلل تعاىل.
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النوم موتة �صغرى
ق��ال ت �ع��اىل:

ﱫ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ (الزمر.)42 :
اهلل  -جل وعال  -هو الذي يقب�ض الأنف�س باملوت حني ي�أتي �أجلها،
وهذه هي املوتة الكربى ,والأنف�س التي مل َيكتب عليها الوفاة الكربى
يقب�ضها يف منامها بالنوم ،وهذه هي املوتة ال�صغرى ,ف�إذا ق�ضى عليها
املوتة الكربى �أم�سكها عنده ومل يعدها �إىل ج�سدها� ،أما يف حال الوفاة
ال�صغرى ،وذلك بالنوم ف�إنه  -تعاىل  -يعيد الأنف�س �إىل �أج�سادها �إىل
�أن يحني �أجلها املحدد للوفاة الكربى ,و�إن يف قب�ض النف�س يف حال املوت
والنوم ،ثم يف �إعادة النف�س �إىل اجل�سم يف حال النوم وعدم �إعادتها
لعالمات وا�ضح ًة ملن تفكر واعترب ،فليتعظ امل�سلم
�إليه يف حال املوت
ٍ
يف مروره بحال الوفاة ال�صغرى كل يوم وليتزود مبا ينفعه بعد الوفاة
الكربى من الإميان والعمل ال�صالح.

الكفار يتناق�ضون مع العقل ال�سليم
قال تعاىل :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﱪ

(العنكبوت.)63 :
�أي� :أنهم يعرتفون ب�أن اهلل وحده هو الذي نزل املطر و�أحيا به
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الأر�ض ،وما داموا يعرتفون بذلك فلماذا ي�شركون معه غريه يف العبادة؟
فقل يا حممد له�ؤالء امل�شركني :احلمد هلل الذي �أظهر احلق وهدى �إليه
خلقه ,فلي�س الذي منع ه�ؤالء امل�شركني من �إفراد اهلل  -تعاىل  -بالعبادة
هو عدم ظهور احلق بل �أكرثهم ال ي�ستعملون عقولهم فيما خلقها اهلل -
جل وعال  -من �أجله ,حيث اعرتفوا بتوحيد اهلل  -تعاىل  -يف ربوبيته
وجحدوا توحيده يف �ألوهيته ,وهذا تناق�ض مع العقل ال�سليم.

�آيات عظيمة من �سورة الروم
قال تعاىل :ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﱪ (الروم.)42-40 :
يبني اهلل  -تعاىل � -أنه وحده الذي خلقكم �أيها النا�س ،ثم رزقكم
يف هذه احلياة ،ثم مييتكم �إذا انق�ضت �آجالكم فتنق�ضي حياتكم الدنيا،
ثم يحييكم مرة �أخرى للحياة الآخرة فت�صريون �إىل احل�ساب واجلزاء،
فهل من �آلهتكم الذين �أ�شركتموهم مع اهلل تعاىل من ي�ستطيع �أن يفعل
�شي ًئا من ذلك ،و�سواء كانت هذه الآلهة من اجلماد �أم من الأحياء الذين
تخ�ضعون لهم وتطيعونهم يف مع�صية اهلل جل وعال؟!
لي�س هناك من ي�ستطيع ذلك �إال اهلل  -عز وجل  -وحده فتنـزه
وتقد�س عن �شرك ه�ؤالء امل�شركني.
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وهو وحده  -جل وعال  -الذي ُيقدِّ ر الكوارث وامل�صائب يف الرب
كالقحط وانت�شار الأوب�ئ��ة ،ويف البحر كالعوا�صف املدمرة ب�سبب ما
يقرتفه الب�شر من املعا�صي لي�صيبهم بعقوبة بع�ض املخالفات التي
ارتكبوها؛ كي يتوبوا �إىل اهلل  -عز وجل  -ويرجعوا عن املخالفات؛ حتى
ت�ستقيم حياتهم.
ثم فليت�أملوا وليعدوا مب�صائر الأمم املا�ضية كيف �أخذهم اهلل -
عز وجل -بعقوبات دنيوية �أفنتهم و�أزالت وجودهم ومل يبق �إال �آثارهم
ب�سبب �شركهم باهلل  -تعاىل  -وتكذيبهم ر�سله  -عليهم ال�سالم ,-
ف�إن مل تعدوا �أيها امل�سلمون مبا ي�صيبكم من نكبات فاعتربوا مبا �أ�صاب
املكذبني من قبل من الهالك.

لقمان وابنه
قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﱪ (لقمان.)13-12:
عبدا من عباده ال�صاحلني -
يخربنا اهلل  -تعاىل � -أنه �أعطى ً
وهو لقمان – احلكمة ،وهي الفقه يف الدين و�سالمة العقل والإ�صابة يف
القول والعمل ,و�إن من مقت�ضيات هذه احلكمة �شكر اهلل  -تعاىل  -على
نعمه ,ف�إن من ي�شكر اهلل  -جل وعال  -ف�إمنا يعود نفع �شكره على نف�سه,
وذلك بالربكة يف وقته وعلمه وعمله وماله ,ومن جحد نعمة ربه عليه
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ف�إنه هو اخلا�سر؛ لأن اهلل -عز وجل  -غني عن �شكره غري حمتاج �إليه,
حممود من خلقه الذين يعرفون عظمته وجالله.
واذك��ر � -أيها الر�سول  -ن�صيحة لقمان البنه حني قال له وهو
يعظه :يا بني ال ت�شرك باهلل ،فبد�أ بنهيه عن ال�شرك؛ لأنه �أعظم الذنوب،
وو�ص َف ال�شرك ب�أنه ظلم عظيم؛ لأن حقيقة الظلم هو �صرف احلق عن
َ
�أهله ،واحلق يف العبادة هلل  -تعاىل – وحده؛ لأنه هو اخلالق وحده,
ف�ص ْرف العبادة عنه �إىل غريه و�ض ٌع للحق يف غري مو�ضعه ،واحلقيقة �أن
امل�شرك قد ظلم نف�سه ظل ًما عظي ًما يف الدنيا والآخرة ،ف�أما يف الدنيا
فلأنه حرمها من ال�سعادة الروحية التي ي�شعر بها املوحدون يف عبادتهم
هلل – تعاىل  ،-و�أما يف الآخرة فلأنه اختار لنف�سه الطريق امل�ؤدي �إىل
ال�شقاء الدائم ،وحرمها من النعيم الدائم.

وجوب بر الوالدين
ق��ال ت �ع��اىل:

ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﱪ (لقمان.)14:
يف هاتني الآيتني بيان عظم حق الوالدين وما ينبغي عمله يف �أداء
حقوقهما ،فاهلل  -تعاىل  -ي�أمر الولد برب والديه والإح�سان �إليهما،
ويبني �شي ًئا من معاناة الأم يف حمل ولدها و�إر�ضاعه؛ ليكون ذلك �أدعى
�إىل تذكر حقها على �أوالدها ،فهي يف يف �أثناء حملها تنتقل من �ضعف
�إىل �ضعف لت�أثري احلمل عليها ,ثم تعاين ال�ضعف وامل�شقة يف �أثناء
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�إر�ضاعها ملدة عامني ،وبعد هذا التذكري ب�شيء من معاناة الوالدين جتاه
�أوالدهما يذكر اهلل  -تعاىل  -الو�صية التي و�صى بها الولد بوالديه،
حيث �أمره ب�شكر والديه و�ش َّرفهما بقرن �شكرهما مع �شكره  -جل وعال
ُ ،و�شكرهما يكون بالقول والعمل ،وذلك مبخاطبتهما بالرفق واللني
والقيام بربهما والإح�سان �إليهما وعدم �إيذائهما ب�أي نوع من الأذى..
ثم يبني تعاىل �أن املرجع �إليه يف الآخ��رة ،فيكافئ املح�سن �إىل والديه
ويعاقب امل�سيء �إليهما.
ثم يبني تعاىل �أن طاعتهما مرتتبة على طاعته  -جل وعال  -ف�إذا
كانا �أو �أحدهما على ال�ضالل و�أرادا حمل �أوالدهما على ذلك فال جتوز
طاعتهما ،مع لزوم البقاء على برهما والإح�سان �إليهما ،ف�إن يف ذلك
�أداء حلقهما ودعو ًة لهما �إىل الهداية.
ثم ي�ؤكد تعاىل� ،أن مرجع الب�شر �إليه يف الآخرة فيحا�سبهم على
�أعمالهم ويجازي كل �إن�سان بعمله� ،إنْ خ ًريا فخري و�إن �ش ّرا ف�شر.

من و�صايا لقمان البنه
قال تعاىل :ﱫ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐﰑ ﰒ

ﰓ ﰔﰕ ﱪ (لقمان.)19-18 :
ني اعلم ب��أن ال�سيئة �أو
يو�صي لقمان احلكيم ابنه فيقول :يا ُب ّ
احل�سنة �إن تكن على �أ�صغر وزن ميكن ت�صوره ،ثم تكون يف �أخفى مكان
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من باطن جبل �أو �أي مكان خفي يف ال�سماوات �أو يف الأر�ض ،ف�إن اهلل
 جل جالله -يعلمها و�سيحا�سب عليها �صاحبها يوم القيامة� ,إن اهلل عز وجل  -لطيف دقيق العلم ال تخفى عليه خافية ،خبري بكل �شيء.ثم يو�صي ابنه بالقيام ب�أبرز الطاعات ،حيث يقول :يا بني �أَ ِّد
ال�صالة كاملة ب�شروطها و�أركانها وواجباتها و�سننها ،و�شارك يف �إ�صالح
املجتمع ،وذلك مبحاولة تطهريه من املخالفات ليكون جمتم ًعا �صا ً
حلا،
وا ْلزم ال�صرب على ما ي�صيبك من م�صائب ونكبات؛ حتى حتافظ على
َ
تح�صل على الثواب اجلزيل عند
�سالمة نف�سك من ال�ضعف واالنهيار ،و ِل
اهلل  -تعاىل.
�إن هذه الو�صايا املذكورة مما جعله اهلل  -تعاىل  -عزمية على
عباده و�أوج�ب��ه عليهم ،وه��ي يف الوقت نف�سه من عزائم �أه��ل العزم
ال�سالكني طريق النجاة.
ثم نهى ابنه عن الكربياء فقال:ﱫ ﯷ ﯸﯹ ﱪ يعني وال
تمُ ِ ل وجهك للنا�س �إذا كلمتهم �أو كلموك �أو ُذكروا عندك احتقارا لهم،
وال مت�ش يف الأر�ض خيالء وتبخرتًا؛ �إن اهلل ال يحب �أ�صحاب اخليالء
املتكربين ،وال الذين يفخرون على النا�س مبا متيزوا به من مال �أو
�شرف �أو قوة.
ثم يو�صي ابنه ب�أن يق�صد يف م�شيه وذلك ب�أن مي�شي بوقار و�سكينة
و�أن يغ�ض من �صوته؛ فال يتكلف يف رفعه ،ف�إن �أقبح الأ�صوات ل�صوت
احلمري.
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عظمة خلق اهلل
ق��ال ت�ع��اىل :ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﱪ

(فاطر.)1:
يثني اهلل – �سبحانه  -على نف�سه ببيان عظيم قدرته التي ي�شهد
لها خ ْلقه ال�سماوات والأر�ض ،وخ ْل ُقه املالئكة  -عليهم ال�سالم  -وج ْع ُلهم
ر�سلاً �إىل خلقه مبا ي�شاء ،وتزويدهم ب�أجنحة عظيمة يطريون بها بني
ال�سماوات وبني الأر���ض ,فمنهم من يطري بجناحني ومنهم من يطري
بثالثة ،ومنهم من يطري ب�أربعة ,يزيد  -جل وعال  -يف خلقهم وخلق
غريهم ما ي�شاء� ،إنه على كل �شيء قدير ال يعجزه �شيء.

وعد اهلل حق
ق��ال ت�ع��اىل :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﱪ (فاطر.)6 -5 :

يبني اهلل  -جل وعال  -للنا�س �أن ما وعدهم به يف ا آلخ��رة من
البعث واحل�ساب والثواب �أو العقاب حق ثابت ال ُب َّد من وقوعه ,ويحذرهم
من خداع الدنيا بنعيمها ومظاهرها ،كما يحذرهم من خداع ال�شيطان
الذي بلغ َح ّدا عال ًيا يف التغرير بالنا�س.
ويذ ِّكرنا اهلل  -تعاىل  -بعداوة ال�شيطان التي هي مهمته الكربى
يف هذه احلياة هو وجنوده ،وي�أمرنا جل وعال ب�أن نتخذه عد ًوا ،وذلك
ب�أن يكون من مهماتنا الكربى يف هذه احلياة �أن نتذكر دائ ًما عداوته،
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و�أن نتخذ التدابري الواقية من كيده ،ف�إنه �إمنا يدعو �أتباعه لي�شرتكوا
معه يف امل�آل ال�شقي ،وذلك يف اخللود يف نار جهنم.

مقارنة بني عمل امل�ؤمن والكافر
قال تعاىل :ﱫ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱪ

(فاطر.)8 :
يف هذه الآية يقارن اهلل – �سبحانه  -بني الكافر وامل�ؤمن ,فهل من
ح�سن له ال�شيطان �أعماله ال�سيئة من الكفر واملعا�صي يف منزلة �سواء مع
َّ
من هداه اهلل – تعاىل  -فر�أى احل�سن ح�س ًنا وال�س ِّيئ �سي ًئا؟ ال ي�ستويان
عند اهلل  -جل وعال  ،-ف�إنه تعاىل ي�ضل من ي�شاء من عباده لتمح�ضهم
لل�شر ويهدي من ي�شاء ال�ستعدادهم للخري ،فال ُتهلك نف�سك يا ر�سول
اهلل حز ًنا على كفر �أولئك ال�ضالني؛ ف�إن اهلل  -تعاىل  -عليم مب�ساوئهم
و�سيعاقبهم عليها.

كل �إن�سان م�سئول عن نف�سه
ق��ال ت�ع��اىل:

ﱫ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﱪ (فاطر.)18 :
يبينّ تعاىل �أن كل �إن�سان م�سئول عن نف�سه ,و�أن كل نف�س مذنبة
لت نف�س مثقلة باخلطايا
حتمل ذنبها وال حتمل ذنب غريها ,ولو �س�أَ ْ
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من يحمل عنها من ذنوبها مل جتد من يحمل عنها ولو كان َمن جل�أت
�إليه من �أقاربها ,وهذا ال�شعور بامل�سئولية عن �أعمال النف�س يبعث على
اليقظة ملحا�سبة النف�س ,كما �أن ال�شعور بعدم امل�سئولية عن عمل الغري
يبعث على الطم�أنينة �إىل النجاح يف بذل اجلهد الذاتي.
ثم ين ّبه اهلل  -تعاىل  -ر�سوله ﷺ �إىل �أن الذين يجدي معهم
التحذير من العذاب هم الذين يخافون ربهم ،وهم مل ي�شاهدوه و�أدوا
ال�صالة كاملة ,فه�ؤالء هم الذين يعظمون اهلل – تعاىل َ ,-ومن تطهر
من الذنوب والآثام ف�إمنا يتطهر لينفع نف�سه؛ لأنه هو الذي �سيت�ضرر من
حمل الذنوب ،و�إىل اهلل � -سبحانه  -املرجع بعد املوت و�سيجازي كل
�إن�سان بعمله ،فلن يفلت العا�صي ولن ُيه َمل املطيع.

�سفينة نوح �أنقذت الب�شرية
قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﱪ (ي�س.)44 -41 :
يذكر اهلل  -جل وعال  -للم�شركني عالمة ظاهرة على قدرته
نوحا  -عليه ال�صالة وال�سالم -
البالغة ،وهي �أنه ع َّلم �أبا الب�شر الثاين ً
�صناعة ال�سفينة وحمل �أبناءه الذين هم �أ�صل من بقي من الب�شر فيها,
ولوال ذلك لهلك الب�شر ,و�أنه  -تعاىل � -أوجد للم�شركني وغريهم مثل
�سفينة نوح وغريها من املراكب التي حتملهم يف �أ�سفارهم ,وهي أ� لهم
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العوامل التي تكفل و�صولهم وجناتهم كالرياح وغريها من الآالت التي
�ألهمهم �صنعها ,ولو �شاء اهلل  -تعاىل  -هالكهم لأغرقهم يف البحار
مهما كانت جودة �صناعتهم ،ولو فعل ذلك فلن يجدوا من ينجدهم وال
من ينقذهم من الغرق� ,إال �إذا �أدركتهم رحمة اهلل  -عز وجل  -فينجيهم
ويبقيهم �إىل �أجل لعلهم يهتدون �إىل ال�صراط امل�ستقيم.
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النبع الغزير فـي
�أحـاديث الكريـم ﷺ

ق��ال تعاىل يف �سورة النجم :ﱫ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﱪ (النجم.)٥ -١ :

ال�سنة املطهرة التي بني �أيدينا هي وحي من ال�سماء �أر�سله اهلل -
فهذه ُّ
تبارك وتعاىل  -على ر�سوله ونبيه حممد ﷺ فيخرجه امل�صطفى ﷺ بل�سانه
�إىل �أمته.
ال�سنة ال�ت��ي ب�ين �أي��دي�ن��ا ال�ي��وم ق��د ُجمِ عت يف كتب و�أ�سانيد،
وه��ذه ُّ
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وم�صنفات كثرية ،وان�برى لها علماء �أج�لاء ،فنقحوها ،وو�ضحوها ،وبينوا
ال�صحيح منها وال�سقيم ،و�أزال��وا عن الأم��ة الكثري مما وق��ع فيه الكذابون
ون�سبوه �إىل النبي ﷺ كذ ًبا وزو ًرا.
واليوم – وللأ�سف  -تعي�ش الكثريات من بنات الأمة الإ�سالمية يف
واقع بعيد عن ال�سنة املحمدية يف �شتى مناحي احلياة.
فمن منهن من تواظب على �أذكار ال�صباح وامل�ساء ،والأكل وال�شرب،
والنوم واليقظة ،والذهاب واملجيء.
وم��ن منهن م��ن تعكف ع�ل��ى ح�ف��ظ ��ش��يء م��ن ال���ُّ�س�ن��ة م�ث��ل :كتيب
الأربعون النووية� ،أو غريها من الكتب واملتون املليئة بكنوز الأحاديث النبوية
وجوامعها.
و�إن مما ت�سري عليه امل�ؤمنة بعد كتاب اهلل  -عز وجل �ُ -سنة ر�سول اهلل
ﷺ؛ لأنهما الوحيان اخلالدان للأمة �إىل قيام ال�ساعة.
ً
ريا ،بقدر ما كنا
وال�سنة قراءة،
وبقدر اهتمامنا بالقر�آن ُ
وحفظا ،وتذك ً
على الطريق ال�صحيح ،والنهج القومي.
والعك�س �صحيح؛ فبقدر ما ابتعدنا عن منهج الوحيني بقدر ما �ضللنا
و�ضلت الأمة جمي ًعا.
فالهدى �أيها امل�ؤمنون بكتاب اهلل ،و�سنة ر�سول اهلل ،وال�ضالل والغي
يف اجلهل بهما ،والبعد عن ينابيعهما.
لذا� ..أُ�شدّد على �أخواتي يف املدار�س (معلمات وطالبات) ب�ضرورة �أن
ُيذكر �شيء من الكتاب وال�سنة يوم ًيا يف منابر الإذاعة املدر�سية ،و�أن ُيحر�ص
على ذلك ،ويرغب فيه.
ال�سنة املحمدية �إىل واق��ع عملي
والأه ��م بعد ذل��ك؛ ه��و �أن تنقلب ُ
تطبيقي على الفكر وال�سلوك والأخالق والتعامل ،و�أن تكون �سِ َم ًة لطالباتنا
يف مدار�سهن ومنازلهن وم�ساجدهن ،و�شتى مناحي حياتهن.
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َ -1عنْ �أبي مو�سى عبداللهَّ بن قي�س الأ�شعري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه -
قال� :سئل َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ َعنْ الرجل يقاتل �شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل
ريا ًَء �أي ذلك يف �سبيل اللهَّ ؟ فقال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :من قاتل لتكون كلمة
اللهَّ هي العليا فهو يف �سبيل اللهَّ » متفق عليه.
َ - 2عنْ �أبي بكرة نفيع بن احلارث الثقفي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن
النبي ﷺ قال�« :إذا التقى امل�سلمان ب�سيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار»
حري�صا
قلت :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال�« :إنه كان
ً
َع َلى قتل �صاحبه» متفق عليه.
َ - 3عنْ �أبي هُ َر ْي َر َة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال ،قال َر ُ�سول اللهَّ ِ

ﷺ�« :صالة الرجل يف جماعة تزيد َع َلى �صالته يف �سوقه وبيته ب�ض ًعا
وع�شرين درجة؛ وذلك �أن �أحدهم �إذا تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضوء ثم �أتى
امل�سجد ال يريد �إال ال�صالة ،ال ينهزه �إال ال�صالة ،مل يخط خطوة �إال رفع
بها درجة وحط َع ْنه بها خطيئة حتى يدخل امل�سجد ،ف�إذا دخل امل�سجد
كان يف ال�صالة ما كانت ال�صالة هي حتب�سه ،واملالئكة ي�صلون َع َلى
�أحد كم ما دام يف جمل�سه الذي �صلى فيه يقولون :ال َّلهم ارحمه ،ال َّلهم
اغفر له ،ال َّلهم تب عليه ،ما مل ي�ؤذ فيه ما مل يحدث فيه» متفق عليه.
هذا لفظ م�سلم.
َ -4عنْ �أبي العبا�س عبداللهَّ بن عبا�س بن عبداملطلب َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ
َع ْن ُه َ -عنْ َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ فيما يروي َعنْ ربه َت َبا َرك َو َت َعالىَ قال�« :إن
هم بح�سنة فلم
اللهَّ تعاىل كتب احل�سنات وال�سيئات ،ثم بني ذلك ،فمن ّ
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

79

هم بها فعملها كتبها اللهَّ
يعملها كتبها اللهَّ تعاىل عنده ح�سنة كاملة ،و�إن ّ
هم ب�سيئة
ع�شر ح�سنات �إِلىَ �سبعمائة �ضعف �إِلىَ �أ�ضعاف كثرية ،و�إن ّ
هم بها فعملها كتبها اللهَّ
فلم يعملها كتبها اللهَّ عنده ح�سنة كاملة ،و�إن ّ
�سيئة واحدة» متفق عليه.
َ -5عنْ الأغر بن ي�سار املزين َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول
اللهَّ ِ ﷺ« :يا �أيها النا�س توبوا �إِلىَ اللهَّ وا�ستغفروه ف�إين �أتوب يف اليوم
مائة مرة» رواه م�سلم.

َ - 6عنْ �أبي مو�سى عبداللهَّ بن قي�س الأ�شعري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه -
َعنْ النبي ﷺ قال�« :إن اللهَّ تعاىل يب�سط يده بالليل ليتوب م�سيء النهار،
ويب�سط يده بالنهار ليتوب م�سيء الليل حتى تطلع ال�شم�س ِمنْ مغربها»
رواه م�سلم.
َ - 7عنْ �أبي هُ َر ْي َر َة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال ،قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«من تاب قبل �أن تطلع ال�شم�س ِمنْ مغربها تاب اللهَّ عليه» رواه م�سلم.
َ - 8عنْ �أبي عبدالرحمن عبداللهَّ بن عمر بن اخلطاب َ -ر ِ�ض َي
اللهَّ ُ َع ْن ُه َ -عنْ النبي ﷺ قال�« :إن اللهَّ َع َّز َو َج َّل يقبل توبة العبد ما مل
يغرغر»َ .ر َوا ُه ا ْلترِّ ِْم ِذ ُّي وقال حديث ح�سن.
َ - 9عنْ �أبي �سعيد �سعد بن مالك بن �سنان اخلدري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ
َع ْن ُه � -أن نبي اللهَّ ﷺ قال« :كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ت�سعة وت�سعني
نف�سا ،ف�س�أل َعنْ �أعلم �أهل الأر�ض فدل َع َلى راهب ف�أتاه ،فقال �إنه قتل
ً
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نف�سا فهل له ِمنْ توبة؟ فقال ال ،فقتله فكمل به مائة ،ثم
ت�سعة وت�سعني ً
�س�أل َعنْ �أعلم �أهل الأر�ض فدل َع َلى رجل عامل ،فقال �إنه قتل مائة نف�س
فهل له ِمنْ توبة؟ فقال :نعم ومن يحول بينه وبني التوبة؟ انطلق ِ�إلىَ
أنا�سا يعدون اللهَّ تعاىل فاعبد اللهَّ معهم ،وال
�أر�ض كذا وكذا ف�إن بها � ً
ترجع ِ�إلىَ �أر�ضك ف�إنها �أر�ض �سوء .فانطلق حتى �إذا ن�صف الطريق �أتاه
املوت؛ فاخت�صمت فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب .فقالت مالئكة
الرحمة :جاء تائ ًبا مقبلاً بقلبه ِ�إلىَ اللهَّ تعاىل ،وقالت مالئكة العذاب:
�إنه مل يعمل خ ًريا قط ،ف�أتاهم ملك يف �صورة �آدمي فجعلوه بينهم � -أي
حك ًما  -فقال :قي�سوا ما بني الأر�ضني ف ِ�إلىَ �أيتهما كان �أدنى فهو له،
فقا�سوا فوجدوه �أدنى �إِلىَ الأر�ض التي �أراد ،فقب�ضته مالئكة الرحمة»
متفق عليه.
َ - 10عنْ �أبي جنيد  -ب�ضم النون وفتح اجليم  -عمران بن
احل�صني اخلزاعي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهما � -أن امر�أة �أتت َر ُ�سول اللهَّ ِ
حدا ف�أقمه
ﷺ وهي حبلى ِمنْ الزنا ،فقالت :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ �أ�صبت ً
علي .فدعا نبي اللهَّ ﷺ وليها فقال�« :أح�سن �إليها ف ��إذا و�ضعت
َّ
فائتني» ففعل ،ف�أمر بها نبي اللهَّ ﷺ ف�شدت عليها ثيابها ،ثم �أمر
بها فرجمت ،ثم �صلى عليها .فقال له عمر :ت�صلي عليها يا َر ُ�سول
اللهَّ ِ وقد زنت؟ قال« :لقد تابت توبة لو ق�سمت بني �سبعني ِمنْ �أهل
املدينة لو�سعتهم ،وهل وجدت �أف�ضل ِمنْ �أن جادت بنف�سها هلل َع َّز
َو َج َّل؟» رواه م�سلم.
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َ - 11عنْ ابن عبا�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهما � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال:
«لو �أن البن �آدم واد ًيا ِمنْ ذهب �أحب �أن يكون له واديان ،ولن ميلأ فاه
�إال الرتاب ،ويتوب اللهَّ َع َلى من تاب» متفق عليه.
َ - 12عنْ �أبي مالك احل��ارث بن عا�صم الأ�شعري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ
َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :الطهور �شطر ا إلمي��ان ،واحلمد هلل
متلأ امليزان ،و�سبحان اللهَّ واحلمد هلل متلآن �أو متلأ ما بني ال�سماوات
والأر�ض ،ال�صالة نور ،وال�صدقة برهان ،وال�صرب �ضياء ،والقر�آن حجة
لك �أو عليك ،كل النا�س يغدو فبائع نف�سه فمعتقها �أو موبقها» رواه م�سلم.
َ - 13عنْ �أبي �سعيد �سعد بن مالك بن �سنان اخلدري َ -ر ِ�ض َي
نا�سا ِمنْ الأن�صار �س�ألوا َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ ف�أعطاهم ،ثم
اللهَّ ُ َ -ع ْن ُه �أن ً
�س�ألوه ف�أعطاهم حتى نفد ما عنده ،فقال لهم حني �أنفق كل �شيء بيده:
«ما يكن عندي ِمنْ خري فلن �أدخره َع ْنكم ،ومن ي�ستعفف يعفه اللهَّ  ،ومن
ي�ستغن يغنه اللهَّ  ،ومن يت�صرب ي�صربه اللهَّ  ،وما �أعطي �أحد عطاء خ ًريا
و�أو�سع ِمنْ ال�صرب» متفق عليه.
َ - 14عنْ �أن�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :مر النبي ﷺ َع َلى امر�أة
تبكي عند قرب فقال« :اتقي اللهَّ وا�صربي» فقالت� :إليك عني ف�إنك مل
ت�صب مب�صيبتي .ومل تعرفه ،فقيل لها �إنه النبي ﷺ ف�أتت باب النبي
ﷺ فلم جتد عنده بوابني فقالت :مل �أعرفك! فقال�« :إمنا ال�صرب عند
ال�صدمة الأوىل» متفق عليه.
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اللهَّ ُ َع ْن ُه � :-أال �أريك امر�أة ِمنْ �أهل اجلنة؟ فقلت :بلى .قال :هذه املر�أة
ال�سوداء� ،أتت النبي ﷺ فقالت� :إين �أ�صرع و�إين �أتك�شف فادع اللهَّ تعاىل
يل .قال�« :إن �شئت �صربت ولك اجلنة ،و�إن �شئت دعوت اللهَّ تعاىل �أن
يعافيك» فقالت� :أ�صرب ،فقالت� :إين �أتك�شف فادع اللهَّ �أن ال �أتك�شف،
فدعا لها .متفق عليه.
َ - 16عنْ �أبي �سعيد و�أبي هُ َر ْي َر َة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهما َ -عنْ النبي

ﷺ قال« :ما ي�صيب امل�سلم ِمنْ ن�صب وال و�صب ،وال هم وال حزن ،وال
�أذى وال غم حتى ال�شوكة ي�شاكها �إال كفر اللهَّ بها ِمنْ خطاياه» متفق
عليه.
َ - 17عنْ ابن م�سعود َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :دخلت َع َلى النبي
�شديدا .قال�« :أجل
ﷺ وهو يوعك فقلت :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ �إنك توعك وع ًكا ً
�إين �أوع��ك كما يوعك رجالن ِم ْنكم» قلت :ذلك �أن لك �أجرين .قال:
«�أجل ذلك كذلك ،ما ِمنْ م�سلم ي�صيبه �أذى� :شوكة فما فوقها �إال كفر
اللهَّ بها �سيئاته ،وحطت َع ْنه ذنوبه كما حتط ال�شجرة ورقها» .متفق
عليه.
َ - 18عنْ �أن�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال ،قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :ال
يتمنني �أحدكم املوت ل�ضر �أ�صابه ،ف�إن كان ال بد فاعلاً فليقل :ال َّلهم
�أحيني ما كانت احلياة خ ًريا يل ،وتوفني �إذا كانت الوفاة خ ًريا يل» متفق
عليه.
َ - 19عنْ �أبي عبداللهَّ خباب بن الأرت َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال:
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�شكونا ِ�إلىَ َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ وهو متو�سد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا� :أال
ت�ستن�صر لنا� ،أال تدعو لنا؟ فقال« :قد كان ِمنْ قبلكم ي�ؤخذ الرجل
فيحفر له يف الأر�ض فيجعل فيها ثم ي�ؤتى با ِمل ْن�شار فيو�ضع َع َلى ر�أ�سه
فيجعل ن�صفني ،ومي�شط ب�أم�شاط احلديد ما دون حلمه وعظمه ما
ي�صده ذلك َعنْ دينه! واللهَّ ليتمن اللهَّ هذا الأمر حتى ي�سري الراكب
ِمنْ �صنعاء �إِلىَ ح�ضرموت ال يخاف �إال اللهَّ والذئب َع َلى غنمه ولكنكم
ت�ستعجلون!» رواه البخاري.
َ - 20عنْ �أن�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ�« :إذا
�أراد اللهَّ بعبده خ ًريا عجل له العقوبة يف الدنيا ،و�إذا �أراد اللهَّ بعبده
ال�شر �أم�سك َع ْنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة» وقال النبي ﷺ�« :إن
قوما ابتالهم،
عظم اجلزاء مع عظم البالء ،و�إن اللهَّ تعاىل �إذا �أحب ً
فمن ر�ضي فله الر�ضا ،ومن �سخط فله ال�سخط» َر َوا ُه ا ْلترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال
َح ِديثٌ َح َ�سنٌ .
جال�سا مع
َ - 21عنْ �سليمان بن �صرد َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :كنت ً
النبي ﷺ ورجالن ي�ستبان و�أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت �أوداجه,
فقال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ�« :إين لأعلم كلمة لو قالها لذهب َع ْنه ما يجد ،لو
قال �أعوذ باللهَّ ِمنْ ال�شيطان الرجيم ذهب َع ْنه ما يجد» فقالوا له �إن
النبي ﷺ قال تعوذ باللهَّ ِمنْ ال�شيطان الرجيم .متفق عليه.
وعنْ معاذ بن جبل َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن النبي ﷺ قال:
َ - 22
«من كظم ً
غيظا وهو قادر َع َلى �أن ينفذه دعاه اللهَّ �سبحانه َع َلى ر�ؤو�س
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اخلالئق يوم القيامة حتى يخريه ِمنْ احلور العني ما �شاء» َر َوا ُه �أبو داود
وا ْلترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال َح ِديثٌ َح َ�سنٌ .
َ - 23عنْ �أبي هُ َر ْي َر َة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«ما يزال البالء بامل� ِؤمن وامل�ؤمنة يف نف�سه وولده وماله حتى يلقى اللهَّ

تعاىل وما عليه خطيئة» َر َوا ُه ا ْلترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال َح ِديثٌ َح َ�سنٌ �صحيح.
َ - 24عنْ �أبي �إبراهيم عبداللهَّ بن �أبي �أوفى َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهما
 �أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ يف بع�ض �أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى�إذا مالت ال�شم�س قام فيهم فقال« :يا �أيها النا�س ال تتمنوا لقاء العدو
وا�س�ألوا اللهَّ العافية ،ف ��إذا لقيتموهم فا�صربوا ،واعلموا �أن اجلنة
حتت ظالل ال�سيوف» ثم قال النبي ﷺ« :ال َّلهم منزل الكتاب ،وجمري
ال�سحاب ،وهازم الأحزاب اهزمهم وان�صرنا عليهم» متفق عليه.
 - 25عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :من

ا�ستعاذ باهلل ف�أعيذوه ،ومن �س�أل باهلل ف�أعطوه ،ومن دعاكم ف�أجيبوه،
ومن �صنع �إليكم معرو ًفا فكافئوه ،ف�إن مل جتدوا ما تكافئونه به فادعوا
له حتى تروا �أنكم قد كاف�أمتوه» .حديث �صحيح َر َوا ُه �أ ُبو َدا ُو َد والن�سائي
ب�أ�سانيد ال�صحيحني.
 - 26عن �أبي هُ َر ْي َر َة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َ -عنْ النبي ﷺ َق َال�« :إن
اللهَّ تعاىل يغار ،وغرية اللهَّ �أن ي�أتي املرء ما حرم اللهَّ عليه» متفق عليه.
 - 27عن �أبي �سعيد اخلدريَ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهُ -عن النبي ﷺ قال:
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«�إن الدنيا حلوة خ�ضرة ،و�إن اللهَّ م�ستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون،
فاتقوا الدنيا ،واتقوا الن�ساء ف�إن �أول فتنة بني �إ�سرائيل كانت يف الن�ساء»
رواه م�سلم.
 - 28عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :جاء رجل �إىل النبي
ﷺ فقال :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ �أي ال�صدقة �أعظم �أج � ًرا؟ قال�« :أن ت�صدق

و�أنت �صحيح �شحيح تخ�شى الفقر وت�أمل الغنى ،وال متهل حتى �إذا بلغت
احللقوم قلت :لفالن كذا ،ولفالن كذا ،وقد كان لفالن» ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه
 - 29عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال:

«بادروا بالأعمال �سب ًعا :هل تنتظرون �إال فق ًرا من�س ًيا� ،أو غنى مطغ ًيا� ،أو
ً
مفندا� ،أو مو ًتا جمهزًا� ،أو الدجال ف�شر غائب
مر�ضا
هرما ً
ً
مف�سدا� ،أو ً
ينتظر� ،أو ال�ساعة فال�ساعة �أدهى و أ�م��ر» َر َوا ُه الترَّ ِْم ِذ ُّي َو َق� َ
�ال َح ِديثُ
َح َ�سنٌ .
 - 30عن �أن�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -عن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال« :يتبع
امليت ثالثة� :أهله وماله وعمله؛ فريجع اثنان ويبقى واحد :يرجع �أهله
وماله ويبقى عمله» متفق عليه.
 - 31عن �أبي عبداللهَّ  ،ويقال� :أبو عبدالرحمن ثوبان موىل َر ُ�سول
اللهَّ ِ ﷺ َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ يقول« :عليك
بكرثة ال�سجود؛ ف�إنك لن ت�سجد هلل �سجدة �إال رفعك اللهَّ بها درجة،
وحط عنك بها خطيئة» رواه م�سلم.
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 - 32عن �أبي ذر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال:
«ي�صبح على كل �سالمي من �أحدكم �صدقة ،فكل ت�سبيحة �صدقة ،وكل
حتميدة �صدقة ،وكل تهليلة �صدقة ،وكل تكبرية �صدقة ،و�أمر باملعروف
�صدقة ،ونهي عن املنكر �صدقة؛ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من
ال�ضحى» رواه م�سلم.
 - 33عن �أبي ذر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال ،قال يل النبي ﷺ« :ال
حتقرن من املعروف �شي ًئا ولو �أن تلقى �أخاك بوجه طليق» رواه م�سلم.
 - 34عن �أب��ي هريرةَ -ر�ِ��ض� َ�ي اللهَّ ُ َع� ْن�هُ -عن َر� ُ��س��ول اللهَّ ِ ﷺ

قال« :ال�صلوات اخلم�س ،واجلمعة �إىل اجلمعة ،ورم�ضان �إىل رم�ضان
مكفرات ملا بينهن �إذا اجتنبت الكبائر» رواه م�سلم.
 - 35عن �أبي مو�سى الأ�شعري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال ،قال َر ُ�سول
اللهَّ ِ ﷺ« :من �صلى الربدين دخل اجلنة» متفق عليه.
«الربدان» :ال�صبح والع�صر.
 - 36عن �أم امل�ؤمنني �أم احلكم زينب بنت جح�ش َ -ر ِ�ضي اللهَّ ُ
ِ
فزعا يقول« :ال �إل��ه �إال اللهَّ ! ويل
َع ْنها � -أن النبي ﷺ دخ��ل عليها ً

للعرب من �شر قد اقرتب! فتح اليوم من ردم ي�أجوج وم�أجوج مثل هذه»
وحلق ب�أ�صبعيه :الإبهام والتي تليها .فقلت :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ �أنهلك وفينا
ال�صاحلون؟ قال« :نعم �إذا كرث اخلبث» متفق عليه.
 - 37عن �أبي مو�سى َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ
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ﷺ�« :إن اللهَّ

ليملي للظامل ف�إذا �أخذه مل يفلته ثم قر�أ :ﱫ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﱪ (هود.»)١٠٢ :
ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
 - 38عن �أبي �أمامة �إيا�س بن ثعلبة احلارثي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن
َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال« :من اقتطع حق امرئ م�سلم بيمينه فقد �أوجب اللهَّ
له النار ،وحرم عليه اجلنة» فقال رجل :و�إن كان �شي ًئا ي�س ًريا يا َر ُ�سول
اللهَّ ِ ؟ فقال« :و�إن ق�ضي ًبا من �أراك» رواه م�سلم.
 - 39عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهما  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ
حراما» َر َوا ُه
دما ً
ﷺ« :لن يزال امل�ؤمن يف ف�سحة من دينه ما مل ي�صب ً
ا ْل ُب َخا ِر ُّي.

 - 40عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل ﷺ:
«ال حتا�سدوا ،وال تناج�شوا ،وال تباغ�ضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بع�ضكم
على بيع بع�ض ،وكونوا عباد اهلل �إخوا ًنا ،امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه
وال يخذله وال يحقره  ،التقوى ها هنا  -وي�شري �إىل �صدره ثالث مرات
 بح�سب امرئ من ال�شر �أن يحقر �أخاه امل�سلم ،كل امل�سلم على امل�سلمحرام :دمه وماله وعر�ضه » رواه م�سلم.
 - 41عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال �سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ
معافى �إال املجاهرين ،و�إن من املجاهرة �أن يعمل
ﷺ يقول« :كل �أمتي
ً
الرجل بالليل عملاً ثم ي�صبح وقد �سرته اللهَّ عليه فيقول :يا فالن عملت
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البارحة كذا وكذا وقد بات ي�سرته ربه وي�صبح يك�شف �سرت اللهَّ عليه»
متفق عليه.
 - 42عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:

«كل �سالمي من النا�س عليه �صدقة ,كل يوم تطلع فيه ال�شم�س :يعدل
بني االثنني �صدقة ،ويعني الرجل يف دابته فتحمله عليها �أو ترفع له عليها
متاعه �صدقة ،والكلمة الطيبة �صدقة ،وبكل خطوة مت�شيها �إىل ال�صالة
�صدقة ،ومتيط الأذى عن الطريق �صدقة» متفق عليه.
 - 43عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«�أكمل امل�ؤمنني �إميا ًنا �أح�سنهم خل ًقا ،وخياركم خياركم لن�سائهم» َر َوا ُه
الترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال َح ِد ْيثٌ َح َ�سنٌ �صحيح.
 - 44عن عبداللهَّ بن عمرو بن العا�ص َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن
َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال« :الدنيا متاع وخري متاعها املر�أة ال�صاحلة» رواه
م�سلم.

 - 45عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ يقول« :كلكم راع ،وكلكم م�سئول عن رعيته :الإمام راع وم�سئول عن
رعيته ،والرجل راع يف �أهله وم�سئول عن رعيته ،واملر�أة راعية يف بيت
زوجها وم�سئولة عن رعيتها ،واخل��ادم راع يف مال �سيده وم�سئول عن
رعيته؛ فكلكم راع وم�سئول عن رعيته» متفق عليه.
 - 46عن �أبي �شريح اخلزاعي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن النبي ﷺ
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قال« :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليح�سن �إىل جاره ،ومن كان
ي�ؤمن باهلل واليوم ا آلخ��ر فليكرم �ضيفه ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم
الآخر فليقل خ ًريا �أو لي�سكت» َر َوا ُه ُم ْ�س ِل ٌم بهذا اللفظ .وروى البخاري
بع�ضه.
 - 47عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال:

«من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم �ضيفه ،ومن كان ي�ؤمن باهلل
واليوم الآخر فلي�صل رحمه ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل
خ ًريا �أو لي�صمت» متفق عليه.
 - 48عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«�إن اللهَّ تعاىل يقول يوم القيامة� :أين املتحابون بجاليل؟ اليوم �أظلهم
يف ظلي يوم ال ظل �إال ظلي» َر َوا ُه م�سلم.
 - 49عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«والذي نف�سي بيده ال تدخلوا اجلنة حتى ت�ؤمنوا وال ت�ؤمنوا حتى حتابوا،
�أوال �أدلكم على �شيء �إذا فعلتموه حتاببتم؟ �أف�شوا ال�سالم بينكم» َر َوا ُه
ُم ْ�س ِل ٌم.
 - 50عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -عن النبي ﷺ قال�« :إذا
�أحب اللهَّ تعاىل العبد نادى جربيل �إن اللهَّ يحب فال ًنا ف�أحبوه .فيحبه
�أهل ال�سماء ،ثم يو�ضع له القبول يف الأر�ض» ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
 - 51عن ابن م�سعود َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :حدثنا َر ُ�سول اللهَّ ِ
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ﷺ وهو ال�صادق امل�صدوق�« :إن �أحدكم يجمع خلقه يف بطن �أمه �أربعني
يوما ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون م�ضغة مثل ذلك ،ثم ير�سل امللك
ً
فينفخ فيه الروح ،وي�ؤمر ب�أربع كلمات :بكتب رزقه ،و�أجله وعمله ،و�شقي
�أو �سعيد .فوالذي ال �إله غريه �إن �أحدكم ليعمل بعمل �أهل اجلنة حتى ما
يكون بينه وبينها �إال ذراع في�سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل �أهل النار
فيدخلها ،و�إن �أحدكم ليعمل بعمل �أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها �إال
ذراع في�سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل �أهل اجلنة فيدخلها» ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
 - 52عن النعمان بن ب�شري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال� :سمعت َر ُ�سول
اللهَّ ِ ﷺ يقول�« :إن �أهون �أهل النار عذا ًبا يوم القيامة لرجل يو�ضع يف

أحدا �أ�شد منه
�أخم�ص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ،ما يرى �أن � ً
عذا ًبا و�إنه لأهونهم عذا ًبا» ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
 - 53عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال:
ذراعا،
«يعرق النا�س يوم القيامة حتى يذهب عرقهم يف الأر�ض �سبعني ً
ويلجمهم حتى يبلغ �آذانهم» ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
 - 54وعن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :كنا مع َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ �إذ �سمع وجب ًة فقال« :هل تدرون ما هذا؟» قلنا اللهَّ ور�سوله �أعلم.

قال« :هذا حجر رمي به يف النار منذ �سبعني خري ًفا فهو يهوي يف النار
الآن حتى انتهى �إىل قعرها ف�سمعتم وجبتها» َر َوا ُه ُم ْ�س ِل ٌم.
 - 55عن عدي بن حامت َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ
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ﷺ« :ما منكم من �أحد �إال �سيكلمه ربه لي�س بينه وبينه ترجمان ،فينظر
�أمين منه فال يرى �إال ما قدم ،وينظر �أ�ش�أم منه فال يرى �إال ما قدم،
وينظر بني يديه فال يرى �إال النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو ب�شق
مترة» ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه.
 - 56عن �أبي ذر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«�إين �أرى ما ال ترون� ،أطت ال�سماء وحق لها �أن تئط ،ما فيها مو�ضع
�ساجدا هلل تعاىل ،واهلل لو تعلمون ما
�أربع �أ�صابع �إال وملك وا�ضع جبهته
ً
�أعلم ل�ضحكتم قليلاً ولبكيتم كث ًريا ،وما تلذذمت بالن�ساء على الفر�ش،
وخلرجتم �إىل ال�صعدات جت�أرون �إىل اللهَّ تعاىل» َر َوا ُه الترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال
َح ِد ْيثٌ َح َ�سنٌ .
 - 57عن �أبي برزة  -براء ثم زاي  -ن�ضلة بن عبيد الأ�سلمي-
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :ال تزول قدما عبد حتى
ي�س�أل عن عمره فيما �أفناه ،وعن علمه فيم فعل فيه ،وعن ماله من �أين
اكت�سبه وفيم �أنفقه ،وعن ج�سمه فيم �أباله» َر َوا ُه الترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال َح ِد ْيثٌ
َح َ�سنٌ .
 - 58عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قر�أ َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ قال�« :أتدرون ما �أخبارها؟» قالوا :اللهَّ
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ور�سوله �أعلم .قال« :ف�إن �أخبارها �أن ت�شهد على كل عبد �أو �أمة مبا عمل
على ظهرها تقول :عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا؛ فهذه �أخبارها» َر َوا ُه
الترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال َح ِد ْيثٌ َح َ�سنٌ .
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 - 59عن �أبي �سعيد اخلدري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول
اللهَّ ِ ﷺ« :كيف �أنعم و�صاحب القرن قد التقم القرن ،وا�ستمع الإذن
متى ي�ؤمر بالنفخ فينفخ» .فك�أن ذلك ثقل على �أ�صحاب َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ
فقال لهم« :قولوا ح�سبنا اللهَّ ونعم الوكيل» َر َوا ُه الترِّ ِْم ِذ ُّي َو َق َال َح ِد ْيثٌ
َح َ�سنٌ .
 - 60عن عبادة بن ال�صامت َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال َر ُ�سول
حممدا عبده
اللهَّ ِ ﷺ« :من �شهد �أن ال �إله �إال اللهَّ وحده ال �شريك له و�أن
ً
ور�سوله ،و�أن عي�سى عبد اللهَّ ور�سوله وكلمته �ألقاها �إىل مرمي وروح منه،
واجلنة والنار حق� ،أدخله اللهَّ اجلنة على ما كان من العمل» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.

 - 61عن �أبي ذر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :قال النبي ﷺ« :يقول
اللهَّ َع َّز َو َج� َّ�ل :من جاء باحل�سنة فله ع�شر �أمثالها �أو �أزي��د ،ومن جاء
بال�سيئة فجزاء �سيئ ٍة �سيئ ٌة مثلها �أو �أغفر ،ومن تقرب مني �ش ًربا تقربت
باعا ،ومن �أتاين مي�شي
ذراعا تقربت منه ً
ذراعا ،ومن تقرب مني ً
منه ً
�أتيته هرولة ،ومن لقيني بقراب الأر�ض خطيئة ال ي�شرك بي �شي ًئا لقيته
مبثلها مغفر ًة» َر َوا ُه ُم�س ِل ٌم.
 - 62عن جابر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -قال :جاء �أعرابي �إىل النبي
ﷺ فقال :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ ما املوجبتان؟ قال« :من مات ال ي�شرك باهلل
�شي ًئا دخل اجلنة ،ومن مات ي�شرك به �شي ًئا دخل النار» َر َوا ُه ُم�س ِل ٌم.
 - 63عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
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«ملا خلق اللهَّ اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العر�ش� :إن رحمتي تغلب
غ�ضبي ،ويف رواية :غلبت غ�ضبي ،ويف رواية� :سبقت غ�ضبي» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 64عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ يقول« :جعل اللهَّ الرحمة مائة جزء ف�أم�سك عنده ت�سعة وت�سعني

واحدا ،فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخلالئق حتى
و�أنزل يف الأر�ض جز ًءا ً
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خ�شية �أن ت�صيبه» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 65وعن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -عن النبي ﷺ فيما

يحكي عن ربه تعاىل قال�« :أذنب عبد ذن ًبا فقال :اللهم اغفر يل ذنبي.
فقال اللهَّ تبارك وتعاىل� :أذنب عبدي ذن ًبا فعلم �أن له ر ًبا يغفر الذنب
وي�أخذ بالذنب .ثم عاد ف�أذنب فقال� :أي رب اغفر يل ذنبي .فقال تبارك
وتعاىل� :أذنب عبدي ذن ًبا فعلم �أن له ر ًبا يغفر الذنب وي�أخذ بالذنب .ثم
عاد ف�أذنب فقال� :أي رب اغفر يل ذنبي .فقال تبارك وتعاىل� :أذنب
عبدي ذن ًبا فعلم �أن له ر ًبا يغفر الذنب وي�أخذ بالذنب قد غفرت لعبدي
فليفعل ما �شاء» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 66عن ابن عبا�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُهما  -قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ يقول« :ما من رجل م�سلم ميوت فيقوم على جنازته �أربعون رجلاً ال
ي�شركون باهلل �شي ًئا �إال �شفعهم اللهَّ فيه» َر َوا ُه ُم�س ِل ٌم.
 - 67عن ابن م�سعود َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :كنا مع َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ يف قبة نح ًوا من �أربعني فقال�« :أتر�ضون �أن تكونوا ربع �أهل اجلنة؟»
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قلنا :نعم .قال�« :أتر�ضون �أن تكونوا ثلث �أهل اجلنة؟» قلنا :نعم .قال:
«والذي نف�س حممد بيده �إين لأرجو �أن تكونوا ن�صف �أهل اجلنة .وذلك
�أن اجلنة ال يدخلها �إال نف�س م�سلمة وما �أنتم يف �أهل ال�شرك �إال كال�شعرة
البي�ضاء يف جلد الثور الأ�سود� ،أو كال�شعرة ال�سوداء يف جلد الثور الأحمر»
ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 68عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُهما  -قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ يقول« :يدنى امل�ؤمن يوم القيامة من ربه حتى ي�ضع كنفه عليه
فيقرره بذنوبه فيقول� :أتعرف ذنب كذا؟ �أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :رب
�أعرف .قال :ف�إين قد �سرتتها عليك يف الدنيا و�أنا �أغفرها لك اليوم.
فيعطى �صحيفة ح�سناته» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 69عن جابر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعنه� -أنه �سمع النبي ﷺ قبل موته

بثالثة �أيام يقول« :ال ميوتن �أحدكم �إال وهو يح�سن الظن باهلل َع َّز َو َج َّل»
َر َوا ُه ُم�س ِل ٌم.
 - 70عن �أن�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ
يقول« :قال اللهَّ تعاىل :يا ابن �آدم �إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك
على ما كان منك وال �أبايل ،يا ابن �آدم لو بلغت ذنوبك عنان ال�سماء ثم
ا�ستغفرتني غفرت لك ،يا ابن �آدم �إنك لو �أتيتني بقراب الأر�ض خطايا
ثم لقيتني ال ت�شرك بي �شي ًئا لأتيتك بقرابها مغفرة» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال
َح ِديثٌ َح َ�سنٌ .
 - 71عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال:
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«لو يعلم امل�ؤمن ما عند اللهَّ من العقوبة ما طمع بجنته �أحد ،ولو يعلم
الكافر ما عند اللهَّ من الرحمة ما قنط من جنته �أحد» َر َوا ُه ُم�س ِل ٌم.
 - 72عن �أبي �سعيد اخلدري َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ قال�« :إذا و�ضعت اجلنازة واحتملها النا�س �أو الرجال على �أعناقهم
ف�إن كانت �صاحلة قالت :قدموين قدموين ،و�إن كانت غري �صاحلة قالت:
يا ويلها! �أين تذهبون بها؟ ي�سمع �صوتها كل �شيء �إال الإن�سان ولو �سمعه
�صعق» َر َوا ُه ال ُب َخا ِر ُّي.
 - 73عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -عن النبي ﷺ قال« :تع�س
عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلمي�صة! �إن �أعطي ر�ضي ،و�إن مل
يعط مل ير�ض» َر َوا ُه ال ُب َخا ِر ُّي.
 - 74عن �أن�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :ي�ؤتى

ب�أنعم �أهل الدنيا من �أهل النار يوم القيامة في�صبغ يف النار �صبغة ،ثم
يقال :يا ابن �آدم هل ر�أيت خ ًريا قط ،هل مر بك نعيم قط؟ فيقول :ال
واهلل يا رب! وي�ؤتى ب�أ�شد النا�س ب� ًؤ�سا يف الدنيا من �أهل اجلنة في�صبغ
يف اجلنة فيقال له :يا ابن �آدم هل ر�أيت ب� ًؤ�سا قط ،هل مر بك �شدة قط؟
فيقول :ال واهلل ما مر بي ب�ؤ�س قط ،وال ر�أيت �شدة قط» َر َوا ُه ُم�س ِل ٌم.
 - 75عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«انظروا �إىل من هو �أ�سفل منكم وال تنظروا �إىل من هو فوقكم فهو �أجدر
�أن ال تزدروا نعمة اللهَّ عليكم» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
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 - 76عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«الدنيا �سجن امل�ؤمن وجنة الكافر» َر َوا ُه ُم�س ِل ٌم.
 - 77عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُهما  -قال� :أخذ َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ
مبنكبي فقال« :كن يف الدنيا ك�أنك غريب� ،أو عابر �سبيل» رواه البخاري.
 - 78عن �أبي العبا�س �سهل بن �سعد ال�ساعدي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه
 قال :جاء رجل �إىل النبي ﷺ فقال :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ دلني على عمل �إذاعملته احبني اللهَّ و�أحبني النا�س .فقال« :ازهد يف الدنيا يحبك اللهَّ ،

وازه��د فيما عند النا�س يحبك النا�س» .حديث ح�سن رواه ابن ماجة
وغريه ب�أ�سانيد ح�سنة.
 - 79عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال
َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :لو كانت الدنيا تعدل عند اللهَّ جناح بعو�ضة ما �سقى
كاف ًرا منها �شربة ماء» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي وقال حديث ح�سن �صحيح.
 - 80عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ
ﷺ يقول�« :أال �إن الدنيا ملعونة ،ملعون ما فيها� ،إال ذكر اللهَّ تعاىل وما
وااله ،وعا ًملا ومتعل ًما» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال َح ِديثٌ َح َ�سنٌ .
 - 81عن كعب بن عيا�ض َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال� :سمعت َر ُ�سول
اللهَّ ِ ﷺ يقول�« :إن لكل �أمة فتنة وفتنة �أمتي املال» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال
َح ِديثٌ َح َ�سنٌ �صحيح.

 - 82عن �أبي عمرو ،ويقال �أبو عبداللهَّ  ،ويقال �أبو ليلى عثمان بن
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

97

عفان َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه � -أن النبي ﷺ قال« :لي�س البن �آدم حق يف �سوى
هذه اخل�صال :بيت ي�سكنه ،وثوب يواري عورته ،وجلف اخلبز واملاء»
َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي وقال حديث �صحيح.
 - 83عن كعب بن مالك َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ

ﷺ« :ما ذئبان جائعان �أر�سال يف غنم ب�أف�سد لها من حر�ص املرء على
املال وال�شرف لدينه» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال َح ِديثٌ َح َ�سنٌ �صحيح.
 - 84عن عبد اللهَّ بن م�سعود َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :نام َر ُ�سول
اللهَّ ِ ﷺ على ح�صري فقام وقد �أثر يف جنبه .قلنا :يا َر ُ�سول اللهَّ ِ لو اتخذنا

لك وطاء .فقال« :ما يل وللدنيا! ما �أنا يف الدنيا �إال كراكب ا�ستظل حتت
�شجرة ثم راح وتركها» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال َح ِديثٌ َح َ�سنٌ �صحيح.
 - 85عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:

«يدخل الفقراء اجلنة قبل الأغنياء بخم�سمائة عام» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال
َح ِديثٌ َح َ�سنٌ �صحيح.
 - 86عن ابن عبا�س وعمران بن احل�صني َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُهما
 عن النبي ﷺ قال« :اطلعت يف اجلنة فر�أيت �أكرث �أهلها الفقراء،واطلعت يف النار فر�أيت �أكرث �أهلها الن�ساء» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 87عن عمران بن احل�صني َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُهما  -عن النبي
ﷺ �أنه قال« :خريكم قرين ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم» .قال
عمران :فما �أدري قال النبي ﷺ مرتني �أو ثال ًثا «ثم يكون بعدهم قوم
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ي�شهدون وال ي�ست�شهدون ،ويخونون وال ي�ؤمتنون ،وينذرون وال يوفون،
ويظهر فيهم ال�سمن» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 88عن عبيداللهَّ بن حم�صن الأن�صاري اخلطمي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ
معافى
َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ« :من �أ�صبح منكم �آم ًنا يف �سربه،
ً

يف ج�سده ،عنده قوت يومه فك�أمنا حيزت له الدنيا بحذافريها» َر َوا ُه
الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال َح ِديثٌ َح َ�سنٌ .
 - 89عن �أبي كرمية املقداد بن معد يكرب َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه -
قال� :سمعت َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ يقول« :ما ملأ �آدمي وعاء �ش ًرا من بطن
بح�سب ابن �آدم �أكالت يقمن �صلبه ،ف�إن كان ال حمالة فثلث لطعامه،
وثلث ل�شرابه وثلث لنف�سه» َر َوا ُه الترِّ ِم ِذ ُّي َو َق َال َح ِديثٌ َح َ�سنٌ .
 - 90عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -عن النبي ﷺ قال« :لي�س

الغنى عن كرثة العر�ض ،ولكن الغنى غنى النف�س» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 91عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُهما � -أن النبي ﷺ قال« :ال
تزال امل�س�ألة ب�أحدكم حتى يلقى اللهَّ تعاىل ولي�س يف وجهه ُمزْ َع ُة حلم»
ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.

 - 92عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُهما � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال
وهو على املنرب وذكر ال�صدقة والتعفف عن امل�س�ألة« :اليد العليا خري من
اليد ال�سفلى .واليد العليا هي املنفقة ،وال�سفلى هي ال�سائلة» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 93عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال:
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«لي�س امل�سكني الذي يطوف على النا�س ترده اللقمة واللقمتان والتمرة
غنى يغنيه ،وال يفطن له فيت�صدق
والتمرتان ،ولكن امل�سكني الذي ال يجد ً
عليه ،وال يقوم في�س�أل النا�س» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 94عن املقداد بن معد يكرب َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -عن النبي ﷺ
طعاما قط خ ًريا من �أن ي�أكل من عمل يده و�إن نبي اللهَّ
قال« :ما �أكل �أحد ً
داود عليه ال�سالم كان ي�أكل من عمل يده» َر َوا ُه ال ُب َخا ِر ُّي.

 - 95عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه �سمع َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ
يقول« :مثل البخيل واملنفق كمثل رجلني عليهما جنتان من حديد من
ثديهما �إىل تراقيهما ,ف�أما املنفق فال ينفق �إال �سبغت �أو وفرت على
جلده حتى تخفي بنانه وتعفو �أثره ,و�أما البخيل فال يريد �أن ينفق �شي ًئا
�إال لزقت كل حلقة مكانها فهو يو�سعها فال تت�سع» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 96عن جابر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه � -أن َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ قال« :اتقوا
الظلم ف�إن الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا ال�شح ف�إن ال�شح �أهلك من
كان قبلكم حملهم على �أن �سفكوا دماءهم ،وا�ستحلوا حمارمهم» َر َوا ُه
ُم�س ِل ٌم.
 - 97عن �أبي هريرة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َعن ُه  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ ﷺ:
«طعام االثنني كايف الثالثة ،وطعام الثالثة كايف الأربعة» ُم َّت َف ٌق َع َلي ِه.
 - 98عن ابن عبا�س َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهما  -قال :قال َر ُ�سول اللهَّ ِ
خمرجا ،ومن كل هم
ﷺ« :من لزم اال�ستغفار جعل اللهَّ له من كل �ضيق
ً
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فرجا ،ورزقه من حيث ال يحت�سب» َر َوا ُه �أ ُبو َدا ُو َد.
ً
 - 99عن ابن عمر َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهما � -أن النبي ﷺ قال« :يا

مع�شر الن�ساء ت�صدقن و�أكرثن من اال�ستغفار؛ ف�إين ر�أيتكن �أكرث �أهل
النار» قالت امر�أة منهن :ما لنا �أكرث �أهل النار؟ قال« :تكرثن اللعن،
وتكفرن الع�شري ،ما ر�أيت من ناق�صات عقل ودين �أغلب لذي لب منكن»
قالت :ما ناق�صات العقل والدين؟ قال�« :شهادة امر�أتني ب�شهادة رجل،
ومتكث الأيام ال ت�صلي» َر َوا ُه ُم ْ�س ِل ٌم.
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مـن بيـت النـبــوة

�إن احلديث عن النبي ﷺ ليجعل امل�ؤمن يف ج ٍو �إمي��اين رائع ال يريد
اخل��روج منه؛ كيف ال؟ وهو حديث عن �أطهر اخللق ،و�أتقى اخللق ،و�أزه��د
اخللق ،و�أكرم اخللق حممد ﷺ.
وقد �أثنى اهلل تعاىل على نبيه ﷺ بقوله:ﱫ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﱪ

(القلم .)٤ :قال ابن عبا�س وجماهد" :لعلى دين عظيم ،ال دين �أحب �إ ٌ
يل وال
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

103

�أر�ضى عندي منه وهو دين الإ�سالم" ,وقال احل�سن  -ر�ضي اهلل عنه " : -هو
�آداب القر�آن".
وقال قتادة" :هو ما كان ي�أمر به من �أمر اهلل ،وينهى عنه من نهى اهلل،
واملعنى� :إنك لعلى اخللق الذي �آثرك اهلل به يف القر�آن".
ويف ال�صحيح� :أن ه�شام بن حكيم "�س�أل عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -عن
خلق ر�سول اهلل ﷺ؟ فقالت :كان خلقه القر�آن .فقال :لقد هممت �أن �أقوم
وال �أ�س�أل �شي ًئا".
و�إننا يف هذا الزمان ال��ذي �أغرقت ال�شهوات وال�شبهات عقول وقلوب
الكثري من الب�شر �أحوج ما نكون �إىل الرجوع �إىل معني ال�سنة املطهرة لن�شرب
من نبع حممد ﷺ ال�صايف ،فنتم�سك بال�سنة خري مت�سك ،ونقتفي طريق
امل�صطفى ﷺ ونع�ض عليه بالنواجذ.
ونبتعد ع��ن كالليب البدعة ،وخطاطيف الفتنة ،التي ح��ذرن��ا منها
النبي ﷺ �أميا حتذير.
ومما ينبغي على املربني ،واملعلمني يف مدار�س البنني العناية به هو
ن�شر ال�سنة املطهرة اً
قول وعملاً بكل جهد وطاقة.
ولعل من �أهم الطرق لن�شر �سنة النبي ﷺ يف املدار�س بعد احل�ص�ص
الدرا�سية �أال وهو ن�شر ال�سرية النبوية عرب منرب الإذاعة املدر�سية.
حيث يعد هذا العمل من ال�صدع باحلق ،ومن التعاون على الرب ،ومن
ال�صدع بالدعوة؛ فلعل اهلل �أن يفتح بهذا قلو ًبا ال تعقل ,و�آذا ًنا ال ت�سمع ,و�أعي ًنا
ال تب�صر.
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ل��ذا� ..أهيب بكل حمبات احلبيب ﷺ �أن يرنن دروب حياتهن بالعمل
ب�سنته ،والدعوة �إليها ،والإخال�ص يف ن�شرها.
ولنتذكر جمي ًعا �أن حق النبي ﷺ علينا كبري وعظيم ،ومل ولن ن�ستطيع
�إيفاءه ولو �سخرنا حياتنا كلها لرد ولو �شعرة من ف�ضله علينا ﷺ.
وختا ًما �أقول :الأمة بخري ما دامت ت�سري على نهج احلبيب حممد ﷺ

اً
قول وعملاً  ،ولن ت�ضل الأمة املحمدية �أبدًا �إال �إذا ابتعدت على منهج احلبيب
ﷺ.
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مقتطفات من ال�سرية النبوية
• زوجات النبي ﷺ:

تزوج النبي ﷺ بثالث ع�شرة ام��ر�أة  -ر�ضي اهلل عنهن  -وهن
كالتايل:
 -1خديجة بنت خويلد  -ر�ضي اهلل عنها.
� -2سودة بنت زمعة بن قي�س العامرية  -ر�ضي اهلل عنها.
 -3عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل عنهما.
 -4حف�صة بنت عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنهما.
 -5زينب بنت خزمية بن احلارث  -ر�ضي اهلل عنها.
� -6أم �سلمة هند بنت �أمية  -ر�ضي اهلل عنها.
 -7زينب بنت جح�ش  -ر�ضي اهلل عنها.
 -8جويرية بنت احلارث اخلزاعية  -ر�ضي اهلل عنها.
� -9أم حبيبة رملة بنت �أبي �سفيان  -ر�ضي اهلل عنها.
� -10صفية بنت حيي بن �أخطب  -ر�ضي اهلل عنها.
 -11ميمونة بنت احلارث بن حزن الهاللية  -ر�ضي اهلل عنها.
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• �أوالد النبي ﷺ:

 -1القا�سم وبه يكنى الر�سول ﷺ.
 -2عبد اهلل ويلقب بالطاهر والطيب.
� -3إبراهيم من زوجته مارية القبطية تويف �صغ ًريا.
• عمات النبي ﷺ:

 -1برة بنت عبداملطلب الها�شمية .
 -2عاتكة بنت عبداملطلب الها�شمية.
� -3أميمة بنت عبداملطلب الها�شمية.
� -4أروى بنت عبداملطلب الها�شمية.
 -5البي�ضاء �أم حكيم بنت عبداملطلب الها�شمية.
� -6صفية بنت عبداملطلب الها�شمية  -ر�ضي اهلل عنها.
توا�ضع النبي ﷺ

يف �صحيح م�سلم من حديث عيا�ض بن حمار -ر�ضي اهلل عنه-
قال :ر�سول اهلل ﷺ�« :إن اهلل �أوحي �إ َّ
يل �أن توا�ضعوا ،حتي ال يفخر �أحد
على �أحد ،وال يبغي �أحد علي �أحد».
وكان النبي ﷺ مير على ال�صبيان في�سلم عليهم ،وكانت الأمة
ت�أخذ بيده فتنطلق به حيث �شاءت ،وكان ﷺ �إذا �أكل لعق �أ�صابعه الثالث،
وكان ﷺ يف بيته يف خدمة �أهله ،ومل يكن ينتقم لنف�سه قط ،وكان ﷺ
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يخ�صف نعله ،ويرقع ثوبه ،ويحلب ال�شاة لأهله ،ويعلف البعري ،وي�أكل
مع اخلادم ،ويجال�س امل�ساكني ،ومي�شي مع الأرملة واليتيم يف حاجتهما
ويبد�أ من لقيه بال�سالم ،ويجيب دعوة من دعاه ولو �إىل �أي�سر �شيء.
وكان ﷺ هني امل�ؤونة ،لني اخللق ،كرمي الطبع ،جميل املعا�شرة،
ب�ساما ،متوا�ض ًعا من غري ذلة ،جوا ًدا من غري �سرف ،رقيق
طلق الوجهً ،
القلب رحي ًما بكل م�سلم ،خاف�ض اجلناح للم�ؤمنني ،لني اجلانب لهم.
�صفات خا�صة للنبي ﷺ

�أكرم اهلل �سبحانه نبيه ﷺ حممد ب�صفات عظيمة وجليلة ،منها
ما كان يف الدنيا ،ومنها ماهي �صفات ومكارم للنبي ﷺ يف الآخرة.
• ومما �أكرم اهلل �سبحانه به نبيه ﷺ من املكارم يف الدنيا
ما يلي:

� .1أخذ اهلل له العهد على جميع الأنبياء ﷺ.
 .2كان عند �أهل الكتاب علم تام به ﷺ.
 .3كان نب ًيا و�آدم منجدل يف طينته ﷺ.
 .4هو �أول امل�سلمني ﷺ.
 .5هو خامت النبيني ﷺ.
 .6هو نبي الإ�سالم ﷺ.
 .7هو �أوىل بالأنبياء من �أممهم ﷺ.
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 .8هو �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم ،و�أزواجه �أمهاتهم ﷺ.
 .9كونه منة مينت اهلل بها على عباده.
 .10كونه خرية اخللق ،و�سيد ولد �آدم ﷺ.
 .11طاعته ومبايعته هي عني طاعة اهلل ومبايعته.
 .12الإميان به مقرون بالإميان باهلل تعاىل.
 .13هو رحمة للعاملني ﷺ.
 .14هو �أمنة لأمته ﷺ.
 .15عموم ر�سالته ﷺ.
 .16تكفل املوىل بحفظه وع�صمته ﷺ.
 .17التكفل بحفظ دينه ﷺ.
 .18الق�سم بحياته ﷺ.
 .19الق�سم ببلده ﷺ.
 .20الق�سم له ﷺ.
ُ .21ذ ِكر يف �أول من ُذ ِكر من الأنبياء.
 .22النهي عن مناداته با�سمه ﷺ.
 .23ال يرفع �صوت فوق �صوته ﷺ.
 .24تقدمي ال�صدقة بني يدي مناجاتهم له (ثم ن�سخ ذلك).
 .25جعله اهلل نو ًرا ﷺ.
 .26فر�ض بع�ض �شرعه يف ال�سماء ﷺ.
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 .27توىل الإجابة عنه ﷺ.
 .28ا�ستمرار ال�صالة عليه ﷺ.
 .29الإ�سراء واملعراج به ﷺ.
 .30معجزاته ﷺ.
 .31غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر ﷺ.
 .32ت�أخري دعوته امل�ستجابة ليوم القيامة ﷺ.
� .33أعطي جوامع الكلم ﷺ.
� .34أعطي مفاتيح خزائن الأر�ض ﷺ.
� .35إ�سالم قرينه من اجلن ﷺ.
 .36ن�صره بالرعب م�سرية �شهر ﷺ.
� .37شهادة اهلل ومالئكته له ﷺ.
� .38إمامته بالأنبياء يف بيت املقد�س ﷺ.
 .39قرنه خري قرون بني �آدم ﷺ.
 .40ما بني بيته ومنربه رو�ضة من ريا�ض اجلنة ﷺ.
� .41أعطي ان�شقاق القمر ﷺ.
 .42يرى من وراء ظهره ﷺ.
 .43ر�ؤيته يف املنام حق ﷺ.
 .44عر�ض الأنبياء مع �أممهم عليه ﷺ.
 .45جعل خامت النبوة بني كتفيه ﷺ.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

 .46اطالعه على املغيبات ﷺ.
• ومما �أكرم اهلل �سبحانه به نبيه ﷺ من املكارم يف الآخرة
ما يلي:

 -1و�صفه بال�شهادة ﷺ.
 -2ما �أعطي من ال�شفاعات ﷺ.
 -3هو �أول من يبعث ﷺ.
-4هو �إمام الأنبياء وخطيبهم ﷺ.
 -5كل الأنبياء حتت لوائه ﷺ.
 -6هو �أول من يجوز على ال�صراط ﷺ.
 -7هو �أول من يقرع باب اجلنة ﷺ.
 -8هو �أول من يدخل اجلنة ﷺ.
� -9إعطا�ؤه الو�سيلة والف�ضيلة ﷺ( .والو�سيلة� :أعلى منزلة يف
اجلنة).
�-10إعطا�ؤه املقام املحمود ﷺ( .وهو ال�شفاعة العظمى).
� -11إعطا�ؤه الكوثر ﷺ( .وهو نهر يف اجلنة).
� -12إعطا�ؤه لواء احلمد ﷺ.
 -13يكون له كر�سي عن ميني العر�ش ﷺ.
 -14هو �أكرث الأنبياء تب ًعا ﷺ.
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 -15هو �سيد الأولني والآخرين يوم القيامة ﷺ.
 -16هو �أول �شافع وم�شفع ﷺ.
 -17هو مب�شر النا�س يوم يفزع �إليه الأنبياء ﷺ.
 -18ما يوحى �إليه يف �سجوده حتت العر�ش مما مل يفتح على غريه
من قبل ومن بعد ﷺ.
 -19منربه على حو�ضه ﷺ.

بحريا الراهب
ملا بلغ ر�سول اهلل ﷺاثنتي ع�شرة �سنة  -قيل و�شهرين وع�شرة
�أيام  -ارحتل به �أبو طالب تاج ًرا �إىل ال�شام ،حتى و�صل �إىل ب�صرى –
وهي معدودة من ال�شام وق�صبة حلوران ،وكانت يف ذلك الوقت ق�صبة
للبالد العربية التي كانت حتت حكم الرومان  -وكان يف هذا البلد راهب
عرف ببحريا وا�سمه جرجي�س ,فلما نزل الركب خرج �إليهم و�أكرمهم
بال�ضيافة ،وكان ال يخرج �إليهم قبل ذلك وعرف ر�سول اهلل ﷺ �صفته
فقال وهو �آخذ بيده :هذا �سيد العاملني ،هذا يبعثه اهلل رحمة للعاملني.
فقال �أبو طالب :ما علمك بذلك؟ فقال �إنكم حني �أ�شرفتم من العقبة
�ساجدا ،وال ت�سجد �إال لنبي و�إين �أعرفه
مل يبق حجر وال �شج ٌر �إال وخ ّر
ً
بخامت النبوة يف �أ�سفل غ�ضروف كتفه مثل التفاحة و�إنا جنده يف كتبنا,
و�س�أل �أبو طالب �أن يرده وال يقدم به �إىل ال�شام خو ًفا عليه من اليهود،
فبعثه عمه مع بع�ض غلمانه �إىل مكة.
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النبي ﷺ وجمال َ
اخللق

قالت �أم معبد اخلزاعية عن ر�سول اهلل ﷺ وهي ت�صفه لزوجها،
حني مر بخيمتها مهاج ًرا :ظاهر الو�ضاءة� ،أبلج الوجه ،ح�سن اخللق مل
ت ُعبه تجُ ْ له ومل تزر به �صلعة و�سيم ق�سيم يف عينه دعج ويف �أ�شفاره وطف
ويف �صوته �صحل ويف عنقه �سطع� ،أحور� ،أكحل� ،أزج �أقرن �شديد �سواد
ال�شعر� ,إذا �صمت عاله الوقار ،و�إذا تكلم عاله البهاء� ،أجمل النا�س
و�أبهاهم من بعيد ،و�أح�سنه و�أحاله من قريب ،حلو املنطلق ف�صل ال نزر
وال هذر ك�أن منطقه خرزات نظمن يتحدرن ,ربعة ،ال تقحمه عني من
ق�صر وال ت�شن�ؤه من طول ،غ�صن بني غ�صنني فهو �أنظر الثالثة منظ ًرا
و�أح�سنهم قد ًرا له رفقاء يحفون به� ،إذا قال ا�ستمعوا لقوله و�إذا �أمر
تبادروا �إىل �أمره حمفود حم�شود ،ال عاب�س وال مفند.
وقال علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه  -وهو ينعت ر�سول اهلل
ﷺ :مل يكن بالطويل املم ّغط وال الق�صري املرتدد وكان ربعة من القوم,
جعدا رجلاً ,ومل يكن باملط َّهم
ومل يكن باجلعد القطط وال بال�سبط وكان ً
وال باملكل َّثم وكان يف الوجه تدوير وكان �أبي�ض م�شر ًبا� ,أدعج العينني
�أهدب الأ�شفار جليل امل�شا�ش والكتد دقيق امل�سربة� ،أجرد �شئن الكتفني,
�إذا م�شى تقلع ك�أمنا مي�شي يف �صبب و�إذا التفت �ألتفت م ًعا ,بني كتفيه
خامت النبوة ،وهو خامت النبيني� ،أجود النا�س ك ًفا و�أجر�أ النا�س �صد ًرا
و�أ�صدق النا�س لهجة و�أوفى النا�س ذمة و�ألينهم عريكة و�أكرمهم ع�شرة
من ر�آه بديهة هابه ،ومن خالطه معرفة �أحبه ،يقول ناعته مل �أر قبله وال
بعده وال مثله ﷺ.
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كمال النف�س ومكارم الأخالق
كان النبي ﷺميتاز بف�صاحة الل�سان وبالغة القول ،وكان من
ذلك باملحل الأف�ضل واملو�ضع الذي ال يجهل� ،سال�سة طبع ،ون�صاعة
لفظ وجزالة قول ،و�صحة معان ،وقلة تكلف� ،أوتي جوامع الكلم ،وخ�ص
ببدائع احلكم ،وعلم �أل�سنة العرب يخاطب بها كل قبيلة بل�سانها
ويحاورها بلغتها ،اجتمعت له قوة عار�ضة البادية وجزالتها ،ون�صاعة
�ألفاظ احلا�ضرة ورونق كالمها �إىل الت�أييد الإلهي الذي �أمده الوحي.
وكان احللم واالحتمال والعفو عند املقدرة وال�صرب على املكاره،
�صفات أ� َّدبه اهلل بها ،وكان حلي ًما ولكنه ﷺ مل يزد مع كرثة الأذى �إال
�ص ًربا وعلى �إ�سراف اجلاهل �إال حل ًما ,قالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها :-
ما ُخـيرّ ر�سول اهلل ﷺ بني �أمرين �إال اختار �أي�سرهما ما مل يكن �إث ًما,
ف�إن كان �إث ًما كان �أبعد النا�س عنه ,وما انتقم لنف�سه �إال �أن تنتهك حرمة
اهلل فينتقم هلل بها ،وكان �أبعد النا�س غ�ض ًبا و�أ�سرعهم ً
ر�ضا.

الطهَا َر ِة و ََق َ�ض ِاء ا َ
َه ْدي ُُه ﷺ يف َّ
حلاجَ ِة
 -1كان �إذا َ
�وذ ِب َك ِمنَ ا ُ
دخل اخلالء قال« :ال َّل ُه َّم ِ�إنيِّ �أَ ُع� ُ
خل ُب ِث
خل َبا ِئ ِث» ،و�إذا خرج يقولُ :
وا َ
«غ ْف َرا َن َك».
 -2وكانَ �أك َرث ما ُ
يبول وهو قاع ٌد.
 -3وكان ي�ستنجي باملا ِء تار ًة ,و َي ْ�ست َْج ِم ُر بالأحجا ِر تار ًة ,ويجم ُع
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بينهما تار ًة.
ب�شما ِله.
 -4وكان ي�ستنجي وي�ستجم ُر ِ
أر�ض.
ا�س َت ْن َجى باملا ِء َ�ض َر َب َي َد ُه َب ْع َد َذ ِل َك َع َلى ال ِ
 -5وكان �إذا ْ
 -6وك��ان ِ�إ َذا َذ َه� َ�ب يف َ�س َف ِره للحاج ِة انطلقَ َحتَّى يتوا َرى َعنْ
�أَ ْ�ص َحا ِب ِه.
وب�شجر الوادي
بالهدف تار ًة و ِب َحا ِئ ِ�ش ال َّن ْخ ِل تار ًة،
ِ
ِ
 -7وكان ي�ستترِ
تار ًة.

وء
َه ْدي ُُه ﷺ يف ال ُو ُ�ض ِ
لوات
ال�ص ِ
 -1كان يتو�ض�أ لكل �صال ٍة يف ِ
غالب �أحيا ِنه ,ورمبا َ�ص َّلى َّ
واحد.
ِب ُو ُ�ضوءٍ ٍ
 -2وكان يتو�ض�أُ بالمْ ُدِّ ( )1تار ًة ,وب ُث ُل َث ْي ِه تار ًة ,وب�أز َيد منه تار ًة.
أي�سر النا�س َ�ص ًّبا ملاء الو�ضو ِء و ُي� َ�ح� ِّ�ذ ُر �أمته ِمنَ
 -3وك��ان من � ِ
إ�سراف فيه.
ال ِ
بع�ض
 -4وكان يتو�ض�أُ مر ًة مر ًة ,ومرت ِني مرت ِني ,وثال ًثا ثال ًثا ,ويف ِ
َ
الثالث َق ُّط.
وبع�ضهما ثال ًثا ,ومل يتجاوز
الأع�ضا ِء مرت ِني ِ
ُ
ُ
وي�ستن�شق تار ًة ب َغرفة ،وتار ًة ب َغرفت ِني ,وتار ًة
يتم�ضم�ض
 -5وكان
بثالث ,وكان ُ
واال�ستن�شاق.
ي�صل بني امل�ضم�ض ِة
ِ
ُ
ي�ستن�شق باليم ِني وي�ستن ُرث بالي�سرى.
 -6وكان
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َ
مت�ضم�ض وا�ستن�شقَ .
 - 7ومل يتو�ض�أ �إال
مي�سح ر�أ�س ُه ك َّله ,وتار ًة ُي ْق ِبل بيديه و ُي ْد ِبر.
 - 8وكان ُ
م�سح على نا�صي ِته َك َّمل على ال ِع َم َام ِة.
 - 9وكان �إذا َ
مي�سح �أذنيه  -ظاه َرهما وباط َنهما  -مع ر�أ�سه.
 -10وكان ُ
 -11وكان يغ�س ُل ِر ْج َل ْي ِه �إذا مل يكو َنا يف ُخ َّفينْ ِ وال َج ْو َر َبينْ ِ .
 -12وكان ُو ُ�ضو�ؤه ُم َرتَّـ ًبا متوال ًيا ومل ُي ِخ ّل به مرة واحدة.
َ
تن�شيف �أع�ضا ِئ ِه.
 -13ومل يكن يعتاد
 -14وكان ُي َخ ِّل ُل لحِ ْ َي َت ُه �أحيا ًنا ,ومل ُي َو ِاظ ْب على ذلك.
 -15وكان ُ
يخلل ب َني الأ�صاب ِع ,ومل يكن يحافظ على ذلك.

الة
َه ْدي ُُه ﷺ يف �أفعاله يف َّ
ال�ص ِ
ال�صال ِة.
 -1مل ي َكنْ ِمنْ َه ْد ِيه االلتفاتُ يف َّ
ُ
ال�صال ِة.
 -2ومل َي ُكنْ ِمنْ َه ْد ِي ِه
تغمي�ض َع ْي َن ْي ِه يف َّ
قام يف ال�صال ِة َط� َأط َ�أ َر�أْ َ�سهُ ,وكان ُ
يدخل يف ال�صال ِة
 -3وكان �إذا َ
ال�صبي فيخ ِّف ُف َها خما َف َة �أَنْ َي ُ�شقَّ على
وهو يري ُد �إطالتَها في�سم ُع بكا َء
ِّ
�أُ ِّم ِه.
َ
بنت ابن ِته على عاتقه,
 -4وكان ُي َ�ص ِّلي
الفر�ض وهو حام ٌل �أُ َم َام َة َ
و�سجد و�ض َعها.
�إذا قام حملها ,و�إذا رك َع
َ
ُ
فيطيل
فريكب ظه َره,
ني
 -5وكان ُي َ�ص ِّلي فيجي ُء احل�سنُ �أَو احل�س ُ
ُ
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ال�سجد َة كراهي َة �أَنْ ُي ْل ِق َيه َعنْ َظ ْه ِر ِه.
يرج ُع
البابُ ,ث َّم ِ
 -6وكان ي�صلي فتجي ُء عائ�ش ُة فيم�شي فيفتح لها َ
�إىل ُم َ�صلاَّ ُه.
ال�سالم يف ال�صال ِة بالإ�شار ِة.
 -7وكان ير ُّد
َ
 -8وكان ينفخُ يف �صال ِت ِه ,وكان يبكي فيها ,و َيت َن ْحنح حلاج ٍة.
 -9وكان ي�صلي حاف ًيا تار ًة ,ومنتعلاً �أخرى ,و�أَ َم� َر بال�صالة يف
ال َّنعل خمالف ًة لليهو ِد.
الواحد تار ًة ويف الثوب ِني تار ًة وهو �أكرث.
وب
ِ
 -10وكان ُي َ�ص ِّلي يف ال َّث ِ

َه ْدي ُُه ﷺ يف ال َّتط ُّو ِع و َِق َي ِام ال َّل ْي ِل
�سبب له يف بي ِته ,ال
 -1كان ُي َ�ص ِّلي عام َة ال�س ِنن والتطو ِع الذي ال َ
املغرب.
�سيما �سن َة
ِ
ُ
ركعات يف َ
احل َ�ض ِر دائ ًما :ركعت ِني َق ْب َل
يحافظ على َع ْ�ش ِر
 -2وكان
ٍ
املغرب ,وركعت ِني بعد ال ِع�شا ِء يف
بعدها ,وركعت ِني بعد
الظهر ,وركعت ِني َ
ِ
ِ
الفجر.
بيته ,وركعت ِني َق ْب َل �صال ِة
ِ
النوافل ,ومل
الفجر �أ�شد ِمنْ جمي ِع
 -3وكانت حمافظتُه على �سن ِة
ِ
ِ
ال�سفر
َي ُكنْ َي َد ُعها هي والوتر ,ال َح َ�ض ًرا ولاَ َ�س َف ًرا ,ومل ُي ْن َقل �أنه َ�ص َّلى يف
ِ
راتب ًة َغيرْ َ هما.
أمين.
 -4وكان ي�ضطج ُع بعد �سن ِة
ِ
الفجر على ِ�شقه ال ِ
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الركعتان بعد
 -5وكان ُي َ�ص ِّلي �أحيا ًنا قبل الظهر �أرب ًعا ,وملا فاتته
ِ
الع�صر.
الظهر ق�ضاها بعد
ِ
ِ
قاع ًدا ,ورمبا
 -6وكان �أك ُرث �صال ِته بالليل قائ ًما ,ورمبا ي�ص ِّلي ِ
قام فرك َع قائ ًما.
يقر�أ ً
ري ِمنْ ِق َراءته َ
قاعدا ف�إذا َب ِقي ي�س ٌ
ركعاتُ ,ي َ�س ِّل ُم بعد ُك ِّل ركعتني ,ثم ُيو ِت ُر
 -7وكان ُي�صلي ثماين
ٍ
ركعات
يجل�س �إلاَّ فيِ � ِآخ ِرهنَّ � ,أَ ْو ُيو ِت ُر بت�س ِع
بخم�س َ�س ْر ًدا
ٍ
ٍ
ٍ
متواليات ,ال ُ
َي ْ�س ِر ُد منهن ثمان ًيا ال يجل�س �إال يف الثامن ِة ,ثم ُ
ينه�ض وال ي�سلم ,ثم
وي�سلم ,ثم ي�صلي بعدها ركعت ِني بعد
ي�صلي التا�سعة ,ثم يقع ُد فيت�شه ُد
ُ
جال�سا.
ب�سبع كال ِّت ْ�س ِع املذكور ِة ثم ُي َ�ص ِّلي بعدها ركعتني ً
ما ُي َ�س ِّل ُم� ,أو ُيو ِت ُر ٍ
َ
«اج َع ُلوا � ِآخ� َر
الليل
 -8وك��ان ُيو ِت ُر �أ َّول ِ
وو�سط ُه و� ِآخ� � َره ,وق��الْ :
َ�صلاَ ِت ُك ْم بال َّل ْي ِل ِو ْت ًرا».
جال�سا تار ًة وتار ًة يقر�أ فيهما
 -9وكانَ ُي َ�ص ِّلي َب ْع َد ال ِوت ِْر ركعت ِني ً
قام َف َر َك َع.
جال�سا ,ف�إذا �أرا َد �أَنْ يرك َع َ
ً
 -10وكان �إذا غلبه نو ٌم �أو َو َج ٌع َ�ص َّلى من النها ِر اثنتي ع�شر َة ركع ًة.
باح.
 -11وقام ليل ًة ب�آي ٍة يتلوها وير ِّد ُدها حتى َّ
ال�ص ِ
ُ
ويطيل
 -12وكان ُي ِ�س ُّر بالقر� ِآن يف �صالة الليل تار ًة ,و َي ْج َه ُر تار ًة,
القيام تار ًة ,ويخ ِّف ُف ُه تار ًة.
َ
 -13وك��ان ي�ق��ر�أ يف ال��وت��ر ب�ـ ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱪ (ا ألع�ل��ى)
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﱪ (ال� �ك ��اف ��رون) ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ
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(الإخال�ص)؛ ف�إذا �سلم قال�« :سبحان امللك القدو�س» ثَلاَ َث َم َّر ٍات ,يمَ ُّد
َ�ص ْو َت ُه يف ال َّثا ِل َث ِة ويرفع.

َه ْدي ُُه ﷺ يف ا ُ
جل ُمع َِة
وتخ�صي�صه
تعظيم ي��وم اجلمعة وت�شري ُفه
 -1ك��انَ ِم��نْ َه� ْ�د ِي� ِه
ُ
ُ
يلب�س فيه �أح�سنَ ثيا ِبه,
بخ�صائ�ص؛ منها :االغت�سال يف َي ْو ِمها ,و�أَنْ َ
والإن�صاتُ للخطبة وجو ًبا ,وكرث ُة ال�صالة على النبي ﷺ.
يخرج �إذا اجتمعوا َف ُي َ�س ِّل ُم عليهم ,ثم ي�صع ُد املن َرب
 -2وك��ان
ُ
يجل�س ,وي� ُ
أذان,
وي�ستقب ُلهم ِ
أخذ بال ٌل يف ال ِ
بوجهه و ُي َ�س ِّل ُم عليهم ,ثم ُ
أذان وا ُ
خلطب ِة ,وكان
ف�إذا فر َغ منه قام َف َخ َط َب ِمنْ غري َف ْ�ص ٍل بني ال ِ
قو�س �أَ ْو ع�صا قبل �أَنْ َيت َِّخ َذ املن َرب.
َي ْخ ُط ُب َم ْعت َِم ًدا على ٍ
فيخطب
يقوم
ُ
يجل�س ِج ْل َ�س ًة خفيف ًة ،ثم ُ
 -3وكان َي ْخ ُط ُب قائ ًما ,ثم ُ
الثاني َة.
َ
الرجل �إذا قال
إن�صات ,ويخ ُرب
 -4وك��ان ي�أم ُر بال ُّدن ِّو ِم ْن ُه وال ِ
ل�صاح ِبه� :أَ ْن ِ�ص ْتَ ,ف َق ْد َل َغاَ ,و َمنْ َل َغا َفلاَ ُج ُم َع َة َلهُ.
ِ
 -5وكان �إذا َخ َط َب احم َّر ْت َع ْي َناه َو َعلاَ �صو ُته ْ
وا�ش َت َّد غ�ض ُبه َحتَّى
ك�أنه ُم ْن ِذ ُر َج ْي ٍ�ش.
ُ
 -6وك��ان ُ
ويطيل
يقول يف ُخ ْط َب ِته�« :أم��ا بع ُد» َو ُي ْق ِ�ص ُر اخلطب َة
ال�صال َة.
�لام و�شرائ َعه,
 -7وك��ان يع ِّل ُم �أ�صحا َبه يف خطب ِته
َ
قواعد الإ��س ِ
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نهي.
وي�أم ُرهم وينهاهم ِإ� َذا َع َر َ�ض َل ُه �أَم ٌر �أو ٌ
 -8وكان يقط ُع ُخ ْط َب َت ُه للحاج ِة َت ْع ِر ُ�ض� ,أو لإجاب ِة َمنْ َي ْ�س�أ ُله ,ثم
يعو ُد �إىل ُخ ْط َب ِت ِه َف ُي ِت ُّمها ,وكان رُبمَّ َ ا َنزَ َل َع ِن املن ِرب حلاج ٍة ثم يعو ُد ,وكانَ
احلال يف خطب ِته ,ف�إذا َر�أَى منهم َذا فاقة �أو حاج ٍة,
ي�أم ُرهم مبقت�ضى ِ
�أم َرهم بال�صدق ِة َو َح َّ�ضهم عليها.
ال�س َّبابة يف ُخ ْط َب ِت ِه عند ِذ ْك ِر اهلل وكانَ ِ�إ َذا
 -9وكان ي�ش ُري ِب�أُ�صبعه َّ
َق َح َط املط ُر َي ْ�ست َْ�س ِقي يف ُخ ْط َب ِت ِه.
 -10وكان �إذا َ�ص َّلى اجلمع َة َد َخ َل منز َلهَُ ,ف َ�ص َّلى ركعتني ُ�س َّن َت َها,
َو�أَ َم َر َمنْ َ�صلاَّ ها �أَنْ ُي َ�ص ِّلي بعدها �أرب ًعا.

َه ْدي ُُه ﷺ يف َ�ص َد َق ِة ال َّت َط ُّو ِع
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ا�س �صدق ًة بمِ َ ا َم َل َك ْت َيد ُه وكان ال َي ْ�س َتكثرِ �شي ًئا
أعظم ال َّن ِ
 -1كان � َ
�أعطاه اهلل ,وال َي ْ�س َت ِقلُّه.
 -2وكان ال ي�س�أ ُله �أح ٌد �شي ًئا عنده �إال �أعطاه ,قليلاً كان �أو كث ًريا.
وفرحه مبا يعطيه �أعظم من �سرور ال ِآخ� ِ�ذ مبا
 -3وكان ُ�سرو ُره ُ
�أخذه.
 -4وكان �إذا َع َر َ�ض له محُ ْ تَا ٌج �آ َث َر ُه َع َلى َن ْف ِ�سه ,تار ًة بطعامه ,وتار ًة
بلبا�سه.
ِ
ال�س َم َاح ِة.
 -5وكان َمنْ َخا َل َطه ال يمَ ْ ِلك َن ْف َ�سه ِمنَ َّ
أ�صناف �إعطا ِئ ِه َو َ�ص َد َق ِت ِه ,فتار ًة بالهدية ،وتار ًة
 -6وكان ُي َن ِّو ُع يف � ِ
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ال�س ْل َع َة
بال�صدق ِة ,وتار ًة ِ
باله َب ِة ,وتار ًة ب�شرا ِء ال�شي ِء ثم ُي ْع ِطي البائ َع ِّ
والثمنَ  ,وتار ًة َيقْترَ ِ ُ�ض ال�شي َء َفيرَ ُ ُّد �أك َرث منه ,وتار ًة َي ْق َب ُل الهدي َة و ُي َكا ِف ُئ
عليها ب�أك َرث منها.

هدي ُُه ﷺ يف َ�ص ْو ِم َرم ََ�ض َ
ان
 -1كان من هديه �أنه ال َي ْد ُخ ُل يف �صوم رم�ضان �إال ِب ُر�ؤي ٍة محُ َ َّقق ٍة,
�شاهدَ ,ف ِ�إنْ مل َي ُكنْ ُر�ؤْي ٌة وال �شهاد ٌة � َ
أكمل ِع َّد َة �شعبانَ ثالثنيَ.
�أو ب�شهاد ِة ٍ
�سحاب � َ
 -2وكان ِ�إ َذا َ
حال ليل َة الثالثني دُونَ َم ْن َظ ِر ِه
أكمل �شعبانَ
ٌ
يوم ال ْإغ َم ِام ,وال �أَ َم َر به.
ثالثنيَ ,ومل يكن ي�صوم َ
 -3وكان ِمنْ َه ْد ِي ِه اخلروج ِم ْن ُه ب�شهاد ِة اثن ِني.
العيد �أَ ْف َط َر
دان بر�ؤ َي ِته بعد خروج َو ْق ِت ِ
 -4وكان ِ�إ َذا َ�ش ِه َد َ�ش ِاه ِ
العيد بعد ال َغد يف َو ْق ِتها.
َو�أَ َم َرهُ م
و�ص َّلى َ
ِ
بالفطرَ ,
ويحثُّ عليه ,وي� ِّؤخ ُره
 -5وكان ُي َع ِّجل الفط َر ,ويحثُّ عليه ,و َيت ََ�س َّح ُر ُ
و ُي َر ِّغ ُب يف ت� ِأخريه.
 -6وكان ُي ْف ِط ُر َق ْب َل �أَنْ ُي َ�ص ِّل َي ,وكانَ ِف ْط ُره على ُر َط َب ٍات �إِنْ َو َج َدها,
وات ِمنْ ماءٍ .
َف ِ�إنْ لمَ ْ َي ِج ْدهاَ ,ف َع َلى تمَ َ َر ٍاتَ ,ف ِ�إنْ لمَ ْ يجد َف َع َلى َح َ�س ٍ
ول ِ�إ َذا �أَ ْف َط َر«َ :ذ َه َب َّ
 -7وكانَ َي ُق ُ
الظ َم ُ�أ ,وا ْب َت َّل ِت ال ُع ُر ُ
وق ,و َث َب َت
الأَ ْج ُر �إِنْ َ�شا َء ُ
اهلل َت َعالىَ ».
�شهر َر َم َ�ضانَ الإكثا ُر من �أنوا ِع العباد ِة ,وكانَ
 -8وكان ِمنْ َه ْديه يف ِ
ُ
جربيل ُي َدا ِر ُ�سه القر�آنَ يف رم�ضانَ .
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وال�صال ِة
ال�ص َد َق ِة وال ِ
إح�سان و ِتال َو ِة القر� ِآن َّ
 -9وكان ُي ْك ُرث فيه ِمنَ َّ
ِّ
اف.
واالع ِت َك ِ
والذ ْك ِر ْ
�ص به َغيرْ َ هَ ,حتَّى �إنه
 -10وكان َي ُخ ُّ�صه ِمنَ
ِ
العبادات مبا ال َي ُخ ُّ
ل ُيوا�صل فيه �أَ ْح َيا ًنا ,وكان ينهى �أ�صحا َبه عن ال ِو َ�صالَ ,و�أَ ِذنَ فيه �إىل
ال�س َح ِر.
َّ

ال�ص ْو ِم
َه ْدي ُُه ﷺ يف مَا ي ُْح َظ ُر َومَا ُيبَاحُ فيِ َّ
اب,
اب,
َ -1ن َهى
ال�س َب ِ
ِ
وال�س َب ِ
َ
وجواب ِّ
وال�ص َخ ِب ِّ
ال�صائم عن ال َّر َف ِث َّ
و�أَ َمره �أنْ َ
يقول لمِ َنْ �سا َّبه�ِ :إنيِّ َ�صائ ٌم.
 -2و�سا َف َر يف َر َم َ�ضان َف َ�ص َام َو�أَ ْف َط َرَ ,و َخيرَّ �أَ ْ�ص َحا َبه بني الأمرين.
 -3وكان ي�أ ُمرهم بال ِف ْط ِر ِ�إ َذا َد َنوا ِمنَ ال َع ُد ِّو.
ال�صائم
 -4ومل َي ُكنْ ِمنْ َه ْد ِي ِه تقدي ُر امل�ساف ِة التي ُي ْف ِط ُر فيها
ُ
ِب َح ٍّد.
و�صف
ال�س َف َر ُي ْف ِط ُرون ِمنْ َغيرْ ِ ِ
 -5وكان ال�صحاب ُة ِح َني ُي ْن ِ�ش ُئون َّ
و�سنته ﷺ.
جماوز ِة
ِ
البيوت ,ويخربونَ �أَنَّ ذلك َه ْد ُي ُه ُ
ُ
الفجر
فيغت�سل َب ْع َد
 -6وكان ُي ْد ِر ُك ُه الفج ُر وهو ُج ُن ٌب ِمنْ أَ� ْه ِل ِه,
ِ
وي�صوم.
ُ
 -7وكان ُي َق ِّب ُل َ
أزواج ِه وهو �صائ ٌم يف رم�ضانَ .
بع�ض � ِ
ُ
ُ
ُ
وي�ستن�شق وهو �صائ ٌم,
ويتم�ضم�ض
ي�ستاك وهو �صائ ٌم,
 -8وكان
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وكان َي ُ�ص ُّب على ر� ِأ�س ِه املا َء وهو �صائ ٌم.
 -9وكانَ ِمنْ َه ْد ِيه � ُ
إ�سقاط الق�ضا ِء َع َّمن �أَ َك َل �أَ ْو َ�ش ِر َب َن ِا�س ًيا.
ُ
وللحامل
وامل�سافر �أَنْ َي ْف ُطرا َو َي ْق ِ�ضيا,
للمري�ض
َ -10و َر َّخ َ�ص
ِ
ِ
واملر�ض ُع ِ�إ َذا َخا َفتا َع َلى �أَ ْن ُف ِ�سه َما كذلك.

َه ْدي ُُه ﷺ يف َب ْي ِع ِه و َِ�ش َرا ِئ ِه َ
وتعَا ُم َال ِت ِه
 -1با َع ﷺ ْ
بعد الر�سال ِة.
وا�شترَ َى ,وكان �شرا ُ�ؤه �أك َرث ِمنْ بي ِعه َ
�آج َر وا�ست� َأجر ,وو َّك َل وتو َّك َل ,وكان توكي ُله �أك َرث ِمنْ َت َو ُّك ِل ِه.
ِّ
احلال وامل� َّؤجلَ ,وت ََ�ش َّف َع ُ
بالثمن
 -2وا�شرتى
و�ش ِّفع �إليه ،وا�ستدانَ
ِ
ِب َر ْه ٍن و ِب َغيرْ ِ َر ْه ٍن ,وا�ستعا َر.
أثاب علي َها ,و�إنْ مل ُي ِر ْد َها
ووهب وا َّت َه َب ,و�أَ ْه َدى َو َق ِبل الهدي َة و� َ
َ -3
هدي �إليهُ ,
فيقبل هدا َياهُ مَ ,و َي ْق ِ�س ُمها
اعتذ َر �إىل ُم ْه ِدي َها ,وكانت امللوك ُت ِ
بني �أ�صحا ِبه.
أحد �سل ًفا
 -4وكان �أح�سنَ النا�س معامل ًة ,وكان �إذا ا�ست�سلف من � ٍ
َ
واقرت�ض بع ًريا فجا َء
َق َ�ضى خ ًريا منه ,ودعا له بالربكة يف �أه ِله وما ِله
يتقا�ضا ُه ,ف� َ
�صاح ُبه َ
أغلظ للنبي ﷺ َف َه َّم به �أ�صحا ُبه فقالَ « :د ُعو ُه؛ ف�إنَّ
ِل َ�ص ِاح ِب َ
احل ِّق َم َقالاً ».
اجلهل عليه �إال حل ًما ,و�أَ َم َر من ا�شت َّد غ�ض ُبه
 -5كانَ ال تزي ُده ِ�ش َّد ُة
ِ
�أن ُي ْط ِف َي َج ْم َر َة الغ�ضب بالو�ضوءِ ,وبال ُقعو ِد ِ�إنْ كان قائ ًما ,واال�ستعاذ ِة
ال�شيطان.
باهلل من
ِ
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ُ
ال�سالم
ويبذل
أحد ,بل يتوا�ض ُع لأ�صحا ِبه
 -6وكانَ ال َي َت َكبرَّ ُ على � ٍ
َ
لل�صغ ِري والكب ِري.
مزاحه احلقَّ  ,ويو ِّري وال ُ
يقول يف توري ِته
ازح ويقول يف ِ
 -7وكان يمُ ُ
�إال احلقَّ .
�دامَ ,
بيده ،ور َفقَ ثو َبه
وخ َ�ص َف نع َله ِ
 -8و�سابقَ بنف�سه على ا إلق� ِ
وح َل َب �شاته ,و َف َلى ثو َبهَ ,
وح َم َل مع
ونف�سهَُ ,
ِب ِيده ,ورفع دلوهَ ,
وخ َد َم �أه َل ُه َ
امل�سجد.
�أ�صحا ِبه ال َّلبنِ َ يف بنا ِء
ِ
نف�سا.
أ�شرح ِ
 -9وكان � َ
اخللق �صد ًرا ,و�أطي َبهم ً
أمرين �إال اختا َر �أي�س َرهُ َما ما مل َي ُكنْ َم أ� َث ًما.
 -10وما ُخيرِّ بني � ِ
 -11ومل يكن ينت�ص ُر من َم ْظ ِل َم ٍة ُظ ِل َمها ُّ
قط ما مل ُي ْنتَهك من
هلل مل يقم لغ�ضبه �شي ٌء.
هلل �شي ٌء ,ف�إذا انت ُِهكت حمارم ا ِ
حمارم ا ِ
ِ
َ
ويجيب
اجل َنا َز َة,
 -12وكان ُي�ش ُري َو َي ْ�ست َِ�ش ُري ,ويعو ُد
املري�ض ,وي�شه ُد ِ
ُ
وال�ضعيف يف ق�ضا ِء حوائجهم.
الدعو َة ,ومي�شي مع الأرمل ِة وامل�سك ِني
ِ
يحب ,وقال« :من ُ�صنع �إليه
 -13وكان يدعو لمِ َنْ تق َّر َب �إليه مبا ُّ
جزاك ُ
ٌ
فقال لفاعلهَ :
معروف َ
اهلل خ ًريا ,فقد �أبل َغ يف الثناءِ».

َه ْدي ُُه ﷺ يف َّ
عام
الط ِ
 -1كان ال ير ُّد موجو ًدا وال يتك َّل ُف مفقو ًدا ,فما ُق ِّر َب �إليه �شي ٌء من
الطيبات �إال �أَ َك َل ُه �إلاَّ أَ�نْ َت َعا َف ُه َن ْف ُ�سه؛ في ُرت َكه ِمنْ َغيرْ ِ حتر ٍمي ,وال َي ْح ِمل
ِ
عاب َط َع ًاما َق ُّط�ِ ,إنْ ا�شت َها ُه َ�أ َك َل ُه و�إال َت َر َكهُ ,كما
َن ْف َ�س ُه عليه على ُك ْر ٍه ,وما َ
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َ
ترك �أَ ْك َل َّ
ال�ض ِّب ملَّا مل َي ْعت َْد ُه.
 -2وكان ي� ُ
أكل ما َت َي َّ�س َرَ ,ف ِ�إنْ � ْأع� َو َز ُه َ�صبرَ َ  ,حتى �إ َّن ُه لري ُبط على
ُ
ُ
ُ
والهالل وال ُي ْو َقد يف بي ِته
والهالل
الهالل
بط ِنه الحْ َ َج َر من اجلو ِع ,و ُيرى
َنا ٌر.
واحد ِمنَ الأغذي ِة ال
نوع ٍ
حب�س ِ
 -3ومل َي ُكنْ ِمنْ َه ْديه ُ
النف�س على ٍ
َيتَع َّدا ُه �إىل َما �سواه.
حلم الجْ َ � ُزو ِر,
والع�س َل ,وك��ان يحبهما ,و�أَ َك� َ�ل َ
َ -4و�أَ َك� َ�ل احللوى َ
�اج ,وحلم الحْ ُ � َّب��ا َرى ،وحلم حما ِر ال َو ْح ِ�ش ,والأرن� ِ�ب,
وال�ض� ِأن ,وال� َّد َج� ِ
ال�شوا َء ,و� َ
البحر ,و�أَ َك َل ِّ
أكل ال ُّر َط َب وال َّت ْم َر ,و�أكل الثرَّ ِ َيد؛ وهو:
وطعام
ِ
َ
باللحم ,و�أكل اخلبزَ
بالرطب ,و�أكل ال ُّد َّبا َء
بالزيت ,و�أكل القثا َء
اخلب ُز
ِ
ِ
ِ
القديد ,و�أكل التَّم َر بال ُّز ْب ِد.
املطبوخة وكان يح ُّبها ,و�أكل
َ
اللحم ,و�أح ُّبه �إليه الذرا ُع َوم ْق ِد ُم ال�شا ِة.
 -5وكان ُي ِح ُّب َ
 -6وكان ي� ُ
عند جمي ِئها وال يحتمي َع ْن َها.
بلده َ
أكل من فاكه ِة ِ
معظم َم ْط ِعمه ُي َ
ال�س ْف َر ِة.
 -7وكان
ُ
و�ض ُع َع َلى ال ِ
أر�ض يف ُّ
بال�شمال,
أكل
 -8وكان ي�أ ُمر �أن يكون الأكل باليم ِني ,وينهى عن ال ِ
ِ
ويقول�« :إِنَّ ال�شيطانَ ي� ُ
وي�شرب ب�شماله».
أكل ِب ِ�ش َما ِل ِه,
ُ
 -9وكان ي�أ ُك ُل ب�أ�صا ِب ِعه ال َّثالث ,ويلع ُقها �إذا َف َر َغ.
�واع؛ �أح ُدها:
 -10وكان ال ي�أكل ُمتَّك ًئا – واال َّت َكا ُء على ثالث ِة �أن� ٍ
اجلنب ,والثاين :الرت ُّبع ,والثالث :االتكاء َع َلى �إِ ْح َدى يديه
االتكا ُء على
ِ
و�أك ُله بالأُخ َرى ,والثالث مذمومة ,-وكان ي� ُ
أكل وهو ُم ْق ٍع - ،والإقعا ُء� :أنْ
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يجل�س على أَ� ْل َي َت ْي ِه نا�ص ًبا �سا َق ْيه  -وقال�« :إنمَّ َ ا َ�أ ْج ِل ُ�س َك َما َي ْج ِل ُ�س ا ْل َع ْب ُد
َ
و�آ ُك ُل َك َما ي�أ ُك ُل ال َع ْب ُد».
هلل» ،وي�أم ُر ال َ
آكل
 -11وكان � َإذا َو َ�ض َع َي َد ُه يف
الطعام قالِ « :ب ْ�س ِم ا ِ
ِ
هلل تعاىل ,ف�إِنْ َن ِ�سي �أَنْ
ا�سم ا ِ
بالت�سمي ِة ,وقال�« :إِ َذا أَ� َك َل �أَ َح ُد ُكم فليذكر ْ
آخر ِه».
هلل يف �أ َّو ِل ِه؛ فليقلِ :ب ْ�س ِم ا ِ
َي ْذ ُك َر ا�سم ا ِ
هلل يف �أ َّو ِل ِه و� ِ
ا�سم اهلل
 -12وقال�ِ « :إنَّ ال�شيطانَ لي�ست َِح ُّل
الطعام �أَنْ ال ُي ْذ َكر ُ
َ
علي ِه».
أكل
 -13وكان يتح َّد ُث على ِ
طعامه ,و ُي َك ِّر ُر على �أ�ضيا ِفه َع ْر َ�ض ال ِ
عليهم ِمرا ًرا؛ كما َي ْف َع ُله � ُ
أهل ا ْل َك َر ِم.
هلل َح ْم ًدا
 -14وكان �إذا ُر ِف َع
الطعام ِمنْ َبينْ ِ يدي ِه يقول« :احلم ُد ِ
ُ
كث ًريا ط ِّي ًبا ُم َبا َر ًكا ِفي ِه َغيرْ َ َم ْك ِف ٍّي وال ُم َو َّد ٍع وال ُم ْ�س َت ْغ ًنى َع ْن ُه َر ُّب َنا».
قوم مل َي ْخ ُرج َحتَّى يدعو لهم ,ويقول « :أَ� ْف َط َر
 -15وكان ِ�إ َذا �أَ َك َل ِع ْن َد ٍ
ال�صا ِئ ُمونَ  ,و�أَ َك َل َط َع َام ُكم الأ ْب َرا ُرَ ,و َ�ص َّل ْت َع َل ْي ُك ُم امل َالئ َك ُة».
ِع ْن َد ُكم َّ
 -16وكان َي ْد ُعو لمِ َنْ ُي ِ�ضيف امل�ساك َني َو ُي ْث ِني عليهم.
أحد �صغ ًريا كان �أو كب ًرياُ ,ح ًّرا �أو
 -17وكانَ ال ي أ� َن ُف ِمن ُم�ؤاكلة � ٍ
عبدا� ,أعراب ًّيا �أو مهاج ًرا.
ً
 -18وكان �إذا ُق ِّرب �إليه طعا ٌم وهو �صائ ٌم ,قال�ِ « :إنيِّ �صائم»،
و� َأم َر من ُق ِّر َب �إليه الطعام وهو �صائم �أن ُي َ�ص ِّل َي؛ �أي :يدعو ملن َق َّد َمهُ,
و�ِإنْ َكان ُم ْف ِط ًرا �أَنْ ي� َ
أكل ِم ْنهُ.
املنزل ,وقال:
 -19وكان �إذا ُد ِع َي
أعلم به َر َّب ِ
لطعام َو َت ِب َع ُه �أح ٌد � َ
ٍ
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« ِ�إنَّ َه َذا َت ِب َع َنا؛ َف ِ�إنْ ِ�ش ْئ َت ت� َأذنُ لهَ ،و ِ�إنْ ِ�ش ْئ َت َر َج َع».
يجتم ُعوا على طعامهم
 -20و�أَ َم َر من َ�ش َك ْوا �إليه �أنهم ال ي�شب ُعونَ �أن ِ
هلل عليه يبارك لهم فيه.
ا�سم ا ِ
وال يتف َّر ُقوا ,و�أَنْ يذ ُكروا َ
آدم
 -21وقال«َ :ما َملأَ � ِ
ابن � َ
آدم ٌّي وعا ًء �ش ًّرا ِمنْ َب ْط ٍنِ ,ب َح ْ�س ِب ِ
ات ُي ِق ْمنَ ُ�ص ْل َبه؛ َف ِ�إنْ كانَ لاَ ُب َّد فاعلاً  ،فثلثٌ
لطعام ِه ,وثلثٌ ل�شرا ِبه,
ُل َق ْي َم ٌ
ِ
وثلثٌ ِل َن َف ِ�س ِه».
َ -22
يج ْده ,فقال« :ال َّل ُه َّم
ودخل منز َل ُه ليل ًة,
طعاما َف َل ْم ِ
فالتم�س ً
َ
وا�سق َمنْ َ�س َقانيِ ».
�أَ ْط ِعم َمنْ �أَ ْط َع َم ِنيِ ,

َه ْدي ُُه ﷺ يف َّ
اب
ال�ش َر ِ
أكمل هدي ْ
حت َف ُظ به ال�صح ُة ,وكان
 -1كانَ هدي ُه يف
ِ
ال�شراب من � ِ
ال�شراب �إليه ا ُ
خال�صا تار ًة ,وم�شو ًبا
أحب
ي�شرب الل َ
ِ
حل ْل َو البا ِر َد .وكان ُ
نب ً
� ُّ
باملا ِء �أخرى ،ويقول« :ال َّل ُه َّم ْ
بارك َل َنا فيه َو ِز ْد َنا ِم ْنهَُ ,ف ِ�إ َّن ُه َل ْي َ�س َ�شي ٌء
ُي ْج ِز ُئ ِمنَ َّ
الط َع ِام َّ
اب �إال ال َّلنبَ».
وال�ش َر ِ
طعامه ,وكان ُي ْن َب ُذ َل ُه �أَ َّو َل
 -2ومل َي ُكنْ ِمنْ هديه �أَنْ
ي�شرب على ِ
َ
يومه َذ ِل َك ،والليل َة التي جتي ُء ,وال َغ َد والليل َة
ِ
أ�صبح َ
الليل وي�شر ُبه �إذا � َ
اخلادم �أو �أمر به
الع�صر؛ َف ِ�إنْ َب ِق َي منه �شي ٌء �سقاه
الأخرى ,وال َغد �إىل
ِ
َ
َف ُ�ص َّب.
ثالث
(والنبيذ :هو ما ُي ْط َر ُح فيه تمَ ْ ٌر ُي َح ِّلي ِه .ومل يكن ي�شربه َب ْع َد ٍ
خو ًفا من َت َغيرُّ ِ ه �إىل الإ�سكا ِر).
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ال�شرب قائ ًما,
قاعدا ,وزج َر عن
 -3وكان من هديه املعتاد
ال�شرب ً
ِ
ُ
و�شرب مر ًة قائ ًما ,فقيل :لعذرٍ ,وقيل :ن�سخ لنه ِيه ,وقيل :جلوا ِز ال ْأم َر ْين.
َ
ال�شراب ثال ًثا ,ويقول�« :إِ َّن ُه �أَ ْر َوى َو َ�أ ْم َر�أَُ ,و�أ ْب َر أُ�»،
يتنف�س يف
ِ
 -4وكان ُ
خارجه كما جاء
تنف�سه يف
ومعنى ِ
ِ
ال�شراب� :إبانتُه ال َق َد َح َعنْ في ِه وتن ُف ِ�سه َ
ولكنْ ِل ُينب ا ِلإ َنا َء َعنْ
يف قولهِ�« :إ َذا َ�ش ِر َب �أَ َح ُد ُك ْم َفلاَ َي َت َن َّف ْ�س يف ال َق َد ِحِ ,
�شرب من ُثلمة ال َق َدحِ ,ومنْ فيِ ال�سقاءِ« .وال ُّث َل َمة :الفرجة
ِفيه» ,و َن َهى �أَنْ ُي َ
وال�شق».
 -5وكان ُي َ�س ِّمي �إذا �شرب ويحمد اهلل �إذا فرغ ,وقال�ِ « :إنَّ َ
اهلل
العبد ي� ُ
وي�شرب َّ
َ
ال�شرب َة يحم ُده
أكل ا أَل ْك َل َة َي ْح َم ُده علي َها,
لري�ضى عن ِ
ُ
َعلي َها».
َعذ ُب َل ُه املا ُء «وهو َّ
 -6وكان ُي ْ�ست َ
الط ِّي ُب الذي ال ملوح َة في ِه» ويختا ُر
البائت ِم ْنهُ.
َ
 -7وكانَ ِإ� َذا َ�ش ِر َب َ
ناول َمنْ َع َلى ميينه و�إنْ كانَ َمنْ على ي�سا ِره
�أك َرب منهُ.
 -8و�أم� َر بتخم ِري الإن��ا ِء «�أي :تغطيته» ،و�إيكا ِئهَ ,و َل� ْو َ أ�نْ َي ْع ِر َ�ض
هلل ِع َند ذلك« .والإيكا ُءُ :
ربط فتح ِة الوعا ِء
ا�سم ا ِ
َع ِلي ِه ُعو ًدا ,و�أَنْ ُي ْذ َك َر ُ
و�ش ُّدها».

َه ْدي ُُه ﷺ فيِ َّ
الد ْعو َِة
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أقام مبك َة َ
ثالث
دعو �إىل اهلل ليلاً ونها ًرا ِ
 -1وكان َي ُ
و�س ًّرا وجها ًرا ,و� َ
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�سن َني ِمنْ

هلل ُم ْ�ست َْخ ِف ًيا ,وملا �أُ ْن ِز َل عليه ﱫ ﭞ ﭟ
�أَ َّو ِل ُن ُب َّو ِته يدعو �إىل ا ِ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ (احلجر�َ )٩٤ :ص َد َع ب�أمر اهلل ,ال َت� ُأخ ُذه
والعبدَّ ,
والذك َر
هلل الكب َري وال�صغ َري واحل َّر
َ
هلل َل ْو َم ُة لاَ ِئ ٍمَ ,ف َد َعا �إىل ا ِ
يف ا ِ
والأن َثى ,واجلنَّ والإ ْن َ�س.
 -2وملا ْ
العذاب مبك َة �أَ ِذنَ لهم بالهجر ِة �إىل
ا�ش َت َّد على �أ�صحا ِبه
ُ
َ
احل َب َ�ش ِة.
هللَ ,ف َل ْم
وخرج �إىل
الطائف رجا َء �أَنْ َي ْن ُ�ص ُروه ,و َد َعاهُ م �إىل ا ِ
ِ
َ -3
نا�ص ًراَ ,و� َآذ ْو ُه َ�أ َ�ش َّد ال َأذى ,ونا ُلوا ِم ْن ُه ما مل َي َن ْل ُه من َق ْو ِم ِه,
َي َر م� ًؤيدا وال ِ
طعم ْب ِن َع ِد ِّي.
و� ُ
أخرجوه �إىل مك َةَ ,ف َد َخلها يف جوا ِر ُم ِ
عام ,يتبع
َ -4و َظ� َّل َي ْد ُعو َع ْ�ش َر �سن َني جه ًرا ,يوايف
َ
املوا�سم ُك َّل ٍ
ا ُ
وجم َّن َة وذي املجازَِ ,حتَّى ِ�إ َّنه
حل َّج َاج يف منازِلهم ,ويف ِ
املوا�س ِم ب ُعكاظ ِ
َل َي ْ�س َ�أل َع ِن القبائل ومنازِلها قبيل ًة قبيل ًة.
اخلزرجَ ,ف َد َعاهُ م �إىل
ُ -5ث َّم َل ِق َي ِع ْن َد ال َع َق َب ِة ِ�س َّت َة َن َف ٍر ُكلهم ِمنَ
ِ
إ�سالم
إ�سالمَ ,ف�أَ ْ�س َل ُموا ثم َ
رج ُعوا �إىل املدين ِةَ ,ف َد َعوا َ
النا�س �إىل ال ِ
ال ِ
إ�سالم.
َف َف َ�شا فيها حتَّى لمَ ْ َي ْبقَ دا ٌر �إلاَّ َو َق ْد َد َخ َلها ال ُ
العام ُ
املقبل جا َء منهم اثنا َع َ�ش َر َر ُجلاًَ ,ف َو َاع َدهم بيع َة
 -6وملا كان ُ
باملعروف وال َّنهي
أمر
ِ
العقب ِة ,فبايعوه على ال�سمع والطاع ِة وال َّنف َق ِة ,وال ِ
املنكر ,و�أَنْ َي ُقو ُلوا يف اهلل ال ت�أخذهم فيه َل ْو َم ُة ال ِئ ٍم ,و�أَنْ َي ْن ُ�ص ُروه
َع ِن ِ
ويمَ ْ َن ُعوه مما مينعونَ منه �أَ ْن ُف َ�س ُهم و�أَ ْز َو َاج ُهم و�أبنا َءهم ولهم َ
اجل َّن ُة ,ثم
ان�ص َر ُفوا �إىل املدين ِة ,و َب َعثَ معهم ابنَ �أُ ِّم َم ْكت ٍُوم ,و ُم ْ�ص َع َب ْبنَ ُع َمري
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ري ,منهم
ُي َع ِّل َمان القر�آن,
ِ
ويدعوان �إىل ا ِ
هلل ,ف� َ
أ�سلم َع َلى يديهما َب َ�ش ٌر كث ٌ
�أُ َ�س ْي ُد بنُ ُح َ�ضيرْ ٍ  ,و�سع ُد بنُ ُمعاذ.
النا�س ,ثم
 -7ثم �أَ ِذنَ ﷺ للم�سلم َني يف الهجر ِة �إىل املدين ِة ,فبا َد َر ُ
َت ِب َع ُهم هو و�صاح ُبه.
 -8و� َآخى بني املهاجرينَ والأن�صا ِر ,وكانوا ت�سع َني َر ُجلاً .

اء ِة ا ْل ُقر� ِآن
َه ْدي ُُه ﷺ يف ِق َر َ
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حزب يقر�ؤه وال ُي ِخ ُّل به.
 -1كان له ٌ
 -2وكانت قراء ُته َت ْر ِتيلاً ,ال ه ًّذا( )1وال َع ِج َلة بل قراء ًة ُم َف َّ�سر ًة
حر ًفا حر ًفا.
 -3وكان ُي َق ِّطع قراءته ُ
ويقف عند ُك ِّل �آي ٍة ،وكان ُير ِّت ُل ال�سور َة حتى
تكونَ � َ
أطول منها.
أطول ِمنْ � ِ
حروف املدِّ  ,فيمد (الرح َّمن) وميد(الرحيم)
 -4وكان يمَ ُّد عند
ِ
ُ
ال�شيطان الرجيم يف �أ َّو ِل قراء ِته فيقول:
ي�ستعيذ باهلل من
 -5وكان
ِ
ال�ش ْي َط ِان ال َّر ِج ِيم» ،ورُبمَّ َ ا كان يقول« :ال َّل ُه َّم ِ�إنيِّ � ُأع ُ
«�أَ ُع ُ
هلل ِمنَ َّ
وذ
وذ با ِ
ِب َك ِمنَ َّ
ال�ش ْي َط ِان ال َّر ِج ِيم ِمنْ َه ْم ِز ِه َو َن ْف ِخ ِه َو َن ْف ِث ِه».
وقاعدا وم�ضطج ًعا ومتو�ض ًئا وحمد ًثا,
 -6وكان َي ْقر�أُ القر�آنَ قائ ًما
ً
ومل ي ُكنْ مين ُعه ِمنْ قراء ِته �إال اجلناب ُة.
 -7وكانَ َي َت َغ َّنى بالقر� ِآن ،ويقولَ « :ل ْي َ�س ِم َّنا َمنْ لمَ ْ َي َت َغنَّ ِبال ُقر� ِآن»،
وقالَ « :ز ِّي ُنوا ال ُق ْر�آنَ ِب�أَ ْ�ص َوا ِت ُك ْم».
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

 -8وكانَ ُي ِح ُّب �أَنْ ي�سم َع القر�آنَ ِمنْ َغيرْ ِ ِه.
 -9وكانَ �إذا َم َّر ب�آي ِة َ�س ْج َد ٍة َكبرَّ َ َو َ�س َج َد ،ورمبا قال يف �سجوده:
«�س َج َد َو ْج ِهي للذي َخ َل َق ُه َو َ�ص َّو َر ُهَ ,و َ�شقَّ �سم َعه وب�ص َره بحو ِله وقو ِته»،
َ
ورمبا قال« :ال َّل ُه َّم ْاح ُط ْط َع ِّني بها ِو ْز ًرا ,واكت ُْب يل بها �أج ًرا ,واجعلها
يل عندك ُذ ْخ ًراَ ,و َت َق َّب ْلها ِم ِّني َك َما َت َق َّب ْلتَها ِمنْ َع ْب ِد َك َداود» ،ومل ُي ْن َق ْل
َع ْن ُه �أَ َّنه كانَ ُي َكبرِّ ُ للرف ِع ِمنْ َه َذا ال�سجو ِد ,وال ت ََ�ش َّه َد وال َ�س َّل َم ا ْل َبتَّة.

والر�ؤى
وم
واال�ستيقاظ ُّ
ِ
َه ْدي ُُه ﷺ يف ال َّن ِ
الفرا�ش ت��ار ًة ,وعلى ال ِّن َطع( )1ت��ار ًة ،وعلى
ينام على
ِ
 -1كان ُ
ال�سرير ت��ار ًة ,وكان ُ
فرا�شه
احل�ص ِري ت��ار ًة ,وعلى الأر��ِ�ض ت��ار ًة ,وعلى
ِ
�أَ َد ًما(َ )2ح ْ�ش ُوه ِل ْي ٌف ,وكذا ِو َ�سا َد ُتهُ.
 -2ومل َي ُكنْ ي� ُ
النوم َ
املحتاج �إلي ِه ،وال مين ُع َن ْف َ�س ُه
فوق القد ِر
ِ
أخذ ِمن ِ
من القد ِر املحتاج �إلي ِه.
الليل يف
الليل
ويقوم � ِآخ � َره ,ورمبا َ�س ِه َر �أَ َّو َل ِ
ينام �أَ َّو َل ِ
ُ
 -3وكان ُ
م�صالح امل�سلمنيَ.
ِ
بليل ا�ضطج َع على ِ�ش ِّق ِه الأمي� ِ�ن ,و�إذا
 -4وكان �إذا َع� َّر�� َ�س(ٍ )3
ال�صبح َن َ�ص َب ِذ َر َاع ُه وو�ض َع ر�أ�س ُه َع َلى َك ِّف ِه.
َع َّر َ�س ُق َب ْي َل
ِ
نام مل ُيوقظوه حتى يكونَ هو الذي َي ْ�س َت ْي ِقظ ،وكانت
 -5وكانَ �إذا َ
ينام قل ُبه.
تنام عينا ُه وال ُ
ُ
َ
«با�سمك ال َّل ُه َّم َ�أ ْح َيا
للنوم قال:
 -6وكان �إذا �أَ َوى �إىل ِ
فرا�شه ِ
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و�أموتُ » ،وكان يجم ُع َك َّف ْي ِه ثم ين ُفثُ ِف ِيهما ,وكان يقر�أُ فيهما :املعوذت ِني
ج�سده ,يبد�أ بهما على ر� ِأ�سه
مي�سح ِبه َما ما ا�ستطا َع من ِ
والإخال�ص ,ثم ُ
ج�سدهُ ,
ووجهه ,وما � َ
يفعل ذلك َ
مرات.
ِ
أقبل من ِ
ثالث ٍ

والز َ
َا�س وَا ْل َه ْي َئ ِة ِّ
ين ِة
َه ْدي ُُه ﷺ يف ِ
الف ْط َر ِة وال ِّلب ِ
أحب
ويحب
 -1كان ﷺ يك ُرث الت ََّط ُّي َب ُ
َ
الطيب ,وال َي � ُر ُّد ُه ,وك��انَ � َّ
الطيب �إلي ِه ا ِمل ْ�س ُك.
ِ
ُ
ُ
ال�س َ
وي�ستاك
ي�ستاك مفط ًرا و�صائ ًما,
واك ,وكان
 -2وكان ُّ
يحب ِّ
املنزل.
وع ْن َد ال ُو ُ�ض ْوءَِ ,و ِع ْن َد ال�صال ِة ِ
النومِ ,
دخول ِ
وع ْن َد ِ
ِع ْن َد االنتبا ِه من ِ
 -3وكان ﷺ يكتحل وقالَ :
الب�صر,
«خيرْ ُ �أكحا ِل ُكم ا إل ْثم ُدَ ,ي ْج ُلو َ
وينبت َّ
ال�ش ْع َر».
وترجله عائ�ش ُة تار ًة ,وكان َه ْد ُي ُه
يرجل(َ )1ن ْف َ�س ُه تار ًةِّ ,
 -4وكان ِّ
يف َح ْل ِق ر� ِأ�س ِهَ :ت ْرك �شعره �أو �أَ ْخ َذ ُه ُك ِّله.
فوق ا ُ
 -5ومل ُي ْح َف ْظ عنه َح ْل ُق ر� ِأ�س ِه �إلاَّ يف ُن ُ�س ٍك ,وكان َ�ش ْع ُر ُه َ
جل َّم ِة,
ودونَ الوفر ِة ,وكانت ُج َّم ُت ُه ت َْ�ض ِر ُب �شحم َة �أذنيه.
 -6ونهى عن ا ْل َقزْ ِع(.)2
 -7وقال« :خالفوا امل�شركنيَ ,وو ِّف ُروا ال ِّلحى و�أحفوا َّ
ارب».
ال�ش َ
والقطن
ال�صوف تار ًة,
يلب�س ما َت َي َّ�س َر من اللبا�س :من
ِ
ِ
 -8وكانَ ُ
القمي�ص.
اللبا�س �إليه
أحب
تار ًةِ ,
ِ
ُ
والكت َِّان تار ًة ,وكانَ � َّ
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 -9ولب�س ال�برو َد( )3اليماني َة ,وال�ُبررُ َد الأخ�ضر ,و َل ِب َ�س اجلب َة
واخلف وال َّن َ
َ
َّ
عل والعمام َة.
وال�سراويل والإزا َر وال ِّردا َء,
وال َقبا َء()4
احلنك ,و� َ
 -10وكان َي َت َل َّحى( )5بالعمام ِة تحَ ْ َت
أرخى الذ�ؤاب َة ِمنْ
ِ
َخ ْل ِفه تار ًة وتر َكها تار ًة.
 -11و َل ِب َ�س الأ�سو َد ,ولب�س ُح َّل ًة حمراء ,وا ُ
حل َّل ُة� :إزا ٌر وردا ٌء.
ولب�س خا ًمتا من ف�ض ٍة ,وكان ُ
يجعل َف َّ�ص ُه مما يلي باطنَ َك ِّفه.
َ -12
ا�ست ََجد ثو ًبا َ�س َّما ُه با�سمه ,وق��ال« :ال َّل ُه َّم �أَ ْن� َ�ت
 -13وك��ان �إذا ْ
َك َ�س ْو َت ِني َه َذا ال َق ِم ْي َ َ
العمام َة�َ ,أ�س�أ ُل َك َخيرْ َ ُه َو َخيرْ َ َما ُ�ص ِن َع
�ص �أو ال ِّر َدا َء �أو
َ
َلهَُ ,و�أَ ُع ُ
وذ ِب َك ِمنْ َ�ش ِّر ِه َو َ�ش ِّر ما ُ�ص ِن َع َلهُ».
مبيام ِنه.
قيم�ص ُه بد�أَ ِ
 -14وكانَ � َإذا َل ِب َ�س َ
 -15وك��ان يعج ُبه التَّي ُّمنُ يف َت َن ُّع ِل ِه َو َت� َر ُّج� ِل� ِه وط�ه��و ِره َو�أَ ْخ � ِ�ذ ِه
َو َع َطا ِئ ِه.
 -16وكان َه ْد ُي ُه ﷺ �إذا عط�س و�ضع يده �أو ثوبه على فيهَ ,
وغ َّ�ض
به �صوتَه.
 -17وكان ﷺ �أ�ش َّد حيا ًء من العذرا ِء يف ِخ ْد ِر َها(.)1
التب�سم,
 -18وكان َي ْ�ض َح ُك مما ُي ْ�ض َح ُك منه ,وكان ُج َّل َ�ض ِح ِك ِه
ُ
حك ِه ,مل
نواج ُذه ,وكان بكا�ؤُه من جن�س َ�ض ِ
فكان نهاي ُة َ�ض ِح ِك ِه �أَنْ َت ْب ُد َو ِ
�صوت ,كما مل يكن َ�ض ِح ُكه قهقه ًة ,ولكن كانت َع ْي َنا ُه
يكن
ب�شهيق ورفع ٍ
ٍ
تدم ُع و ُي�سم ُع ل�صد ِره �أَزِيزٌ.
َ
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ان
الم
َه ْدي ُُه ﷺ يف َّ
ْ
واال�س ِت ْئ َذ ِ
ال�س ِ
وال�سالم
ال�سالم عند املجيء �إىل القوم،
 -1كان ِمنْ َه ْد ِي ِه ﷺ
ُ
ُ
عند االن�صراف عنهم ,و�أَ َم َر ب�إف�شا ِء ال�سالم.
القاعد،
 -2وقال ﷺُ « :ي َ�س ّل ُم ال�صغ ُري على الكب ِري ,وامل��ا ُّر على ِ
ُ
والقليل على الكث ِري».
والراكب على املا�شي,
ُ
بال�سالم ,و�إذا َ�س َّلم عليه �أح ٌد َر َّد عليه ِمث َلها
 -3وكان يبد�أُ َمنْ َل ِقي ُه
ِ
�أو �أح�سنَ على الفو ِر �إال لعذرٍ؛ مثل :ال�صال ِة �أو ق�ضا ِء احلاج ِة.
هلل» ،و َيك َر ُه �أَنْ
الم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ٌة ا ِ
«ال�س ُ
 -4وكان يقول يف االبتداءَّ :
الم ,وكانَ ير ُّد َع َلى المْ ُ َ�س ِّل ِمَ « :و َع َل َ
املبتدئَ :
ُ
َ
يك ال�سالم»
يقول
ال�س ُ
عليك َّ
بالوا ِو.
ال�سالم على اجلم ِع الكثري الذينَ ال يبل ُغهم
 -5و َكانَ ِمنْ َه ْديه يف
ِ
�سال ٌم واح ٌد �أن ُي َ�س ِّلم ثال ًثا.
ُ
يبتدئ ِب َر ْك َع َتينْ ِ حتي َة
امل�سجد
 -6وكان ِمنْ َه ْد ِي ِه �أَنَّ ال َّد ِاخ َل �إىل
ِ
امل�سجد ُث َّم يجي ُء َف ُي َ�س ِّل ُم َع َلى القوم.
ِ
بيده وال بر� ِأ�سه وال �أُ�صب ِعه �إلاَّ يف ال�صال ِة؛
 -7ومل يكنْ ير ُّد
ال�سالم ِ
َ
ف�إ َّن ُه َر َّد فيها بالإ�شار ِة.
 -8وم َّر ب�صبيان َف َ�س َّل َم عليهمَ ,و َم َّر بن�سو ٍة َف َ�س َّل َم عليهنَّ  ,وكانَ
ال�صحاب ُة ين�صرفونَ ِم��نَ اجلمع ِة فيمرونَ على عجوزٍ يف طريقهم,
في�سلمونَ عليها.
134

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

ال�سالم ,و�إذا َب َّل َغ ُه �أح ٌد
للغائب ويتح َّم ُل
ال�سالم
 -9وكان ُي َح ِّمل
ِ
َ
َ
ال�سالم عن غريه �أن َي ُر َّد عليه :وعلى امل َب ِّلغ.
 -10وقيل له :ال َّر ُ
جل َي ْل َقى � َأخاه �أَ َي ْن َح ِني له؟ قال« :ال»ِ ،ق َيل� :أيلتز ُمه
َو ُي َق ُّبله؟ قال« :ال» ،قيل� :أَ ُي�صا ِف ُحه؟ قالَ « :ن َعم».
 -11ومل َي ُكنْ ليفج�أَ �أَ ْه َل ُه بغت ًة يتخ َّو ُنهم ,وكان ُي َ�س ِّلم َع َل ِيهم ,وكان
�إذا َد َخ َل بد�أَ بال�س� ِؤال� ,أو �س� َأل َع ْن ُه ْم.
 -12وكان �إذا َ
بالليل َ�س َّل َم ت�سلي ًما ُي ْ�سم ُع اليقظانَ
دخل على �أه ِله ِ
وال ُيوقظ النائم.
 -13وكان من َه ْد ِيه �أنَّ امل�ست� ِأذنَ �إذا قيل لهَ :منْ َ�أ ْنت؟ يقول :فال ٌن
فالن� ,أو يذك ُر ُكن َيتَه �أو َل َق َبهُ ,وال يقول� :أَ َنا.
ابنُ ٍ
 -14وكان ِ�إ َذا ا�ست�أذنَ ي�ست�أذنُ ثال ًثا؛ ف ِ�إنْ مل ُي� َؤذنْ َل ُه َي ْن َ�ص ِرف.
اال�ستئذان.
الت�سليم َق ْب َل
 -15وكان ُي َع ِّلم �أ�صحا َبه
ِ
َ
وجهه,
الباب ِمنْ تلقا ِء ِ
قوم مل ي�ستقبل َ
 -16وكان �إذا �أتَى َ
باب ٍ
أي�سر.
ولكنْ من ُر ْك ِن ِه الأمين �أو ال ِ
اال�س ِت َئذانُ ِمنْ �أَ ْج ِل ال َب َ�ص ِر».
وقال�ِ « :إنمَّ َ ا ُج ِع َل ْ

وت ِه ،ويف ِح ْف ِظ ِه المْ َ ْن ِطق واخ ِتيار
َه ْدي ُُه ﷺ يف كالمه ُ
و�س ُك ِ
اظ وال ْأ�س َم ِاء
الأ ْل َف ِ
أ�سرعهم �أدا ًء و�أحلاَ هم
أف�صح ِ
كالما و� َ
اخللق و�أعذ َبهم ً
 -1كان ﷺ � َ
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َم ْن ِط ًقا.
 -2وكان َ
ال�سكوت ال يتكلم يف غري حاجة ,وال يتكلم فيما ال
طويل
ِ
يعنيه ,وال يتكلم �إال فيما يرجو ثوا َبهُ.
وبكالم ُم َف َّ�ص ٍل َي ُع ُّد ُه ا ْل َعا ُّد ,لي�س
الكلم,
 -3وكان ُ
يتكلم بجوام ِع ِ
ٍ
منقطع تخلل ُه ال�سكتاتُ .
م�سرع ال ُي ْح َف ُظ ,وال
ِب َه ٍّذ ٍ
ٍ
ألفاظ و�أب َع َدها
 -4وكان يتخيرَّ ُ يف ِخ َطا ِب ِه ويختا ُر لأم ِته �أح�سنَ ال ِ
أهل اجلفاء َوا ْل ُف ْح ِ�ش.
عن � ِ
ألفاظ � ِ
 -5وكان يكر ُه �أَنْ ُي ْ�س َت ْع َم َل ُ
ُ
ال�شريف يف ِّ
حق َمنْ لي�س كذلك,
اللفظ
مل ُ
و�أن ُي ْ�س َت ْع َ
اللفظ املكرو ُه يف ِّ
حق من لي�س ِمنْ �أه ِلهَ ,فمن َع �أن ُي َق َال
لل�سلطان:
جهل :ب�أبي احلكم ,و�أنْ ُيقال
ِ
للمنافق�َ :س ِّي ٌدَ ،وم َن َع ت�سمي َة �أبي ٍ
ِ
ُ
امللوك �أو خليف ُة اهلل.
ملك ِ
ال�ش ْي َط ِان �أَنْ َ
أر�شد َمنْ َم َّ�س ُه �شي ٌء ِمنَ َّ
هلل ,وال
 -6و� َ
با�سم ا ِ
يقولِ :
يلع ُن ُه �أو َي ُ�س ُّب ُه وال ُ
يقولَ :ت ِع َ�س ال�شيطانُ  ,ونحو ذلك.
ريدا
ي�ستحب
 -7وك��انَ
اال�سم احل�سنَ  ,و�أَم � َر �إذا �أَب��ر ُدوا �إليه َب ً
َ
ُّ
اال�سم ,ح�سنَ الوج ِه ,وكانَ ي� ُ
أخذ املعانيِ من �أ�سمائها,
�أن يكونَ َح�سنَ
ِ
ُ
اال�سم واملُ َ�س َّمى.
ويربط َبينْ َ
ِ
الرحمن,
وع ْب ُد
هللَ :ع ْب ُد ا ِ
 -8وقالِ « :إ�نَّ �أَ َح َّب �أَ ْ�س َما ِئ ُكم ِ�إلىَ ا ِ
هللَ ,
ِ
و�أَ ْ�ص َد ُق َهاَ :حا ِر ٌثَ ,و َه َّما ٌم ,و أَ� ْق َب ُح َهاَ :ح ْر ٌب َو ُم َّر ٌة».
رم»:
ا�سم «عا�صية» ،وقالِ �« :
َ -9و َغيرَّ َ َ
أنت َجميل ٌة» ،وغيرَّ ا�سم «�أَ ْ�ص َ
«ط ْي َبة».
بـ « ُزرعة» ،وملَّا قدم املدينة وا�سمها « َيثرْ ِ ب» غيرّ ه :بـ ِ
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 -10وكان ُي َك ِّني �أ�صحا َبه ,ورُبمَّ ا َك َّنى ال�صغ َري ,وك َّنى َ
بع�ض ن�سا ِئه.
 -11وكان من َه ْديه ﷺ تكني ُة َمنْ َل ُه ول ٌدَ ,ومنْ ال َو َل َد َل ُه وقال:
با�س ِمي ,و َال تَك َّنوا ِب ُك ْن َي ِتي».
«ت ََ�س َّم ْوا ْ
ا�سم «الع َت َم ِة»،
ا�سم «الع�شاءِ» و َي ْغ ُل ُب عليها ُ
 -12و َن َهى �أَنْ ُي ْه َج َر ُ
ؤمن».
و َن َهى َعنْ ت�سمي ِة ِ
العنب َك ْر ًما ,وقال« :ال َك ْر ُمُ :
قلب امل� ِ
 -13و َن َهى �أَنْ ُي َ
و�ش ْئ َت ,و�أَنْ
قالُ :م ِط ْر َنا ِب َن ْو ِء َك َذاَ ,و َما �شا َء اهلل ِ
احللف ,و�أَنْ َ
يهودي
يقول يف حل ِفه :هو
هللِ ,ومنَ الإكثا ِر ِمنَ
ٌّ
ِ
ُي ْح َل َف ِب َغيرْ ِ ا ِ
يقول ال�س ِّي ُد ململوكهَ :ع ْب ِدي و�أَ َم ِتي ,و�أَنْ َ
ونحوه ِ�إنْ َف َع َل كذا ,و�أنْ َ
يقول
ال َّر ُج ُلَ :خ ُب َث ْت َن ْف ِ�سي� ,أو َت ِع َ�س َّ
اللهم ْاغ ِف ْر يل �إِنْ
ال�ش ْي َطانُ  ,وعن قولَّ :
ِ�ش ْئ َت.
و�س ِّب ا ُ
حل َّمىَ ,و َ�س ِّب
هرَ ,
 -14و َن َهى عن ِّ
�سب ال َّد ِ
وعنْ َ�س ِّب ال ِّر ِيحَ ,
القبائل والع�صبي ِة
يكَ ,و ِمنَ ال ُّد َعا ِء ِب َد ْع َوى اجلاهلي ِة؛ كال ُّدعا ِء �إِىل
الدِّ ِ
ِ
َل َها.

و�س ِه
َه ْدي ُُه ﷺ يف م َْ�ش ِي ِه وَجُ ُل ِ
ُّ
ينحط (ِ )2منْ َ�ص َب ٍب،
 -1كان �إذا م�شى َت َك َّف َ�أ َت َك ُّف ً�ؤا()1؛ ك�أمنا
النا�س م�شي ًة و�أح�س َنها و�أ�سك َنها.
وكان �أ�سر َع ِ
 -2وكان مي�شي حاف ًيا ومتنعلاً .
َ
َ
الفر�س
وركب
واخليل,
يركب الإب� َ�ل
 -3وكان ُ
والبغال واحلم َريَ ،
َ
أمامه.
م�سرج ًة تار ًةُ ,
وعر ًيا تار ًة ,وكان ُي ْر ِد ُف خل َفه و� َ
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الب�ساط.
أر�ض وع َلى احل�ص ِري وعلى
ِ
يجل�س على ال ِ
 -4وكان ُ
 -5وكان َيت َِّك ُئ على الو�سا َد ِة ,ورُبمَّ َ ا ا َّت َك�أَ على ي�سا ِر ِه ,ورُبمَّ َ ا ا َّت َك�أَ
على ميي ِنه.
يجل�س القرف�صا َء ,وكان ي�ستلقي �أحيا ًنا ,ورُبمَّ َ ��ا و�ض َع
 -6وكان ُ
بع�ض �أ�صحا ِبه ِمنَ
احتاج َت َو َّك َ�أ على ِ
�إحدى ِر ْج َل ْي ِه على الأُ ْخ َرى ,وكان �إذا َ
َّ
عف.
ال�ض ِ
الرجل بني ِّ
ُ
الظل َّ
وال�ش ْم ِ�س.
 -7ونهى �أنْ يق َعد
هلل ,وقال:
املجل�س �أَنْ يخل َو
َ -8و َك� ِ�ر َه لأه� ِ�ل
ذكر ا ِ
ِ
جمل�سهم ِمنْ ِ
ُ
َ«منْ َق َع َد َم ْق َع ًدا لمَ ْ َي ْذ ُكر َ
هلل ِت َر ًة .»...والترِّ َة:
كانت عليه ِمنَ ا ِ
اهلل في ِه ْ
َ
احل ْ�س َرة.
فقال َ
جمل�س فكثرُ في ِه َل َغ ُط ُه َ
يقوم
 -9وقال«َ :منْ َج َل َ�س يف ٍ
قبل �أَنْ َ
َ
َ
وبحمدك� ,أ�شه ُد �أَنْ لاَ �إل َه ِ�إلاَّ �أَ ْن َت� ,أ�ستغف ُر َك
�سبحانك ال َّل ُه َّم
ِمنْ جمل�سه:
جمل�سه َذ ِل َك».
أتوب �إليك؛ �إلاَّ ُغ ِف َر َل ُه َما َكانَ يف ِ
و� ُ
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ْ
ال�س َف ِر
هديُه ﷺ يف َّ
اخلمي�س.
يوم
اخلروج
ي�ستحب
 -1كان
ِ
ِ
ُّ
َ
لل�سفر �أ َّو ِل النها ِر ,ويف ِ
بالليلَ ,و َي�ك� َر ُه ال�سف َر
وح� َ�د ُه �أَنْ ي�س َري
 -2وك��ان يكر ُه
ِ
ِ
للم�سافر ْ
للواحد.
ِ
 -3و�أَ َم َر امل�سافرينَ �إذا كانوا ثالث ًة �أَنْ ُي�ؤَ ِّم ُروا � َأح َدهُ م.
َ -4و َكانَ َي�أ ُم ُر املُ َ�سا ِف َر ِ�إ َذا َق�ضى َن ْه َم َت ُه ِمنْ َ�س َف ِر ِه َ�أنْ ُي َع ِّج َل الرجو َع
ِ�إلىَ � ْأه ِل ِه.
َ -5و َكانَ َي ْن َهى ا َمل� ْر َ�أ َة �أنْ ُت َ�سا ِف َر ب َغيرْ ِ محَ ْ � َر ٍمَ ,و َل ْو َم َ�سا َف َة َب ِر ٍيد،
و َي ْن َهى �أَنْ ُي َ�سا َف َر بال ُق ْر� ِآن ِ�إلىَ �أَ ْر ِ�ض ال َع ُد ِّو مخَ َ ا َف َة �أَنْ َي َنا َل ُه ال َع ُد ُّو.
امل�سلم َبينْ َ امل�شرك َني �إذا َق ِد َر على الهجر ِة,
َ -6و َم َن َع ِمنْ �إقام ِة
ِ
قيم َبينْ َ �أَ ْظ ُه ِر امل�شركني» ،وقال«َ :منْ
م�سلم ُي ُ
وقال�« :أَ َنا بري ٌء ِمنْ ُك ِّل ٍ
َ
و�س َكنَ َم َع ُه َف ُه َو ِم ْث ُلهُ».
َجام َع
امل�شرك َ
و�س َف ٌر للجها ِد – وهو
 -7وكان َ�س َف ُر ُه �أربع َة �أ�سفارٍ� :سف ٌر للهجر ِةَ ,
للحج.
�أك ُرثها -؛ و�سف ٌر للعمر ِة ,و�سف ٌر ِ
�سفر ِه ,ف ُي�صليها ركعتني ِمنْ حني
 -8وكان َي ْق�ص ُر ال ُّرباعي َة يف ِ
و�س َّن ِة
يخ ُرج �إىل �أَنْ يرج َع ,وكان يقت�ص ُر على
ِ
الفر�ض ما َع� َ�دا ِ
الوتر ُ
الفجر.
ِ
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الط ِّب وال َّت َد ِاوي و َِع َيا َد ِة املَ َ
َه ْدي ُُه ﷺ يف ِّ
ر�ضى
 -1كانَ ِمنْ هد ِي ِه ُ
فعل التداوي يف َن ْف ِ�س ِه ,وال ْأم� ُر به لمِ َنْ �أ�صا َب ُه
ٌ
مر�ض ِمنْ �أه ِله و�أ�صحا ِبه.
 -2وقال ﷺ «َ :ما �أَ ْنزَ َل ُ
اهلل ِمنْ دَاءٍ ِ�إلاَّ �أَ ْنزَ َل َل ُه ِ�ش َفا ًء» ،وقال« :يا
هلل ت ََدا َو ْوا».
عبا َد ا ِ
عالجه للمر�ض ثالث ُة �أنواع� :أح ُدها :بالأدوي ِة الطبيعي ِة,
 -3وكان ُ
باملركب من الأمرين.
والثاين :بالأدوي ِة الإلهي ِة ,والثالثُ :
ِ
باخلبيث.
باخلمر ,و َن َهى َعن الت ََّدا ِوي
 -4و َن َهى َعن الت ََّدا ِوي
ِ
ِ
غالما كان يخد ُمه
 -5وكان يعو ُد َمنْ َم ِر َ�ض ِمنْ �أ�صحا ِب ِه ,وعا َد ً
ٌ
وع َ
إ�سالم,
الكتاب ,وع��ا َد َع َّمه وهو
ِم��نْ َ�أ ْه� ِ�ل
ِ
م�شركَ ,
ر�ض عليهما ال َ
اليهودي ومل ُي ْ�س ِل ْم َع ُّمه.
أ�سلم
ُّ
ف� َ
ويجل�س ِع ْن َد ر� ِأ�سه وي�س�أله َعنْ حا ِله.
املري�ض
 -6وكانَ يد ُنو ِمنَ
ِ
ُ
املري�ض,
 -7ومل يكنْ ِمنْ َه ْد ِيه �أَنْ َي ُخ َّ�ص َي ًوما من الأيام بعياد ِة
ِ
أوقاتَ ,
�سائر
وال وقتًا من ال ِ
و�ش َر َع لأم ِته عياد َة املر�ضى ليلاً ونها ًرا ,ويف ِ
أوقات.
ال ِ
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أدوية َّ
يعية
الط ِب ِ
الج بال ِ
َه ْدي ُُه ﷺ يف ا ْل ِع ِ
ْاحت ََج َم ﷺ و�أعطى َ
احل َّج َام �أَ ْج � َر ُه ,وقالَ :
«خ�ْيررْ ُ َما تَدا َو ْيتُم ِب ِه
واحتجم يف َو ِر ِكه من
ل�صداع,
واحت ََج َم وهو محُ ْ ِر ٌم يف ر� ِأ�سه
ِ
َ
احل َج َامة»ْ .
ٍ
وثءٍ ( )1كان به.
وكان يحتجم ثال ًثا :واحدة على َكاه ِل ِه واثنتني على الأَ ْخ َد َعينْ ِ (.)2
واحتجم على ال َك ِاه ِل ثال ًثا لمَ َّ��ا �أَ َك� َ�ل من َّ
ال�شا ِة امل�سموم ِة و�أم� َر
�أ�صحا َبه باحلجام ِة.
«احت َِج ْم» ،وال َ�ش َكى
وما َ�ش َكى �إليه �أح ٌد َو َج ًعا يف ر� ِأ�سه ِ�إلاَّ قال لهْ :
�إليه َو َج ًعا يف ِر ْج َل ْيه �إال قال لهْ :
باحل َّناءِ».
«اخت َِ�ض ْب ِ
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من حياة ال�صحابة
 -ر�ضي اهلل عنهم -

ال�صحابة هم رجال ون�ساء �صحبوا النبي ﷺ ،و�آمنوا به ،و�ساروا على
نهجه؛ فحملوا لواء الإ�سالم بكل عزة ،ورفعوا راية التوحيد فوق كل ملة..
فر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،وجمعنا بهم يف جنات النعيم ،مع النبي
احلبيب حممد ﷺ.

ق��ال ر�سول اهلل ﷺ« :ال ت�سبوا �أ�صحابي ف��وال��ذي نف�سي بيده لو �أن
�أحدكم �أنفق مثل �أحد ذهبا ما �أدرك مد �أحدهم وال ن�صيفه».
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ولكي يت�سنى لنا اللحاق بركبهم ،واالقتداء بنهجهم ،كان لزا ًما علينا
ملمو�سا
�أن ن�سري على خطى �سريهم ،فنقر�ؤها ،ون�سمعها؛ ثم نطبقها واق ًعا
ً
يف حياتنا.
فواجب علينا التذكري بهم ،والدعوة �إىل �سنتهم ،وال�صرب على ذلك.
ٌ
ل ��ذا� ..أود �أن �أل�ف��ت �إىل العناية ب�ه��ذه ال�ف�ق��رة يف الإذاع� ��ة املدر�سية،
واالهتمام بها ،وعدم التغافل عنها؛ فعلى م�شرفة الإذاع��ة املدر�سية �أال مير
عليها �أ�سبوع �إذاع��ي من دون ذكر �شيء من �سري �أولئك ال�سلف ال�صالح من
ال�صحابة �أو ال�صحابيات.
كما �أود �أن �أدعو بقية املعلمات �إىل حماولة قراءة �شيء من �سري ال�سلف
ال�صالح املذكورة يف هذا الكتاب �أو غريه يف ح�ص�ص الن�شاط� ،أو غريها من
احل�ص�ص عند توافر �أي جمال لذلك ،فهذا �أقل ما ميكن �أن نقدمه ل�صحابة
و�صحابيات ر�سول اهلل ﷺ .

144

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

�إيا�س بن معاوية بن قرة املزنى
 -ر�ضي اهلل عنه -

يكني �أبا واثلة ,كان قا�ض ًيا على الب�صرة غزير العقل والدين.
داود بن �أبي هند قال :قال �إيا�س بن معاوية :كل رجل ال يعرف
عيبه فهو �أحمق ,قالوا يا �أبا واثلة ما عيبك؟ قال :كرثة الكالم.
عن �أبي �إ�سحاق بن حف�ص بن بنوح قال :لإيا�س بن معاوية :فيك
�أربع خ�صال :دمامة ,وكرث كالم ,و�إعجاب بنف�سك ,وتعجيل بالق�ضاء,
قال� :أما الدمامة فالأمر فيها �إىل غريي ,و�أما كرثة الكالم فب�صواب
�أتكلم �أم بخط�أ؟ قالوا :ب�صواب ,قال :فالإكثار من ال�صواب �أمثل ,و�أما
�إعجابي بنف�سي �أفيعجبكم ما ترون مني؟ قالوا :نعم ,قال :ف�إين �أحق
�أن �أعجب بنف�سي ,و�أما قولكم �إنك تعجل بالق�ضاء فكم هذه؟ و�أ�شار
واحدا واثنني وثالثة
بيده خم�سة فقالوا :خم�سة ,فقال� :أعجلتم �أال قلتم ً
و�أربعة وخم�سة؟ قالوا :ما نعد �شي ًئا قد عرفناه ,قال :فما �أحب�س �شي ًئا قد
تبني يل فيه احلكم.
�سمع �إيا�س من �أبيه و�أن�س بن مالك وابن امل�سيب وغريهم.

�أبو �سلمة عبد اهلل بن عبد الأ�سد بن هالل
 -ر�ضي اهلل عنه -

�أ�سلم قبل دخول ر�سول اهلل ﷺ دار الأرقم ,وهاجر �إىل احلب�شة
الهجرتني ومعه امر�أته �أم �سلمة.
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وقال �أبو �أمامة بن �سهل بن حنيف� :أول من قدم علينا املدينة من
�أ�صحاب ر�سول اهلل ﷺ للهجرة �أبو �سلمة.
و�شهد �أبو �سلمة بد ًرا وجرح ب�أحد؛ فمكث �شه ًرا يداوي جراحه,
ثم بعثه ر�سول اهلل ﷺ يف �سرية ,فلما قدم انتق�ض جرحه ,ثم تويف
فح�ضره ر�سول اهلل ﷺ عند وفاته و�أغم�ضه بيده.
تويف يف �سنة ثالث من الهجرة.

الأرقم بن �أبي الأرقم بن �أ�سد
 -ر�ضي اهلل عنه -

يكني �أبا عبداهلل� ,أ�سلم بعد �ستة نفر وكانت داره على ال�صفا
مبكة ,وفيها ا�سترت ر�سول اهلل ﷺ ودع��ا النا�س فيها �إىل الإ�سالم,
وت�صدق بها الأرقم على ولده ,فلم يزل املن�صور يرغب ولده من املال
حتى باعوه �إياها ،ثم �أعطاها املهدي اخليزران.
أحدا وامل�شاهد كلها ,وتويف ابن ب�ضع وثمانني
و�شهد الأرقم بد ًرا و� ً
�سنة يف �سنة خم�س وخم�سني باملدينة و�صلى عليه �سعد بن �أبي وقا�ص.

عامر بن ربيعة بن مالك
 -ر�ضي اهلل عنه -

�أ�سلم قد ًميا قبل �أن يدخل ر�سول اهلل ﷺ دار الأرقم ,وهاجر �إىل
احلب�شة الهجرتني جمي ًعا ومل يقدم �إىل املدينة للهجرة قبله غري �أبي
�سلمة ,و�شهد بد ًرا وامل�شاهد كلها.
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عن عبداهلل بن عامر بن ربيعة قال :قام عامر بن ربيعة ي�صلي
من الليل ,وذلك حني ن�شب النا�س يف الطعن على عثمان ,ف�صلى من
الليل ,ثم نام ,ف�أتى يف املنام ,فقيل له :قم ف�سل اهلل �أن يعيذك من
الفتنة التي �أعاذ منها �صالح عباده ,فقام ف�صلى ،ثم ا�شتكى فما خرج
�إال على جنازة.
قال ابن �سعد :قال الواقدي :كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل
عثمان ب�أيام ,وكان قد لزم بيته فلم ي�شعر النا�س �إال بجنازته قد �أخرجت
 -ر�ضي اهلل عنه .-

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

هاجر �إىل احلب�شة الهجرة الثانية ,فلما قدم مكة �أخذه �أبوه ف�أوثقه
وفتنه.
قال ابن �سعد :قال حممد بن عمر بن عطاء :خرج عبداهلل بن
�سهيل على نفري بدر مع امل�شركني ,مع �أبيه �سهيل ,وال ي�شك �أبوه �أنه قد
رجع �إىل دينه ,فلما التقوا انحاز عبداهلل �إىل الفريق امل�سلم حتى جاء
ر�سول اهلل ﷺ قبل القتال ,ف�شهد بد ًرا م�سل ًما وهو ابن �سبع وع�شرين,
فغاظ ذلك �أباه ً
�شديدا.
غيظا ً
قال عبداهلل :فجعل اهلل يل وله يف ذلك خ ًريا كث ًريا.
قال ابن �سعد :و�شهد عبداهلل �أح� ً�دا ,واخلندق ,وامل�شاهد كلها,
�شهيدا وهو ابن ثمان وثالثني �سنة ,فلما حج �أبو بكر
وقتل باليمامة
ً
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

147

بالنا�س ،قبل حجة الوداع� ،أتاه �سهيل بن عمرو فعزاه �أبو بكر بعبداهلل,
فقال �سهيل :لقد بلغني �أن ر�سول اهلل ﷺ قال« :ي�شفع ال�شهيد ل�سبعني
من �أهله» ف�أنا �أرجو �أن ال يبد أ� ابني ب�أحد قبلي.

�سعد بن الربيع بن عمرو بن �أبي زهري
 -ر�ضي اهلل عنه -

أحدا وقتل يومئذ  -ر�ضي اهلل
�أحد النقباء� ,شهد العقبة وبد ًرا و� ً
عنه .-
عن يحيى بن �سعيد ق��ال :ملا كان يوم أ�ح��د قال ر�سول اهلل :من
ي�أتيني بخرب �سعد بن الربيع؟ فقال رجل�( :أنا) يا ر�سول اهلل ,فذهب
الرجل يطوف بالقتلى فقال له �سعد بن الربيع :ما �ش�أنك؟ قال بعثني
النبي ﷺ لآتيه بخربك ,قال :فاذهب �إليه و�أقرئه مني ال�سالم ,و�أخربه
�أين قد طعنت اثنتي ع�شرة طعنة ,و�أين قد �أنفذت مقاتلى ,و�أخرب قومك
�أنه ال عذر لهم عند اهلل �إن قتل ر�سول اهلل ﷺ و�أحد منهم حي.
قال ابن �سعد :قال الواقدي :ومات من جراحاته تلك.

�أبو دجانه �سماك بن خر�شة
 -ر�ضي اهلل عنه -

هو �سماك بن خر�شة بن اخلزرج �أ�سلم مبك ًرا مع قومه الأن�صار،
أحدا
وقد �آخى ر�سول اهلل ﷺ بينه وبني عتبة بن غزوان� ،شهد بد ًرا و� ً
وثبت مع ر�سول اهلل ﷺ يومئذ على املوت ,وقتل يوم اليمامة.
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عن الزبري بن العوام ر�ضي اهلل عنه قال :عر�ض ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و �سلم � -سي ًفا يوم �أحد فقال :من ي�أخذ هذا ال�سيف
بحقه؟ فقمت فقلت� :أنا يا ر�سول اهلل ،ف�أعر�ض عني ثم قال :من ي�أخذ
هذا ال�سيف بحقه؟ فقلت� :أنا يا ر�سول اهلل ،ف�أعر�ض عني ثم قال :من
ي�أخذ هذا ال�سيف بحقه؟ فقام �أبو دجانة �سماك بن خر�شة فقال� :أنا
�آخذه يا ر�سول اهلل بحقه ،فما حقه؟ قال� :أن ال تقتل به م�سل ًما وال تف ّر
به عن كافر قال :فدفعه �إليه وكان �إذا �أراد القتال �أعلم بع�صابة...
وعن زيد بن �أ�سلم قال :دخل على �أبي دجانة وهو مري�ض ,وكان
وجهه يتهلل ,فقيل :ما لوجهك يتهلل؟ فقال :ما من عملي �شيء� ,أوثق
عندي من اثنني� :أم��ا �إحداهما فكنت ال �أتكلم فيما ال يعنيني ,و�أما
الأخرى فكان قلبي للم�سلمني �سلي ًما.

زيد بن الدثنة بن معاوية
 -ر�ضي اهلل عنه -

أحدا ,وا�ست�ؤ�سر يوم الرجيع مع خيب بن عدى فباعوهما من
�شهد � ً
قري�ش ,فقتال مبكة ,وكان الذي ابتاع زيدا �صفوان بن �أمية فقتله ب�أبيه,
فح�ضره نفر من قري�ش فيهم �أبو �سفيان فقال قائل" :يا زيد �أن�شدك
حممدا عندنا مكانك؟" فقال" :واهلل
باهلل �أحتب �أنك الآن يف �أهلك و�أن
ً
حممدا ي�شاك يف مكانه �شوكة ت�ؤذيه و�أنا جال�س يف �أهلي"
ما �أحب �أن
ً
فقال �أبو �سفيان" :واهلل ما ر�أيت من قوم قط �أ�شد ح ًبا ل�صاحبهم من
�أ�صحاب حممد له".
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�أبو جندل بن �سهيل بن عمرو
 -ر�ضي اهلل عنه -

�أ�سلم قد ًميا مبكة فحب�سه �أبوه يف احلديد ومنعه الهجرة ,فلما نزل
ر�سول اهلل ﷺ احلديبية و�أتاه �سهيل بن عمرو فقا�ضاه على ما قا�ضاه
عليه� ,أقبل �أبو جندل يو�سف يف قيده �إىل ر�سول اهلل ﷺ ,فلما ر�آه �أبوه
قال :يا حممد ,هذا �أول من �أقا�ضيك عليه فرده ر�سول اهلل ﷺ �إىل �أبيه؛
لأن ال�صلح كان قد مت بينهم ,وك��ان فيه �أن من جاء من امل�سلمني �إىل
امل�شركني مل يردوه عليه ,ومن جاء من امل�شركني �إىل امل�سلمني ردوه عليهم.
فقال �أبو جندل :يا مع�شر امل�سلمني �أرد �إىل امل�شركني ليفتنوين عن
ديني؟ فقال النبي ﷺ :يا �أبا جندل� ,إنا قد قا�ضيناهم وال بد من الوفاء,
وخمرجا.
فرجا
ً
فا�صرب ف�إن اهلل عز وجل �سيجعل لك ً
ثم أ�ن��ه �أقلت منهم ومل يزل يغزو مع ر�سول اهلل ﷺ حتى مات,
ثم خرج على ال�شام جماه ًدا ,فمات بها يف طاعون عموا�س �سنة ثماين
ع�شرة.
ثوبان موىل ر�سول اهلل ﷺ

 -ر�ضي اهلل عنه -
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يكني �أبا عبداهلل� ,أ�صابه �سباء فا�شرتاه ر�سول اهلل ﷺ ,فلم يزل
معه حتى قب�ض ,ثم نزل حم�ص فمات �سنة �أربع وخم�سني.
عن عبدالرحمن بن يزيد ,عن ثوبان  -ر�ضي اهلل عنه  -قال:
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ر�سول اهلل ﷺ« :من يتقبل يل بواحدة و�أتقبل له باجلنة»؛ قلت� :أنا!
قال« :ال ت�س�أل النا�س �شي ًئا» رواه ابن ماجة.
فكان ثوبان يقع �سوطه وهو راكب فال يقول لأحد ناولنيه ,حتى
ينزل فيتناوله.

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب
 -ر�ضي اهلل عنه -

يكنى �أبا عبداهلل ,هاجر �إىل احلب�شة الهجرة الثانية ,و�شهد بد ًرا,
وا�ستعمله عمر على الب�صرة ,فهو الذي ب�صرها واختطها ,ثم قدم على
عمر فرده �إىل الب�صرة واليا فمات يف الطريق �سنة �سبع ع�شرة ,وقيل
خم�س ع�شرة ,وهو ابن �سبع وخم�سني ,وقيل :خم�س وخم�سني.
عن خالد بن عمري قال :خطب عتبة بن غزوان فحمد اهلل و�أثنى
عليه ثم قال� :أما بعد ,ف�إن الدنيا قد �آذنت ب�صرم ,وولت حذاء ,ومل يبق
منها �إال �صبابة ك�صبابة الإناء يت�صابها �صاحبها ،و�إنكم منقلبون منها
�إىل دار ال زوال لها ,فانتقلوا بخري ما بح�ضرتكم؛ ف�إنه قد ذكر لنا �أن
عاما ما يدرك لها قع ًرا,
احلجر يلقى يف �شفري جهنم فيهوى فيها �سبعني ً
واهلل لتملأنه� ,أفعجبتم؟! واهلل لقد ذكر لنا �أن ما بني م�صراعي اجلنة
عاما ,ولي�أتني عليه يوم وهو كظيظ الزحام ,ولقد ر�أيتني
م�سرية �أربعني ً
و�أنا �سابع �سبعة مع ر�سول اهلل ﷺ ما لنا طعام �إال ورق ال�شجر ,حتى
قرحت �أ�شداقنا ,و�إين التقطت بردة ف�شققتها بيني وبني �سعد فائتزر
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بن�صفها وائتزرت بن�صفها فما �أ�صبح منا �أحد اليوم ح ًيا �إال �أ�صبح �أمري
م�صر من الأم�صار ,و�إين �أعوذ باهلل �أن �أكون يف نف�سي عظي ًما ,وعند
اهلل �صغ ًريا ,و�إنها مل تكن نبوة قط �إال تنا�سخت حتى تكون عاقبتها مل ًكا,
و�ستبلون ,و�ستجربون الأمراء بعدنا .انفرد ب�إخراجه م�سلم ,لي�س لعتبة
يف ال�صحيح غريه.

زيد بن اخلطاب �أخو عمر
 -ر�ضي اهلل عنه -

يكنى �أبا عبدالرحمن ,كان �أ�سن من �أخيه عمر ,و�أ�سلم قبل عمر,
وكان طويلاً �أ�سمر� ,شهد بد ًرا وامل�شاهد كلها مع ر�سول اهلل ﷺ.
عن ابن عمر ق��ال :قال عمر بن اخلطاب لأخيه زيد يوم �أحد:
�أق�سمت عليك �إال لب�ست درعي ,فلب�سها ثم نزعها ,فقال له عمر :ما
لك؟ فقال� :إين �أريد بنف�سي ما تريد بنف�سك.
وعنه قال :قال عمر لأخيه زيد يوم �أحد :خذ درعي ,قال� :إين �أريد
ال�شهادة كما تريد ,فرتكاها جمي ًعا.
وعن اجلحاف بن عبدالرحمن ,من ولد زيد بن اخلطاب ,عن
�أبيه قال :كان زيد بن اخلطاب يحمل راية امل�سلمني يوم اليمامة وقد
انك�شف امل�سلمون حتى غلبت بنو حنيفة عن الرحال ,فجعل زيد يقول:
�أم��ا الرحال فال رح��ال ,و�أم��ا الفرار فال ف��رار ,ثم جعل ي�صيح ي�شتد
�صوته :اللهم �إين �أعتذر �إليك من فرار �أ�صحابي ,و�أبر�أ �إليك مما جاء به
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م�سيلمة ,وجعل ي�شتد بالراية ينفذ بها يف نحو العدو ،ثم �ضارب ب�سيفه
حتى قتل ووقعت الراية ,ف�أخذها �سامل موىل �أبي حذيفة فقال امل�سلمون:
يا �سامل �إنا نخاف �أن ن�ؤتى من قبلك :بئ�س حامل القر�آن �أنا �إن �أتيتم من
قبلي.

�سعد بن خيثمة بن احلارث
 -ر�ضي اهلل عنه -

يكنى �أبا عبداهلل� ,أحد نقباء الأن�صار االثنى ع�شر� ,شهد العقبة
الأخ�يرة مع ال�سبعني ,وملا ندب ر�سول اهلل ﷺ النا�س �إىل غزوة بدر
قال له �أبوه خيثمة� :إنه ال بد لأحدنا �أن يقيم ,ف�آثرنى باخلروج و�أقم
من ن�سائك ,ف�أبى �سعد وقال :لو كان غري اجلنة �آثرتك به� ,إين لأرجو
ال�شهادة يف وجهي هذا.
فا�ستهما فخرج �سهم �سعد فخرج فقتل ببدر� ,أخربنا بذلك �أبو
بكر بن �أبي طاهر ,قال� :أخربنا اجلوهري قال :ابنا ابن حيوة قال :ابنا
ابن معروف قال :ابنا ابن الفهم ,قال :ابنا حممد بن �سعد ,رحمه اهلل
ور�ضي عنه ,وح�شرنا يف زمرته وزمرة �أ�صحابه.

�أ�سيد بن ح�ضري بن �سماك بن عتيك
 -ر�ضي اهلل عنه -

يكنى �أبا يحيى كان من النقباء وكان �أبو �أ�سيد رئي�س الأو�س يوم
بعاث وقتل يومئذ ,وكان ابنه بعده �شري ًفا يف اجلاهلية ويف الإ�سالم,
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وكان يكتب بالعربية ويح�سن العوم والرمي ,وكانوا يف اجلاهلية ي�سمون
من كانت فيه هذه اخل�صال الكامل.
�أ�سلم �أ�سيد على يد م�صعب بن عمري قبل �سعد بن معاذ ب�ساعة,
أحدا
و�شهد العقبة الأخ�يرة مع ال�سبعني ومل ي�شهد ب��د ًرا ،لكنه �شهد � ً
وج��رح يومئذ �سبع ج��راح��ات ,وثبت يومئذ مع ر�سول اهلل ﷺ حني
انك�شف النا�س ،و�شهد اخلندق وامل�شاهد بعدها مع ر�سول اهلل ﷺ وتويف
يف �شعبان �سنة ع�شرين.
عن �أن�س قال :كان �أ�سيد بن ح�ضري وعباد بن ب�شر عند ر�سول اهلل
ﷺ يف ليلة ظلماء حند�س ,فتحدثا عنده حتى �إذا خرجا �أ�ضاءت لهما
ع�صا �أحدهما فم�شيا يف �ضوئها ,فلما تفرق بهما الطريق �أ�ضاءت لكل
واحد منهما ع�صاه فم�شى يف �ضوئها .انفراد ب�إخراجه البخاري.

�ضماد الأزدي
 -ر�ضي اهلل عنه -
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عن ابن عبا�س �أن �ضما ًدا قدم مكة ,وكان من �أزد �شنوءة ,وكان
حممدا جمنون
يرقي من الريح ,ف�سمع �سفهاء من �أهل مكة يقولون� :إن
ً
فقال :لو �أين ر�أيت هذا الرجل لعل اهلل �أن ي�شفيه على يدي.
قال :فلقيه فقال :يا حممد �إين �أرقي من الريح ,و�إن اهلل ي�شفي
على ي��دي من �شاء ,فهل ل��ك؟ فقال ر�سول اهلل ﷺ�« :إن احلمد هلل
نحمده ون�ستعينه ,من يهده اهلل فال م�ضل له ,ومن ي�ضلل فال هادي
حممدا عبده
له ,و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له و�أ�شهد �أن
ً
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ور�سوله� ,أما بعد».
قال :فيقال� :أعد علي كلماتك ه�ؤالء ,ف�أعادهن ر�سول اهلل ﷺ
ث�لاث م��رات ,فقال :لقد �سمعت ق��ول الكهنة ,وق��ول ال�سحرة ,وقول
ال�شعراء فما �سمعت مثل كلماتك ه�ؤالء ,لقد بلغن قامو�س البحر ,هات
يدك �أبايعك على الإ�سالم ,فبايعه ,فقال ر�سول اهلل ﷺ« :وعلى قومك»
فقال :وعلى قومي ,فبعث ر�سول اهلل ﷺ �سرية فمرا بقومه فقال �صاحب
اجلي�ش :هل �أ�صبتم من ه�ؤالء �شي ًَئا؟ فقال رجل� :أ�صبت منهم مطهرة,
فقال :ردها ف�إن ه�ؤالء قوم �ضماد» انفراد ب�إخراجه م�سلم.
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حبيب بن زيد
 -ر�ضي اهلل عنه -

كان حبيب بن زيد و�أب��وه زيد بن عا�صم  -ر�ضي اهلل عنهما -
من ال�سبعني املباركني يف بيعة العقبـة الثانيـة ،وكانت �أمه ن�سيبة بنت
كعب �أوىل ال�سيدتني اللتني بايعتا الر�سول ﷺ� ،أما ال�سيدة الثانية فهي
خالته ،ولقد عا�ش �إىل جوار ر�سول اهلل ﷺ بعد هجرته �إىل املدينة ال
يتخلف عن غزوة وال يقعد عن واجب.
يف �آخر ال�سنة العا�شرة بعث م�سيلمة بن ثمامة �إىل ر�سول اهلل كتا ًبا
جاء فيه" :من م�سيلمة ر�سول اهلل �إىل حممد ر�سول اهلل �سالم عليك،
�أما بعد ف�إين قد �أ�شركت يف الأمر معك ،و�إن لنا ن�صف الأر�ض ،ولقري�ش
ن�صف الأر�ض ،ولكن ً
قري�شا قوم يعتدون".
ف��رد عليه الر�سول ﷺ بكتاب ج��اء فيه« :ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم ،من حممد ر�سول اهلل �إىل م�سيلمة الكذاب ال�سالم على من
اتبع الهدى� ،أما بعد ف�إن الأر�ض هلل يورثها من ي�شاء من عباده والعاقبة
للمتقني».
وم�ضى الكذاب ين�شر �إفكه وبهتانه ،وازداد �أذاه للم�سلمني ،فر�أى
الر�سول ﷺ �أن يبعث له ر�سالة ينهاه فيها عن حماقاته ،ووقع االختيار
على حبيب بن زيد ليحمل الر�سالة وف�ض م�سيلمة كتاب ر�سول اهلل له
يوما من الأيام
فازداد �ضاللاً وغ��رو ًرا فجمع م�سيلمة قومه لي�شاهدوا ً
امل�شهودة وجيء مببعوث ر�سول اهلل و�أثار التعذيب وا�ضحة عليه.
156
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حممدا ر�سول اهلل؟ فقال حبيب:
فقال م�سيلمة حلبيب� :أت�شهد �أن
ً
حممدا ر�سول اهلل.
نعم� ،أ�شهد �أن
ً
وك�ست �صفرة اخلزي وجه م�سيلمة ،وعاد ي�س�أل وت�شهد �أين ر�سول
اهلل؟ و�أجاب حبيب يف �سخرية �إين ال �أ�سمع �شي ًئا!!
وتلقى الكذاب لطمة قوية �أم��ام من جمعهم لي�شهدوا معجزته،
ونادى جالده الذي �أقبل ينخ�س ج�سد حبيب ب�سن ال�سيف ،ثم راح يقطع
ج�سده قطعة قطعة ،وب�ضعة ب�ضعة وع�ض ًوا ع�ض ًوا والبطل العظيم ال يزيد
على همهمة يردد بها ن�شيد �إ�سالمه ال �إله �إال اهلل ،حممد ر�سول اهلل.
وبلغ الر�سول ﷺ نب�أ ا�ست�شهاد حبيب بن زيد ،وا�صطرب حلكم
ربه ،فهو يرى بنور اهلل م�صري هذا الكذاب� ،أما �أمه ن�سيبة بنت كعب
ف�أق�سمت على �أن تث�أرن لولدها من م�سيلمة ودارت الأيام وجاءت معركة
اليمامة ،وخرجت ن�سيبة مع اجلي�ش املقاتل ،و�ألقت بنف�سها يف خ�ضم
املعركة ،يف ميناها �سيف ،ويف ي�سراها رمح ،ول�سانها ي�صيح� ،أين عدو
اهلل م�سيلمة؟ وملا قتل م�سيلمة و�أتباعه ،ر�أت ن�سيبة وجه ولدها ال�شهيد
�ضاح ًكا يف كل راية ن�صر رفعت.
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ملاذا الي�أ�س يا عامر؟
كان عامر بن ربيعة ـ ر�ضي هلل عنه ـ �أحد ال�سابقني يف الإ�سالم،
ي�ستعد للهجرة �إىل احلب�شة ،فذهب ليق�ضي بع�ض حاجات �أهله ،وترك
زوجته ُتنهي بع�ضها ،ف�أقبل عليها عمر بن اخلطاب ـ ر�ضي اله عنه ـ ،
حتى وقف عليها وهو ما يزال م�شر ًكا مل ي�ؤمن بعد ،قالت :وكنا نلقى
منه البالء �أذى لنا و�شدة علينا ،قالت :فقال :إ�ن��ه االن�ط�لاق يا �أم
عبداهلل ،قلت:نعم واهلل ،لنخرجن يف �أر�ض اهلل� ،آذيتمونا وقهرمتونا
فرجا ،فقال� :صحبكم اهلل ،ور�أيت له رقة مل �أكن �أراها،
حتى يجعل اهلل ً
ثم ان�صرف ،وقد �أحزنه فيما �أرى خروجنا ،قالت :فجاء عامر بحاجته
تلك ،فقلت له :يا �أبا عبداهلل لو ر�أيت عمر �آن ًفا ورقته وحزنه علينا ،قال:
�أطمعت يف �إ�سالمه؟ قلت :نعم .قال :فال ي�سلم الذي ر�أيت حتى ي�سلم
حمار اخلطاب ،قالت :ي� ًأ�سا منه ،ملا كان يرى من غلظته وق�سوته على
الإ�سالم.
لقد ي�أ�س ال�صحابي ال�سابق يف �إ�سالمه ،من �إ�سالم عمر ،فقد كان
عمر �شديد البط�ش بامل�سلمني ،قا�س ًيا ً
ميئو�سا منه
غليظا ،ولكن ما كان
ً
وقع ،و�أ�سلم عمر ،بل �سبق اليائ�س منه يف املنزلة ،واملكانة ،وغدا ثالث
رجل يف دولة الإ�سالم ،و�سماه الر�سول ﷺ الفاروق ،وكان �إ�سالمه عزًا
للإ�سالم و�أهله.
والعجيب �أن �أكرث امل�سلمني ال يعرفون عامر بن ربيعة ،ولكن لي�س
فيهم من ال يعرف عمر بن اخلطاب ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ.
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لقد منّ اهلل تعاىل ـ على عمر مبا مل مينّ على اليائ�س من �إ�سالم
عمر ،وتف�ضل على امليئو�س منه بف�ضل عميم مل ينله اليائ�س؛ ذلكم �أن
الف�ضل بيد اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء ،واهلل ذو الف�ضل العظيم.
فال تي�أ�س من رحمة ربك و�إن بدا الأمر م�ستحيلاً !

�أم ورقة
 -ر�ضي اهلل عنها -

امر�أة ب�شرت باجلنة؛ �إنها �أم ورقة  -ر�ضي اهلل عنها  ، -والدها
يدعى :عبداهلل بن احلارث الأن�صاري ،اعتنقت الإ�سالم يف وقت مبكر
بعد ن�شره يف املدينة على يد �سفري ر�سول اهلل ﷺ م�صعب بن عمري،
و�أ�صبح الدين اجلديد �شغلها ال�شاغل ،حتى قطعت وقتها بني ال�صيام
والقيام وتالوة القر�آن.
وبعد عودة وفد الأن�صار من مكة ،حيث التقوا بر�سول اهلل ﷺ
وبايعوه بيعة العقبة الثانية ،واختاروا لهم منهم اثني ع�شر نقي ًبا ،علمت
�أم ورقة من الذين �ضمهم الوفد� :أن ر�سول اهلل ﷺ قادم �إليهم مهاج ًرا
عما قريب ،و�أخ��ذت �أم ورق��ة و�سائر ن�ساء الأن�صار ،ورج��ال املدينة
و�أبنا�ؤها ينتظرون ذلك اليوم الأغر الذي �ستكتحل فيه عيونهم بطلعة
�سيد الب�شر ر�سول اهلل ﷺ؛ لي�سعدوا با�ست�ضافته ،وينعموا ب�إقامته بني
ظهرانيهم.
ومل يطل ب�أهل املدينة االنتظار حتى �سمعوا املنادي يعلن� :أن ر�سول
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اهلل ﷺ قد بلغ م�شارف املدينة ،وهو يف طريقه �إليهم ،وما كاد النا�س
ي�سمعون هذا النب�أ ال�سار حتى خلت ال��دور من �أهلها وخ��رج الرجال
والن�ساء والأطفال عن بكرة �أبيهم ،ليكونوا يف طليعة املرحبني مبقدم
�ضيفهم الكرمي الذي مل تت�شرف مدينتهم بل الدنيا ب�أ�سرها بقدوم خري
منه وال �أف�ضل.
وكانت �أم ورقة قد خرجت مع �صواحبها ن�ساء الأن�صار ،حتى �إذا
بدا لهن موكب احلبيب الأعظم �أخذن يهزجن وين�شدن مع الأطفال �أروع
ن�شيد رددت �أ�صداءه مدينتهم الغ َّراء ويقلن:
ط� � � � �ل � � � ��ع ال� � � � � � �ب�� � � � � ��در ع� � �ل� � �ي� � �ن � ��ا
م� � � � � ��ن ث � � � �ن � � � �ي� � � ��ات ال� � � � � � � � � ��وداع
وج � � � � � � � ��ب ال � � �� � � �ش � � �ك� � ��ر ع � �ل � �ي � �ن� ��ا
م � � � � � � � ��ا دع � � � � � � � � � � ��ا هلل داع
�أي� � � � � �ه�� � � � ��ا امل� � � � �ب� � � � �ع � � � ��وث ف � �ي � �ن� ��ا
ج� � � �ئ � � ��ت ب� � � � � ��الأم� � � � � ��ر امل� � � �ط � � ��اع
ج� � � �ئ � � ��ت �� � � �ش � � ��رف � � ��ت امل� � ��دي � � �ن� � ��ة
م� � � ��رح�� � � � ًب� � � ��ا ي � � � � ��ا خ� � �ي � ��ر داع
نعم� ،إنه ل�شرف عظيم �أن يزورها خامت املر�سلني ،وحبيب رب
العاملني ،و�صفوته من خلقه �أجمعني.
وذات يوم ،ولأول مرة� ،سمعت منادي ر�سول اهلل ﷺ يدعو النا�س
للخروج معه �إىل "بدر" ملجاهدة امل�شركني ،وحماربة �أعداء اهلل والدين.
فهل تدرين ما �صنعت �أم ورقة يا بنيتي؟
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ذكرت �أم ورقة قو ل اهلل تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ

ﭡ ﱪ (التوبة.)٤١ :
وحني �سمعت املنادي �إىل اجلهاد ،انطلقت �إىل ر�سول اهلل ﷺ
وقالت له :يا ر�سول اهلل� ،أت��أذن يل �أن �أخرج معك� ،أداوي جرحاكم،
و�أم ّر�ض مر�ضاكم؛ لعل اهلل ـ �سبحانه وتعاىل ـ يهدي �إىل �شهادة؟
مل تكتف تلك امل�ؤمنة الطيبة بال�صيام وال�صالة ،و�إمامة امل�ؤمنات
وت�لاوة القر�آن وحفظه ،والتفقه يف الدين ،بل �أرادت �أن ت�شارك يف
اجلهاد؛ لأنها كانت تطمع يف احل�صول على �أمثل غاياته ،و�أعلى درجاته،
�أال وهى ال�شهادة.
لكن ر�سول اهلل ﷺ �أمرها �أن تق َّر يف بيتها ،ثم ق��ال لها وهو
هد لك �شهادة».
ال�صادق امل�صدوق الذي ال ينطق عن الهوى�« :إن اهلل ُم ٍ
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ال�سيدة رقية بنت ر�سول اهلل ﷺ
�شرف ن�سب ال�سيدة رقية ومنزلتها:

رقية بنت ر�سول اهلل ﷺ� ،أمها خديجة بنت خويلد ،فهي بنت
�سيد الب�شر حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب الها�شمية.
وكان ر�سول اهلل ﷺ قد زوج ابنته رقية من عتبة بن �أبي لهب،
وكانت دون العا�شرة ،وزوج �أختها �أم كلثوم عتيبة بن �أبي لهب ،فلما
نزلت �سورة تبت قال لهما �أبوهما �أبو لهب و�أمهما �أم جميل بنت حرب
بن �أمية حمالة احلطب :فارقا ابنتي حممد .ففارقاهما قبل �أن يدخل
بهما كرامة من اهلل تعاىل ،وهوا ًنا البني �أبي لهب.
ق�صة �إ�سالم ال�سيدة رقية وهجرتها �إىل احلب�شة:

�أ�سلمت حني �أ�سلمت �أمها خديجة بنت خويلد ،وبايعت ر�سول اهلل
ﷺ هي و�أخواتها حني بايعه الن�ساء.
وولدت ال�سيدة رقية وعمر النبي ﷺ ثالث وثالثون ،وبعث النبي
وعمره �أربعون ،و�أ�سلمت رقية مع �أمها خديجة ،فعلى هذا يكون عمرها
عند �إ�سالمها �سبع �سنوات.
وكانت تكنى ب ��أم عبد اهلل ،وتكنى ب��ذات الهجرتني� ،أي هجرة
احلب�شة وهجرة املدينة.
ومل��ا �أراد عثمان بن عفان اخل��روج �إىل �أر���ض احلب�شة ،ق��ال له
ر�سول اهلل ﷺ " :اخرج برقية معك" .قال� :أخال واحد منكما ي�صرب
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على �صاحبه ،ثم �أر�سل النبي ﷺ �أ�سماء بنت �أب��ي بكر  -ر�ضي اهلل
عنهما -فقال" :ائتني بخربهما" .فرجعت �أ�سماء �إىل النبي وعنده �أبو
بكر فقالت :يا ر�سول اهلل� ،أخرج حما ًرا موك ًفا فحملها عليه ،و�أخذ بها
نحو البحر .فقال ر�سول اهلل " :يا �أبا بكر� ،إنهما لأول من هاجر بعد لوط
و�إبراهيم عليهما ال�صالة وال�سالم".
زواج ال�سيدة رقية من عثمان بن عفان:

زوجا �صا ً
حلا كر ًميا
�شاءت قدرة اهلل لرقية �أن ترزق بعد �صربها ً
من النفر الثمانية الذين �سبقوا �إىل الإ�سالم ،و�أحد الع�شرة املب�شرين
باجلنة ،ذلك هو عثمان بن عفان �صاحب الن�سب العريق ،والطلعة
البهية ،واملال املوفور ،واخللق الكرمي.
وعثمان بن عفان �أحد فتيان قري�ش مالاً  ،وجمالاً ً ،
وعزّا ،ومنع ًة،
ت�صافح �سمعه هم�سات دافئة تدعو �إىل عبادة العليم اخلبري اهلل رب
العاملني ،والذي �أعزه اهلل يف الإ�سالم �سب ًقا وبذلاً وت�ضحي ًة ،و�أكرمه مبا
يقدم عليه من �شرف امل�صاهرة ،وما كان الر�سول الكرمي ليبخل على
�صحابي مثل عثمان مب�صاهرته ،و�سرعان ما ا�ست�شار ابنته ،ففهم ﷺ
منها املوافقة عن حب وكرامة ،ومت لعثمان نقل عرو�سه �إىل بيته ،وهو
يعلم �أن ً
قري�شا لن ت�شاركه فرحته ،و�سوف تغ�ضب عليه �أ�شد الغ�ضب.
ولكن الإميان يفديه عثمان بالقلب ،وي�س�أل ربه القبول ،ودخلت
رقية بيت ال��زوج العزيز ،وهي ت��درك �أنها �ست�شاركه دعوته و�صربه،
و�أن �سبلاً �صعبة �سوف ت�سلكها معه دون �شك �إىل �أن يتم الن�صر لأبيها
و�أتباعه .و�سعدت رقية  -ر�ضي اهلل عنها -بهذا الزواج من التقي النقي
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غالما من عثمان ف�سماه عبد اهلل ،واكتنى
عثمان بن عفان ،وولدت رقية ً
به.
وفاة ال�سيدة رقية:

توفيت ال�سيدة رقية -ر�ضي اهلل عنها -عند عثمان بن عفان مرجع
ر�سول اهلل ﷺ من بدر ،ودفنت باملدينة ،وذلك �أن عثمان ا�ست�أذن ر�سول
اهلل يف التخلف عند خروجه �إىل بدر ملر�ض ابنته رقية ،وتوفيت رقية
يوم قدوم زيد بن حارثة العقيلي من قبل يوم بدر.
توفيت ولها من العمر اثنتان وع�شرون �سنة ،ودفنت يف البقيع.
و�سالما على والدها يف
رحم اهلل رقية بطلة الهجرتني ،و�صالة
ً
العاملني ،ورحم معها �أمها و�أخواتها وابنها و�شهداء بدر الأبطال ،و�سالم
عليها وعلى املجاهدين الذين بذلوا ما ت�سع لهم �أنف�سهم به من ن�صرة
لدين اهلل ودفاع عن كلمة احلق والتوحيد �إىل يوم الدين ،وال�سعي �إىل
�إعالء كلمة اهلل.
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حليمة ال�سعدية
ن�سب حليمة ال�سعدية:

حليمة ال�سعدية مر�ضعة الر�سول هي حليمة بنت �أبي ذ�ؤيب وا�سم
�أبي ذ�ؤيب عبد اهلل بن احلارث بن �شجنة� ،أم النبي من الر�ضاعة فهي
التي �أر�ضعت ر�سول اهلل ﷺ حتى �أكملت ر�ضاعه ،وا�سم �أبي ر�سول اهلل
من الر�ضاع يعني زوج حليمة احلارث بن عبد العزى.
�أخذها للنبي ﷺ و�إر�ضاعه:

وعن حليمة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت :قدمت مكة يف ن�سوة من بني
�سعد بن بكر نلتم�س الر�ضعاء يف �سنة �شهباء فقدمت على �أتان قمراء
كانت �أذمت بالركب ومعي �صبي لنا و�شارف لنا واهلل ما ننام ليلنا ذلك
�أجمع مع �صبينا ذاك ما يجد يف ثديي ما يغنيه وال يف �شارفنا ما يغذيه..
فقدمنا مكة فواهلل ما علمت منا امر�أة �إال وقد عر�ض عليها ر�سول
اهلل ﷺ ف�إذا قيل :يتيم تركناه وقلنا :ماذا ع�سى �أن ت�صنع �إلينا �أمه!
�إمنا نرجو املعروف من �أب الولد ف�أما �أمه فماذا ع�سى �أن ت�صنع
�إلينا ،فواهلل ما بقي من �صواحبي امر�أة �إال �أخذت ر�ضي ًعا غريي فلم
�أجد غريه قلت لزوجي احلارث بن عبد العزى :واهلل �إين لأكره �أن �أرجع
من بني �صواحبي لي�س معي ر�ضيع لأنطلقن �إىل ذلك اليتيم فلآخذنه.
فقال :ال عليك..
فذهبت ف�أخذته فما هو �إال �أن �أخذته فجئت به رحلي ف�أقبل على
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ثدياي مبا �شاء من لنب و�شرب �أخوه حتى روى وقام �صاحبي �إىل �شاريف
تلك ف�إذا بها حافل فحلب ما �شرب و�شربت حتى روينا فبتنا بخري ليلة
فقال يل �صاحبي :يا حليمة واهلل �إين لأراك �أخذت ن�سمة مباركة.
وكانت  -ر�ضي اهلل عنها  -عندما وقفت على عبد املطلب ت�س�أله
ر�ضاع ر�سول اهلل ﷺ  .قال لها :من �أنت؟ قالت :امر�أة من بني �سعد
قال :فما ا�سمك؟ قالت :حليمة فقال :بخ بخ �سعد وحلم ,هاتان خلتان
فيهما غناء الدهر.
بع�ض ما حدث للنبي ﷺ يف بيتها:

عن ابن عبا�س قال :خرجت حليمة تطلب النبي وقد وجدت البهم
تقيل ،فوجدته مع �أخته فقالت :يف هذا احلر؟ فقالت �أخته :يا �أمه ما
وجد �أخي ح� ًّرا ،ر�أي��ت غمامة تظلل عليه� ،إذا وقف وقفت ،و�إذا �سار
�سارت ،حتى انتهى �إىل هذا املو�ضع..
يوما خلف البيوت يرعيان َب ْه ًما لنا� ،إذ
وبينما هو يلعب و�أخ��وه ً
جاءنا �أخوه ي�شتد فقال يل ولأبيه� :أدركا �أخي القر�شي قد جاءه رجالن
ف�أ�ضجعاه و�شقا بطنه ,فخرجنا ن�شتد فانتهينا �إليه وهو قائم منتقع لونه
فاعتنقه �أبوه واعتنقته ،ثم قلنا :مالك �أي بني؟ قال� :أتاين رجالن عليهما
ثياب بي�ض فا�ضجعاين ثم �شقا بطني ,فواهلل ما �أدري ما �صنعا قالت:
فاحتملناه ورجعنا به قالت :يقول �أبوه :يا حليمة ما �أرى هذا الغالم �إال
قد �أ�صيب فانطلقي فلرنده �إىل �أهله قبل �أن يظهر به ما نتخوف..
قالت :فرجعنا به ,فقالت :ما يردكما به فقد كنتما حري�صني
عليه؟ قالت :فقلت :ال واهلل �أن كفلناه و�أدينا احلق الذي يجب علينا ثم
تخوفنا الأحداث عليه ،فقلنا :يكون يف �أهله فقالت �أمه :واهلل ما ذاك
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بكما ف�أخرباين خربكما وخربه ,فواهلل ما زالت بنا حتى �أخربناها خربه
قالت :فتخوفتما عليه ،كال واهلل �إن البني هذا �ش�أ ًنا �أال �أخربكما عنه؟
علي وال �أعظم بركة منه,
�إين حملت به فلم �أحمل حملاً قط كان �أخف َّ
ثم ر�أيت نو ًرا ك�أنه �شهاب خرج مني حني و�ضعته �أ�ضاءت يل �أعناق الإبل
بب�صرى ,ثم و�ضعته فما وقع كما يقع ال�صبيان ،وقع وا�ض ًعا يده بالأر�ض
راف ًعا ر�أ�سه �إىل ال�سماء ،دعاه واحلقا ب�ش�أنكما..
من مواقف حليمة ال�سعدية مع الر�سول ﷺ :

عن �أبي الطفيل �أن النبي ﷺ كان باجلعرانة يق�سم حل ًما ف�أقبلت
امر�أة بدوية ,فلما دنت من النبي ﷺ ب�سط لها رداءه فجل�ست عليه,
فقلت :من هذه؟ قالوا :هذه �أمه التي �أر�ضعته.
وقال ابن �سعد يف الطبقات :قدمت حليمة بنت عبد اهلل على ر�سول
اهلل ﷺ مكة وقد تزوج خديجة ,فت�شكت جدب البالد وهالك املا�شية
فكلم ر�سول اهلل ﷺ خديجة فيها ،ف�أعطتها �أربعني �شاة.
وقد ر�أت حليمة ال�سعدية من النبي اخلري والربكة و�أ�سعدها اهلل
بالإ�سالم هي وزوجها وبنيها.
وفاة حليمة ال�سعدية  -ر�ضي اهلل عنها: -

حتديدا �سنة وفاتها.
ع ّمرت  -ر�ضي اهلل عنها  -ده ًرا ومل يعرف
ً

�صفية بنت عبد املطلب
�صفية بنت عبد املطلب؛ هي �صفية بنت عبد املطلب ،الها�شمية.
وهي عمة الر�سول ﷺ و�شقيقة �سيدنا حمزة .و�أم حواري النبي ﷺ :
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الزبري و�أمها من بني زهرة.
تزوجها احلارث� ،أخو �أبي �سفيان بن حرب فتويف عنها.
وتزوجها العوام� .أخو �سيدة الن�ساء خديجة بنت خويلد فولدت له:
الزبري وال�سائب وعبد الكعبة.
ق�صة �إ�سالم �صفية بنت عبد املطلب:

هي من املهاجرات الأول ،وال ُيعلم هل �أ�سلمت مع حمزة �أخيها� ،أو
مع الزبري ولده؟
مالمح من �شخ�صية �صفية بنت عبد املطلب:

�شجاعتها:
تظهر �شجاعة ال�سيدة �صفية بنت عبد املطلب ملا كانت يف ح�صن
فارع ور�أت يهود ًيا يطوف حول احل�صن فنزلت �إليه بعمود خيمتها وقتلته.
بع�ض املواقف من حياتها مع الر�سول :

م�ست ي ُد ُه
لقد بايع الر�سول ﷺ ال�صحابيات على الإ�سالم وما ّ
يد امر�أة منهنّ  ،وكانت ع ّمته �صفية  -ر�ضي اهلل عنها  -معهن ،فكان
لبيعتها �أث ٌر وا�ضح يف حياته ،ب�إميانها باهلل ور�سوله ،ومعروفها لزوجها،
وحفاظها على نف�سها،والأمانة والإخال�ص يف القول والعمل.
َات ُي َب ِاي ْعن ََك َع ىَل َأ ْن ال
قال تعاىلَ } :يا َأ هُّ َيا النَّبِ ُّي إِ َذا َجا َء َك ا ُمْل ْؤ ِمن ُ
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ور َر ِح ٌيم{ (املمتحنة.)12:
هَل ُ َّن اللهََّ إِ َّن اللهََّ َغ ُف ٌ
 مل تكن �صفية ر�ضي اهلل عنها لتن�سى قول ر�سول اهلل يف �أول �أيام�إ�سالمها ،ملّا نزل قوله تعاىلَ } :و َأن ِْذ ْر َع ِش َريت ََك األَ ْق َربِني{ (ال�شعراء:
.)214
قام ر�سول اهلل ﷺ وقال" :يا فاطمة بنت حممد ،يا �صفية بنت
عبد املطلب ،يا بني عبد املطلب ،ال �أملك لكم من اهلل �شي ًئا� ،سلوين من
خ�ص ابنته فاطمة �أحب النا�س
فخ�صها بالذكر كما ّ
مايل ما �ش ْئتُم"ّ ,
�إليه.
 زعم ه�شام بن عروة �أن الزبري بن العوام خرج �إىل يا�سر �أخومرحب ,فقالت �أمه �صفية بنت عبد املطلب :يقتل ابني يا ر�سول اهلل,
قال" :بل ابنك يقتله �إن �شاء اهلل" ,فخرج الزبري فالتقيا ،فقتله الزبري.
مواقف من حياتها مع ال�صحابة:

�أقبلت �صفية بنت عبد املطلب لتنظر �إىل �أخيها حمزة فلقيها
الزبري ,فقال� :أي �أمة� ,إن ر�سول اهلل ي�أمرك �أن ترجعي ,قالت :ولمِ َ  ,وقد
بلغني �أنه مثل ب�أخي وذلك يف اهلل فما �أر�ضانا مبا كان من ذلك لأ�صربن
و�أحت�سنب �إن �شاء اهلل ,فجاء الزبري ف�أخربه ,فقال" :خل �سبيلها" ,ف�أتت
�إليه وا�ستغفرت له ثم �أمر به ودفن.
من كلمات �صفية بنت عبد املطلب:

 قال ابن �إ�سحاق :وقالت �صفية بنت عبد املطلب ،تبكي �أخاهاحمزة بن عبد املطلب:
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�أ�� �س ��ائ� �ل ��ة �أ�� �ص� �ح���اب أ�ح� � ��د خم��اف��ة
ب� �ن ��ات أ�ب� � ��ي م� ��ن �أع� �ج� �ـ ��م وخ �ـ �ب�ير
ف� �ق ��ال اخل� �ب�ي�ر �إن ح� �م ��زة ق���د ث��وى
وزي�� � ��ر ر��� �س� ��ول اهلل خ� �ي� �ـ ��ر وزي� ��ر
دع� ��اه �إل� ��ه احل� ��ق ذو ال �ع��ر���ش دع ��وة
�إىل ج� �ن ��ة ي��ح��ي��ا ب��ه��ـ��ا و�� �س� �ـ ��رور
ف� ��ذل� ��ك م � ��ا ك� �ن ��ا ن� ��رج� ��ي ون ��رجت ��ي
حل �م��زة ي���وم احل �� �ش��ر خ�ي�ـ��ر م�صري
ف� ��واهلل ال �أن�����س��اك م ��ا ه �ب��ت ال���ص�ب��ا
ب��ك��اء وح���ز ًن���ا حم �� �ض��ري وم �� �س�يري
ع �ل��ى �أ�� �س ��د اهلل ال � ��ذي ك� ��ان م��دره��ا
ي � � ��ذود ع� ��ن ا إل� � � �س� �ل��ام ك� ��ل ك �ف��ور
ف�ي��ا ل�ي��ت ��ش�ل��وي ع�ن��د ذاك و أ�ع�ظ�م��ي
ل� � ��دى أ��� �ض� �ب���ع ت� �ع� �ت���ادين ون� ��� �س ��ور
�أق� � ��ول وق� ��د �أع� �ل ��ى ال �ن �ع��ي ع���ش�يرت��ي
ج� ��زى اهلل خ �ي� ً�را م ��ن �أخ ون���ص�ير
 فقالت �صفية ابنة عبد املطلب تبكي �أباها:�أرق� � � � � ��ت ل � �� � �ص� ��وت ن� ��ائ � �ح� ��ة ب �ل �ي��ل
ع� �ل ��ى رج� � ��ل ب � �ق� ��ارع� ��ة ال �� �ص �ع �ي��د
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ف� �ف ��ا�� �ض ��ت ع � �ن� ��د ذل�� �ك� ��م دم� ��وع� ��ي
ع� �ل ��ى خ� � ��دي ك� �م� �ن� �ح ��در ال� �ف ��ري ��د
ع� � �ل � ��ى رج�� � � ��ل ك�� � � ��رمي غ� �ي ��ر وغ � ��ل
ل���ه ال �ف �� �ض��ل امل� �ب�ي�ن ع��ل��ى ال�ع�ب�ـ�ي��د
ع �ل��ى ال �ف �ي��ا���ض � �ش �ي �ب��ة ذي امل �ع��ايل
�أب� � �ي � ��ك اخل� �ي ��ر وارث ك � ��ل ج���ود
��� �ص� ��دوق يف امل � ��واط � ��ن غ�ي��ر ن �ك ����س
وال �� �ش� �خ ��ت امل� � �ق � ��ام وال � �س �ن �ي��د
ط� ��وي� ��ل ال � �ب � �ـ� ��اع �أروع � �ش �ي �ظ �م��ي
م� � �ط�� ��اع يف ع � �� � �ش �ي�رت� ��ه ح �م �ـ �ي��د
رثا�ؤها للر�سول � -صلى اهلل علية و�سلم: -
�أال ي� ��ا ر� � �س� ��ول اهلل ك��ن��ت رج ��اءن ��ا
وك� �ن ��ت ب��ن��ا َب� � � � ًرا ومل ت� ��ك ج��اف �ي��ا
وك � �ن� ��ت رح � �ي � � ًم� ��ا ه� � ��اد ًي� � ��ا م �ع �ل � ًم��ا
ل�ي�ب��ك ع�ل�ي��ك ال �ي��وم م��ن ك ��ان باكيا
ل� �ع� �م ��رك م� ��ا �أب � �ك� ��ى ال� �ن� �ب ��ي ل �ف �ق��ده
ول �ك��ن مل ��ا �أخ �� �ش��ى م ��ن ال� �ه ��رج �آت �ي��ا
ك�� � � ��أن ع� �ل���ى ق� �ل� �ب ��ي ل� ��ذك� ��ر حم �م��د
وم ��ا خ �ف��ت م��ن ب �ع��د ال �ن �ب��ي امل �ك��اوي��ا
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�أف� � ��اط� � ��م �� �ص� �ل ��ى اهلل رب حم �م��د
ع �ل��ى ج� ��دث أ�م�����س��ى ب� �ي�ث�رب ث��اوي��ا
ف � ��دى ل ��ر�� �س ��ول اهلل �أم� � ��ي وخ��ال �ت��ي
وع� �م ��ي و آ�ب � ��ائ � ��ي ون �ف �� �س��ي وم��ال �ي��ا
� �ص��دق��ت وب �ل �غ��ت ال��ر���س��ال��ة � �ص��ادق��ا
وم� ��ت ��ص�ل�ي��ب ال� �ع ��ود �أب� �ل ��ج ��ص��اف�ي��ا
ف��ل��و �أن رب ال� �ن ��ا� ��س أ�ب� �ق���ى ن�ب�ي�ن��ا
� �س �ع��دن��ا ول��ك��ن أ�م�� ��ره ك� ��ان م��ا��ض�ي��ا
ع� �ل� �ي ��ك م � ��ن اهلل ال � �� � �س �ل�ام حت �ي��ة
و�أدخ� �ل ��ت ج �ن��ات م��ن ال �ع��دن را�ضيا
�أرى ح� ��� �س� � ًن ��ا �أي� �ت� �م� �ت���ه وت ��رك� �ت ��ه
ي �ب �ك��ي وي���دع���و ج� ��ده ال� �ي���وم ن��ائ �ي��ا
وفاة �صفية بنت عبد املطلب:

توفيت �صفية بنت عبد املطلب  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها  -يف
خالفة عمر �سنة ع�شرين ,ولها من العمر ثالث و�سبعون �سنة ,ودفنت
يف البقيع.
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�صور من
حيــاة التــابعني

يف هذه الفقرة �سوف جتدن  -ب�إذن اهلل  -ما ي�شرح �صدوركن ،ويذهب
همومكن؛ بذكر �شيء من �سري التابعني الذين �ساروا على نهج �أ�صحاب حممد
ﷺ.
فقد �ضربوا لنا �أروع �أمثال التقوى ،والزهد ،والورع ،و�صدق الر�سول
الكرمي ﷺ حيث قال« :خري النا�س قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
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ثم الذين يلونهم».
بل قد ذكرهم اهلل يف كتابه ،و أ�ث�ن��ى عليهم ،ووع��ده��م بالفوز العظيم
باجلنات؛ جزاء ما بذلوا خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني.
ق ��ال ت �ع��اىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (التوبة.)100 :

وم��ا ه��ذا ال��ذي نقدمه يف ه��ذه الفقرة من �سريهم �إال قطرة يف بحر
ف�ضلهم ،وذرة يف حق التذكري بهم.
فهيا بنا نقر�أ �سريهم ،ونقتفي آ�ث��اره��م ،ونعلن ال��رج��وع �إىل نهجهم
وفقههم.
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( )1عطاء بن رباح  -رحمه اهلل -
عطاء بن رباح هو عبد حب�شي و�ضع قدميه منذ نعومة �أظفاره على
أق�ساما ثالثة:
طريق العلم فق�سم وقته � ً
 ق�سم جعله ل�سيدته. ق�سم جعله لربه يفرغ فيه لعبادته. ق�سم جعله لطلب العلم.�أقبل عطاء على من بقي ح ًيا من ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم
 وطفق ينهل من مناهلهم الغزيرة ال�صافية ف�أخذ عن� :أبى هريرة،وعبداهلل بن عمر ،وعبداهلل بن عبا�س ،وعبداهلل بن الزبري ،وغريهم
من ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -حتى امتلأ �صدره عل ًما وفق ًها
ورواية عن ر�سول اهلل ﷺ.
ملا ر�أت �سيدة عطاء �أنه قد باع نف�سه هلل ووقف حياته على طلب
العلم تخلت عن حقها فيه و�أعتقته؛ تقر ًبا هلل  -عز وجل  -لعل اهلل ينفع
به الإ�سالم وامل�سلمني.
وقد بلغ التابعي اجلليل عطاء بن رباح منزلة يف العلم فاقت كل
تقدير ،و�سما �إىل مرتبة مل ينلها �إال قليل من معا�صريه ,فقد روى �أن
عبداهلل بن عمر -ر�ضي اهلل عنه وعن �أبيه َ � -أم مكة معتم ًرا ف�أقبل
النا�س ي�س�ألونه وي�ستفتونه فقال� :إين لأعجب لكم يا �أهل مكة �أجتمعون
يل امل�سائل لت�س�ألوين عنها وفيكم عطاء بن رباح؟!
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و�إمنا و�صل عطاء بن رباح �إىل ما و�صل �إليه من درجة يف الدين
والعلم بخ�صلتني اثنتني:
�أوالهما� :أنه �أحكم �سلطانه على نف�سه فلم يدع لها �سبيلاً لرتتع
فيما ال ينفع.
والأخرى� :أنه �أحكم �سلطانه على وقته فلم يهدره يف ف�ضول الكالم
والعمل.
ولقد �أقبلت الدنيا على عطاء ب��ن رب��اح ف� أ�ع��ر���ض عنها �أ�شد
قمي�صا مل يزد
الإعرا�ض ،و�أباها �أعظم الإباء وعا�ش عمره كله يلب�س ً
ثمنه على خم�سة دراهم.
وبعد :فقد ع َمر عطاء حتى بلغ مائة عام ،ملأها بالعلم والعمل،
و�أترعها بالرب والتقوى ،وزك ّاها بالزهد فيما يف �أيدي النا�س والرغبة
مبا عند اهلل.
فلما �أتاه اليقني ،وجده خفيف احلمل من �أثقال الدنيا ،كثري الزاد
من عمل الآخرة.

( )2عروة بن الزبري  -رحمه اهلل -
ولد عروة ل�سنة واحدة بقيت من خالفة الفاروق يف بيت من �أعز
مقاما؛ ف�أبوه الزبري بن العوام حواري
بيوت امل�سلمني � أش� ًنا و�أرفعها ً
ر�سول اهلل ﷺ؛ و�أول من �سل �سي ًفا يف الإ�سالم و�أحد الع�شرة املب�شرين
باجلنة ،و�أمه هي �أ�سماء بنت �أبى بكر  -ر�ضي اهلل عنها وعن �أبيها-
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ذات النطاقني.
ولكي يحقق عروة �أمنيته التي متناها عند الكعبة املعظمة �أكب
على طلب العلم وانقطع له ،واغتنم البقية الباقية من ال�صحابة -
ر�ضوان اهلل عليهم  -فطفق ي�ؤمهم يف بيوتهم وي�صلي خلفهم ويتتبع
جمال�سهم حتى روى عن :على ابن �أبى طالب ،وعبدالرحمن بن عوف،
وزيد بن ثابت ،و�أبي �أيوب الأن�صاري ،و�أ�سامة بن زيد ،وعبداهلل بن
عبا�س ،والنعمان بن ب�شري  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.
و�أخذ كث ًريا عن خالته عائ�شة �أم امل�ؤمنني حتى غدا �أحد فقهاء
املدينة ال�سبعة الذين يفزع �إليهم امل�سلمون يف دينهم.
قواما
�صواما يف الهواجرً ،
وقد جمع عروة بني العلم والعمل فكان ً
يف العتمات ،رطب الل�سان دائ ًما بذكر اهلل ،وكان �إىل ذلك خدي ًنا لكتاب
اهلل  -عز وجل  -عاك ًفا على تالوته فكان يقر�أ ربع القر�آن كل نهار نظ ًرا
يف امل�صحف ،ثم يقوم به الليل تالوة عن ظهر قلب.
ولقد ظل ع��روة بن الزبري للم�سلمني منارة ه��دى ،ودليل فالح
ودعاية خري طوال حياته.
ولقد اهتم كث ًريا برتبية �أوالده خا�صة و�سائر �أبناء امل�سلمني عامة،
من ذلك �أنه د�أب على ح�ض بنيه على طلب العلم؛ �إذ كان يقول لهم :يا
َب ِني ،تعلموا العلم ،ف�إنكم �إن تكونوا �صغار قوم فع�سى اهلل �أن يجعلكم
بالعلم كرباءهم؛ ثم يقول :وا�سو�أتاه! هل يف الدنيا �شي �أقبح من �شيخ
جاهل؟!
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

177

كما كان يدعوهم �إىل عد ال�صدقة هدية تهدى هلل  -عز وجل -
فيقول :يا َب ِني ،ال يهدين �أحدكم �إىل ربه ما ي�ستحي �أن يهديه �إىل عزيز
قومه؛ ف�إن اهلل تعاىل �أعز الأعزاء ،و�أكرم الكرماء ،و�أحق من يختار له.

( )3احل�سن الب�صري  -رحمه اهلل -
احل�سن الب�صري هو �أبو ي�سار موىل ال�صحابي اجلليل زيد بن
ثابت كاتب وحي ر�سول اهلل ﷺ.
�أمه خرية موالة �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة  -ر�ضي اهلل عنها .-
درج احل�سن الب�صري يف بيت من بيوت ر�سول اهلل ﷺ ،وربي يف
حجر زوجة من �أزواج النبي ﷺ.
ولقد كانت �أم �سلمة  -ر�ضي اهلل عنها  -من �أكمل ن�ساء العرب،
حزما ,كما كانت من �أو�سع زوجات الر�سول
و�أوفرهن ف�ضلاً  ،و�أ�شدهن ً
الكرمي عل ًما ،ومن �أكرثهن رواية عنه ﷺ ,فقد روت ثالثمائة و�سبعة
وثمانني حدي ًثا عن النبي � -صلوات اهلل و�سالمه عليه.
وتتلمذ احل�سن على �أيدي كبار ال�صحابة يف م�سجد ر�سول اهلل
ﷺ حيث روى عن :عثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب و�أبي مو�سى
الأ�شعري وعبداهلل بن عمر وعبداهلل بن عبا�س و�أن�س بن مالك وجابر
بن عبداهلل  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.
لكنه �أولع ب�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبى طالب  -ر�ضي اهلل عنه -
فقد راعه منه �صالبته يف دينه و�إح�سانه يف عبادته ،وزهادته بزينة
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الدنيا وزخارفها ،وعظاته التي تهز القلوب ه�زًا فتخلق ب�أخالقه يف
التقى ،والزهد ،ون�سج على منواله يف البيان والف�صاحة.
وملا بلغ احل�سن �أربعة ع�شر ربي ًعا من عمره ودخل مداخل الرجال
انتقل مع والديه للب�صرة وا�ستقر بها ،وهناك لزم امل�سجد وانقطع �إىل
حلقة عبداهلل بن عبا�س و�أخذ عنه التف�سري واحلديث والقراءات ،كما
�أخذ عنه وعن غريه الفقه واللغة والأدب حتى غدا عاملًا جام ًعا فقي ًها
ثقة؛ ف�أقبل النا�س عليه ينهلون من علمه الغزير.
حدث خالد بن �صفوان قال :لقيت م�سلمة بن عبدامللك يف احلرية
فقال يل� :أخربين يا خالد عن ح�سن الب�صرة ،فقلت� :أ�صلح اهلل �أمري
امل�ؤمنني� ،أنا خري من يخربك عنه بعلم �إنه ام��ر�ؤ �سريرته كعالنيته،
وقوله كفعله.
�إذا �أمر مبعروف كان �أعمل النا�س به ،و�إذا نهى عن منكر كان
�أترك النا�س له.
زاهدا مبا يف �أيديهم ،ور�أيت النا�س
ولقد ر�أيته م�ستغن ًيا عن النا�س ً
حمتاجني �إليه طالبني ما عنده.
فقال م�سلمة :ح�سبك يا خالد!! ،كيف ي�ضل قوم فيهم مثل هذا؟!
عاما ملأ خاللها الدنيا عل ًما
ولقد عا�ش احل�سن نحو ثمانني ً
وفق ًها وحكمة ،وكان من �أجل ما ورثه للأجيال رقائقه ومواعظه التي
هزت ،وما زالت تهز القلوب وت�سرت ال�شجون وتدل التائهني على اهلل،
وتنبه الغافلني �إىل حقيقة الدنيا وحال النا�س معها.
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( )4عمر بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل -
ملا توىل عمر بن عبدالعزيز اخلالفة جمع النا�س يف امل�سجد وحمد
اهلل ،ثم �أثنى عليه و�صلى على نبيه ،ثم قال� :أيها النا�س �إين قد ابتليت
بهذا الأمر على غري ر�أي مني ،وال م�شورة من امل�سلمني ،و�إين خلعت ما
يف �أعناقكم من بيعتي؛ فاختاروا لأنف�سكم خليفة تر�ضونه.
ف�صاح النا�س �صيحة واح��دة :قد اخ�ترن��اك يا أ�م�ير امل�ؤمنني،
ور�ضينا بك؛ ّ
فتول �أمرنا باليمن والربكة.
وعند ذلك طفق يح�ض النا�س على التقوى ووقف فيهم خطي ًبا
يزهدهم يف الدنيا ويرغبهم يف الآخرة؛ ثم نزل عن املنرب واجته �إىل
بيته و�آوى �إىل حجرته ،وما كاد ي�سلم جنبه �إىل م�ضجعه حتى �أقبل ابنه
عبدامللك وقال له:
ماذا تريد �أن ت�صنع يا �أمري امل�ؤمنني؟!
فقال� :أي بني �أريد �أن �أغفو قليلاً .
فقال� :أتغفو قبل �أن ترد املظامل �إىل �أهلها يا �أمري امل�ؤمنني؟!
فقال� :أي بني �إين قد �سهرت البارحة يف عمك �سليمان ،و�إين �إذا
حان وقت الظهر �صليت يف النا�س ورددت املظامل �إىل �أهلها �إن �شاء اهلل.
فقال :ومن لك يا �أمري امل�ؤمنني ب�أن تعي�ش �إىل الظهر؟!
ف�ألهبت هذه الكلمة عزمية عمر ،وقال :احلمد هلل الذي �أخرج من
�صلبي من يعينني على ديني ،ثم قام و�أمر �أن ينادى يف النا�س� :أال كل من
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كانت له مظلمة فلريفعها.
ويقول �سلمة بن دينار  -عامل املدينة وقا�ضيها و�شيخها:
قدمت على خليفة امل�سلمني وهو بخنا�صر -من �أعمال حلب -وكان
قد تقدم بي ال�سن فوجدته يف �صدر البيت ،غري �أين مل �أعرفه لتغري
حاله عما عهدته عليه يوم كان وال ًيا على املدينة ,فرحب بي وقال :ادنُ
مني يا �أبا حازم ،فلما دنوت منه قلت:
�أل�ست �أمري امل�ؤمنني عمر بن عبدالعزيز؟
فقال :بلى.
فقلت :ما الذي قد حل بك؟� ..أمل يكن وجهك به ًيا ،و�إهابك طر ًيا،
وعي�شك رخ ًيا؟
فقال :بلى.
فقلت :فما الذي غريهما بك بعد �أن غدوت متلك الأ�صفر والأبي�ض
و�أ�صبحت �أمري امل�ؤمنني؟!
فقال :وما الذي تغري يا �أبا حازم؟!
فقلت :ج�سمك ال��ذي نحل ،وجلدك ال��ذي اخ�شو�شن ،ووجهك
الأ�صفر ،وعيناك الذي خبا وم�ضهما .فبكى ثم قال:
فكيف بك لو ر�أيتني يف قربي بعد ثالث؟!
وقد �سالت حدقتاي على وجنتي ،وتف�سخ بطني وت�شقق ،وانطلق
الدود يرتع يف بدين!!
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هذا.

�إنك لو ر�أيتني �آنذاك يا �أبا حازم لكنت �أ�شد �إنكا ًرا يل من يومك

( )5حممد بن �سريين  -رحمه اهلل -
هو حممد بن �سريين يكنى �أبا بكر ،كان مثالاً يحتذي يف الورع
والزهد والعبادة؛ مما جعل النا�س يف زمانه �إذا ر�أوه كربوا ،ويقول �أحد
وخ�شوعا؛ فكان
معا�صريه :كان حممد بن �سريين قد �أعطي هد ًيا و�سمتًا
ً
النا�س �إذا ر�أوه ذكروا اهلل.
قال مورق العجلي :ما ر�أيت رجلاً �أفقه يف ورعه وال �أورع يف فقهه
من حممد بن �سريين.
عرف بن �سريين بتف�سري الر�ؤى ,والأحالم وله كتاب م�شهور يف
ذلك ،وكان الرجل �إذا �س�أل ابن �سريين عن الر�ؤيا قال :اتق اهلل عز وجل
يف اليقظة وال ي�ضرك ما ر�أيت يف املنام.
ومن عجائب تف�سريه للأحالم:
 -1عن يو�سف ال�صباغ عن ابن �سريين قال :من ر�أى ربه تعاىل يف
املنام دخل اجلنة.
 -2عن خالد بن دينار قال :كنت عند ابن �سريين ،ف�أتاه رجل
فقال :يا �أبا بكر ر�أيت يف املنام ك�أين �أ�شرب من بلبلة لها مثقبان فوجدت
ملحا ,قال ابن �سريين :اتق اهلل لك امر�أة ،و�أنت
�أحدهما عذ ًبا والآخر ً
تخالف �إىل �أختها.
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دما،
 -3عن �أبي قالبة �أن رجلاً قال البن �سريين :ر�أيت ك�أين �أبول ً
قال :ت�أتي امر�أتك وهي حائ�ض ،قال :نعم ،قال :اتق اهلل وال تعد.
 -4عن �أبي جعفر عن ابن �سريين �أن رجلاً ر�أى يف املنام ك�أن يف
حجره �صب ًيا ي�صيح فق�ص ر�ؤياه على ابن �سريين ،فقال :اتق اهلل وال
ت�ضرب العود.
 -5عن حبيب �أن ام��ر�أة ر�أت يف املنام �أنها حتلب حية ،فق�صت
على ابن �سريين فقال :اللنب فطرة واحلية عدو ،ولي�ست من الفطرة يف
�شيء هذه امر�أة يدخل عليها �أهل الأهواء.

(� )6سفيان الثوري  -رحمه اهلل -
�إنه �أبو عبداهلل �سفيان بن �سعيد بن م�سروق بن حبيب الثوري -
رحمه اهلل تعاىل ،-من قبيلة ثور ،وهي قبيلة من م�ضر ،ولد  -رحمه
اهلل � -سنة �سبع وت�سعني للهجرة ،ودر�س على �أبيه �سعيد بن م�سروق،
الذي كان ثقة عند املحدثني ،و�أخرج له �أ�صحاب الكتب ال�ستة.
كان ذا حافظة عجيبة ،قال �سفيان عن نف�سه :ما ا�ستودعت قلبي
�شي ًئا قط فخانني.
وقال عبدالرحمن بن مهدي� :سمعت �سفيان يقول :ما بلغني عن
ر�سول اهلل ﷺ حديث قط �إال عملت به ولو مرة واح��دة .كان يح�س
بامل�سئولية ،ويخ�شى �أن يقابل اهلل في�س�أله عن كل حديث حفظه :لأي
�شيء حفظته؟ وهل عملت به؟ رحمه اهلل تعاىل.
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وكانت عبادته عظيمة  -رحمة اهلل عليه  -قال يو�سف بن �أ�سباط:
قال يل �سفيان بعد الع�شاء :ناولني املطهرة �أتو�ض�أ ،فناولته ف�أخذها
بيمينه وو�ضع ي�ساره على خده ،فبقي مفك ًرا ،فنمت ثم قمت وقت الفجر
ف�إذا املطهرة يف يده كما هي ،فقلت :هذا الفجر قد طلع! قال :مل �أزل
منذ ناولتني املطهرة �أتفكر يف الآخرة حتى هذه ال�ساعة.
وك��ان زاه� ً�دا� ..أقبلت عليه الدنيا فرتكها و�أخ��ذ كفايته حتى ال
يحتاج �إىل النا�س ،ورمبا ا�شتغل ببيع و�شراء لأجل �أال يحتاج �إىل النا�س
وال ميد يده ،وكان له و�صايا يف الزهد ،فكان يقول :لي�س الزهد ب�أكل
الغليظ ولب�س اخل�شن ،ولكن ق�صر الأمل وارتقاب املوت .وكان يو�صي
من يخرج يف �سفر �أال يخرج مع من هو �أغنى منه ،فيكون �إن �ساويته
بالنفقة �أ�ضر بك� ،إذا �أنفقت مثله وهو �أغنى منك �أ�ضر بك ،و�إن �أنفقت
�أقل منه ظهرت ك�أنك بخيل ،فاخرج مع من هو مثلك .و�أما �إنكاره للمنكر
فكان �شائ ًعا كث ًريا ،قال �شجاع بن الوليد :كنت �أحج مع �سفيان فما يكاد
ل�سانه يفرت من الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ذاه ًبا وراج ًعا .وكان
وخ�صو�صا ال�شيء ال��ذي ال
ا�ست�شعاره مل�سئولية �إنكار املنكر عظيمة،
ً
علي �أن �أتكلم
ي�ستطيع تغيريه ،فعن �سفيان قال� :إين لأرى ال�شيء يجب َّ
فيه فال �أفعل ف�أبول الدم.

(� )7سعيد بن امل�سيب  -رحمه اهلل -
هو �سعيد بن امل�سيب بن حزن بن �أبي وهب املخزومي القر�شي،
كنيته �أبو �أحمد ،ولد ل�سنتني من خالفة عمر بن اخلطاب �سنة �أربع
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ع�شرة هجرية يف املدينة النبوية؛ حيث كبار ال�صحابة ،فر�أى عمر بن
اخلطاب ،و�سمع عثمان بن عفان ،وعل ًّيا ،وزيد بن ثابت ،و�أبا مو�سى
الأ�شعري ،و�أبا هريرة ..وغريهم� ،سيد فقهاء املدينة والتابعني.
ن�ش�أ ن�ش�أة مباركة ،و�سار على نهج �صحابة ر�سول اهلل ﷺ ،واقتدى
ب�أفعالهم ،وروى عنهم �أحاديث ر�سول اهلل ﷺ ،وتزوج بنت ال�صحابي
اجلليل �أبي هريرة ،فكان �أعلم النا�س بحديثه.
أحدا قط �أعلم باحلالل واحلرام منه،
ويقول عنه قتادة :ما ر�أيت � ً
ويكفي ابن امل�سيب فخ ًرا �أن اخلليفة العادل (عمر بن عبدالعزيز) كان
�أحد تالميذه ،وملا توىل عمر �إمارة املدينة مل يق�ض �أم ًرا �إال بعد ا�ست�شارة
�سعيد ،فقد �أر�سل �إليه عمر رجلاً ي�س�أله يف �أمر من الأمور ،فدعاه ،فلبى
الدعوة وذهب معه ،فقال عمر بن عبدالعزيز له� :أخط�أ الرجل� ،إمنا
�أر�سلناه ي�س�ألك يف جمل�سك.
يحن
وعا�ش �سعيد طيلة حياته مرفوع الر�أ�س ،عزيز النف�س ،فلم ِ
ر�أ�سه � ًأبدا لأي �إن�سان ،حتى ولو �ألهبوا ظهره بال�سياط� ،أو هددوه بقطع
رقبته ،فها هو ذا �أمري املدينة يف عهد اخلليفة عبدامللك بن مروان ي�أمره
بالبيعة للوليد بن عبدامللك ،فيمتنع.
فيهدده ب�ضرب عنقه ،فلم يرتاجع عن ر�أيه رغم علمه مبا ينتظره
من العذاب ،وما �إن �أعلن �سعيد خمالفته حتى جردوه من ثيابه ،و�ضربوه
خم�سني ً
�سوطا ،وطافوا به يف �أ�سواق املدينة ،وهم يقولون :هذا موقف
اخلزي!! فريد عليهم �سعيد يف ثقة و�إميان :بل من اخلزي فررنا �إىل ما
نريد.
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( )8الأحنف بن قي�س  -رحمه اهلل -
هو الأحنف بن قي�س بن معاوية بن ح�صني التميمي ال�سعدي� ،أبو
بحر الب�صري ،والأحنف لقبه ،وا�سمه ال�ضحاك ،وقيل� :صخر ابن �أخي
�صع�صعة ،ولقب بالأحنف حلنف كان برجله ،وع ّده �أ�صحاب ال�سري من
الطبقة الثانية من كبار التابعني ،وذكره ابن �سعد يف الطبقة الأوىل من
تابعي �أهل الب�صرة ،وقال :كان ثقة م�أمو ًنا قليل احلديث.
وهو من �أهل الب�صرة وقدم �إىل املدينة يف عهد عمر ،ورحل �إىل
مرو وهراة وني�سابور فا ً
حتا ،ومات بالكوفة يف والية م�صعب بن الزبري.
عرف عن الأحنف بن قي�س �أنه كان من ال�شجعان ،ف ُريوى �أن عمر
بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -بعثه على جي�ش ِق َبل خرا�سان فبيتهم
العدو ليلاً ففرقوا جيو�شهم �أربعة جيو�ش ،و�أقبلوا معهم الطبول ففزع
النا�س وكان �أول من ركب الأحنف ف�أخذ �سيفه فتقلده ،ثم م�ضى نحو
ال�صوت وهو يقول:
�إن ع� �ل���ى ك � ��ل رئ� �ي� �����س ح � ًق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
�أن ي�خ���ض��ب ال �ق �ن��اة �أو تندقـــــــا
ثم حمل على �صاحب الطبل فقتله ،فلما فقد �أ�صحابه ال�صوت
انهزموا ،ثم حمل على الكردو�س الآخر ففعل مثل ذلك ،ثم حمل على
الآخ��ر ففعل ،ثم حمل على ا آلخ��ر ففعل مثل ذلك ،وهو وحده ثم جاء
النا�س وقد انهزم العدو فاتبعهم النا�س يقتلون ثم م�ضوا حتى فتحوا
مدينة يقال لها :مرو الروذ.
كما ا�شتهر الأحنف بحلمه ،ولقد عا�شت بنو متيم بحلم الأحنف
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�أربعني �سنة ،وقيل� :إن رج�ًلخاً خا�صم الأحنف وق��ال :لئن قلت واحدة
لت�سمعن ع�ش ًرا ،فقال :لكنك �إن قلت ع�ش ًرا مل ت�سمع واحدة.
من كلماته:
 قال الأحنف بن قي�س :الكامل من عدت هفواته ،وال تعد �إال منقلة.
 وقال :لي�س ف�ضل احللم �أن ُتظلم فتحلم حتى �إذا قدرت انتقمت،ولكنه �إذا ُظ ِلمت فحلمت ثم قدرت فعفوت.
و�سئل الأحنف بن قي�س عن احللم فقال� :أن ت�صرب على ما تكره
 ُقليلاً .
 وقال رجل للأحنف بن قي�س :مب �سدت قومك و�أنت �أحنف �أعور؟قال :برتكي ما ال يعنيني ،كما عناك من �أمري ما ال يعنيك.
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(� )9شريح القا�ضي  -رحمه اهلل -
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القا�ضي امل�سلم الفقيه املحدث ال�شاعر �شريح بن احلارث بن قي�س
بن اجلهم الكندي ،وهو قا�ضي الكوفة ل�ستني �سنة ،قال فيه علي بن �أبي
طالب :هو �أق�ضى العرب ،عا�ش مائة وع�شر �سنني ،وتويف �سنة (78ه�أ)،
وقيل :ثمانني ،وترك الق�ضاء قبل موته ب�سنة واحدة.
واله عمر بن اخلطاب ق�ضاء الكوفة على مائة درهم ،وظل قا�ضيها
�ستني �سنة ،ووف��د زمن معاوية بن أ�ب��ي �سفيان �إىل دم�شق ،وملا عزله
عبداهلل بن الزبري عن الق�ضاء �أعاده احلجاج بن يو�سف الثقفي بعدها
واحدا.
عاما ً
وتوىل ق�ضاء الب�صرة ً
وكان �شريح يقول لل�شاهدين �إمنا يق�ضي على هذا الرجل �أنتما
و�إين مل َت ٍّق بكما فاتقيا .ومن �أقواله� :إين لأ�صاب بامل�صيبة ف�أحمد اهلل
عليها �أربع مرات� :أحمد �إذ مل يكن �أعظم منها ,و�أحمد �إذ رزقني ال�صرب
عليها ,و�أحمد �إذ وفقني لال�سرتجاع ملا �أرجو من الثواب ,و�أحمد �إذ مل
يجعلها يف ديني.
من مواقفه:
ق�صة تنازع علي بن �أبي طالب وهو �أمري امل�ؤمنني مع يهودي على
درع لعلي -ر�ضي اهلل عنه ،-فاحتكما �إىل القا�ضي �شريح بن احلارث
الكندي ،الذي قال :يا �أمري امل�ؤمنني هل من بينة؟ قال :نعم احل�سن
واحل�سني ابني ي�شهدان �أن الدرع درعي ،قال �شريح :يا �أمري امل�ؤمنني
�شهادة االبن ال جتوز ،فقال علي� :سبحان اهلل ،رجل من �أهل اجلنة ال
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جتوز �شهادته� .سمعت ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -يقول:
احل�سن واحل�سني �سيدا �شباب �أهل اجلنة .فقال اليهودي� :أمري امل�ؤمنني
قدمني �إىل قا�ضيه ،وقا�ضيه يق�ضي عليه!! �أ�شهد �أن هذا الدين على
حممدا ر�سول اهلل ،و�أن الدرع
احلق ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن
ً
درعك يا �أمري امل�ؤمنني� ،سقط منك ليلاً  .ف�أهداه �أمري امل�ؤمنني الدرع.
جال�سا عند �شريح القا�ضي� ،إذ دخلت عليه
قال ال�شعبي :كنت ً
�شديدا ،فقلت� :أ�صلحك اهلل
امر�أة ت�شتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكا ًء ً
ما �أراها �إال مظلومة م� ً
أخوذا حقها قال وما علمك؟ قلت ل�شدة بكائها
وكرثة دموعها .قال :ال تفعل �إال بعد �أن تتبينّ �أمرها ،ف�إن �إخوة يو�سف
جاءوا �أباهم ع�شاء يبكون وهم له ظاملون.

( )10رجاء بن حيوة  -رحمه اهلل -
هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي �أبو املقدام (جده جرول بن
الأحنف) �شيخ �أهل ال�شام يف ع�صره من الوعاظ الف�صحاء العلماء.
ولد رجاء بن حيوة يف القرن الأول الهجري ،عرف مبالزمته لعمر بن
عبدالعزيز ط��وال خالفته ،وت��ويف رج��اء بن حيوة يف �سنة (112ه �ـ).
ا�شتهر ب�أنه �أحد املهند�سني االثنني اللذين �أ�شرفا على تفا�صيل الزخارف
والنقو�ش الإ�سالمية داخل قبة ال�صخرة يف القد�س.
ولد هذا التابعي يف بي�سان من �أر�ض فل�سطني ،وكانت والدته يف
�أواخر خالفة عثمان بن عفان  -ر�ضي اهلل عنه � -أو قري ًبا من ذلك.
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قال �أب��و نعيم الأ�صبهاين :ومنهم الفقيه املفهم املطعام م�شري
اخللفاء والأم��راء رجاء بن حيوة �أبو املقدام...،وقال مطر الوراق :ما
ر�أي��ت �شام ًيا �أف�ضل من رج��اء بن حيوة ،وك��ان ابن عون �إذا ذكر من
يعجبه ذكر رجاء بن حيوة ،وقال � ً
أي�ضا :ثالث مل �أر مثلهم ك�أنهم التقوا
فتوا�صوا :ابن �سريين بالعراق ،وقا�سم بن حممد باحلجاز ،ورجاء بن
أحدا
حيوة بال�شام .وقال عبيد بن �أبي ال�سائب حدثنا �أبي قال :ما ر�أيت � ً
�أح�سن اعتدالاً يف ال�صالة من رجاء بن حيوة .قال �ضمرة عن رجاء بن
�أبي �سلمة ما من رجل من �أهل ال�شام �أحب �إيل �أن �أقتدي به من رجاء
بن حيوة.
ومن �أقوال رجاء بن حيوة:

 -1يروى �أنه قال :من مل ي�ؤاخ �إال من ال عيب فيه ق ّل �صديقه ،ومن
مل ير�ض من �صديقه �إال بالإخال�ص له دام �سخطه ،ومن عاتب �إخوانه
على كل ذنب كرث عدوه.
 -2و�أن��ه ق��ال :ما �أح�سن الإ��س�لام ويزينه ا إلمي��ان ،وم��ا �أح�سن
الإميان ويزينه التقوى ،وما �أح�سن التقوى ويزينها العلم ،وما �أح�سن
العلم ويزينه احللم ،وما �أح�سن احللم ويزينه الرفق.
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الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر

قال تعاىل :ﱫﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ﱪ (�آل عمران.)١١٠ :

وهذه الآية كافية لنا  -نحن امل�سلمني  -لبيان �أهمية وف�ضيلة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،ولأجل هذا �أعددنا هذه الفقرة لغر�س هذه
ال�شعرية "�شعرية الأمر باملعروف" يف نفو�س طالباتنا؛ لكي ي�ست�شعرن
�أهميتها ،ويحر�صن على تطبيقها.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ا�ستيفاء العمل من الأجري
وعدم �إيفائه �أجره
لقد ّ
رغب النبي ﷺ يف �سرعة �إعطاء الأجري حقه فقال�« :أعطوا
الأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه.
ومن �أن��واع الظلم احلا�صل يف جمتمعات امل�سلمني عدم �إعطاء
العمال والأجراء واملوظفني حقوقهم ،ولهذا �صور عدة ،منها:
 �أن يجحده حقه بالكلية وال يكون للأجري بينة ،فهذا و�إن �ضاعحقه يف الدنيا ف�إنه ال ي�ضيع عند اهلل يوم القيامة؛ ف�إن الظامل ي�أتي وقد
�أكل مال املظلوم فيعطى املظلوم من ح�سنات الظامل ف�إن فنيت �أخذ من
�سيئات املظلوم ،فطرحت على الظامل ثم طرح يف النار.
 �أن يبخ�سه فيه فال يعطيه �إياه كاملاً وينق�ص منه دون حق ،وقدقال اهلل تعاىل :ﱫﯖﯗﯘﱪ (املطففني .)١ :ومن �أمثلة ذلك
ما يفعله بع�ض �أرباب العمل �إذا ا�ستقدم عمالاً من بلدهم وكان قد عقد
عقدا على �أجر معني ،ف�إذا ارتبطوا به وبا�شروا العمل عمد �إىل
معهم ً
عقود العمل فغريها ب�أجور �أقل ،فيقيمون على كراهية وقد ال ي�ستطيعون
�إثبات حقهم؛ في�شكون �أمرهم �إىل اهلل ،و�إن كان رب العمل الظامل م�سل ًما
والعامل كاف ًرا كان ذلك البخ�س من ال�صد عن �سبيل اهلل؛ فيبوء ب�إثمه.
 �أن يزيد عليه �أعمالاً �إ�ضافية �أو يطيل مدة الدوام ،وال يعطيه �إالالأجرة الأ�سا�سية ،ومينعه �أجرة العمل الإ�ضايف.
 �أن مياطل فيه فال يدفعه �إليه �إال بعد جهد جهيد ومالحقةاللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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و�شكاوى وحم��اك��م ،وق��د يكون غر�ض رب العمل من الت�أخري إ�م�لال
العامل؛ حتى يرتك حقه ويكف عن املطالبة� ،أو يق�صد اال�ستفادة من
�أموال العمال بتوظيفها ،وبع�ضهم يرابي فيها والعامل امل�سكني ال يجد
قوت يومه وال ما ير�سله نفقة لأهله و�أوالده املحتاجني الذين تغرب من
�أجلهم  .فويل له�ؤالء الظلمة من عذاب يوم �أليم؛ روى �أبو هريرة ر�ضي
اهلل عنه عن النبي ﷺ قال« :قال اهلل تعاىل :ثالثة �أنا خ�صمهم يوم
القيامة رجل �أعطى بي ثم غدر ورجل باع ح ًرا و�أكل ثمنه ورجل ا�ست�أجر
�أج ًريا فا�ستوفى منه ومل يعطه �أجره» رواه البخاري.

عدم العدل يف العطية بني الأوالد
يعمد بع�ض النا�س �إىل تخ�صي�ص بع�ض �أوالدهم بهبات و�أعطيات
دون الآخ��ري��ن ،وه��ذا على الراجح عمل حم��رم �إذا مل يكن له م�سوغ
�شرعي ،ك�أن تقوم حاجة ب�أحد الأوالد مل تقم بالآخرين كمر�ض �أو دين
عليه �أو مكاف�أة له على حفظه للقر�آن مثلاً � ،أو �أنه ال يجد عملاً �أو �صاحب
�أ�سرة كبرية �أو طالب علم متفرغ ،ونحو ذلك .وعلى الوالد �أن ينوي �إذا
أحدا من �أوالده ل�سبب �شرعي �أنه لو قام بولد �آخر مثل حاجة
�أعطى � ً
الذي �أعطاه �أنه �سيعطيه كما �أعطى الأول .والدليل العام قوله تعاىل:
ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ ﱪ (املائدة .)٨ :والدليل اخلا�ص ما جاء عن النعمان بن ب�شري
 ر�ضي اهلل عنهما � -أن �أب��اه �أت��ى به �إىل ر�سول اهلل ﷺ فقال�« :إينعبدا كان عندي) فقال ر�سول اهلل
غالما (�أي وهبته ً
نحلت ابني هذا ً
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ﷺ� :أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال :ال .فقال ر�سول اهلل ﷺ :ف�أرجعه»
رواه البخاري ،ويف رواية فقال ر�سول اهلل ﷺ« :فاتقوا اهلل واعدلوا بني
�أوالدكم» قال :فرجع فرد عطيته ،ويف رواية« :فال ت�شهدين � ًإذا؛ ف�إين ال
�أ�شهد على جور» رواه م�سلم.
ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيني كاملرياث وهذا قول الإمام �أحمد
 رحمه اهلل .-والناظر يف �أحوال بع�ض الأ�سر يجد من الآباء من ال يخاف اهلل يف
تف�ضيل بع�ض �أوالده ب�أعطيات؛ فيوغر �صدور بع�ضهم على بع�ض ،ويزرع
بينهم العداوة والبغ�ضاء.
واحدا؛ لأنه ي�شبه �أعمامه ،ويحرم الآخر لأنه فيه �شب ًها
وقد يعطي ً
من �أخواله� ،أو يعطي �أوالد �إحدى زوجتيه ما ال يعطي �أوالد الأخرى،
ورمبا �أدخل �أوالد �إحداهما مدار�س خا�صة دون �أوالد الأخ��رى ،وهذا
�سريتد عليه ف�إن املحروم يف كثري من الأحيان ال يرب ب�أبيه م�ستقبلاً  ،وقد
قال ﷺ ملن فا�ضل بني �أوالده يف العطية�..« :ألي�س ي�سرك �أن يكونوا �إليك
يف الرب �سواء »..رواه الإمام �أحمد.

�شرب اخلمر ولو قطرة واحدة
قال اهلل تعاىل:

ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ (املائدة .)٩٠ :والأمر
باالجتناب هو من �أقوى الدالئل على التحرمي ،وقد قرن اخلمر بالأن�صاب
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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وهي �آلهة الكفار و�أ�صنامهم فلم تبق حجة ملن يقول �إنه مل يقل هو حرام
و�إمنا قال فاجتنبوه!!
وقد جاء الوعيد يف �سنة النبي ﷺ ملن �شرب اخلمر؛ فعن جابر
بن عبداهلل  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل ﷺ�« :إن على اهلل -
عهدا ملن ي�شرب امل�سكر �أن ي�سقيه من طينة اخلبال .قالوا :يا
عز وجل ً -
ر�سول اهلل وما طينة اخلبال؟ قال :عرق �أهل النار �أو ع�صارة �أهل النار»
رواه م�سلم .وعن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال :قال ر�سول اهلل
ﷺ« :من مات مدمن خمر لقي اهلل وهو كعابد وثن» رواه الطرباين.
تنوعا بال ًغا،
وقد تنوعت �أن��واع اخلمور وامل�سكرات يف ع�صرنا ً
وت�ع��ددت �أ�سما�ؤها عربية و�أعجمية ف�أطلقوا عليها ال�ب�يرة واجلعة
والكحول والعرق والفودكا وال�شمبانيا ،وغري ذلك وظهر يف هذه الأمة
ال�صنف الذين �أخرب النبي ﷺ عنهم بقوله« :لي�شربن نا�س من �أمتي
اخلمر ي�سمونها بغري ا�سمها» رواه الإم��ام �أحمد؛ فهم يطلقون عليها
وخداعا :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ
م�شروبات روحية بدلاً من اخلمر متويها
ً
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﱪ (البقرة.)٩ :
وقد جاءت ال�شريعة بال�ضابط العظيم الذي يح�سم الأمر ويقطع
دابر فتنة التالعب وهو ما جاء يف قوله ﷺ« :كل م�سكر خمر وكل م�سكر
حرام» رواه م�سلم ،فكل ما خالط العقل و�أ�سكره فهو حرام قليله وكثريه،
قال ر�سول اهلل ﷺ« :ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام» رواه �أبو داود .ومهما
تعددت الأ�سماء واختلفت فامل�سمى واحد واحلكم معلوم.
يرا فهذه موعظة من النبي ﷺ ل�شراب اخلمور ،قال عليه
و�أخ� ً
ال�صالة وال�سالم« :من �شرب اخلمر و�سكر مل تقبل له �صالة �أربعني
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�صباحا ،و�إن مات دخل النار ف�إن تاب تاب اهلل عليه ،و�إن عاد ف�شرب
ً
�صباحا ،ف�إن مات دخل النار ف�إن تاب
ف�سكر مل تقبل له �صالة �أربعني
ً
�صباحا،
تاب اهلل عليه ،و�إن عاد ف�شرب ف�سكر مل تقبل له �صالة �أربعني ً
ف�إن مات دخل النار ف�إن تاب تاب اهلل عليه ،و�إن عاد كان ح ًقا على اهلل
�أن ي�سقيه من ردغة اخلبال يوم القيامة ،قالوا :يا ر�سول اهلل ،وما ردغة
اخلبال؟ قال :ع�صارة �أهل النار» رواه ابن ماجة.

هجر امل�سلم فوق ثالثة �أيام دون �سبب �شرعي
من خطوات ال�شيطان �إح��داث القطيعة بني امل�سلمني ،وكثريون
�أولئك الذين يتبعون خطوات ال�شيطان فيهجرون �إخوانهم امل�سلمني
لأ�سباب غري �شرعية� ،إم��ا خلالف م��ادي �أو موقف �سخيف ،وت�ستمر
القطيعة ده� ًرا ،وقد يحلف �أن ال يكلمه ،وينذر �أن ال يدخل بيته و�إذا
ر�آه يف طريق �أعر�ض عنه ،و�إذا لقيه يف جمل�س �صافح من قبله ومن
بعده وتخطاه ،وهذا من �أ�سباب الوهن يف املجتمع الإ�سالمي؛ ولذلك
�شديدا؛ فعن �أبي هريرة  -ر�ضي
كان احلكم ال�شرعي حا�س ًما والوعيد ً
اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :ال يحل مل�سلم �أن يهجر �أخاه فوق
ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار» رواه �أبو داود.
وعن �أبي خرا�ش الأ�سلمي  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل
ﷺ« :من هجر �أخاه �سنة فهو ب�سفك دمه» رواه البخاري.
ويكفي من �سيئات القطيعة بني امل�سلمني احلرمان من مغفرة
اهلل  -عز وجل  -فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول
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اهلل ﷺ« :تعر�ض �أعمال النا�س يف كل جمعة مرتني ،يوم االثنني ويوم
عبدا بينه وبني �أخيه �شحناء فيقال:
اخلمي�س فيغفر لكل عبد م�ؤمن �إال ً
اتركوا �أو �أركوا (يعني �أخروا) هذين حتى يفيئا» رواه م�سلم.
ومن تاب �إىل اهلل من املتخا�صمني فعليه �أن يعود �إىل �صاحبه ويلقاه
بال�سالم ف�إن فعل و�أبى �صاحبه فقد برئت ذمة العائد وبقيت التبعة على
من �أبى ،عن �أبي �أيوب الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول
اهلل ﷺ« :ال يحل لرجل �أن يهجر �أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيعر�ض
هذا ويعر�ض هذا وخريهما الذي يبد�أ بال�سالم» رواه البخاري.
�أم��ا �إن وج��د �سبب �شرعي للهجر ك�ترك �صالة �أو �إ��ص��رار على
فاح�شة؛ ف��إن كان الهجر يفيد املخطئ ويعيده �إىل �صوابه �أو ي�شعره
بخطئه �صار الهجر واج ًبا ،و�أم��ا �إن كان ال يزيد املذنب �إال � ً
إعرا�ضا
وال ينتج �إال عت ًوا ونفو ًرا وعنا ًدا وازدي��ا ًدا يف الإثم ،فعند ذلك ال ي�سوغ
الهجر؛ لأنه ال تتحقق به امل�صلحة ال�شرعية ،بل تزيد املف�سدة فيكون من
ال�صواب اال�ستمرار يف الإح�سان والن�صح والتذكري.

�إىل من تدخل املواقع اجلن�سية
�أختي العزيزة :تخيلي �أن هيئة االت�صاالت يف بلدك ،قررت �إ�ضافة
بند جديد يف فاتورة التلفاز.
وهذا البند خم�ص�ص حل�ساب عدد املرات التي تدخلني فيها �إىل
املواقع اجلن�سية على ال�شبكة العنكبوتية!.
أتراك تدخلني بعدها �إىل تلك املواقع اخلبيثة؟!
عليكِ � ،
باهلل ِ
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بالطبع ال ،ولكن ملاذا؟
خلوفك من الف�ضيحة �سواء من الأب �أو الأم� ،أم من الزوج
هل
ِ
والأوالد� ،أم من �صاحبة العمل� ،أو من �أي �شيء �آخر؟
�راك ،و�أن� ِ�ت ت�شاهدين
�أختي� ،أال تعلمني �أن اهلل  -عز وجل  -ي� ِ
نظرك يف هذه ال�صور اجلن�سية اخلبيثة؟!
وتقلبني ِ
�أال تعلمني �أن مالئكته تكتب ما تفعلني و�إىل �أي �شيء تنظرين؟!
أعطاك
أنك الآن بني يدي رب العاملني ،و�أنه � ِ
�أختي احلبيبة :تخيلي � ِ
كتابك.
أعمالك ،ثم قال لك :اقرئي ِ
�صحيفة � ِ
كتابك ..نعم واهلل ،ولكن على من �ستقرئني؟
اقرئي ِ
ووالدتك؟
والدك
ِ
أوالدك� ،أم على ِ
زوجك� ،أم على � ِ
هل على ِ
ال واهلل� ،إمنا تقرئني على اهلل امللك اجلبار� ،شديد العقاب ،ذي
الطول ،الذي ال يفلت منه �أحد!
أنك واقفة بني يديه  -عز وجل  -وتقرئني قائلة :دخلت يوم
تخيلي � ِ
كذا يف ال�ساعة الثالثة ليلاً  ،يف الوقت الذي تنزل فيه الرحمات ،وينادي
رب الأر�ض وال�سموات :هل من �سائل ف�أعطيه؟ هل من م�ستغفر فاغفر
له؟ هل من تائب ف�أتوب عليه؟ هل من داع ف�أجيبه؟
أ�ستح منك..
�أما �أنا ،فلم �أبال بنظرك ،ومل � ِ
مل �أ�ستمع �إىل دعوتك ،ومل �ألب نداءك..
فدخلت على املنتديات ،واطلعت على املحرمات..
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فاقرتفت ال�سيئات ،ومل �أكرتث بغ�ضبك ،يا من تعلم اخلفيات!
مل �أخ�ش عقابك ،واج�تر�أت على املحرمات ،أ�ب��ارزك باملعا�صي،
و�أفعل ال�شرور وال�سيئات!
علي!
فيا ويلتاه من غ�ضب اهلل ّ

حكم ال�ساحر يف ال�شريعة الإ�سالمية
قال الإمام مالك  -رحمه اهلل تعاىل :ال�ساحر الذي يعمل ال�سحر
ومل يعمل ذلك غريه هو مثل الذي قال اهلل تبارك وتعاىل فيه :ﱫ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﱪ (البقرة.)١٠٢ :
وقال ابن قدامة" :ال�ساحر الذي يركب املكن�سة وت�سري به يف الهواء
ونحوه يكفر ويقتل".
وقال القرطبي" :اختلف الفقهاء يف حكم ال�ساحر امل�سلم والذمي؛
فذهب مالك �إىل �أن امل�سلم �إذا �سحر بنف�سه بكالم يكون كف ًرا يقتل ,وال
ي�ستتاب ,وال تقبل توبته؛ لأنه �أمر ي�سترت به كالزنديق ,وال��زاين ,ولأن
اهلل � -سبحانه وتعاىل � -سمى ال�سحر كف ًرا بقوله تعاىل :ﱫ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﱪ (البقرة.)١٠٢ :
وهو قول �أحمد بن حنبل ,و�أبي ثور ,و�إ�سحاق ,و�أبي حنيفة.
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�إذا مل يجد البديل ال�شرعي
ما احلكم �إذا مل يجد املبتعث البديل ال�شرعي يف تلك البالد
وي�صعب عليه ا�ستخراجها من ب�لاده ,وا�شرتط البنك الربوي دفع
الأموال املت�أخرة بفائدة ربوية وكان عدم ح�صوله على البطاقة يوقعه
يف حرج �شديد؟
�إذا مل يجد البديل ال�شرعي بعد بحث ,وك��ان يح�صل له جراء
امتناعه عن ا�ستخراجها م�شقة وعنت يف تلك البالد ،ويعلم من نف�سه
القدرة على ال�سداد يف الوقت فيجوز �أن ي�ستخرجها �إذا كان يف نيته
وعزمه �أن ي�سدد �أو الوقت ،وال ي�صل �إىل فرتة تطبيق ال�شرط املحرم.
قال ال�شيخ :حممد بن عثيمني  -رحمه اهلل  -عندما �سئل عن
مثل ذلك�" :إن كان احلرج متيق ًنا واحتمال الت�أخر عن الت�سديد �ضعيف،
ف�أرجو �أن ال يكون فيها ب�أ�س ..لأن عندنا �أم ًرا متحق ًقا وهو ال�ضرورة,
وعندنا �أمر م�شكوك فيه وهو الت�أخر ,فمراعاة املتيقن �أوىل".

االنحراف عن العقيدة و�سبل التوقي منه
االنحراف عن العقيدة ال�صحيحة مهلكة و�ضياع؛ لأن العقيدة
ال�صحيحة هي الدافع القوي �إىل العمل النافع ،والفرد بال عقيدة
�صحيحة ،يكون فري�سة للأوهام وال�شكوك التي رمبا ترتاكم عليه ،فتحجب
عنه الر�ؤية ال�صحيحة لدروب احلياة ال�سعيدة؛ حتى ت�ضيق عليه حياته
ثم يحاول التخل�ص من هذا ال�ضيق ب�إنهاء حياته ولو باالنتحار ،كما
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هو الواقع من كثري من الأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة ال�صحيحة .
واملجتمع الذي ال ت�سوده عقيدة �صحيحة هو جمتمع بهيمي يفقد كل
مقومات احلياة ال�سعيدة؛ و�إن كان ميلك الكثري من مقومات احلياة
املادية التي كث ًريا ما تقوده �إىل الدمار ،كما هو م�شاهد يف املجتمعات
الكافرة؛ لأن هذه املقومات املادية حتتاج �إىل توجيه وتر�شيد؛ لال�ستفادة
من خ�صائ�صها ومنافعها ،وال موجه لها �سوى العقيدة ال�صحيحة؛ قال
تعاىل: ﱫ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﱪ (امل�ؤمنون.)٥١ :
ىل:
وق���ال ت �ع��ا 

ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
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ﯷ ﱪ (�سب�أ.)١٣ -١٠ :
فقوة العقيدة يجب �أن ال تنفك عن القوة امل��ادي��ة؛ ف��إن انفكت
عنها باالنحراف �إىل العقائد الباطلة� ،صارت القوة املادية و�سيلة دمار
اليوم يف الدول الكافرة التي ُ
متلك مادة ،وال
وانحدار؛ كما هو امل�شاهد َ
متلك عقيدة �صحيحة.
واالنحراف عن العقيدة ال�صحيحة له �أ�سباب جتب معرفتها ،من
�أهمه ا:
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 -1اجلهل بالعقيدة ال�صحيحة؛ ب�سبب الإع��را���ض عن تعلمها
وتعليمها� ،أو قلة االهتمام والعناية بها؛ حتى ين�ش�أ جي ٌل ال ُ
يعرف تلك
العقيدة ،وال يعرف ما يخالفها وي�ضادها؛ فيعتقد احلق باطلاً  ،والباطل
ح ًّقا ،كما َ
قال عم ُر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه - :"�إمنا ُت ُ
نق�ض ُعرى
الإ�سالم عرو ًة عرو ًة �إذا ن�ش�أ يف الإ�سالم من ال ُ
يعرف اجلاهلية ".
ّع�ص ُب ملا عليه الآباء والأجداد ،والتم�سك به و�إن كان باطلاً ،
 -2الت ُّ
وترك ما خالفه و�إن كان ح ًّقا؛ كما قال اهلل تعاىل: ﱫ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﱪ (البقرة.)١٧٠ :
3ـ التقلي ُد الأعمى ب�أخذ �أقوال النا�س يف العقيدة من غري معرفة
الفرق املخالفة من
دليلها ،ومعرفة مدى �صحتها ،كما هو الواق ُع من
ِ
جهمية ومعتزلة ،و�أ�شاعرة و�صوفية ،وغريهم ،حيثُ قلدوا من قبلهم من
�أئمة ال�ضالل؛ ف�ضلوا وانحرفوا عن االعتقاد ال�صحيح.
4ـ ال ُغ ُلو يف الأولياء وال�صاحلني ،ورفعهم فوق منزلتهم؛ بحيث
ُيعتقد فيهم ما ال يقدر عليه �إال اهلل من جلب النفع ،ودف��ع ال�ضر،
واتخاذهم و�سائط بني اهلل وبني خلقه يف ق�ضاء احلوائج و�إجابة الدعاء؛
حتى ي��ؤول الأم��ر �إىل عبادتهم من دون اهلل ،والتقرب �إىل �أ�ضرحتم
بالذبائح والنذور ،والدعاء واال�ستغاثة وطلب املدد ،كما ح�صل من قوم
نوح يف حق ال�صاحلني حني قالوا: ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱪ (نوح.)٢٣ :
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ُ
اليوم يف كثري من الأم�صار.
وكما هُ َو
احلا�صل من ع َّباد ال ُقبور َ

حكم االنتماء �إىل املذاهب الإحلادية
والأحزاب اجلاهلية
 -1االنتماء �إىل امل��ذاه��ب ا إلحل��ادي��ة كال�شيوعية ،والعلمانية،
والر�أ�سمالية ،وغريها من مذاهب الكفر ،ر ّدة عن دين الإ�سالم ،ف�إنْ
كانَ املنتمي �إىل تلك املذاهب ي ّدعي الإ�سالم ،فهذا من النفاق الأكرب،
ف ��إن املنافقني ينتمون �إىل الإ��س�لام يف الظاهر ،وه��م مع الكفار يف
الباطن ،كما قال تعاىل فيهم: ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱪ(البقرة.)١٤ :
وق��ال تعاىل: ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﱪ (الن�ساء.)١٤١ :
فه�ؤالء املنافقون املخادعون؛ لكل منهم وجهان: وج� ٌه يلقى به
امل�ؤمنني ،ووجه ينقلب به �إىل �إخوانه من امللحدين ،وله ل�سانان: �أح ُدهما
يقبله بظاهره امل�سلمون ،والآخر ُيرتجم عن ِ�س ّره املكنون: ﱫ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ

ﯫ ﱪ (البقرة.)١٤ :
قد �أعر�ضوا عن الكتاب وال�سنة؛ ا�ستهزا ًء ب�أهلهما وا�ستحقا ًرا،
فرحا مبا عندهم من العلم الذي
و�أب � َوا �أن ينقادوا حلكم الوحينيً ،
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ال ينفع اال�ستكثار منه �إال �أ�ش ًرا وا�ستكبا ًرا ،فرتاهم �أب� ً�دا باملتم�سكني
ب�صريح الوحي ي�ستهزئون: ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ
(البقرة ،)١٥ :وقد �أم َر اهلل باالنتماء �إىل امل�ؤمنني: ﱫ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱪ (التوبة.)١١٩ :
مذاهب متناحرة؛ لأنها م�ؤ�س�سة على
وهذه املذاهب الإحلادية
ُ
الباطل ،فال�شيوعية تنكر وجود اخلالق � -سبحانه وتعاىل  -وحتارب
الأدي ��ان ال�سماوية ،وم��ن ير�ضى لعقله �أن يعي�ش بال عقيدة ،وينكر
البدهيات العقلية اليقينية؛ فيكون ُملغ ًيا لعقله؟ والعلمانية تنكر الأديان،
موجه لها ،وال غاية لها يف هذه احلياة �إال
وتعتم ُد على املادية التي ال ِّ
احلياة البهيمية؟ والر�أ�سمالي ُة همها جمع املال من �أي وجه وال تتقيد
بحالل وال حرام ،وال عطف وال �شفقة على الفقراء وامل�ساكني ،وقوام
اقت�صادها على ال ِّربا الذي هو حماربة هلل ولر�سوله؛ والذي هو دما ُر
وامت�صا�ص دماء ال�شعوب الفقرية ،و�أي عاقل  -ف�ضلاً
الدول والأفراد،
ُ
عمن فيه ذرة من �إميان  -ير�ضى �أن يعي�ش على هذه املذاهب ،بال عقل
وال دين ،وال غاية �صحيحة من حياته يهدف �إليها ،و ُينا�ضل من �أجلها؟!
املذاهب بالد امل�سلمني؛ ملَّا غاب عن �أكرثيتها الدين
و�إمنا غزت هذه
ُ
ال�صحيح ،وتربت على ال�ضياع وعا�شت على التبعية.
2ـ واالنتماء للأحزاب اجلاهلية ،والقوميات العن�صرية ،هو الآخر
ُكف ٌر ور َّدة عن دين الإ�سالم؛ لأنَّ الإ�سالم ير ُف ُ�ض الع�صبيات ،والنعرات
اجلاهلية ،يقول تعاىل: ﱫ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱪ (احل �ج��رات،)١٣ :
ﷺ: «لي�س منا من دعا �إىل ع�صبية ،ولي�س منا من قاتل
ويقول النبي 
على ع�صبية ،ولي�س منا من غ�ضب لع�صبية»رواه الرتمذي.
وق��ال ﷺ: «�إن اهلل قد �أذه��ب عنكم ُع ِّب َّي َة اجلاهلية ،وفخرها
بالآباء� ،إمنا هو م�ؤمن تقي �أو فاجر �شقي ،النا�س بنو �آدم ،و�آدم خلق من
تراب ،وال ف�ضل لعربي على عجمي �إال بالتقوى»رواه م�سلم.
وه ��ذه احل��زب �ي��ات ت�ف��رق امل�سلمني ،واهلل ق��د �أم ��ر باالجتماع
والتعاون على الرب والتقوى ،ونهى عن التفرق واالختالف ،وقال تعاىل:
ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱪ ( �آل عمران.)١٠٣ :

التوحيد � اً
أول !
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يقول الإمام املجدد حممد بن عبدالوهاب  -رحمه اهلل : -
اعلم رحمك اهلل� ،أن التوحيد هو �إف��راد اهلل �سبحانه وتعاىل
بالعبادة ،وهو دين الر�سل الذي �أر�سلهم اهلل به �إىل عباده.
ف�أولهم نوح  -عليه ال�سالم � -أر�سله اهلل �إىل قومه ملا غلوا يف
و�سواعا ويعوق ون�س ًرا.
ال�صاحلني ..و ًدا
ً
و�آخر الر�سل حممد ﷺ وهو ك�سر �سور ه�ؤالء ال�صاحلني� ،أر�سله
اهلل �إىل �أنا�س يتعدون ويحجون ويت�صدقون ويذكرون اهلل كث ًريا ،ولكنهم
يجعلون بع�ض املخلوقات و�سائط بينهم وبني اهلل ،يقولون نريد منهم
التقرب �إىل اهلل ونريد �شفاعتهم عنده مثل املالئكة وعي�سى ومرمي
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و�أنا�س غريهم من ال�صاحلني.
حممدا ﷺ يجدد لهم دي��ن �أبيهم �إبراهيم  -عليه
فبعث اهلل
ً
ال�سالم  -ويخربهم �أن هذا التقرب واالعتقاد حم�ض حق اهلل ال ي�صلح
منه �شيء لغري اهلل ،ال مللك مق ّرب وال لنبي مر�سل ف�ضلاً عن غريهما،
و�إال فه�ؤالء امل�شركون ي�شهدون �أن اهلل هو اخلالق هو وحده ال �شريك له،
و�أنه ال يزرق �إال هو ،وال يحيي وال مييت �إال هو وال يدبر الأمر �إال هو ،و�أن
جميع ال�سموات ومن فيهن ،والأر�ضني ومن فيهن ،كلهم عبيده وحتت
ت�صرفه وقهره ،ف�إذا �أردت الدليل على �أن ه�ؤالء الذين قاتلهم ر�سول
اهلل ﷺ ي�شهدون بهذا فاقر�أ قوله تعاىل :ﱫ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ (يون�س.)٣١ :
وق��ول��ه ت �ع��اىل :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﱪ (امل�ؤمنون .)٨٩ - ٨٤ :وغري ذلك
من الآيات.
ف ��إذا حتققت �أن��ه مقرون بهذا ،ومل يدخلهم يف التوحيد الذي
دعاهم �إليه ر�سول اهلل ﷺ.
وعرفت �أن التوحيد الذي جحدوه ،هو توحيد العبادة الذي ي�سميه
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امل�شركون يف زماننا ( االعتقاد).
كما كانوا يدعون اهلل �سبحانه ليلاً ونها ًرا ،ثم منهم من يدعو
املالئكة لأج��ل �صالحهم وقربهم من اهلل لي�شفعوا له �أو يدعو رجلاً
�صا ً
حلا ،مثل الالت �أو نب ًيا مثل عي�سى.
وعرفت �أن ر�سول اهلل ﷺ قاتلهم على هذا ال�شرك ودعاهم �إىل
�إخال�ص العبادة هلل وحده ،كما قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱪ
(اجلن.)١٨ :
وق ��ال ت �ع��اىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﱪ (الرعد.)١٤ :
وحتققت �أن ر�سول اهلل ﷺ قاتلهم ليكون الدعاء كله هلل ،والنذر
كله هلل والذبح كله هلل ،واال�ستغاثة كلها باهلل ،وجميع �أنواع العبادات
كلها هلل .

�إن الدين عند اهلل الإ�سالم
�سئل �سماحة ال�شيخ /عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  -رحمه اهلل
 هذا ال�س�ؤال:ظهرت يف الع�صر احلديث فرقة انت�شرت يف �أوروب ��ا و�أمريكا
ان�ضم �إليها ع��دد م��ن املثقفني واملفكرين وامل��ؤل�ف�ين املنت�سبني �إىل
الإ�سالم ،وتتلخ�ص عقيدة هذه الفرقة ب�أن الديانات الكربى كاليهودية
والن�صرانية والهندوكية والبوذية وغريها هي �أديان �صحيحة ومقبولة
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عند اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�أن املخل�صني من �أتباعها ي�صلون �إىل احلق
وينجون من النار ويدخلون اجلنة دون حاجة يف كل هذا �إىل الدخول �إىل
الإ�سالم.
�أرجو من �سماحتكم الرد على هذا الزعم.
اجلواب :احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله
و�أ�صحابه ومن اهتدى بهداه �أما بعد:
فهذا الزعم املذكور باطل بالن�صو�ص من الكتاب وال�سنة و�إجماع
العلماء.
�أم��ا الكتاب فقوله جل وع�لا :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﱪ
(�آل عمران.)١٩ :
وق��ول��ه �سبحانه :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱪ
(�آل عمران ،)٨٥ :وقوله  -عز وجل  -يف �سورة املائدة :ﱫ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱪ (املائدة،)٣ :
والآيات يف هذا املعنى كثرية.
و�أما ال�سنة فمنها قوله ﷺ« :والذي نف�سي بيده ال ي�سمع بي �أحد
من هذه الأمة يهودي وال ن�صراين ثم ميوت ومل ي�ؤمن بالذي �أر�سلت به
�إال كان من �أهل النار» رواه م�سلم.
ويف ال�صحيحني عن جابر بن عبداهلل الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنه
خم�سا مل يعطهن �أحد قبلي ذكر منها:
 عن النبي ﷺ �أنه قال�« :أعطيت ً«وكان النبي يبعث �إىل قومه خا�صة وبعثت �إىل النا�س عامة» ،ويدل على
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هذا املعنى من القر�آن الكرمي قوله �سبحانه :ﱫﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﱪ (�سب�أ ،)٢٨ :وقوله  -عز وجل  : -ﱫ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﱪ (الأنعام ،)١٩ :وقوله �سبحانه :ﱫ ﯨ ﯩ

ﯪﱪ (�إبراهيم ،)٥٢ :وقوله عز وجل يف �سورة الأعراف يف �ش�أن نبيه
حممد ﷺ :ﱫ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ (الأعراف ،)١٥٧ :ثم قال �سبحانه بعد
ذلك :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ

(الأعراف.)١٥٨ :
وقد �أجمع العلماء على �أن ر�سالة حممد ﷺ عامة جلميع الثقلني،
و�أن من مل ي�ؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من �أهل النار ومن الكفار �سواء
كان يهود ًيا �أو ن�صران ًيا �أو هندوك ًيا �أو بوذ ًيا �أو �شيوع ًيا �أو غري ذلك.
فالواجب على جميع الثقلني من اجلن والإن�س �أن ي�ؤمنوا باهلل
ور�سوله ،و�أن يعبدوا اهلل وحده دون ما �سواه ،و�أن يتبعوا ر�سوله حممدا
ﷺ حتى املوت ،وبذلك حت�صل لهم ال�سعادة والنجاة والفوز يف الدنيا
والآخ��رة ،كما تقدم ذلك يف الآيات ال�سابقة واحلديث ال�شريف ،وكما
قال اهلل  -عز وجل  : -ﱫ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
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ﭺ ﭻ ﭼ ﱪ (غافر ،)٥٢ -٥١ :وقال �سبحانه :ﱫ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﱪ

(احلج ،)٤١ -٤٠ :وقال  -عز وجل  -يف �سورة النور:

ﱫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ (النور ،)٥٥ :والآيات يف هذا املعنى كثرية.
وجميع الديانات املخالفة للإ�سالم فيها من ال�شرك والكفر باهلل
ما يخالف دين الإ�سالم الذي بعث اهلل به الر�سل و�أنزل به الكتب وبعث
حممدا ﷺ خامت الأنبياء و�أف�ضلهم ..وفيها عدم الإميان مبحمد ﷺ
به
ً
وعدم اتباعه ،وذلك كاف يف كفرهم وا�ستحقاقهم غ�ضب اهلل وعقابه
وحرمانهم من دخول اجلنة وا�ستحقاقهم لدخول النار �إال من مل تبلغه
دعوة الر�سول ﷺ .فهذا �أمره �إىل اهلل � -سبحانه وتعاىل  -وال�صحيح:
�أنه ميتحن يوم القيامة ف�إن �أجاب ملا طلب منه دخل اجلنة و�إن ع�صا
دخل النار ،وقد ب�سط العالمة ابن القيم  -رحمه اهلل  -هذه امل�س�ألة
و�أدلتها يف �آخر كتابه :طريق الهجرتني حتت عنوان :طبقات املكلفني.
فمن �أراده فلرياجعه لي�ستفيد منه الفائدة الكبرية .واهلل ويل التوفيق،
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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العلمانية
العلمانية ترجمتها ال�صحيحة :الالدينية �أو الدنيوية ,وهي دعوة
بعيدا
�إىل �إقامة احلياة على العلم الو�ضعي والعقل ,ومراعاة امل�صلحة ً
عن الدين .وتعني يف جانبها ال�سيا�سي بالذات الالدينية يف احلكم,
وهي ا�صطالح ال �صلة له بكلمة العلم ,وقد ظهرت يف �أوروبا منذ القرن
ال�سابع ع�شر ,وانتقلت �إىل ال�شرق يف بداية القرن التا�سع ع�شر ,وانتقلت
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل م�صر وتركيا و إ�ي��ران ولبنان و�سوريا ثم تون�س,
وحلقتها العراق يف نهاية القرن التا�سع ع�شر� ..أما بقية الدول العربية
فقد انتقلت �إليها يف القرن الع�شرين ,وقد اختريت كلمة علمانية لأنها
�أقل �إثارة من كلمة ال دينية.
ومدلول العلمانية املتفق عليها يعني عزل الدين عن الدولة وحياة
حبي�سا يف �ضمري الفرد ال يتجاوز العالقة اخلا�صة
املجتمع ،و�إبقاءه ً
بينه وبني ربه ,ف�إن �سمح له بالتعبري عن نف�سه ففي ال�شعائر التعبدية
واملرا�سم املتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما.
تتفق العلمانية مع الديانة الن�صرانية يف ف�صل الدين عن الدولة,
�إذ لقي�صر �سلطة الدولة وهلل �سلطة الكني�سة .وهذا وا�ضح فيما ين�سب
�إىل ال�سيد امل�سيح من قوله :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﱪ (الأنعام.)١٦٢ :
ويت�ضح مما �سبق� :أن التغريب تيار م�شبوه يهدف �إىل نق�ض عرى
الإ�سالم والتحلل من التزاماته وقيمه وا�ستقالليته ,والدعوة �إىل التبعية
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للغرب يف كل توجهاته وممار�ساته .ومن واجب قادة الفكر الإ�سالمي
ك�شف خمططاته وال��وق��وف ب�صالبة �أم��ام �سمومه ومفرتياته ,التي
تبثها الآن� ,شخ�صيات م�سلمة ,و�صحافة ذات باع طويل يف حماوالت
التغريب ,و�أجهزة وثيقة ال�صلة بال�صهيونية العاملية واملا�سونية الدولية.
وقد ا�ستطاع هذا التيار ا�ستقطاب كثري من املفكرين العرب ,فم�سخوا
هويتهم ,وحاولوا قطع �صلتهم بدينهم ,والذهاب بوالئهم وانتمائهم
لأمتهم الإ�سالمية ,من خالل مواالة الغرب والزهو بكل ما هو غربي,
وهي �أمور خطر عظيم على ال�شباب امل�سلم.

الـوثـنيـة
الوثنية :تطلق على خمتلف العقائد التي ال تفرد اهلل � -سبحانه
وتعاىل  -بالتوحيد ,وتن�سب �إىل عبادة الوثن من �أحجار و�أ�صنام ,وقد
و�صف اليونان القدماء "الإغريق" بالوثنية ,كما و�صفت بها املجتمعات
العربية قبل الإ�سالم ,مع االختالف يف املدى والفهم؛ �إذ كانت للوثنية
اليونانية �أيديولوجية كاملة ولها فال�سفتها �أمثال� :أفالطون و�أر�سطو
و�سقراط مع ما عندهم من التنزيه ,و�شعرا�ؤها �أمثال� :سوفوكلي�س
وغريه .وللعقائد الوثنية �صور متعددة منها ت�أليه الب�شر فر ًدا كان �أو
�أ�سرة �أو جماعة كعبادة امللوك والأ�سر احلاكمة ,كما كان عند قدماء
امل�صريني والهنود� ,أو كعبادة امليكاد و�إمرباطور اليابان كما هو �سائد
يف اليابان حتى الآن ,و� ً
أي�ضا ,كعبادة الأنبياء والأول�ي��اء والقدي�سني
والأب�ط��ال؛ ولذلك �أم��ر الإ��س�لام بعدم املبالغة يف التعظيم والتكرمي
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للأبطال وال�صاحلني حتى الأنبياءً � ,
�سدا للذرائع ,فقال ﷺ« :ال
أي�ضاً ,
تطروين كما �أطرت الن�صارى ابن مرمي »...وقوله ,ﷺ« :لعن اهلل اليهود
والن�صارى اتخذوا قبور �أنبيائهم م�ساجد ,»....وقوله ﷺ« :ال جتعلوا
عيدا.»...
قربي ً

عالمات يعرف بها ال�ساحر
�إن لل�ساحر عالمات يعرف بها ,ف�إذا وجدت واحدة منها يف �أحد
املعاجلني فهو �ساحر دون �أدنى �شك.
ومن هذه العالمات:
 -1ي�س�أل املري�ض عن ا�سمه وا�سم �أمه.
 -2ي�أخذ �أث ًرا من �آثار املري�ض مثل :ثوب� ,شماغ ,غرتة ,منديل,
فانيلة� ,سروال ,طاقية ,وغري ذلك من املالب�س ,وغريها مما ي�ستخدمه
امل�صاب.
� -3أحيا ًنا يطلب حيوا ًنا ب�صفات معينة ليذبحه ,وال يذكر ا�سم
اهلل عليه ,ورمبا لطخ بدمه �أماكن الأمل من املري�ض� ,أو يرمي به يف
مكان خرب.
 -4كتابة الطال�سم.
 -5تالوة الطال�سم والعزائم غري املفهومة.
� -6إعطاء املري�ض حجا ًبا يحتوي على مربعات بداخلها حروف,
�أو �أرقام.
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 -7ي�أمر املري�ض ب�أن يعتزل النا�س فرتة معينة يف غرفة ال تدخلها
ال�شم�س وي�سميها العامة (احلجبة).
� -8أحيا ًنا يطلب من املري�ض �أال مي�س املاء ملدة معينة ,غال ًبا تكون
يوما.
�أربعني ً
 -9يعطي للمري�ض �أ�شياء يدفنها يف الأر�ض.
 -10يعطي للمري�ض �أورا ًقا يحرقها ويتبخر بها.
متاما عن اللغة العربية.
 -11يتمتم بكالم غري مفهوم وخارج ً
� -12أحيا ًنا يخرب ال�ساحر املري�ض با�سمه ,وا�سم بلده ,وم�شكلته
التي جاء من �أجلها ,من دون �أن يذكر له املري�ض ذلك.
 -13يكتب للمري�ض حرو ًفا مقطعة يف ورقة (حجاب) �أو يف طبق
من اخلزف الأبي�ض وي�أمر املري�ض ب�إذابته و�شربه.
� -14أن يكون له من قوة العناد والإ�صرار واملكر ما ال ميكن معه
زعزعته عن عقيدته ال�شيطانية ,حتى ولو قا�سى يف �سبيلها �أ�شد و�أق�سى
�أنواع و�ألوان التعذيب والإهانة.
� -15أن ال ترتعد فرائ�صه عند ظهور �إبلي�س �أو �أحد �أتباعه له يف
مفزعا.
�أية �صورة� ،أو عندما يرى حري ًقا �أو �أم ًرا ً
ً
را�سخا يف قوة ال�شيطان ومقدرته ومقدرة
 -16يعتقد اعتقا ًدا
�أعوانه من الأرواح ال�شريرة اخلبيثة ,مطي ًعا لأوامرها ,خا�ض ًعا ل�شروطها
وقوانينها.
 -17عدو لدود جلميع الأديان ,ويظهر �سخطه عليها وا�ستهزاءه
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بها يف كل منا�سبة ،وال يدخل بتا ًتا �أي حمل للعبادة �إال بق�صد تدني�سه �أو
تلويث معداته ,مترب ًئا من دينه ,ومن جميع الكتب املنزلة ,مع متزيقها
وحرقها وا�ستعمالها يف �أغرا�ض دنيئة.
 -18م�ستعد الرتكاب �أية جرمية خلقية ,وكل مع�صية ورذيلة ,مع
االنغما�س الكلي يف الفجور والإباحية.
 -19مثال للقذارة ,ودن��اءة النف�س ,كما ت�شهد بذلك مالب�سه
وطرق معي�شته ,حتى يكت�سب رائحة نتنة كريهة تل�صق به طوال حياته.
بعيدا عن النا�س ,وال يعاملهم ,وال يت�صل
 -20يق�ضي معظم الوقت ً
بهم �إال �إذا طلب منه ذلك لأعمال �سحرية� ,أو �إحلاق ال�ضرر بالنا�س.
ف�إذا وجدت عالمة واحدة من العالمات ال�سابقة يف �أحد املعاجلني
علمت �أنه �ساحر ,ف�إياك والذهاب �إليه ،وتذكر حديث النبي ﷺ الذي
يقول فيه «من �أتى عرا ًفا �أو كاه ًنا ف�صدقه مبا يقول فقد كفر مبا �أنزل
على حممد ﷺ».
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الفرق بني ال�سحر واملعجزة والكرامة
يقول ابن تيمية  -رحمة اهلل " : -املعجزة هي ما يعم كل خارق
للعادة يف اللغة ,وعرف الأئمة املتقدمني كالإمام �أحمد بن حنبل وغريه
وي�سمونها الآيات.
لكن كث ًريا من املت�أخرين يفرق يف اللفظ بينهما؛ فيجعل املعجزة
للنبي ,والكرامة للويل ,وجماعهما الأمر اخلارق للعادة.
ويقول املازري" :والفرق بني ال�سحر واملعجزة والكرامة �أن ال�سحر
يكون ب�إعانة من ال�شيطان على �أن يقوم ال�ساحر ب�أقوال و�أفعال فيتم له
ما يريد.
والكرامة ال حتتاج �إىل ذلك بل تقع غال ًبا اتفا ًقا.
واملعجزة متيز عن الكرامة ب�أنها تكون لتحدي املكذبني"
وقال ابن حجر" :ونقل �إمام احلرمني الإجماع على �أن ال�سحر ال
يظهر �إال من فا�سق ,و�أن الكرامة ال تظهر على فا�سق".
وقال ابن حجر � ً
أي�ضا" :وينبغي �أن يعد بحال من يقع اخلارق منه
ف�إن كان متم�س ًكا بال�شريعة ,جمتن ًبا للموبقات فالذي يظهر على يده
من اخلوارق كرامة ,و�إال فهو �سحر؛ لأنه ين�ش�أ عن �أحد �أنواعه ك�إعانة
ال�شياطني".
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ر�سائل من القلب �إىل حمرومة
لك موقع يف احلياة،
�أيتها املحرومة :كم كنت �أمتنى �أن يكون ِ
فتعرفني الطريق فت�سريين فيه عن علم ويقني؛ فت�ستمرين وتوا�صلني
معنا يف طريقنا ،وال تنقطعني حتى ن�صل �إىل النهاية التي هي امل�سار
واملنهج للإن�سان يف هذه احلياة ،بل هي الهدف الأ�سمى لكل عبد يعي�ش
يف هذه الدنيا!!
�أيتها املحرومة� :إن هذا الطريق الذي ت�سريين فيه الآن طريق
مليء بالعقبات والعوائق املانعة للو�صول نحو الهدف ،فهذه طبيعة هذا
الطريق ،وكل طريق ال بد فيه من قطاع للطريق يقفون يف �أول��ه ويف
أرجوك ال تقفي � ًأبدا ،ف�إن احلوادث كثرية ،فا�ستعيني باهلل
منت�صفه؛ ف� ِ
وكوين �صابرة حمت�سبة �صادقة قوية ال تتزعزعني �أمام الفنت واملغريات؛
ف�إن ال�صرب يف البداية جناة للعبد يف النهاية!!
�أيتها املحرومة� :إن اختالف الأع��ذار الواهية ب�صعوبة الطريق
ووعورته لي�س ع��ذ ًرا �شرع ًيا ندين اهلل به يوم القيامة ،ولي�س مرب ًرا
للقعود والنكو�ص ،بل هو حقيقة عني ال�ضعف والوهن ،فكم من �إن�سان
�صمد �أم��ام هذه العقبات حتى جنا من الهالك ،وو�صل �إىل ما و�صل
�إليه من عزة وكرامة� ،إنها همم الرجال و�إمنا يتفاوت الرجال بالهمم ال
ولك يف
بال�صور ،فكوين �صاحب همة وعزمية حتى ت�صلي معنا ب�سالمِ ،
ال�سلف ال�صالح �أ�سوة ح�سنة!!
ندعوك �إىل هذه املحا�ضن الرتبوية
�أيتها املحرومة� :إننا حينما
ِ
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ينبوعا �صاف ًيا من الرتبية وتزكية الذات وتهذيب النف�س
لت�ستفيدي منها ً
ندعوك لإر�ضاء
ذاتك� ،إمنا
للرقي وال�صعود� ،إننا ال
ِ
ندعوك لذواتنا �أو ِ
ِ
اهلل �سبحانه؛ فاهلل يطلب منا �أن نذكره ونعظمه ،و�أن نتعاون على ذلك
ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﱪ (املائدة،)٢ :
وينهانا �أن نتفرق ونختلف ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﱪ (
�آل عمران.)١٠٣ :
ف�إننا يف تربيتنا اجلماعية نرتبى جمي ًعا على عظمة اهلل ،فنتعلم
من ذلك مفتاح النجاة الذي هو طريقنا لرتبيتنا لذواتنا ،و�إن الرتبية
در�سا عمل ًيا نطبقه مع النا�س ،فنرتبى على ال�صرب
اجلماعية تعطينا ً
ومكارم الأخ�لاق كاحللم والعفو والإيثار وخدمة الآخرين وال�شجاعة
والكرم� ..إلخ وال ي�أتي ذلك �إال باملخالطة ،فالذي يخالط النا�س وي�صرب
على �أذاهم خري من الذي ال يخالط النا�س وال ي�صرب على �أذاهم.
�أيتها املحرومة� :إننا ال ن�ستطيع �أن نعي�ش يف احلياة من دون مواقف؛
فاملواقف حقيقة لي�ست �إال امتحانات رهيبة للذات لتعديل م�شاعرها،
وتهذيب �سلوكها وتعويدها على الثبات وال�صرب!! و�إن من املتوقع �أن
يوما من الأيام ،فيكون يف النف�س من احلزازات ما اهلل
تخالفيني الر�أي ً
به عليم� ،أو يكون هذا املوقف هو البداية لل�سقوط واالنقطاع عن هذه
املحا�ضن الرتبوية!!
�أيتها املحرومة� :أظننا ل�سنا يف حاجة �أن نعلق على كل موقف ح�صل
موقفك ب�سر تعرفينه
متاما عن
ِ
بيننا وبني الآخرين؛ فموقفي يختلف ً
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�أنت و�أعرفه �أنا ،بل نحن يف حاجة �إىل �أن ن�ضبط عواطفنا ب�ضوابط
ال�شرع ،و�أن يكون لدينا اتزان يف �صعود الطريق ،ومن �أراد �أن ي�سري معنا
فلي�صرب على مرارة املوقف وحرارته ،ومن �أراد �أن ي�سري وراء عواطفه
فليعتزل عنا.
�أيتها املحرومة� :إن من اخلط�أ �أن تثرينا املواقف فتكون هي ال�سبب
النقطاعنا عن الطريق وموا�صلة امل�سري يف ركاب ال�صاحلني ،فاملوقف
حقيقة لي�س �إال تربية يل ولك على �أن �أحتلى بال�صرب ،و�أن �أحتدى املوقف
ب�شجاعتي و�إمياين الكبري ب�أن املوقف موقف ولي�س بداية النهاية.
�أيتها املحرومة� :إن من احلماقة �أن ت�أخذ بي العاطفة �إىل املبالغة
يف ت�صوير املوقف وت�ضخيمه فوق حجمه ،فالكتاب وال�سنة مرجع عند
التنازع واالختالف ﱫ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱪ (الن�ساء:
 ،)٥٩والعقل يرجح ما يراه مواف ًقا للكتاب وال�سنة!!
والعواطف لي�ست هي احلل لعالج م�شاكلنا الرتبوية ،و�إن كانت
العواطف ت�أخذ حيزًا كب ًريا يف م�شكالتنا الرتبوية ،فقد كانت ال�سبب
الأول يف �ضياع اجلهود وبعرثة الأوقات ،ونحن قوم ال نقد�س العواطف،
بل نعظم الكتاب وال�سنة؛ فاملرجعية عند االختالف الكتاب وال�سنة
فقط ،والعواطف و�إ�شاعات املرجفني يف الأر�ض منبوذة عندنا.
�أيتها املحرومة� :إنني حينما �أناديك بهذا اللقب ال �أق�صد �أنك
حمرومة من رحمة اهلل ،كال وحا�شا ،و�إمنا �أق�صد �أننا جمي ًعا يف حاجة
�إىل �أن نتهم �أنف�سنا بالتق�صري ،وهذا هو الواقع؛ �أننا مق�صرون ومذنبون،
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وقد حرمنا اهلل ب�سبب ذنوبنا ومعا�صينا اخلري الكثري ،وال�سلف ال�صالح
ملا عرفوا خطورة املعا�صي قلت ذنوبهم فوفقوا لكل خري ،قال �أبو الدرداء
ر�ضي اهلل عنه" :ا �أهون اخللق على اهلل �إذا هم �ضيعوا �أمر اهلل" .وقد
�أ�صاب ابن �سريين دين يف �آخر حياته فقال�" :إنني لأع��رف من �أين
جاءين هذا الدين؛ �إين قلت لرجل منذ �أربعني �سنة :يا مفل�س ،فعاقبني
اهلل ب�سبب ذنبي "..اهلل �أكرب.
أل�ست تفكرين كث ًريا �أن تكوين �صاحلة نافعة
�أيتها املحرومةِ � :
دوم��ا على التق�صري
هاج�سك
للأمة ،بل �أظن �أن
و�ضمريك ي� ِ
ِ
ِ
ؤنبانك ً
يدعوانك �أن
ومقالك
حالك
ِ
ِ
عندما تتعرثين يف بداية الطرق ،وك�أن ل�سان ِ
كنت تقولني م�سلية لنف�سك :من يبحث عن
تكوين �شي ًئا يف احلياة!! و�إن ِ
أنت ،بب�ساطة وعفوية هو �أن تعيدي التفكري
حل مل�شكلتي؟ ف�إن احلل هو � ِ
خميلتك،
من جديد و�أن تبدئي وتطرحي ال�شكوك والو�سا�س التي يف
ِ
فيك من املواهب والقدرات ال�شيء الكثري،
ف�أنت �إن�سان قد خلق اهلل ِ
أكرمك بالإ�سالم ﱫﮎﮏﮐ ﮑﮒﱪ (الإ�سراء،)٧٠ :
و�أن اهلل � ِ
و�إن كان ثمة بع�ض امل�شكالت التي تعرت�ض بع�ض املحرومني كاالنحراف
يف بداية الطريق وامللل والفتور ،والتنازل عن امل�سري معنا يف طريقنا،
واختالف وجهات النظر وغريها� .إال �أنها م�شكالت حلها ب�أيدينا؛
فق�ضيتنا للبحث عن احلل هي الفعل �أو الرتك ،فال بد �أن تكون الرتبية
اجلادة هي املعيار يف تربيتنا لأنف�سنا ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﱪ (الأح��زاب ،)٢١ :فلقد عا�ش يف بيئة كافرة بعيدة كل البعد
عن القدوة ال�صاحلة ومع ذلك فقد �صرب ،فا�صربي كما �صرب ﷺ.
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�أيتها املحرومة� :إن اخلط�أ من طبيعة الإن�سان ،والف�شل حليف
النجاح ،ولي�س من العيب �أن تخطئي وتف�شلي ،ولكن العيب كله هو �أن
أخطاءك ،وهذا
لك �
ت�ستمري يف
ِ
خطئك وتتمادي ،وال تقبلي من ي�صحح ِ
ِ
أنت ال تر�ضني �أن نل�صق
ينبعث عن مر�ض بالقلب كالغرور والعجب ،و� ِ
فيك ،فلماذا ال�صدود
بك ال�شبهات ،و�أن
نرميك بالتهم التي نراها ِ
ِ
ِ
والإعرا�ض عن الن�صيحة؟ �أمل تعلمي �-أنا و�أنت -يف حم�ضننا الرتبوي
مقولة عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه " :-امل�ؤمن مر�آة �أخيه امل�ؤمن"
ف�أين التطبيق والعمل؟!
�أيتها املحرومة:
ت� � ��ري� � ��د م� � �ه � ��ذ ًب � ��ا ال ع�� �ي� ��ب ف��ي��ه
وه� � � ��ل ع� � � ��ود ي� � �ف � ��وح ب� �ل��ا دخ� � ��ان
م��ن ذا ال� ��ذي ت��ر� �ض��ى � �س �ج��اي��اه كلها
ك �ف��ى امل � ��رء ن��ب�ًل�اً �أن ت �ع��د م�ع��اي�ب��ه
وت�صرفاتك �أنك تبحثني عن
عالك
�إنني �أملح من نربات
ِ
�صوتك و ِف ِ
ِ
إنك تريدين �صديقة
�صديق ال عيب فيه ,و�إن كنت ال �أري��د �أن �أبالغ ف� ِ
من جن�س املالئكة ال تخطئ �أب� ً�دا ,مع�صومة من الزلل ,فيها جميع
�صفات الكمال ..واهلل �إن هذا الت�صور اخلاطئ من احلماقة ،بل هو
عني الق�صور ,و�إن املطالبة باملثاليات وا�شرتاط الكمال لهو �ضياع للوقت
فيك من الأخطاء ما اهلل به عليم ,ف�أين
والعمر ,ف� ِ
أنت يا من تطالبيننا ِ
ق�ضية العدل والإن�صاف واملوازنة يف َف ْهم الآخرين و�إعطائهم حقوقهم؟
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فكل عبد يف هذه الدنيا فيه �صفة كمال و�صفة نق�ص ,وهكذا خلقهم
ربهم حلكمة يعلمها �سبحانه .فخذي واتركي ,وتغا�ضي عن �أخطاء
الآخرين َ
يتغا�ضى النا�س عن �أخطائك ,وكما تدينني تداين.
عزمت العزوف عن هذه املحا�ضن
�أيتها املحرومة� :إن كنت قد
ِ
الرتبوية فقبل �أن تقرري القرار النهائي لالنف�صال فتذكري �أن �شياطني
فيفرت�سونك،
أرجوك ال تكوين �ضحية
ِ
لك باملر�صاد؛ ف� ِ
الإن�س واجلن ِ
�شجاعا ،والأ�سد كما هو معروف ال يفرت�سه
أ�سدا
فقد عود ِتنا �أن تكوين � ً
ً
�أحد!! وقد �أح�سنا الظن فال ت�شم ِتي بنا الأعداء ،ف�إن العدو ي�ستهزئ بنا
أ�سدا من �أ�سودنا مثلك.
وي�ضحك حينما يفرت�س � ً

و�سائل ال�شرك التي حذر منها علماء احلنابلة
لقد اهتم الإمام �أحمد بن حنبل  -رحمه اهلل تعاىل � -أ�شد االهتمام
مب�س�ألة �سد الذرائع؛ وذلك ثابت عنه كما قال القرطبي  -رحمه اهلل : -
"والتم�سك ب�سد الذرائع وحمايتها هو مذهب الإمام مالك و�أ�صحابه,
و�أحمد بن حنبل".
وجاء عن الإمام �أحمد  -رحمه اهلل  -وبع�ض �أتباعه ,النهي عما
هو من و�سائل ال�شرك.
كتج�صي�ص القبور والبناء عليها ,وتعليتها ,والكتابة عليها,
واتخاذها م�ساجد ,وا�ستقبالها للدعاء ,وال�سجود عليها ,وال�صالة
عندها ,تقبيلها ,وتبخريها ,و�إ��س��راج�ه��ا ,واجللو�س عليها ,وو�ضع
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الف�سطاط واخليمة عليها ,وك�سوة القبور ,والطواف به ,واال�ست�شفاء
برتبته من الأمرا�ض والتم�سح به ,و�شد الرحل �إليه.

ال�شعور باالنهزام والهوان وا�ست�صغار الهمم
ال �أظن �أن هناك عائ ًقا �أهدر ك ًما هائلاً من طاقات ال�شباب كعائق
االنهزام النف�سي ,و�إح�سا�س ال�شاب بالق�صور وعدم القدرة على م�شاركة
املجتمع يف تطوره وازدهاره ,وبالتايل يدفعه هذا ال�شعور املنهزم للتوجه
�إىل �سفا�سف الأمور و�أراذلها.
عن �أبي �سعيد اخلدري  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال النبي ﷺ:
«ال يحقر �أحدكم نف�سه» قالوا :يا ر�سول اهلل ,كيف يحقر �أحدنا نف�سه؟
قال« :يرى �أمر اهلل عليه فيه مقال ,ثم ال يقول فيه ,فيقول اهلل عز وجل
له يوم القيامة :ما منعك �أن تقول ,قال :خ�شية النا�س ,فيقول :ف�إياي
كنت �أحق �أن تخ�شى» وقال ﷺ« :احر�ص على ما ينفعك وا�ستعن باهلل
وال تعجز .»...
وال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم � -سطروا �أجمل معاين ال�سمو
منك�سا
النف�سي ,فلم يعرتفوا بالتوا�ضع الكاذب الذي يجعل الإن�سان ً
ر�أ�سه يف كل حال ,بل �إنهم ميزوا مواطن التذلل والتوا�ضع ومواطن
العزة والكربياء و�شحذ النف�س واالعتزاز بها  ...كان عثمان  -ر�ضي اهلل
عنه  -يقول معتزًا بنف�سه�" :أل�ستم تعلمون �أن ر�سول اهلل ﷺ قد قال:
«من حفر بئر رومة فله اجلنة؟» فحفرتها� .أل�ستم تعلمون �أنه ﷺ قال:
224

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

«من جهز جي�ش الع�سرة فله اجلنة؟» فجهزته .قال :ف�صدقوه مبا قال».
قال ابن حجر  -رحمه اهلل " : -وفيه جواز حتدث الرجل مبناقبه
عند االحتياج �إىل ذلك دفع م�ضرة �أو حت�صيل منفعة ,و�إمنا يكره ذلك
عند املفاخرة واملكاثرة والعجب".
وهذا يو�سف  -عليه ال�سالم  -يقول عنه نف�سه :ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﱪ (يو�سف.)٥٥ :
هكذا كان ال�سلف  -رحمهم اهلل  -ال يغفلون جانب الأنفة و�شموخ
النف�س ويرمتون با�سم التوا�ضع يف �أح�ضان ال�ضعف واالنهزام واالنك�سار
الدائم الذي يورث املجتمع عدم الثقة برجاله و�شبابه.

طالقة الوجه
طالقة الوجه هو �إ�شراقه حني مقابلة اخللق ,و�ضد ذلك عبو�س
الوجه .ولهذا قال النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم « :-ال حتقرن من
املعروف �شي ًئا ولو �أن تلقى �أخاك بوجه طلق» .وقد روي عن ابن عبا�س -
ر�ضي اهلل عنهما � -أنه �سئل عن الرب فقال :وجه طلق ول�سان لني.
وقد نظمه بع�ض ال�شعراء فقال:
ب� � �ن�� ��ي �إن ال�� �ب � ��ر �� � � �ش � � ��يء ه�ي�ن
وج � � � � ��ه ط� � �ل� � �ي � ��ق ول � � �� � � �س� � ��ان ل�ي�ن
فطالقة الوجه تدخل ال�سرور على النا�س وجتذب املودة واملحبة
يقابلك.
منك وممن
ِ
وتوجب ان�شراح ال�صدر ِ
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منك ,وال ين�شرحون
لكن �إذا ِ
كنت عبو�سة ,ف�إن النا�س ينفرون ِ
معك ,ورمبا ت�صابني بعقد نف�سية ,ورمبا
إليك ,وال بالتحدث ِ
باجللو�س � ِ
ت�صابني باملر�ض اخلطري وهو ما ي�سمى بال�ضغط ,ف�إن ان�شراح ال�صدر
وطالقة الوجه من �أجنع العقاقري املانعة من هذا الداء؛ ولهذا ين�صح
الأطباء من ابتلي بهذا الداء ب�أن يبتعد عما يثريه ويغ�ضبه ,لأن ذلك
يزيد يف مر�ضه ,فان�شراح ال�صدر وطالقة الوجه تق�ضي على هذا
املر�ض ,ويكون بذلك الإن�سان حمبو ًبا �إىل اخللق كر ًميا عليهم.
هذه هي الأ�صول الثالثة التي يدور عليها ح�سن اخللق يف معاملة
اخللق.

عدم ر�ؤية الثمرة لدى الداعية
املعنى :هو �أن ي�ستمر الداعية يف �أن�شطته الدعوية ليلاً ونها ًرا,
�س ًرا وجه ًرا من حيث التوجيه والإر�شاد والوعظ والتذكري بالعديد من
الو�سائل الدعوية ,ثم ال يرى جلهده ثمرة وا�ضحة له �أمام ناظريه؛ ف�إذا
به يتقاع�س عن اال�ستمرار وامل�ضي يف دعوته ,ف�إما �أن يك�سل �أو يرتك.
املظاهر:
 -1فقد احلما�س للدعوة فكر ًيا وبدن ًيا.
 -2عدم التجديد واالبتكار يف الو�سائل الدعوية.
 -3االنعزال عن جمموعة العمل الدعوية ون�شاطاتها.
 -4التخذيل لغريه من الدعاة ب�أن العمل ال فائدة منه وال ثمرة له,
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واالن�شغال بالنف�س وترك الآخرين.
 -5تف�شي عبارات الك�سل والوهن والتثبيط ,و�أن النا�س ابتعدوا
عن النهج ال�سليم ،وال �أمل يف رجعتهم �إليه ،وهكذا.
الأ�سباب:
 -1عدم فهم دور الداعية ب�شكل وا�ضح ,و�أنه م�أمور بالعمل ومل
يكلف بالنتائج.
 -2قلة العلم بحال الأنبياء  -عليهم ال�صالة وال�سالم -من حيث
عدم اال�ستجابة لأقوالهم �أمثال نوح  -عليه ال�سالم  ,-و�أن هناك من
الأنبياء من ي�أتي يوم القيامة ولي�س معه �أحد.
 -3ال�ترك�ي��ز على اجل��ان��ب ال�سلبي ال��ذي يظهر للداعية من
الأ�شخا�ص دون النظر يف بواطن الأمور ،من حيث تغري �أحوال الكثري
من املدعوين �إىل حال �أف�ضل مما كانوا عليه من قبل.
 -4النظر �إىل غريه من الدعاة الذين ظهرت ثمار الهداية على
كثري من مدعويهم عدم النظر يف و�سائلهم وطرقهم الدعوية.
 -5عدم اهتمام امل�سئول بعالج هذا اخللل يف حياة الداعية مبك ًرا.
العالج:
 -1غر�س مبد�أ �أن امل�سلم مطالب بالعمل بغ�ض النظر عن النتيجة؛
فعليه هداية الداللة ،و�أما هداية التوفيق فمن اهلل  -عز وجل.
 -2اال�ستفادة من �أهل اخلربة يف جمال الدعوة والت�أ�سي بهم يف
الو�سائل وال�سبل والأن�شطة الدعوية.
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 -3االهتمام بالدعاة من قبل م�سئويل وموجهي الن�شاط الدعوي,
وعالج مثل هذه ال�سلبيات يف حياة الدعاة مبك ًرا.
 -4الت�أمل يف �سري امل�صلحني على مر الع�صور من �أنبياء  -عليهم
ال�صالة وال�سالم -ودعاة م�صلحني و�سريهم مع �أقوامهم.
 -5بث روح الأمل والتفا�ؤل يف النفو�س و�إبعاد روح الت�شا�ؤم.

الواقع الأليم وت�أثريه على الداعية
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املعنى� :أن يعي�ش الداعية وهو يت�أمل ويت�أمل للواقع الفعلي للب�شرية
من حيث االنحراف عن منهج اهلل القومي ,فننظر �إىل قلة امل�ستم�سكني
بالدين و�إىل كرثة املجانبني له؛ فتتولد داخله حالة يائ�سة من �صالح
الب�شرية.
وعندها يقعد عن العمل؛ وهذا من �أهم �أ�سباب ال�ضغوط على
الداعية.
املظاهر:
 -1القعود عن العمل الدعوي والتخلف عن الأن�شطة.
 -2النظرة الت�شا�ؤمية �إىل واقع البيئة التي يعي�ش فيها ب�أنه ال
�صالح لهذا الف�ساد.
 -3البعد عن تطوير الذات والوقوف بها يف مكانها.
 -4توقف نف�سية الداعية عن الإبداع واالبتكار الدعوي.
 -5ترك الدعوة العامة بالكلية �أو معظمها واالقت�صار على نف�سه
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ومن هو معهم.
الأ�سباب:
 -1املتابعة امل�ستمرة مل�آ�سي و�أمرا�ض الأمة.
 -2وجود رفقة تركز على هذا العن�صر الت�شا�ؤمي دون غريه.
 -3البعد عن التفا�ؤل و�أنه هو املنهج القومي الذي علمه اهلل  -جل
وعال � -أنبياءه  -عليهم ال�صالة وال�سالم .-
 -4الواقع الفعلي لأحوال و�أو�ضاع النا�س.
 -5القعود عن تغيري احلال الراهن ,واال�ست�سالم لل�ضعف املوجود
يف الأمة.
العالج:
 -1النظر �إىل الواقع نظرة �إيجابية متفائلة ،كما كان النبي ﷺ
يحب الف�أل احل�سن.
 -2االن�شغال بق�ضية الإ�صالح وحماربة الف�ساد.
 -3مرافقة �صحبة طيبة تعرف الواقع وتنظر �إىل امل�ستقبل مبزيد
عمل و�إ�صرار.
 -4متابعة �أخبار ومو�ضوعات اخلري يف املجتمعات والأفراد.
 -5معرفة التاريخ ودرا�سة ال�سرية وا�ستخراج العرب والفوائد من
الأحداث التي مرت بالأمة وكيف مت تغيريها.
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احلاجة ال�شديدة �إىل الدعوة
"لي�س من اخلايف على كل من له �أدنى علم �أو ب�صرية �أن العامل
الإ�سالمي اليوم ،بل العامل كله يف �أ�شد احلاجة �إىل الدعوة الإ�سالمية
الوا�ضحة اجللية التي ت�شرح للنا�س حقيقة الإ� �س�لام ,وتو�ضح لهم
�أحكامه وحما�سنه ,وت�شرح لهم معنى "ال �إله �إال اهلل" .ومعنى �شهادة
حممدا ر�سول اهلل"؛ ف�إن �أكرث اخللق مل يفهموا هاتني ال�شهادتني
"�أن
ً
كما ينبغي ,ولذلك دعوا مع اهلل ,وابتعدوا عنه� ,إن هاتني ال�شهادتني هما
�أ�صل الدين ,و�أ�سا�س امللة ,وقاعدة الإ�سالم التي عليها مداره".
"امل�سلمون اليوم ،بل العامل كله يف �أ�شد احلاجة �إىل بيان دين
اهلل ,و�إظهار حما�سنه ,وبيان حقيقته ,واهلل لو عرفه النا�س اليوم ولو
أفواجا
أفواجا اليوم ,كما دخلوا � ً
عرفه العامل على حقيقته ,لدخلوا فيه � ً
بعدما فتح اهلل على نبيه مكة ,عليه ال�صالة وال�سالم".
"واملجتمع يف �أ�شد احلاجة �إىل الإ�صالح ,املجتمع الإ�سالمي
وغ�ير الإ� �س�لام��ي ,ول�ك��ن ب��وج��ه أ�خ ����ص املجتمع الإ� �س�لام��ي يف �أ�شد
احلاجة �إىل �أن ي�سري على النهج القومي ,و�أن ي�أخذ بالعوامل والأ�سباب
والو�سائل التي بها �صالحه ,و�أن ي�سري على النهج الذي �سار عليه خرية
هذه الأمة ,خليل الرحمن و�صفوته من عباده ,حممد بن عبداهلل  -عليه
ال�صالة وال�سالم".
"وبذلك يت�ضح لكل طالب علم �أن ال��دع��وة �إىل اهلل من �أهم
املهمات ,و�أن الأمة يف كل زمان ومكان يف �أ�شد احلاجة �إليها ,بل يف �أ�شد
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ال�ضرورة �إىل ذلك.
لأن اجلهاد اليوم مفقود يف غالب املعمورة ,والنا�س يف �أ�شد احلاجة
�إىل الدعاة واملر�شدين على �ضوء الكتاب وال�سنة ,فالواجب على �أهل
العلم �أينما كانوا �أن يبلغوا دعوة اهلل ,و�أن ي�صربوا على ذلك ,و�أن تكون
دعوتهم نابعة من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ال�صحيحة  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -وعلى طريق الر�سول و�أ�صحابه ,ومنهج ال�سلف ال�صالح -
ر�ضي اهلل عنهم ."-

الدعوة واجب من؟
"الواجب على جميع القادرين من العلماء وحكام امل�سلمني
والدعاة �إىل اهلل  -عز وجل  -حتى ي�صل البالغ �إىل العامل كافة يف
جميع �أنحاء املعمورة باللغات التي ي�ستعملها النا�س ,وهذا هو البالغ
الذي �أمر اهلل به ,قال اهلل � -سبحانه وتعاىل  -لنبيه :ﱫ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﱪ (املائدة .)٦٧ :فالر�سول ﷺ عليه البالغ،
وهكذا الر�سل جمي ًعا عليهم البالغ � -صلوات اهلل و�سالمه عليهم ،-
وعلى �أتباع الر�سل �أن يبلغوا ,قال النبي ﷺ« :بلغوا عني ولو �آية» .وكان
�إذا خطب النا�س يقول« :فيبلغ ال�شاهد الغائب فرب مبلغ �أوع��ى من
حكاما وعلماء وجتا ًرا وغريهم �أن يبلغوا عن
�سامع» .فعلى جميع الأمة ً
اهلل وعن ر�سول ﷺ هذا الدين ،و�أن ي�شرحوه للنا�س ب�شتى اللغات احلية
امل�ستعملة � ...إلخ".
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املدعوون �أ�صناف كثرية وطبقات خمتلفة:
" -1فمنهم الراغب يف اخلري ،ولكنه غافل قليل الب�صرية فيحتاج
�إىل دعوته بحكمة :وهي تفهيمه احلق و�إر�شاده �إليه وتنبيهه على ما فيه
من امل�صلحة العاجلة والآجلة ,فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته
وجهله ويبادر �إىل احلق".
" -2ومنهم املعر�ض عن احلق امل�شتغل بغريه ،فمثل هذا يحتاج
�إىل املوعظة احل�سنة بالرتغيب والرتهيب والتنبيه على ما يف التم�سك
باحلق من امل�صالح العاجلة والآجلة وعلى ما يف خالفه من ال�شقاء
والف�ساد �سيئ العواقب ،ولعله بهذا يجيب �إىل احلق ويرتك ما هو عليه
من الباطل .وال ريب �أن هذا املقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه �إىل
مزيد من ال�صرب واحللم والرفق باملدعو ت�أ�س ًيا ب�إمام الدعوة وهو حممد
بن عبداهلل ﷺ".
" -3الطبقة الثالثة من النا�س من له �شبهة قد حالت بينه وبني فهم
احلق واالنقياد له فهذا يحتاج �إىل مناق�شة وجدال بالتي هي �أح�سن حتى
يفهم احلق وتنزاح عنه ال�شبهة .ومثل هذا يجب على الداعي �أن يرفق به
�أكرث من الذين قبله و�أن ي�صرب على مناق�شة واقتالع جذور ال�شبهة من
�شرحا
قلبه؛ وذلك ب�إي�ضاح الأدلة الدالة على احلق وتنويعها و�شرحها ً
واف ًيا جل ًيا ،على ح�سب لغة املدعو وعرفه؛ �إذ لي�س كل �أحد يفهم اللغة
جيدا و�إن كان من �أهل العلم ،ف�إنه قد يدخل عليه من لغته
العربية فه ًما ً
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وعاداته وعادة قومه ما يلب�س عليه املعنى الذي �أراده ال�شارع فيح�صل
بذلك خط�أ كبري وقول على اهلل ور�سوله بغري علم .وال يخفى على من له
�أدنى ب�صرية ما يرتتب على ذلك من الف�ساد الكبري يف الدنيا والآخرة,
ومن هنا يعلم الداعي �إىل اهلل  -تعاىل � -أنه يف حاجة �شديدة �إىل الفقه
يف الدين والب�صرية ب�أحكام ال�شريعة واملعرفة بلغة املدعوين وعرفهم؛
وذلك يوجب عليه التو�سع يف فهم الكتاب وال�سنة والعناية مبعرفة ما �أراد
اهلل ور�سوله ﷺ والعناية ً � -
أي�ضا  -بدرا�سة اللغة العربية و�سرية النبي
ﷺ من حني بعثه اهلل �إىل �أن قب�ضه �إليه درا�سة وافية؛ حتى يتمكن بذلك
من �إر�شاد الأمة �إىل ما دل عليه كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ﷺ من �أخالق
و�أعمال وعلى ح�سب اجتهاده وعمله و�صربه يكون حظه من الثناء".
" -4امل�سئولون والكبار الذين يخ�شى من �شرهم على الدعوة,
ين�صحون بالأ�سلوب احل�سن ,ويوجهون ,ويدعون بالكتابة وامل�شافهة
من �أعيان الأم��ة ورجالها وقادتها و�أمرائها كما ق��ال � -سبحانه :-
ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﱪ

(�آل عمران .)١٥٩ :وكما قال � -سبحانه  -ملو�سى وه��ارون -عليهما
ال�صالة وال�سالم ,-ملا بعثهما �إىل فرعون :ﱫ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﱪ (طه.)٤٤ :
" -5والكافر يدعى �إىل اهلل ,ويبني له �أن اهلل خلقه لعبادته ,و�أن
الواجب عليه الدخول يف الإ�سالم والأخذ مبا جاء به نبي الهدى عليه
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم".
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متى يلج�أ الداعية �إىل ال�شدة والغلظة؟
الدعوة بالعنف وال�شدة �ضررها �أكرث ,و�إمنا الواجب وامل�شروع هو
الأخذ مبا بينه اهلل  -عز وجل  -يف �سورة النحل وهي قوله � -سبحانه :-
ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ (النحل� .)١٢٥ :إال �إذا ظهر من املدعو
العند والظلم ,فال مانع من الإغالظ عليه كما قال اهلل � -سبحانه :-
ﱫ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﱪ (التحرمي،)٩ :
وق��ال  -ت�ع��اىل  :-ﱫ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜ ﭝﭞ ﱪ(العنكبوت.) ٤٦ :
"فمما تقدم من الآي��ات وا ألح��ادي��ث يعلم الكاتب وغ�يره من
القراء �أن ال�شريعة الإ�سالمية الكاملة جاءت باللني يف حمله والغلظة
وال�شدة يف جمالهما ,و�أن امل�شروع للداعية �إىل اهلل �أن يت�صف باللني
والرفق واحللم وال�صرب؛ لأن ذلك �أكمل يف نفع دعوته والت�أثر بها كما
�أمره اهلل بذلك و�أر�شد �إليه ر�سوله ﷺ و�أن يكون على علم وب�صرية فيما
يدعو �إليه وينهى عنه لقول اهلل � -سبحانه  :-ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﱪ (يو�سف.)١٠٨ :
وال ينبغي للداعية �أن يلج�أ �إىل ال�شدة والغلظة �إال عند احلاجة
وال�ضرورة وع��دم ح�صول املق�صود بالطريقة الأوىل ,وبذلك يكون
الداعي �إىل اهلل � -سبحانه  -قد �أعطى املقامني حقهما وتر�سم هدي
ال�شريعة يف اجلانبني.
والواجب على الدعاة �إىل اهلل � -سبحانه  -والنا�صحني لعباده
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�أن يتخريوا الأ�ساليب املفيدة والعبارات التي لي�س فيها عنف وال تنفري
من احلق والتي يرجى من ورائها ان�صياع من خالف احلق �إىل قبوله
والر�ضا به ,و�إيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل ،و�أال ي�سلك يف
دعوته امل�سالك التي تنفر من احلق وتدعو �إىل رده وعدم قبوله".

دور املر�أة يف الدعوة
املر�أة هي كالرجل عليها الدعوة �إىل اهلل والأمر باملعروف والنهي
عن املنكر؛ لأن الن�صو�ص من القر�آن الكرمي ,وال�سنة املطهرة تدل على
ذلك ,وكالم �أهل العلم �صريح يف ذلك ,فعليها �أن تدعو �إىل اهلل ,وت�أمر
باملعروف وتنهي عن املنكر بالآداب ال�شرعية ,التي تطلب من الرجل,
وعليها مع ذلك �أال يثنيها عن الدعوة �إىل اهلل اجل��زع وقلة ال�صرب؛
الحتقار بع�ض النا�س لها �أو �سبهم لها �أو �سخريتهم منها ,بل عليها �أن
نوعا من ال�سخرية واال�ستهزاء,
تتحمل وت�صرب ,ولو ر�أت من النا�س ما يعد ً
ثم عليها �أن ترعى �أم ًرا �آخر ,وهو �أن تكون مثالاً للعفة واحلجاب عن
الرجال الأجانب ,وتبتعد عن االختالط ,بل تكون دعوتها مع العناية
بالتحفظ من كل ما ينكر عليها ,ف�إن دعت الرجال دعتهم وهي متحجبة
من دون خلوة ب�أحد منهم ,و�إن دعت الن�ساء دعتهن بحكمة ,و�أن تكون
نزيهة يف �أخالقها و�سريتها؛ حتى ال يعرت�ضن عليها ,ويقلن :ملاذا مل تبد�أ
بنف�سها؟!
وعليها �أن تبتعد عن اللبا�س الذي قد تفنت النا�س به ,و�أن تكون
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بعيدة عن كل �أ�سباب الفتنة ,من �إظهار املحا�سن ,وخ�ضوع يف الكالم,
مما ينكر عليها ,بل تكون عندها العناية بالدعوة �إىل اهلل على وجه ال
ي�ضر دينها وال ي�ضر �سمعتها".
"ف�إن للمر�أة امل�سلمة مكانة رفيعة يف الإ�سالم ,و�أث ًرا كب ًريا يف
حياة كل م�سلم ,فهي املدر�سة الأوىل يف بناء املجتمع ال�صالح� ,إذا
كانت هذه امل��ر�أة ت�سري على هدى من كتاب اهلل و�سنة نبيه ﷺ؛ لأن
التم�سك بهما يبعد كل م�سلم وم�سلمة عن ال�ضالل يف كل �شيء ,و�ضالل
الأمم وانحرافها ال يح�صل �إال بابتعادها عن نهج اهلل � -سبحانه وتعاىل
 وما جاء به �أنبيا�ؤه ور�سله  -عليهم ال�صالة وال�سالم  -قال ﷺ« :تركتفيكم �أمرين لن ت�ضلوا ما مت�سكتم بهما كتاب اهلل و�سنتي»

�أيتها امل�سلمات
امل�ؤمنات ال�صادقات ,والغرة الغيورة ال ميل كرثة احلديث عن
م�آ�سي امل�سلمني ,وانتهاك حقوقهم ,و�سلب �أرا�ضيهم؛ لأن الك�أ�س تفي�ض
ي�سليك� ,أو
يوا�سيك �أو
عند امتالئها ,وال بد من �شكوى �إىل ذي مروءة
ِ
ِ
لك؛ لأن م�آ�سي امل�سلمني اليوم �أ�صبحت نقطة
على �أقل تقدير يتوجع ِ
ارتكاز يف ميدان اجلهاد الإ�سالمي ,و�ساحتها حمطة امتحان وك�شف
لقوة امل�سلمني وغريتهم على دينهم و�أوطانهم وحرماتهم.
ونحن من هذا احلديث ل�سنا ننقب عن نائحة م�ست�أجرة ت�سمعنا
نحيبها ,وال عن ظئر عارية م�ؤداة ,تودع ق�ضايانا ترائبها؛ لأن البكاء ال
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يحيي امليت ,والأ�سف ال يرد الغائب ,واحلزن ال يدفع امل�صيبة ,ولكن
العمل مفتاح النجاح ,وال�صدق والإخ�لا���ص مع متابعة الر�سول ﷺ
�سلم الفالح ودرجاته :ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱪ
(التوبة.)١٠٥ :

يعرفون نعمة اهلل  ..ثم ينكرونها
عليك
زوري املار�ستان (م�ست�شفى املجانني) ل�تري نعمة اهلل ِ
بالعقل.
عليك بالعافية.
زوري عيادة املر�ضى لرتي نعمة اهلل ِ
عليك باحلياة.
زوري املقربة لرتي نعمة اهلل ِ
عليك باحلرية.
زوري ال�سجن لت�شاهدي نعمة اهلل ِ
عليك بالإميان.
انظري �إىل الكافر لتب�صري نعمة اهلل ِ
عليك بامل�شي.
انظري �إىل املقعد امل�شلول لرتي نعمة اهلل ِ
عليك بال�صرب.
�شاهدي الأعمى لرتي نعمة اهلل ِ
عليك بال�سمع.
ِ
التفت للأ�صم لتب�صري ف�ضل اهلل ِ
عليك بالنطق.
ت�أملي يف الأبكم لرتي نعمة اهلل ِ
عليك باجللد احل�سن.
طالعي الأبر�ص والأبهق لتعلمي نعمة اهلل ِ
ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱪ (النحل.)٨٣ :
عقلك وكيف �أنعم
فكرت يف ِ
أدراك ما العقل؟ هل ِ
نعمة العقل وما � ِ
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عليك بالعقل؟!
عليك؟! هل ِ
وقفت مرة واحدة تت�أملني ف�ضل اهلل ِ
اهلل به ِ
نف�سك عن موهبة العقل وقيمة العقل ومكانة العقل؟!
هل �س� ِ
ألت ِ

يا �ضيعة الأعمار مت�ضي �سبهلال !..
�أخواتي :ما من املوت بد ,باب البقاء يف الدنيا قد �سد ,كم قد يف
القرب قد قد؟ كم خد يف الأخدود خد؟.
قال الأ�صمعي� :شهدت "�صا ً
حلا امل��ري ,عزى رج�ًلفاً فقال :لئن
كانت م�صيبتك بابنك مل حتدث لك موعظة يف نف�سك ,فهي هينة يف
جنب م�صيبتك بنف�سك ف�إياها فابك!
فيا عج ًبا للمغالط نف�سه ,الذي ال يعد برفيقه ,وال يتعظ ب�صديقه,
وال يتزود لطريقه ,فريى وك�أنه ما ر�أى ,وي�سمع وك�أنه ما �سمع .قال الإمام
�أحمد بن حنبل" :من علم �أنه �إذا مات ن�سى� ,أح�سن ومل ي�سيء".

من بدع اجلنائز
 -1و�ضع �أردية على اجلنائز مكتوب عليها بع�ض الآيات القر�آنية.
 -2يقوم بع�ض املتبعني للجنائز بقولهم :وحدوه وكربوه.
 -3الآذان والإقامة يف القرب قبل و�ضع امليت فيه.
 -4الوقوف باجلنازة يف حي املدعي لقراءة الفاحتة.
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زيارة القبور
 زيارة القبور ثالثة �أنواع ،هي: -1م�شروعة ,وهو �أن يزورها للدعاء لأهلها �أو لتذكرة الآخرة.
� -2أن تزار للقراءة عندها �أو لل�صالة عندها �أو للذبح عندها؛
فهذه بدعة ومن و�سائل ال�شرك.
� -3أن يزورها للذبح للميت والتقريب �إليه بذلك� ,أو لدعاء امليت
من دون اهلل� ,أو لطلب املدد منه �أو الغوث �أو الن�صر؛ فهذا �شرك �أكرب.

هجر القر�آن الكرمي
القر�آن الكرمي هادي الب�شرية ومر�شدها ونور احلياة ود�ستورها,
وم��ع ذل��ك فقد ا�شتكى ر�سول ه��ذه الأم��ة  -ب�أبي هو و�أم��ي ﷺ � -إىل
رب��ه هجران قومه للقر�آن ,فقال :ﱫ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﱪ (الفرقان ,)٣٠ :فماذا لو علم بحال كثري من امل�سلمني يف
زمن كرث فيه اخلالف وال�شقاق لبعدهم عن كتاب ربهم  -عز وجل .-
�إنه واهلل  -امل�ؤ�سف ح ًقا � -أن نرى كث ًريا من امل�سلمني ال يعرف
القر�آن �إال يف رم�ضان� ..ألي�س هذا من الهجر لهذا الكتاب العظيم ..؟
�أختي الكرمية ..وحتى تعريف هجر القر�آن الكرمي فهو على �أنواع:
 -1ترك الإميان به وت�صديقه.
 -2ترك تدبره وتفهمه.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

239

 -3ترك العمل به وامتثال �أوامره واجتناب زواجره.
 -4العدول عنه �إىل غريه من �شعر �أو قول �أو غناء �أو لهو �أو كالم،
�أو طريقة م�أخوذة من غريه.

ال�سحر
بع�ض الطالبات  -هداهن اهلل � -إذا �أ�صيبت مبر�ض ,وا�ستمر
معها فرتة� ,أخذها �أهلها �إىل ال�سحرة وامل�شعوذين ,وهذا من الكبائر,
وي�أمرها بالأفعال الكفرية التي يتقرب بها �إىل ال�شياطني .والنبي ﷺ
يقول« :من �أتى كاه ًنا ف�صدقه مبا يقول فقد كفر مبا �أنزل على حممد»
رواه �أهل ال�سنن و�صححه الألباين .فت�صديق ه�ؤالء ي�ؤدي �إىل الكفر,
ويزيد املر�ض والبالء؛ لأن اهلل  -تعاىل  -مل يجعل �شفاء �أمته فيما حرم
عليها.

االحتفال ب�أعياد الكفار
�إن االحتفال ب�أعياد الكفار ,وم�شاركتهم فيها ,وتهنئتهم بها,
كل ذلك من املحرمات؛ لأن اهلل  -عز وجل  -و�صف عباده امل�ؤمنني
باجتناب الزور فقال :ﱫ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﱪ (الفرقان،)٧٢ :
و�أعياد ه�ؤالء واحتفاالتهم من الزور البني والبهتان الوا�ضح ,فعلى الفتاة
امل�ؤمنة �أن تبتعد عن تلك الأعياد وال ت�شارك فيها ب�أي نوع من امل�شاركة,
ومن ذلك "عيد احلب" و"الكري�سما�س" وغري ذلك من الأعياد ,قال
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تعاىل:

ﱫﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕﰖ ﰗ ﱪ(املائدة.)٥٧ :

التقليد والت�شبه
�أختي الطالبة� :إن مما يفطر القلب ,ويدمي العني ,ويحزن الف�ؤاد؛
�أن يرى الإن�سان كث ًريا من الطالبات خرجن عن امل�ألوف وامل�شروع يف
مالب�سهن و�أ�شكالهن وزينتهن وق�صات �شعورهن ,و�أخذن يقلدن من ال
خالق لهن من �سقطة الن�ساء الالتي تن�شر �صورهن يف املجالت الهابطة
�أو عرب الف�ضائيات ال�ضالة ,فتظهر تلك املر�أة بكامل زينتها وتربجها
وعريها لتهدم الأخ�ل�اق ,وتقو�ض �أرك ��ان الف�ضيلة ,وتفنت ال�شباب
والفتيات على حد �سواء.
ويا للأ�سف �أن ت�ستجيب فتاة الإ�سالم لهذا التغريب املتعمد,
فتنزل من عليائها وقمتها ال�شاخمة لتقلد تلك املر�أة التي باعت نف�سها
لل�شيطان بعر�ض من الدنيا قليل ,فتحاول تلك الفتاة تقليدها يف كل
�شيء ,وما كنا ن�صدق �أن يحدث ذلك ,حتى قر�أنا �أن بع�ض الفتيات
ولعن بق�صة �شعر غريبة �أطلق عليها" :ق�صة كلب ديانا" وهناك ق�صة
"مايكل جاك�سون" ويا هلل من هذه العقول التي �أراد اهلل لها ال�شرف
والرفعة وال�سمو ,ف�أبت �إال الدناءة واالنحطاط ,حتى و�صلت �إىل هذا
القدر البغي�ض من التقليد والتبعية.
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ال�سخرية واال�ستهزاء
�أختي الطالبة :بع�ض الطالبات  -هداهن اهلل  -جعلن من ال�سخرية
واال�ستهزاء بزميالتهن ومعلماتهن مادة لل�ضحك والت�سلية ,وهذا � ً
أي�ضا
من كبائر الذنوب والآثام ,قال تعاىل :ﱫ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﱪ (احلجرات.)١١ :
وقال النبي ﷺ« :يا مع�شر من �آمن بل�سانه ومل يدخل الإميان يف
قلبه ,ال ت�ؤذوا امل�سلمني ,وال تعريوهم ,وال تتبعوا عوراتهم» رواه الرتمذي.
وقد ت�ؤدي ال�سخرية واال�ستهزاء �إىل الكفر  -والعياذ باهلل � -إذا
ا�ستهز�أت الفتاة بالإ�سالم� ,أو باحلجاب� ,أو ب��أي �شعرية من �شعائر
الإ�سالم ,فاتقي اهلل �أختي الطالبة ,و�أم�سكي عليك ل�سانك ,واحذري
من اال�ستطالة يف �أعرا�ض �أخواتك امل�سلمات ,فقد قال ﷺ�« :إن �أربي
الربا؛ ا�ستطالة الرجل يف عر�ض �أخيه» رواه الطرباين.

عدم االهتمام برتبية الفتاة لنف�سها
فال قراءة قر�آن ,وال حمافظة على ال�صلوات والنوافل ,وال �أداء
للنوافل ب�أنواعها من قيام ليل �أو �صالة نافلة �أو قراءة قر�آن �أو �صوم
نافلة �أو غري ذلك ,ف�أهملت نف�سها مع �أنها ملتحقة بالفتيات امللتزمات,
ور�ضيت ب�أن تكتفي فقط باملظهر � -أي تكون ملتزمة يف مظهرها فقط -
وهذا ما �سبق �أن �أ�شرنا �إليه من ت�سميته بااللتزام الأجوف  -ومثل هذه
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الفتاة تكون ملتزمة �شكلاً� ,أما م�ضمو ًنا فهي يف احلقيقة منتك�سة ,و�إذا
جدا �أن ينتك�س
جدا� ,سهل ً
انتك�س الباطن ف�إن انتكا�سة الظاهر �سهلة ً
الظاهر بعد �أن ينتك�س الباطن ,ويف الغالب �أنه ال يحدث انتكا�س الظاهر
أنك تفاجئني ب�أن تري بع�ض
�إال بعد انتكا�س الباطن ,وهذا هو ال�سر يف � ِ
النا�س الذين حت�سبينهم من �أن�شط النا�س ومن �أحر�ص النا�س على
عبادة اهلل � -سبحانه وتعاىل  -ثم فج�أة جتدينهم قد انتك�سوا ,واحتفظوا
بال�شكل اخلارجي حتى �أتى اليوم الذي مل يبق لل�شكل اخلارجي فائدة
فاجنر االنتكا�س لل�شكل اخلارجي � ً
أي�ضا.

الكمال الزائف
وذل��ك �أن الفتاة امللتزمة جتد يف بداية التزامها ت�شجي ًعا من
ومدحا لها مما
امل�شرفة �أو ممن تقوم برتبيتها ,قد جتد منهما ت�شجي ًعا ً
يوهمها ب�أنها قد بلغت الكمال؛ ولذلك ف�إنها تغفل عن املحافظة على
نف�سها وامل�شاركة يف �أعمال اخلري ,وبذلك تغرت ,ومن ثم تنتك�س ،والعياذ
باهلل.

عدم فهم الفتيات امللتزمات فهمًا �صحيحًا
وذلك �أن بع�ض الفتيات الالتي بد�أن يف االلتزام عندما يدخلن
مع الفتيات امللتزمات ت�صور لنف�سها �أنها تدخل مع كائنات مالئكية ال
يخطئن ويجب �أال يخطئن ,مع �أن ه�ؤالء ب�شر يخطئن وي�صينب ,نح�سب
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�أن �صوابهن �أكرث من خطئهن ,لكن ال يعني هذا �أن خط�أهن غري موجود,
بل لهن �أخطاء قد تكرب وقد ت�صغر ,وقد تقل وقد تكرث ,املهم �أنهن ب�شر
كغريهن من الب�شر ,لهن �أخطاء.
عندما تدخل هذه الفتاة معهن بهذا التفكري وبهذه ال�صورة وتفاج�أ
بوقوع خط�أ من بع�ضهن ,بل رمبا تفاج أ� بوقوع اخلط�أ عليها ,فيولد هذا
�صدمة هائلة يف حياتها ,وي�ؤثر عليها ت�أث ًريا �سلب ًيا؛ مما يجعلها تنتك�س.

مناذج من حر�ص ال�سلف على �صالة اجلماعة
 -1عن ابن امل�سيب قال :ما فاتتني ال�صالة يف جماعة منذ �أربعني
�سنة.
 -2وعن عثمان بن حكيم �سمعت �سعيد بن امل�سيب يقول :ما �أذن
امل�ؤذن منذ ثالثني �سنة �إال و�أنا يف امل�سجد.
 -3وعن ميمون بن مهران بلغني �أن �سعيد بن امل�سيب بقي �أربعني
�سنة مل ي�أت امل�سجد فيجد �أهله قد ا�ستقبلوه خارجني من ال�صالة.
 -4وعن ابن �شهاب قال :قلت ل�سعيد بن امل�سيب :لو تبديت وذكرت
له البادية وعي�شها والغنم فقال :كيف ب�شهود العتمة.
 -5وقال وكيع :من مل ي�أخذ �أهبه لل�صالة قبل وقتها مل يكن وقرها.
 -6وقال � ً
أي�ضا :من تهاون بالتكبرية الأوىل فاغ�سل يدك منه.
 -7وعن عبدالرحمن بن عامر قال� :سمعت ربيعة بن يزيد يقول:
ما �أذن امل�ؤذن ل�صالة الظهر منذ �أربعني �سنة �إال و�أنا يف امل�سجد� ،إال �أن
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�أكون ً
مري�ضا �أو م�ساف ًرا.
 -8وعن برد موىل ابن امل�سيب قال :ما نودي بال�صالة منذ �أربعني
�سنة �إال و�سعيد يف امل�سجد.
 -9وعن عدي بن حامت قال :ما جاء وقت ال�صالة �إال و�أنا �إليها
بالأ�شواق ،وما دخل وقت �صالة قط �إال و�أنا لها م�ستعد.
 -10وقد حث �سفيان بن عيينة �إىل ال�سعي ل�صالة اجلماعة قبل
النداء فقال :ال تكن مثل عبد ال�سوء ال ي�أتي حتى يدعى ..ائت ال�صالة
قبل النداء.
 -11و�أت��ى ميمون بن مهران امل�سجد فقيل ل��ه� :إن النا�س قد
ان�صرفوا فقال� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون لف�ضل هذه ال�صالة �أحب �إيل
من والية العراق.
 -12وعن نافع �أن عبداهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -كان �إذا
فاتته الع�شاء يف جماعة �أحيا بقية ليلته.
 -13وعن �سعيد بن امل�سيب قال :ما فاتتني التكبرية الأوىل منذ
خم�سني �سنة.
 -14وقال يون�س بن حممد امل�ؤدب :مات حماد بن �سلمة يف ال�صالة
يف امل�سجد.
 -15وق��ال حممد بن عمران� :سمعت حممد بن �سماعة يقول:
مكثت �أربعني �سنة مل تفتني التكبرية الأوىل �إال يوم ماتت �أمي ف�صليت
خم�سا وع�شرين �صالة �أريد الت�ضعيف.
ً
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 -16ب�شر بن احل�سن الب�صري يقال له ال�صفي و�سمي ال�صفي؛
لأنه لزم ال�صف الأول يف م�سجد الب�صرة خم�سني �سنة.
 -17قال وكيع بن اجلراح :من مل يدرك التكبرية الأوىل فال ترجوا
خريه.
 -18وعن عدي بن حامت  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه قال :ما دخل وقت
�صالة حتى �أ�شتاق �إليها ,وقال � ً
أي�ضا :ما �أقيمت ال�صالة منذ �أ�سلمت �إال
و�أنا على و�ضوء.
 -19وع��ن البغوي ق��ال� :سمعت عبيداهلل القواريري يقول :مل
تكن تكاد تفوتني �صالة العتمة يف جماعة فنزل بي �ضيف ف�شغلت به؛
فخرجت �أطلب ال�صالة يف قبائل الب�صرة ،ف�إذا النا�س قد �صلوا فقلت
يف نف�سي :يروى عن النبي ﷺ �أنه قال�« :صالة اجلميع تف�ضل على �صالة
«خم�سا وع�شرين درج��ة» وروي:
الفذ �إح��دى وع�شرين درج��ة» .وروي:
ً
«�سب ًعا وع�شرين» .فانقلبت �إىل منزيل ف�صليت العتمة �سب ًعا وع�شرين
مرة ثم رقدت فر�أيتني مع قوم راكبي �أفرا�س و�أنا راكب ونحن نتجارى
و�أفرا�سهم ت�سبق فر�سي فجعلت �أ�ضربه لأحلقهم فالتفت �إىل �آخرهم
فقال :ال جتهد فر�سك فل�ست بالحقنا ،قال فقلت :ولمِ َ ؟ قال :لأننا �صلينا
العتمة يف جماعة.
 -20ويقال عن �إ�سماعيل املزين� ،أنه كان �إذا فاتته �صالة اجلماعة
خم�سا وع�شرين مرة.
�صلى تلك ال�صالة ً
 -21وروي عن حممد بن خفيف� ،أنه كان به وجع اخلا�صرة فكان
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�إذا �أ�صابه �أقعده عن احلركة فكان �إذا نودي بال�صالة يحمل على ظهر
رجل فقيل له :فو خففت على نف�سك؟ قال� :إذا �سمعتم حي على ال�صالة
ومل تروين يف ال�صف فاطلبوين يف املقربة.
 -22وقال وكيع بن اجلراح عن الأعم�ش �سليمان بن مهران :كان
الأعم�ش قري ًبا من �سبعني �سنة مل تفته التكبرية الأوىل.
 -23وع��ن يحيى القطان �أن��ه �إذا ذك��ر الأعم�ش ق��ال :ك��ان من
ً
حمافظا على ال�صالة يف جماعة وعلى ال�صف الأول وهو
الن�ساك وكان
عالمة الإ�سالم.
 -24وقال حممد بن املبارك ال�صوري :كان �سعيد بن عبدالعزيز
التنوخي �إذا فاتته �صالة اجلماعة بكى.
 -25وقال غ�سان :حدثني ابن �أخي ب�شر قال :ما ر�أيت عمي فاتته
التكبرية الأوىل.
 -26وقال عبدالرحمن ر�سته� :س�ألت عبدالرحمن بن مهدي عن
أياما؟ قال ال وال �صالة واح��دة،
الرجل يبني ب�أهله �أي�ترك اجلماعة � ً
وح�ضرته �صبيحة بني على ابنته فخرج ,ف�أذن ,ثم م�شى �إىل بابهما ,فقال
للجارية :قويل لهما :يخرجان �إىل ال�صالة ,فخرج الن�ساء واجلواري,
فقلن� :سبحان اهلل! �أي �شيء ه��ذا؟ فقال :ال �أب��رح حتى يخرجا �إىل
ال�صالة ,فخرجا بعدما �صلى ,فبعث بهما �إىل م�سجد خارج من الدرب.
 -27وعن ابن حرملة عن �سعيد بن امل�سيب� ،أن��ه ا�شتكى عينه
فقالوا :لو خرجت �إىل العقيق فنظرت �إىل اخل�ضرة لوجدت لذلك خفة
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قال :فكيف �أ�صنع ب�شهود العتمة وال�صبح.
 -28وعن �أبي حيان عن �أبيه قال :كان الربيع بن خثيم يقاد �إىل
ال�صالة وبه الفالج فقيل له :قد رخ�ص لك قال �إين �أ�سمع "حي على
ال�صالة" ف�إن ا�ستطعتم �أن ت�أتوها لو حب ًوا.
 -29وعن من�صور عن �إبراهيم بن يزيد� ،أنه قال� :إذا ر�أيت الرجل
يتهاون يف التكبرية الأوىل فاغ�سل يدك منه.
 -30قال م�صعب� :سمع عامر بن عبداهلل بن الزبري امل�ؤذن وهو
يجود بنف�سه فقال :خذوا بيدي ,فقيل �إنك عليل قال� :أ�سمع داعي اهلل
فال �أجيبه! ف�أخذوا بيده فدخل مع الإمام يف املغرب فركع ركعة ثم مات.
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تطوير الذات

يظل الإن�سان ميلك الكثري من القدرات يف داخله ،ف�إن مل يخرجها
بقيت مدفونة �إىل �أن ميوت وهي مل ت َر النور.
لذا ..نحتاج �إىل �إخراج قدراتنا الذاتية ،والعمل على تطويرها.
وهذه الفقرة هي حماولة حلث الأخريات على تطوير �أنف�سهن مع
خالل عر�ض مناذج م�شرقة ،وق�ص�ص م�ؤثرة ،ون�صائح معربة.
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عندما ت�أمل �أدي�سون �أ�ضاء
فعلت للعامل؟
أنت ماذا ِ
أملت � ِ
العامل وعندما ت� ِ
جل�س مت�أملًا على ركبتيه يحدق من النافذة �إىل ال�سماء الغارقة يف
الظالم ،وي�ستمع �إىل �أنينها الذي ملأ �أركان امل�ست�شفى.
م�ستنجدا به ،لكنه �أعاد �إجابته التي
�أدار وجهه حمد ًقا بالطبيب،
ً
قالها منذ �ساعات طويلة "يجب �أن ننتظر نور ال�شم�س حتى اجري لها
العملية� ،إن ال�ضوء ال يكفي لإجراء اجلراحة الآن"..
خرج من امل�ست�شفى هار ًبا من عجزه عن �إنقاذها والتخفيف من
�أملها ،مي�شط الطرقات ويجر قدميه التي حتمالن �أمله بتكا�سل� ،إن الليل
طويل و�أمه تكاد متوت من املر�ض ،وكلما �سمع �صوت �أنينها ُطعن قلبه
املرهف ب�سكني العجز ،ومتنى لو كان هذا الأمل ي�صيبه وميزقه ،لكن ال
مي�سها ب�سوء.
كان ي�سرتجع ذكرياته معها ،فهي الوحيدة التي �آمنت بقدراته
عندما و�صفه املدر�س �أن� ُه طفل بليد ،و�أع��اده �إىل املنزل بحجة عدم
قدرته على التعلم ،وكيف وقفت بجانبه وجعلت منه �إن�سا ًنا عبقر ًيا.
ت�سللت خيوط النهار �إىل ال�سماء ف�شق طريقه
وظل يتجول حتى
َ
بني ال�شوارع �إىل امل�ست�شفى ،وتهلل وجهه عندما �أجرى الطبيب لوالدته
العملية والقت النجاح.
وو�ضع �أمله كدافع لنجاحه وعجزه �إ�صرا ًرا على ا�ستمراره ،وفكر
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لأي��ام باخرتاع �آل��ة مت��ده بالنور ليلاً ؛ حتى ال يتكرر ه��ذا املوقف لأي
�إن�سان كان ،و�أخرب مكتب ت�سجيل براءة االخرتاع يف وا�شنطن بفكرته
يوما لت�سديد فواتري
والقى �سخرية كاملعتاد ،لكنه قال بفخر "�ستقفون ً
الكهرباء".
وبعد حم��اوالت فا�شلة ال تعد وال حت�صى �أ�ضاء توما�س �أدي�سون
العامل ،وقال مقولته ال�شهرية "�إن �أمي هي التي ولدتني؛ لأنها كانت
حترتمني وتثق يف� ،أ�شعرتني ب��أين �أه��م �شخ�ص يف الوجود ،ف�أ�صبح
وجودي �ضرور ًيا من �أجلها ،وعاهدت نف�سي �أن ال �أخذلها كما مل تخذلني
قط".
وبالفعل مل يخذلها � ًأبدا.
أملت
�أختي الطالبة :عندما ت�أمل �أدي�سون �أ�ضاء العامل ،وعندما ت� ِ
فعلت للعامل؟
أنت ماذا ِ
� ِ

ال نـجاح بال فالح
يظل النجاح هو بغية كل الب�شر..
جميعنا نطلبه ,ن�سعى �إليه ,ومنا من يبد أ� فعلاً يف ط��رق بابه
والوقوف على �أعتابه ،ودائ ًما ما ينظر الواحد منا �إىل عدميي الطموح
نظرة ا�ستخفاف وا�ستنكار ،بيد �أن هناك ً
�شرطا خف ًيا ي�سكن بني
ثنايا ذلك املطلب العظيم ،وهو �أن يلهبنا النجاح الدنيوي عن الفالح
الأخ��روي� ,أن ت�سحبنا تيارات النجاح والتفوق والتقدير �إىل �أن نن�سى
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 �أو نتنا�سى! � -أن هناك غاية �أ�سمى وهد ًفا �أرقى من جمرد النجاحالدنيوي الفاين.
جدا ,وهي �أن الدنيا
�إن املنهج الإ�سالمي ما برح ي�ؤكد حقيقة مهمة ً
مطية امل�ؤمن �إىل اجلنة ,و�شرك املفتون �إىل النار.
فهي زاهية مت�ألقة ,بالغة احل�سن واجلمال ,رائعة املذاق ,خا�صة
ملن مل ي�شاهد �سواها ,ومل يعاي�ش معاين الآخرة ,ويرى اجلنة والنار كما
و�صفهما اهلل ور�سوله.
الدنيا ق��ادرة على �إغ��واء معظم الب�شر ,وا�ستعبادهم ,وجعلهم
�أجراء لديها ,يعطونها خال�ص �أيامهم ,وطموحهم وهمتهم وتعطيهم
ً
بع�ضا من متعها الزائفة الزائلة.
حري�صا يف الت�شديد على �أتباعه �أال ين�ساقوا
لذا؛ كان النبي ﷺ
ً
وراء متع احلياة وزخرفها ,فرناه يقول ﷺ�« :أب�شروا و�أملوا ما ي�سركم,
فواهلل ما الفقر �أخ�شى عليكم ,ولكني �أخ�شى �أن تب�سط الدنيا عليكم كما
ب�سطت على من كان قبلكم ,فتناف�سوها كما تناف�سوها ,فتهلككم كما
�أهلكتهم» متفق عليه.
هنا ..النبي ﷺ مل يكن يعني تطليق الدنيا كما قال غالة املت�صوفة،
ومل يطالب �أ�صحابه برتكها ل�شياطني الإن�س واجلن ليعيثوا فيها ف�سا ًدا,
و�إمنا طالبهم بالعمل واالجتهاد والرقي الدنيوي ,لكن لي�س للدرجة التي
جتعلهم يهتمون باملظهر دون اجلوهر ,والتعلق بال�سبب ون�سيان الغاية
الكبرية.
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�إن امل�سلم يجب �أن يحب احلياة؛ كي ي�ستطيع العطاء ,يجب �أن
يتعامل معها بجدية ويعمرها ويجتهد يف جعلها �أجمل و�أروع مما كانت
قبل مقدمه ,لكن لي�س على ح�ساب العطاء ا ألخ��روي ,يجب �أن يكون
جناحه يف الدنيا �سب ًبا مبا�ش ًرا يف جناحه ا ألخ ��روي ,عرب التزامه
باملنظومة القومية للخلق ,والتنمية امل�ستمرة لل�ضمري والتعامل بيقظة
تامة مع النف�س و�شطحاتها.

روعة الإخفاق
هل تخ�شني الف�شل ,وترهبني الإخفاق ,وتتحا�شني جتارب قد ال
ت�ستطيعني �أن توفقي فيها؟
أنك لن
إجابتك بـ نعم,
فلديك ثمة م�شكلة ,و�أغلب الظن � ِ
ِ
�إن كانت � ِ
أحالمك!
ت�ستطيعي حتقيق �
ِ
فالف�شل يا عزيزتي هو جناح النجاح ,وروحه ,وجوهر وجوده ,ولن
كب ,و�أحتدى �أن يتجر�أ �أحد
ناجحا يف احلياة ,مل ي�سقط ً
يوما �أو َي ُ
تري ً
على �سنن اهلل يف الكون ويفخر ب�أن التوفيق الزمه على طول اخلط.
فالف�شل �صقل لتجارب الواحد منا ,و�إ�صالح ملنحنى حياتنا ولبنة
يف �صرح جناحنا.
ُيع ّرف رئي�س ال��وزراء الربيطاين ال�سابق (ون�ستون ت�شر�شل)
النجاح تعري ًفا جميلاً  ،فيقول( :النجاح هو القدرة على االنتقال من
ف�شل �إىل ف�شل دون �أن تفقد حما�ستك).
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وك�أنه جعل من الف�شل �أ�صلاً من �أ�صول النجاح ال يتم �إال به وال
يكون �إال بتذوقه.
ولكن هل معنى هذا �أن نر�ضى بالف�شل ون�ستكني له!؟
بالطبع ال ,ولي�س هذا مربط فر�سنا ,بل هو �أبعد ما يكون عما نريد،
منك �أن ت�ؤمني ب�شيء يف غاية الأهمية ,وهو �أن الف�شل وارد
�إن ما �أريده ِ
قررت �أن ت�صنعي �شي ًئا ,والإخفاق قريب من ال�شخ�ص
ً
جدا ما ِ
دمت قد ِ
الذي ين�شد التغيري.
كنت فعالة يف احلياة ..كثرية العمل واحلركة
إنك بب�ساطة كلما ِ
و� ِ
واالجتهاد ،كرثت �أخطا�ؤك ,بعك�س امل�ستكينة التي ال تفعل �شي ًئا وال تقدم
لنف�سها �أو جمتمعها �أي بادرة �إيجابية.
والرد املنا�سب على الف�شل هو النجاح الكا�سح ,والتعامل الأمثل مع
الإخفاق يكون بتكرار التجربة ,و�إعادة الك ّرة ,ودرا�سة �أ�سباب الإخفاق
للتغلب عليه.
للأ�سف كثري من النا�س �أقعدتهم التجارب الفا�شلة ,نالوا حظهم
من الإخفاق ف�أغلقوا باب التجربة والعمل ,وه�ؤالء  -ال غريهم  -هم
الفا�شلون.
واحلقيقة التي ال يعلمها كثري من ه�ؤالء الفا�شلني� ,أن منهم من
كان قريبا جدا من النجاح حينما قرر التوقف واال�ست�سالم للف�شل!
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أ�صابعك
ال حتيي على �أطراف �
ِ
أنت خائفة؟
هل � ِ
�ررت �أن تقومي
�أق�صد هل ت�شعرين باخلوف والرهبة ,بعدما ق� ِ
أنت عليه
حياتك ,ترين ب�أنه
بتغيري �شيء ما يف
�سيجعلك �أف�ضل مما � ِ
ِ
ِ
الآن؟
فكرت يف
من الطبيعي ً
جدا �أن ت�شعري باخلوف والقلق �إذا ما ِ
تغيري �شيء قائم� ,أو القيام بعمل غري م�ألوف ,وكلما زادت املخاطرة,
وخوفك �أكرب.
قلقك �أ�شد,
ِ
كان ِ
فاخلوف  -كما يراه علم النف�س  -حماية للمرء من عوامل التهديد
واملخاطر� ,إال يف حالة �أن يكون اخلوف حاجزًا �أمام ال ُرقي ,ومان ًعا للمرء
من العمل واالجتهاد والتقدم ,هنا يكون حالة مر�ضية يجب التخل�ص
منها ومعاجلتها.
ومن الثابت �أن املرء الذي يعمل من �أجل تغيري �شيء قائمُ ,يجا َبه
بجيو�ش من امل�شاعر ال�سلبية واملحبطة التي حتاول �إقعاده عن حتقيق
مراده� ،أهمها :م�شاعر اخلوف ,وهو �إما يك�سب الرهان ,ويتفوق على
نف�سه وم�شاعره ال�سلبية هذه ,و�إما يخ�سر وقد متلكته م�شاعر اخلوف
والرهبة والقلق.
الواحد منا �إما �أن يحيا على �أطراف �أ�صابعه ..وجلاً خائ ًفا من
متوج�سا طرق �أبواب جديدة ,حمتم ًيا مبا عرفه و�ألفه ,وجربه
املجهول..
ً
�شجاعا ,م�ؤم ًنا ب�أنه لن يعي�ش احلياة �سوى
مقداما
قبله كثريون ..و�إما
ً
ً
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مرة واحدة ،و�أنه لي�س هناك فر�صة ثانية ,فيقتحم املجهول ,وي�ستمتع
بلذة التجربة بل وبلذة املخاطرة واالقتحام.
وفوق هذا ,هناك املعلومة التي ينبهنا �إليها مارك توين ,الكاتب
الأمريكي ,حيثُ يخربنا ب�شيء يف غاية الأهمية ,في�ؤكد �أنه عا�ش حياة
طويلة حافلة ,وكان يحمل بقلبه الكثري من املخاوف ،لكنها مل حتدث
�أب��دا!! ,وينبهنا �إىل �أن معظم خماوفنا ال ت�أتي ,وب�أننا منوت دون �أن
نعي�شها!
�إن النف�س التي بداخلنا دائ ًما ما تنذرنا بالويل! والكثري منا
يتحركون ويف �أذهانهم دائ ًما ال�سيناريو الأ�سو�أ للأحداث ،مما ي�ؤثر على
قراراتهم احلياتية ,ويقعدهم عن اتخاذ �إجراءات هامة وم�صريية.
أخربك بقاعدة مهمة من قواعد احلياة ،وهي �أن :النجاح
ودعني � ِ
انتزاعا!
ال يوهب ..بل ينتزع
ً
و�أن� ِ�ك بب�ساطة خمرية بني �أن تكوين �إن�سانة عادية ،ورمب��ا فوق
العادي بقليل وتتمتعي بالأمان ,و�إما �أن تكوين �إن�سانة عظيمة وتواجهي
بع�ض املخاطر والعقبات.

�أتقني معادالت الربح امل�شرتك
هل على املرء �أن يعمل مببد�أ (�أنا وليذهب اجلميع �إىل اجلحيم)؛
نظ ًرا لأن فوز الآخرين يعد هزمية له؟
احلقيقة �أن معادالت الفوز واخل�سارة يف احلياة تتوقف كث ًريا على
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املبادئ التي يتبناها املرء منا ,فهناك من الب�شر من ال يرى �سوى نف�سه
وال يعنيه من �أمر النا�س �شيء ,كما �أن هناك من يهتم ب�ش�أن الآخرين
حتى لو على ح�ساب نف�سه ,وهناك من ال يتحرك �إال بعدما يت�أكد من �أنه
�سيفوز ب�شكل حمرتم يحقق الراحة للآخرين.
�أ�ستاذ الإدارة ال�شهري �ستيفن كويف كتابه الرائع واملعنون بـ(العادات
ال�سبع للأ�شخا�ص الأكرث فاعلية).
�أكد �أن هناك �ستة احتماالت ملعادالت احلياة:
�أنا �أربح� /أنت تخ�سر� :أ�صحاب هذا املنهج ي�ؤمنون �أن احلياة لعبة
جمموعها �صفر ,وال يتحقق النجاح بال�شكل املر�ضي �إال بخ�سارة الطرف
الآخر ,و�أ�صحاب هذا املبد�أ �أ�شخا�ص ال تنق�صهم ال�شرا�سة� ،شرهون
للفوز دون النظر لأطراف اللعبة.
�أنا �أخ�سر� /أنت تربح :لعلك تتعجب من �أن يكون هناك �شخ�ص
يعمل على خ�سارته مقابل ربح الآخرين ,ولكن للأ�سف ف�إن هذا كث ًريا ما
يحدث يف حاالت عدة ,منها الإحباط ال�شديد وعدم الرغبة يف الفوز,
�أو الرتف الزائد وعدم توافر احلما�سة ,وهذا املبد أ� يفتقر للإيجابية,
ومعتنقوه دائ ًما ما يت�صفون بال�سلبية وقلة احليلة.
�أنا �أخ�سر� /أنت تخ�سر :ه�ؤالء هم الذين يتبنون قاعدة �شم�شون
(علي وعلى �أعدائي) ,معتنقو هذا املبد�أ تركيزهم دائ ًما م�صوب نحو
ّ
املناف�س ,همهم الأول �أن يردوه خا�س ًرا ,ومعتنقو هذا املبد�أ اتكاليون
يخففون وج��ع الف�شل بالنظر �إىل ف�شل الآخ��ري��ن ل��ذا فهم �أ�شخا�ص
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�سلبيون ,بنيت مداركهم على �أ�س�س ه�شة.
�أنا �أربح� /أنت لك اهلل :ما يهم الذي يتبنى هذا املبد�أ �أن يربح دون
النظر �إىل مناف�سه ,نعم قد ال يتعمد �إف�شاله ،لكنه يف املقابل ال يحاول
�أن ي�شاركه النجاح.
ال �أخ�سر /ال تخ�سر :مبعنى �أن تتم الت�سوية ال�سليمة بني الطرفني
دون خ�سائر ,وليذهب كل منا يف طريقه.
متاما كنظرهم
�أ�صحاب هذا املبد�أ ينظرون �إىل م�صلحة الآخر ً
�إىل م�صلحتهم ,ي�ؤمنون ب�أن مك�سب طرف دون النظر للآخر ,يعد �أنانية
وخط�أ.
هذه هي املعادالت ال�ست التي نعمل وفقها ,ونلتزم ب�أحدها يف
احلياة ,وبالطبع اخليار الأخري (�أنا �أك�سب� /أنت تك�سب) هو ما قد توافق
على فاعليته وقوته ,ملا يوفره جلميع الأطراف من مكا�سب م�شرتكة.
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ببطء كي تكوين الأ�سرع!
رمبا يبدو كالمنا هذا غري ًبا على العقلية النمطية ,لكن احلقيقة
تقول �إننا كلما كنا �أهد�أ ,كنا �أ�سرع!
أعطيت لنف�سك وقتًا �أكرث يف
�أو لنقلها بلغة �أهل الإدارة (كلما � ِ
حاجتك للعمل املحموم ,وال�ضغوط امل�ستمرة وفوق
التفكري الهادئ ,ق ّلت
ِ
أجنزت ب�شكل �أ�سرع).
هذا � ِ
�إننا كث ًريا ما نقوم بالعمل ب�شكل �سريع ,ونظن �أننا حينها �أكرث
�سيطرة على الوقت ,بيد �أننا كث ًريا ما نق�ضي وقتًا لي�س بالقليل يف
ت�صحيح �أخطاء �أفرزتها ال�سرعة والعجلة.
الر�سام ال�صيني "�شو يوجن" � -أحد �أ�شهر ر�سامي القرن ال�سابع
ع�شر  -يحكي ق�صة �أثرت كث ًريا يف تغيري �سلوكه جتاه الوقت وحقيقة
�إدراكه وذلك �أنه قرر ذات يوم زيارة مدينة تقع يف اجلانب الآخر من
النهر فركب ال�سفينة و�س�أل ربانها عن �إمكانية دخوله املدينة قبل �أن تغلق
�أبوابها حيثُ الليل يقرتب ومنت�صف الليل – موعد �إغالق الأبواب– قد
يداهمه.
فنظر الربان �إىل كومة الأوراق والكتب املربوطة ب�شكل مرتاخ,
وقال له :نعم �ست�صل قبل منت�صف الليل� ,إذا مل مت�ش ب�سرعة مفرطة!
وعندما و�صلت ال�سفينة �إىل ال�شاطئ ,كان الليل قد زحف على
املكان ,فخ�شي "�شو ينج" �أن تغلق املدينة �أبوابها ,ومن �سقوطه فري�سة
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لقطاع الطريق واملحتالني ,فراح مي�شي ب�سرعة �أقرب للرك�ض وفج�أة
انقطع اخليط ال��ذي يحيط ب��الأوراق والكتب ,فتبعرثت على الأر���ض,
م�سرعا ,لكنه يف النهاية ت�أخر ,وعندما و�صل �إىل �أبواب
ف�أخذ يجمعها
ً
املدينة كانت قد �أغلقت منذ زمن.
ومن يومها علم "�شو يوجن" �أن اال�ستعجال لي�س دائ ًما يف �صالح
الوقت ,و�أن العجلة �أحد �أهم الأ�شياء التي تخلق م�شاكل وكبوات.
�إن الواحد منا يظن �أن معرفة قيمة الوقت وحماولة ا�ستغالله
�صحيحا ,و�إمنا ا�ستغالل الوقت
تت�أتى بت�سرع �إيقاع احلياة ,وهذا لي�س
ً
ي�أتي من التخطيط الأمثل لال�ستفادة منه.
علماء و�أ�ساتذة الإدارة يخربوننا �أن كل �ساعة من التفكري توفر
لنا ما ال يقل عن ثالث �ساعات من العمل ,وامل�ضحك �أن معظمنا  -عن
جهل  -يظن كي ال ي�ضيع وقتًا �أن عليه البدء يف تنفيذ الأم��ر مبجرد
التفكري فيه ,دون احلاجة �إىل التخطيط؛ فالتخطيط يف ر�أيه ال يعني
�سوى �إهدار املزيد من الوقت.

ا�ستمتعي مبا متلكني
منهجا
يقول الأ�ستاذ /كرمي ال�شاذيل" :عادة قدمية �ألفتها �صارت ً
اعتنقته يف احلياة ،وهو �أال �أنظر �إىل �شيء لي�س يل ,وال �أ�شتهي ما ال
ميكنني امتالكه.
دائ ًما �أعي�ش يف الثوب ال��ذي يالئمني ,وال �أ�ستمتع بطفرة قد
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حتملني معها عال ًيا لفرتة ,ثم تردين �إىل �أ�صل طبيعتي.
قر�ضا لي�شرتي �سيارة ,حمملاً
كنت �أ�ستاء من �صديق يل ي�أخذ ً
نف�سه و�أ�سرته ما ال يطيق ,ف�أزجره قائلاً  :ع�ش يف م�ستواك ,وا�ستمتع مبا
متلك فعلاً� ,إنك ال تقدر على �شراء �سيارة كهذه يف العادة قبل خم�س
�سنوات ,فلم تعجل بالعي�ش يف م�ستوى مل ي�أت �أوانه.
ثم �أنظر حويل ف�أجد �أن معظم الب�شر يف زمننا هذا ي�سبقون
�إمكاناتهم بخطوة ورمبا بخطوات..
القرو�ض ب�أنواعها ,وبطاقات الفيزا ,والأق�ساط طويلة الأجل
نوعا من ال�ترف غري املنطقي ,حيثُ
جعلت اجلميع مدينني ,وخلقت ً
ا�شرت الآن و�سدد فيما بعد !...
يوما يف �سرية �أحد احلكماء �أم ًرا ين�ضح بالفطنة وبعد
ولقد قر�أت ً
يوما مهللاً وهو يقول :ب�شرى يا �أبي لقد
النظر ,وذلك �أن ولده جاءه ً
وجدت مت ًرا يف ال�سوق الكيلو يباع بدينار واحد ,ف�أحلحت على البائع �أن
يحجز يل جوالاً كاملاً ,حتى �آتيه بالثمن ,فابت�سم احلكيم بهدوء وقال:
هاك ديناران ,اذهب فا�شرت لنا بهما!
ف�أطاع الولد املنده�ش كالم �أبيه دون اعرتا�ض ,حتى �إذا ما مرت
فرتة �إذ ناداه ثانية وقال له :كم بلغ �سعر التمر اليوم؟
ف�أجابه الولد :خم�سة دنانري يا �أبي للكيلو.
فقال له الأب :اذهب فا�شرت لنا جوالاً ,ثم �أعطاه النقود!
فتعجب الولد و�س�أل �أباه قائلاً  :ما �أعجبك يا �أبي� ,أت�أبى ال�شراء
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وقت �أن كان بدينار واحد ,وت�شرتي عندما �أ�صبح ثمنه خم�سة دنانري!!
فقال الأب :يا بني عندما كان بدينار واحد ,مل يكن معي وقتها
�سوى دينارين� ,أما الآن ف�أنا �أملك الكثري.
�إن من �أعظم الإ�سرتاتيجيات التي ينتجها العقالء ,هي �إ�سرتاتيجية
(اال�ستغناء) ,ف�إذا ما ا�شتهيت ما ال ت�ستطيع امتالكه ف�أخرجه من قلبك
وتفكريك ,وبهذا فقط تتغلب على �شهوة امتالكه و�سحر ت�أثريه عليك,
بينما تطلعك امل�ستمر ملا ال ت�ستطيع اال�ستحواذ عليه يجعلك قل ًقا دائ ًما,
وي�أخذ من تركيزك ال�شيء الكثري ,والأ�سو�أ من ذلك �أنه قد يجعلك غري
مدرك جلمال وروعة ما متلكه فعل".

بابك مرات عديدة يف امل�ستقبل:
الفر�ص �ستقرع ِ
�ستجدك يف البيت؟
فكم مرة
ِ
عقلك
�إن �أف�ضل ا�ستثمار
ميكنك القيام به هو حت�سني ق��درة ِ
ِ
لك ,حتى جتعلي من
على الإبداع.
وعليك �أن ت�ستغلي الفر�ص التي تتاح ِ
ِ
ولعلك ت�س�ألني�" :أين هي تلك
لك للك�سب املايلِ .
الإبداع �أف�ضل م�صدر ِ
الفر�ص كلها"؟ واجلواب هو :يف كل مكان ,مبا يف ذلك �أقرب الأمكنة
منك؛ ف�أحد �أكرب الأوهام التي تزيد من عقدة الفكر ,وتبقي العديد من
ِ
النا�س فقراء ,هو �أن كل الفر�ص اجليدة لك�سب مبالغ كبرية قد ا�ستغلت
وانتهى الأمر ..فكل ما يف احلياة ,كل �شيء ترينه �أو تلم�سينه ,كان فكرة
خفية قبل �أن يقرر �أحدهم �أن يج�سدها.
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الفر�ص تدخل حياة الب�شر وتخرج منها من دون �أن ي�ستغلها �أو
حتى يراها ويالحظها �أحد .احلياة مليئة بالفر�ص الرائعة ,لكن النا�س
عمدا �أو �سه ًوا .ويف هذا الإطار ال يتنبه املبدع لأمور ال يراها
يتجاهلونها ً
�أحد فح�سب ،بل � ً
أي�ضا �إىل ما ي�ستطيع �أي �أحد �أن يراه عندما يكون
متنب ًها� .أ�ضف �أن املبدع ي�ستغل الفر�ص التي يراها غريه ويهملها بداعي
اخلوف �أو نق�ص احلوافز.
من املحزن �أن يف�شل معظم النا�س يف مالحظة الفر�ص الكبرية
حتى عندما ي�شار �إليها بو�ضوح ..النا�س منهمكون اليوم يف م�شاهدة
الربامج التلفزيونية �أو بالت�سوق �أو باحلفالت ،ومع كل هذه الأمور التي
ت�ستقطب االنتباه ,يجد ال�سواد الأعظم من النا�س �أنه من الأ�سهل �أن
يتذمروا من غياب الفر�ص املتوافرة اليوم لل�شخ�ص العادي ..وهذا
�أ�سهل بالطبع من التنبه للفر�ص املتاحة.

املال ال يتكلم  ..بل يهم�س
امل��ال .امل��ال .امل��ال! قلة هم النا�س الذين ال ي�سعون �إىل امتالك
الأم��وال الطائلة ...حتى يكاد يبدو لك �أن ما من �شيء �أكرث قيمة من
املال يف هذا العامل.
�صحيح �أن امل��ال مي�س كل جانب من جوانب حياتنا بدرجات
متفاوتة؛ فكمية املال التي منلكها ميكن �أن ت�ؤثر يف نوعية عالقاتنا,
و�صداقاتنا وقيمة م�سكننا ,ون�شاطاتنا الرتفيهية و�صحتنا.
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وما علينا �سوى �أن ن�ستخدم خميلتنا لنفكر بطرق ال تعد وال حت�صى
ن�ستطيع عن طريقها ا�ستخدام املال لزيادة درجة الرفاهية التي نعي�ش
فيها ولنزيد من ا�ستمتاعنا باحلياة.
غري �أن املال ,على الرغم من كل م�ساهماته الرائعة يف حياتنا,
ي�ستطيع �أن يخيب �آمالنا �إىل حد بعيد .هذا اال�ستنتاج يتنافر مبا�شرة
مع �أح��د �أه��م املبادئ املحورية التي توجه �سلوك الب�شر  -وهو املبد�أ
القائل �إننا كلما جمعنا م�الاً �أك�ثر زادت �سعادتنا .واملحزن يف الأمر
�أن الأ�شخا�ص الذي يفرطون يف التخطيط لتح�سني �أو�ضاعهم املادية,
يعر�ضون �أنف�سهم لال�ستغالل واملذلة واالنحراف؛ �سع ًيا وراء املال.
ومن البديهي � ً
أي�ضا �أن ت�ؤدي بهم توقعاتهم غري الواقعية حول ما
ميكن �أن يوفره لهم املال� ,إىل الإح�سا�س مب�شاعر �سلبية مثل احل�سد
واحلرمان والرف�ض وخيبة الأمل .ويف بع�ض احلاالت الق�صوى ميكن �أن
يودي ال�سعي وراء املال بحياة �أ�شخا�ص كرث؛ فه�ؤالء النا�س ين�سون معنى
اال�سرتخاء وال�ضحك واال�ستمتاع باحلياة – حتى ولو تو�صلوا �إىل جمع
الرثوات.

احلياة �أجمل من �أن تقت�صر على
متعة امتالك كل �شيء
كدنا �أن نحقق ال�سعادة ..لكننا �أردنا كل �شيء.
ه�ؤالء لن ي�شعروا � ًأبدا بال�سعادة املطلقة لأنهم يريدون احل�صول
على كل �شيء م ًعا ـ ال�شهرة ،الرثوة ،املنزل الفخم ،ال�شاليه على �شاطئ
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البحر� ،سيارتني �أو ثالث ،زوجة (�أو زوج) الفتة ،ثالثة �أطفال متتالني،
مربية للأوالد� ،أ�صدقاء رائعني ،ال�سفر �إىل بلدان غربية يف العطالت.
ت�سللت عقلية "�ضرورة امتالك كل �شيء" �إىل كل املجتمعات ،حتى
ال�شرقية منها .وهذه العقلية لها �سلطان كبري .فقد ا�ستطاعت �شركات
الإعالن �أن تقنع ال�سواد الأعظم من النا�س �أنهم لي�س فقط ي�ستطيعون
التطلع �إىل امتالك كل و�سائل الرفاهية ،بل �إنهم ي�ستحقونها � ً
أي�ضا.
حدا ي�ستحيل معه تلبيتها� ،إال
ويف احلقيقة ،تبلغ تطلعات بع�ض النا�س ً
مبعجزة من اهلل .ولكن ...رغم �أن الطبقتني الو�سطى والرثية مل متتلكا
يف �أي جيل �سابق من الأجيال ما متلكانه يف ع�صرنا هذا ،ت�شري الأبحاث
�إىل �أن �شعورهما بالر�ضا يرتاجع �أكرث ف�أكرث .وما من �شيء يربر هذا
الرتاجع �إال عقلية "�ضرورة امتالك كل �شيء".
مزيدا من الر�ضا �أو
وه��ذه العقلية لن جتلب لأح��د يف النهاية ً
ال�سعادة.

ماذا ينفع الإن�سان �إن كان ناجحًا يف عمله
اً
وفا�شل يف عائلته؟
تفر�ض علينا احلياة الع�صرية حقائق كثرية ،منها �أن الكل لديه
جدا .علينا
�أعمال كثرية يريد �إجنازها ،لكن الوقت املتوافر لها حمدود ً
اتخاذ قرارات تتعلق بتوظيف الوقت ،لي�س فقط يف ما يتعلق ب�ساعات
العمل ،ولكن � ً
أي�ضا يف الوقت الذي تخ�ص�صه للن�شاطات الرتفيهية.
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فب�صرف النظر عن مدخولنا وما منلكه من ر�صيد يف البنك ،ن�ستطيع
جميعنا �أن نعي�ش يف بحبوحة �إن ا�ستطعنا حتقيق التوازن ما بني �ساعات
العمل و�ساعات الرتفيه .والتوازن الأف�ضل ما بني العمل واحلياة هو �أن
تعملي (� )40ساعة يف الأ�سبوع �أو �أقل من ذلك وال ت�شعري �أن الوقت
ينق�صك لتعي�شي حياتك اخلا�صة.
كنت فا�شلة يف
وقد ات�ضح �أن النجاح يف العمل ال �أهمية له �إن ِ
جناحا باه ًرا يف عملك وتف�شلي يف
عائلتك .فمن املمكن �أن حتققي
ِ
ً
بك البتة �أن ت�ضحي بال�سعادة
احلياة االجتماعية ف�شلاً ذري ًعا .ال يجدر ِ
كنت �ستنفقني هذا املال
احلا�ضرة لقاء حفنة من امل��ال ،بخا�صة �إن ِ
حياتك ب�شيء .لن
بتهور على �أغرا�ض ال قيمة لها وال حت�سنني نوعية
ِ
ذهابك �إىل العمل هو
حلياتك اليومية �أي معنى �إن كان الهدف من
يعود
ِ
ِ
دفع ثمن الأغرا�ض التي متلكينها وال متلكني الوقت ال�ستخدامها.
لديك لتعي�شي
ما الفائدة من �أن تكوين مرتاحة ماد ًيا �إمنا ال وقت ِ
حياتك ،بل بالكاد تعي�شني؟
ِ

إياك �أن ت�ست�سلمي
� ِ
قواك قد خارت ,و�أنه
إليك �أن ِ
بك حلظات �ضعف؛ فيخيل � ِ
قد متر ِ
فيك قدرة على املجاهدة وال�صرب وموا�صلة العمل؛ فال ت�ست�سلمي
مل تعد ِ
لهذا اخلاطر؛ ف�إن للنفو�س �إقبالاً و�إدبا ًرا؛ فلعل ذلك الإدبار يعقبه �إقبال.
وقد ت�شعرين �أحيا ًنا ب�إحباط ,و�ضعف يف الثقة ,و�شعور بالنق�ص,
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و أ�ن� ِ�ك ال ت�صلحني ل�شيء من الأعمال؛ فال ت�ست�سلمي لهذا ال�شعور..
جهدك ب�إخال�ص ,وتذكري
بذلت
تذكري �أن الإخفاق لي�س عا ًرا �إذا ما ِ
ِ
�أن املرء ال يعد خمف ًقا حتى يقبل الهزمية ,ويتخلى عن املحاولة.
فحاويل مرة بعد مرة ,و�أعيدي الكرة بعد الكرة ,و�ست�صلني �إىل
مبتغاك  -ب�إذن اهلل .-
ِ
أنك ن�سيج
وق��د
يعرتيك �شعور بالزهو وا إلع�ج��اب ,فت�شعرين ب� ِ
ِ
نا�صح �أو م�شري!
ِ
وحدك؛ فال حتتاجني �إىل ٍ
بك ذلك اخلاطر فال ت�ست�سلمي له ,وال تركني �إىل ما
ف��إذا مر ِ
أوتيت من ذكاء وعلم.
� ِ
قبلك ُ
فطرد من
قاتلك ,وقد اغرت �إبلي�س من ِ
إياك والغرور؛ ف�إنه ِ
� ِ
فيك من نق�ص و�ضعف ,و�أيقني �أن التوفيق من
رحمة اهلل  ..تذكري ما ِ
اهلل وحده.
إليك �أنها
عليك الهموم ,وتتواىل عليك الغموم ,فيخ ّيل � ِ
وقد تهجم ِ
أيامك املقبلة �أيام �سوداء ال نور
�ستالزمك طوال
عمرك ,وتظنني �أن � ِ
ِ
ِ
فيها؛ فال ت�ست�سلمي لهذا اخلاطر ,وال حت�سبني ال�شر ال خري بعده� ,أو �أنه
بك ال يزول؛ ف�إن مع الع�سر ي�س ًرا� ,إن مع الع�سر ي�س ًرا.
ال�صق ِ
وقد تتحرين ال�صواب ,وحتر�صني كل احلر�ص على �أال تخطئي يف
حق �أحد ,ثم ال تلبثني �أن تقعي يف الهفوة تلو الهفوة ,فال تظنني �أن ذلك
يبعدك عن الكمال وال�سعي �إليه.
ِ
وقد تقعني يف الذنب �إثر الذنب ,فيلقي ال�شيطان يف روع� ِ�ك �أن
268

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

كتبت عليهم ال�شقاوة؛ فال ت�ست�سلمي لهذا
أنك ممن ِ
منك بعيد ,و� ِ
اخلري ِ
اخلاطر ال�شيطاين ,وتذكري �أن كل ابن �آدم خطاء ,وخري اخلطاءين
ال �ت��واب��ون ,ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
عنك غياهب
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱪ (الأعراف ,)٢٠١ :وبذلك تنق�شع ِ
الي�أ�س.

حياتك
ط ّبقي تلك القيم يف
ِ
ميكنك تطبيق كل قيمة من القيم ال�سبع التي اخرت ِتها
فكري كيف
ِ
ميكنك القيام بها
حياتك ,و�ضعي قائمة بالأن�شطة اخلا�صة التي
يف
ِ
ِ
حياتك.
أنك تطبقني تلك القيم يف
ِ
لتت�أكدي من � ِ
قمت
فعلى �سبيل املثال� :إذا كان الإح�سان �إحدى تلك القيم التي ِ
ومالك ،ك�أن ت�ساعدين
وقتك
باختيارها,
ِ
فعليك �أن تكوين �سخية يف ِ
ِ
الآخرين الذين يواجهون ظرو ًفا �صعبة بكل ما متلكني� ,أو على الأقل
حاجتك .وح��اويل � ًَ
أي�ضا �أن تظني
تربعي لهم ببع�ض ما يزيد عن
ِ
بالآخرين خ ًريا ,حتى و�إن كانوا جفاة غالظ القلوب �أو مثريين للإزعاج.
فعليك �أن تت�أكدي
و�إن كانت الأمانة هي �أهم القيم التي اخرت ِتهاِ ,
ائتمنتك زميلة يف العمل على �سرها
أنك �ستفعلني ما تقولينه :ف�إذا
ِ
من � ِ
أنك لن تف�شي ال�سر ,فال تف�شيه �إىل بقية �أفراد العمل .و�إذا
وثو ًقا منها ب� ِ
نف�سك �شخ�صية �أمينة فعندما جتدين حافظة نقود ملقاة
كنت تعدين
ِ
ِ
وعليك
فعليك ت�سليمها �إىل ق�سم البولي�س,
ِ
على �أحد �أر�صفة ال�شوارعِ ,
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جيبك معتقدة �أن "من يجد �شي ًئا فهو ملكه"!
�أال ت�أخذي تلك النقود يف ِ
وعندما تطبقني تلك القيم �سوف تتجنبني ال�ضغوط وامل�شاحنات
النا�شئة من ا�ضطرابات ال�ضمري وال�سلوكيات املريبة ,وبذلك �سوف
لنف�سك ولكل من
ت�ستخدمني ذكاءك الروحي يف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة
ِ
حولك ,وبذلك �سيعم اخلري على اجلميع!
ِ

اجعلي من العامل مكانًا �أف�ضل
إح�سا�سا بامل�سئولية ،اعقدي
مهما يكن
ِ
ت�صورك ،ال بد �أن يت�ضمن � ً
طريقك يف احلياة مفع ًما ب��الأح��داث وا ألف�ع��ال
العزم على �أن يكون
ِ
الكبرية منها وال�صغرية ،والتي جتعل العامل مكا ًنا �أف�ضل خالل رحلة
أفعالك عظيمة تغريين بها العامل (مثل
حياتك .فلي�س �ضرور ًيا �أن تكون � ِ
ِ
الق�ضاء على املجاعات �أو ق�ضاء ديون العامل يف مرة واحدة) ،فالأفعال
ال�صغرية � ً
أي�ضا مهمة ،وكلها ت�صب يف �صالح الب�شر .ومن تلك الأفعال
�أن ترتكي الكر�سي الذي جتل�سني عليه يف القطار �أو احلافلة ل�شخ�ص
أقمت فيها
�ضعيف ال يقدر على الوقوف ،ومنها �أن ترتكي ال�شقة التي � ِ
فكرت يف �شراء بع�ض
فرتة من الإج��ازات نظيفة ومرتبة ،وال ب�أ�س �إن ِ
وميكنك �أن
الأزهار لرتكها يف تلك ال�شقة لكي ي�ستمتع بها من يخلفك.
ِ
مبقدورك� ،أو
حديقتك �إذا كان هذا
تغر�سي �شجرة �أو بع�ض الزهور يف
ِ
ِ
أفعالك هذه
أنك لن جتني ح�صيلة � ِ
تهبي �شجرة للحديقة العامة� ،صحيح � ِ
يف التو ،ولكن �أحفادك �سيجنونه وينعمون بها.
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اجعلي الآخرين م�صدر �إلهام لك
كلما �سنحت ل� ِ�ك الفر�صة ،اقرئي وتناق�شي مع الآخ��ري��ن عن
وخ�صو�صا ه�ؤالء القادة الروحيني.
ال�شخ�صيات العظيمة يف التاريخ،
ً
ت�ع� ّريف على ت�صوراتهم وكيف ج��اه��دوا لتحقيقها .وتعلمي ق��در ما
ت�ستطيعني ،ثم حاويل تطبيقه بعد ذلك.

ّ
قدري الأ�شياء ال�صغرية  ..و�أعلني ذلك!
أنك تقدرين كل الأ�شياء على مدار اليوم ..قدري الذين
ت�أكدي من � ِ
معك وحتى الذين مترين عليهم ب�شكل عابر .ف�سوف
يعملون ويعي�شون ِ
ترين كم �ست�ؤثر عبارة �شكر �أو جماملة يف �أي �شخ�ص وجتعل يومه
�سعيدا .وتذكري �أن كل الب�شر يف حاجة �إىل التعاطف والتقدير .فقومي
ً
وي�ساعدونك ـ بد ًءا من بائعي
يخدمونك
بتقدير ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين
ِ
ِ
ال�صحف ،وناديل املطاعم ،وجامعي القمامة ،ومن يكن�سون ال�شوارع،
وخ�صو�صا من
والأ�شخا�ص الذين ينظفون املكاتب ،و�سائقي احلافالت،
ً
يقومون بالأعمال الكريهة والتي من دونها تكون احلياة غري مريحة.
وزميالتك ،و� ً
ملديرتك ورئي�ساتك،
أي�ضا
ل�صديقاتك
امنحي التقدير
ِ
ِ
ِ
فال�شيء املثري هو �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص الالتي يعتلني ال�سلم الوظيفي،
�أو �أي مقام رفيع ،يتلقني القليل من املدح ،على عك�س ما يعتقده معظم
النا�س؛ وذلك لأن الكل يفرت�ض �أن جميع الأ�شخا�ص الآخرين ميدحونهن
ويجاملونهن.
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ال�ضحك هو قوة دافعة للحياة
ال�ضحك يف احلقيقة �أف�ضل دواء والدليل على ذلك يت�ضح من
مثال الكاتب امل�شهور "نورمان كزن�س" الذي علم �أنه قد �أ�صيب ب�سرطان
مميت ،لكنه رف�ض هذا احلكم املطلق ،و�سعى يف �إيجاد �أف�ضل الأدوية
والعالجات والتي اختار من بينها ال�سالح الفتاك� ،أال وهو "الدعابة".
فقد �أحاط نف�سه بكتب الر�سوم املتحركة والأفالم الكوميدية وكتب
فر�صا
النكات والأ�صدقاء الظرفاء؛ وبذلك مل يجد مر�ض ال�سرطان ً
للتنف�س �أمام القذف املتوايل وال�ضربات العنيفة التي كان يالقيها من
ال�ضحك النابع من داخله .وغادر امل�ست�شفى وهو يف حالة �صحية جيدة
و�أكرث �سعادة.

ال�ضحك يهزم الأمل
تعلن امل�ست�شفيات ب�شكل منتظم �أن كمية ال�شكوى من الأمل تقل
عند املر�ضى الذين يتم ت�سليتهم و�إمتاعهم من قبل الأ�شخا�ص الذين
يثريون �ضحكهم .و�أو�ضحت الدرا�سات الف�سيولوجية � ً
أي�ضا �أن ال�ضحك
يزيد من �إفراز الهرمونات التي متنع ال�شعور بالأمل ،كما �أنه يف الوقت
نف�سه يزيد من قوة اجلهاز املناعي للج�سم.

272

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

لك احلياة
ابت�سمي و�ستبت�سم ِ
ج ّربي تدربي على التقاط �أنظار من تعرفيهن خالل مرورهن
�ستبادلك
بك وابت�سمي يف وجوههن ،و�ستجدين �أن �أكرث الوجوه جدية
ِ
ِ
االبت�سام.

اجعلي حياتك �أكرث �سهولة!
يتطلب العبو�س جمهو ًدا ع�ضل ًيا �أكرث بكثري من االبت�سامة!
فالعبو�س الطبيعي يتطلب جمهو ًدا من الع�ضالت �أكرث مما تتطلبه
ابت�سامة عري�ضة طبيعية؛ لذا اختاري الطريق الأ�سهل وابت�سم!

�أي قناع تريدين �أن ترتدي؟
جربي العبو�س يف وج��ه طفل �صغري ،ث��م ح��اويل �أن تبت�سمي،
وجهك .فرد فعل
و�سرتين رد فعل هذا الطفل ال�صغري يعك�س تعبري
ِ
هذا الطفل ال�صغري لي�س مقت�ص ًرا على الأطفال؛ لأنه �إحدى ال�سمات
الطبيعية للب�شر.
لذا؛ اتخذي قرا ًرا واع ًيا حتددين به �أي وجه تريدين �أن تديريه
�إىل العامل ،وما النتائج التي ت�أملني �أن جتنيها من هذا القناع (الوجه)؟
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�أ�شكال اللقاء والتحية
لك
تعد املقابلة الأوىل ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص ذات أ�ه�م�ي��ة ق�صوى ِ
لك مع �أي �شخ�ص �آخر،
وللآخرين؛ فالعقل ال ين�سى تلك املقابلة الأوىل ِ
ويتذكر كل ما جرى بها تلقائ ًيا �أكرث من املقابالت التي تليها.
أنك قمت
لذا؛ عندما تلقني التحية وترحبني بالآخرين ت�أكدي من � ِ
انطباعا
تركت
أنك ِ
ب�إلقاء التحية ب�أ�سلوب �إيجابي حمبب ،وت�أكدي من � ِ
ً
طقو�سا
جيدا يف عقولهم وذاكرتهم .واجعلي من تلك التحية الإيجابية
ً
ً
ذكائك الروحي.
�سلوكك الذي ينبع من
دائمة متيز
ِ
ِ
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قائدا هُ � ِ�زم وجي�شه يف إ�ح��دى املعارك ،ف�سيطر عليه
يحكى �أنّ ً
الإح �ب��اط ،و�شعر بالي�أ�س يقتله ،بعد �أن ظ��نّ �أنّ الفوز من حت�صيل
احلا�صل ،فذهب عنه الأمل ،فرتك املع�سكر وذهب �إىل مكان بعيد يف
ال�صحراء ،وجل�س �إىل جوار �صخرة كبرية.
وبينما هو على تلك احل��ال ،ر�أى منلة �صغرية جت� ّر ح ّبة قمح،
وحتاول �أن ت�صعد بها �إىل منزلها يف �أعلى ال�صخرة ،و ملّا �سارت باحل ّبة
�سقطت منها يف ن�صف امل�سافة ،فعادت �إىل حملها م ّرة �أخرى ،ويف ك ّل
م� ّرة كانت تقع احل ّبة فتعود النملة لتلتقطها وحت��اول �أن ت�صعد بها،
وهكذا بال ملل وال كلل.
ف��أخ��ذ القائد املحبط ي��راق��ب النملة باهتمام �شديد ،ويتابع
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حماوالتها املتك ّررة يف حمل احل ّبة م ّرات وك� ّرات ،حتّى جنحت �أخ ًريا
فتعجب القائد املهزوم من هذا املنظر
يف ال�صعود باحل ّبة �إىل م�سكنهاّ ،
ال ّدر�سّ ،ثم نه�ض من مكانه املنعزل وقد ملأه الأمل والعزمية بعد �أن
قتلت النملة الي�أ�س يف داخله؛ فجمع رجاله ،و�أعاد �إليهم روح التفا�ؤل
والإقدام ،و�أخذ يج ّهزهم خلو�ض معركة جديدة.
وبالفعل انت�صر القائد على �أعدائه ،وكان �سالحه الأ ّول هو الأمل
وعدم اال�ست�سالم للي�أ�س ،الذي ا�ستم ّده وتع ّلمه من تلك النملة ال�صغرية
العاملة.

تغلبي على العقبات يف البيع وال�شراء
يف بع�ض الأحيان يعرب العمالء عن قلقهم ب�ش�أن �أمر هو بالفعل
مربر لعدم �شراء املنتج الذي تبيعينه ،ومثال ذلك:
�شك ًرا على ما �أ�ضعته من وقت .ولكن مبقدوري احل�صول على هذه
ال�سلعة ب�سعر يقل عن �سعر �شركتك بن�سبة ( )%15وذلك من �شركة
مناف�سة لك.
مناف�سك
ال ميكننا االنتظار ثالثة �أ�شهر حتى موعد الت�سليم� ..إن
ِ
�سي�سلمني املنتج خالل ع�شرة �أيام.
ملنتجك �سوف يتطلب ا�ستثما ًرا �إ�ضاف ًيا للتدريب ،وقد
�شرا�ؤنا
ِ
قررنا الإبقاء على النظام القدمي.
وحل�سن احلظ ،هذا القلق الذي يعرب عنه العميل عادة ما يكون
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ا�ستطعت �إر��ض��اء العميل
منتجك ،ف ��إذا
امل�برر الوحيد لعدم �شرائه
ِ
ِ
�زت
أردت عملية ال�شراء وف� ِ
�أو الق�ضاء على �سبب قلقه ،تكونني قد � ِ
بال�صفقة ..الحظي الفرق (الق�ضاء على) تعني �إزال��ة �شيء �سلبي،
�أما (�إر�ضاء) فتعني تقدمي �أ�سباب تدفع العميل للتغا�ضي عن اجلانب
منتجك.
ال�سلبي الذي ر�آه يف
ِ
وعندما جتيبني على م�برر العميل ال��ذي دفعه لعدم ال�شراء،
ا�ستعيني باخلطوات ال�ست لإدارة ال�شركة:
اخلطوة  :1اطرحي �أ�سئلة تهدف الكت�شاف �سبب حمدد للقلق.
اخلطوة  :2ت�أكدي من �أن �سبب القلق هو العقبة التي تقف يف طريق
منتجك فا�س�أليه:
البيع .ف�إذا مل يكن العميل قد �صرح ب�أنه لن ي�شرتي
ِ
هل هذا ميثل م�شكلة بالن�سبة لك؟
اخلطوة  :3عندما يو�ضح العميل �سبب عدم �شرائه للمنتج ،فابحثي
عما �إذا كان هذا هو ال�سبب الوحيد الذي يعوق البيع� ،أم �أن هناك الق�ضية
املتفاو�ض ب�ش�أنها يتحد الهدف التفاو�ضي ،وكذا غر�ض كل مرحلة من
مراحل التفاو�ض ،بل والنقاط والأجزاء والعنا�صر التي يتعني تناولها
يف كل مرحلة من املراحل والتكتيكات والأدوات واال�سرتاتيجيات املتعني
ا�ستخدامها يف كل مرحلة من املراحل.
اخلطوة :4الهدف التفاو�ضي :ال تتم �أي عملية تفاو�ض من دون
هدف �أ�سا�سي ت�سعني �إىل حتقيقه �أو الو�صول �إليه وتو�ضع من �أجله
اخلطط وال�سيا�سات .فبنا ًء على الهدف التفاو�ضي يتم قيا�س مدى تقدم
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اجلهود التفاو�ضية يف جل�سات التفاو�ض وتعمل احل�سابات الدقيقة،
وجتري التحليالت العميقة لكل خطوة.
ويتم تق�سيم الهدف التفاو�ضي العام �أو النهائي على �أه��داف
كل مرحلة ،وف ًقا ملدى �أهمية كل منها ومدى ات�صالها بتحقيق الهدف
الإجمايل �أو العام �أو النهائي.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن الهدف التفاو�ضي ،يدور يف الغالب حول
حتقيق �أي من التايل:
 القيام بعمل حمدد يتفق عليه الأطراف. االمتناع عن القيام بعمل معني يتفق على عدم القيام به بني�أطراف التفاو�ض.
 -حتقيق مزيج من الهدفني ال�سابقني م ًعا.

مهارات البيع
�إن املهارات التي يتمتع بها البائع وقدرته على ا�ستثمارها يف تقدمي
عرو�ضه هي املدخل الذي ميكن من خالله �إمتام ال�صفقة.
ا�ستعرا�ض ( )4مهارات بيع �أ�سا�سية� ،إذا ا�ستطاع البائع �أن
يكت�سبها وينميها كانت له ال�سالح ال��ذي ميكن به ا�ستمالة عمالئه
امل�ستهدفني لعقد ال�صفقة ،واملهارات الأربع هي:
 القدرة على تغيري مواقف العمالء. التعرف على م�ؤ�شرات ال�شراء.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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 التعامل مع اعرتا�ضات العمالء. القدرة على �إمتام ال�صفقة.( )1القدرة على تغيري مواقف العمالء :غال ًبا ما يواجه البائع من
قبل العميل امل�ستهدف بالرف�ض �أو ال�شك والرتدد؛ لعدم ال�شعور بالثقة
التامة عن �صحة ما يتحدث به البائع عن املنتج ال��ذي يكون ب�صدد
عر�ضه وترويجه ،وهذا �شعور طبيعي وتلقائي و�سيبقى كذلك� ،إال �إذا
ا�ستطاع البائع �أن يغري مواقف الرف�ض التي ت�ستقر داخل العميل �إىل
مواقف قبول تقوده �إىل الثقة باملنتج ،ومن ثم ميكن �شرا�ؤه واقتنا�ؤه.
�إن هذه العملية التي ميكن للبائع من خاللها �أن يقوم بتحويل
املواقف ال�سلبية للعمالء امل�ستهدفني �إىل مواقف �إيجابية تنتهي بهم
�إىل ال�شراء .و�إمتام ال�صفقة متثل املهارة الأ�سا�سية الأوىل للبائع التي
ميكنه �أن ي�ؤديها من خالل قدرته على ا�ستهواء العميل؛ وذلك بالتحدث
عن اهتماماته ،و�إ�شعاره ب�أنه يقوم على تلبية احتياجاته وقدرته على
عر�ض وتقدمي املنافع واملزايا يف املنتج الذي يروجه ،والأدلة التي ت�ؤكد
وتدعم ذلك .فمجرد �شعور العميل ب�أن املنتج يلبي احتياجاته �سيبد�أ
تلقائيا بتغيري مواقف ال�شك والرتدد �إىل يقني وثقة  ..ومن ثم اتخاذ
قرار ال�شراء.
( )2مهارة التعرف على م�ؤ�شر ال�شراء :تعك�س هذه املهارة املهمة
حد�س البائع وقدرته على التعرف على ما قد يبدر من العميل من قول
�أو ت�صرف يعطي �إ�شارات تبني رغبته يف �شراء املنتج الذي يعر�ض عليه؛
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فقد تكون م�ؤ�شرات ال�شراء وا�ضحة من خالل حديثه �أو من خالل �أ�سئلته
�أو من خالل اهتمامه وطريقة �إقباله و�إمياءاته.
( )3مهارات التعامل مع اعرتا�ضات العمالء :ت�ستدعي هذه املهارة
من البائع �ضرورة التعامل مع اعرتا�ضات العمالء ،ومعاجلة مواقف
االعرتا�ض التي قد تبدو يف �أثناء العر�ض البيعي ب�إيجابية و�أريحية تامة.
بل يجب على البائعني دائ ًما ت�صحيح نظرتهم على االعرتا�ضات؛ فكث ًريا
ما يكون االعرتا�ض �شكل ًيا ،وما هو �إال �صورة من �صور م�ؤ�شرات ال�شراء
لدى العميل؛ فقد ميكن لهم االنطالق منها ،و�إيجاد فر�ص بيعية يقومون
من خاللها بعقد ال�صفقات.
( )4مهارة �إمتام ال�صفقة :تعد هذه املهارة �صلب وجوهر العملية
البيعية؛ لأنها تعك�س �أهمية الدور املنوط بالبائع يف �إمتام عقد ال�صفقة؛
�إذ ال يعقل �أن يتمتع البائع بكل املهارات ،ويفتقد �إىل هذه املهارة التي من
خاللها يختم العملية البيعية بنجاح ،ويعقد ال�صفقة .فكث ًريا ما يربع
البائعون يف تقدمي عرو�ضهم البيعية� ،إال �أن كث ًريا منهم قد يف�شلون يف
�إبرام ال�صفقة مع العميل .ويف هذه احلال ال يكون الن�شاط الذي قام به
البائع �إال كالذي يدور يف حلقة مفزعة؛ فالعربة لي�ست بالعرو�ض والتفنن
بها بل العربة بالنتائج والأه��داف املتوخاة من ال�صفقات التي يرجى
حتقيقها.
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الإحباط قوة دافعة للنجاح
يواجه املرء يف حياته كث ًريا من امل�شاكل والعقبات التي حتول بينه
وبني حتقيق �أهدافه ،وتختلف درجة و�شدة هذه العقبات حتى قد ت�صل
�شدتها �إىل �أن ي�صيب املرء حالة من الإحباط والي�أ�س جتعله ي�ست�سلم
لهذه املعوقات ،ويعتقد �أنه ال خال�ص منها.
و�إذا �أراد الإن�سان تغيري حاله وتطوير ذاته وال�سعي �إىل الكمال
ف�إنه حت ًما �سيواجه معوقات كبرية وكثرية ،و�أول هذه املعوقات و�أ�شدها
هو نف�سه� ،إذ �إن �أكرب املعوقات هي التي تنبعث من الذات؛ ولهذا جند
القر�آن الكرمي ين�سب اخللل والق�صور �إىل النف�س الإن�سانية  :ﱫ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﱪ (�آل عمران) .فامل�صائب والأخطاء يف
غالبها مبعثها من النف�س ،فعملية البناء والهدم تبد أ� �أولاً من الداخل
من النف�س ﱫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﱪ (الرعد.)١١ :
وغالب احلال �أن الت�أثري اخلارجي ال يكون له �أثر كبري ما مل يكن
هناك قابلية من الداخل.
ومن �أراد �أن يغري من حاله ويرتقي بها يف �سلم الكمال فعليه �أن
يوطن نف�سه على مواجهة ال�صعاب ،وليعلم �أن الطريق لن يكون �سهلاً
ّ
خال ًيا من الأكدار واملنغ�صات ،ومن �أراد التغيري دون �أن تواجهه م�شاكل
يف الطريق فهو مل يعرف حقيقة احلياة وطبيعة التحول والرتقي .و�إذا
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كانت املعاناة من �ضروريات التغيري ف�إن الأمر ال�سلبي الذي قد ي�صاحب
التغيري هو حالة الإحباط التي قد ت�صيب الإن�سان من هذه املعاناة؛
واحلقيقة �أن الإن�سان قد يجعل من الإحباط قوة دافعة للإجناز وحتقيق
�أهدافه وطموحاته ،فبالإمكان حتويل الإحباط �إىل حدث �إيجابي.
نوعا من الإحباط �أو يبعث
�إن تفاعلنا الأويل مع �أي عقبة قد ُي�ش ّكل ً
�أفكا ًرا تدمريه ال تنتج لنا عملاً �إيجاب ًيا؛ لذا علينا �أن نغري نظرتنا �إىل
الو�ضع و�أن نتعامل مع الإحباط ـ �إن وجد ـ بال�صورة التالية.
أنك يف حاجة �إىل �أن تتخذي خطوة للوراء.
�أولاً  :الإحباط يدل على � ِ
كثري من النا�س ت�شغلهم الأحداث اجلزئية واجلانبية عن الهدف
الكلي والغاية الكربى التي ي�سعى �إليها؛ ولذلك على الإن�سان �أن يقف
ويبتعد قليلاً عن احلدث؛ كي ينظر �إىل ال�صورة ب�شكل كامل .اتخذي
زلت ت�سريين
وقتًا كاف ًيا لإعادة ت�أكيد الهدف الأ�سا�سي وانظري هل ما ِ
أنك قد
يف الطريق ال�صحيح .فهذه الوقفة الت�أملية قد تكت�شفني فيها � ِ
يوما ما.
ِ
بالك � ِ
�سلكت طري ًقا مل يخطر على ِ
أنك قد ت�سلكينه ً
ثان ًيا :العقبات تعطي فر�صة رائعة للع�صف الذهني.
�أحيا ًنا عندما ن�ضع اخلطط؛ ف�إننا مبا�شرة نفكر يف احلل ونتجه
�إليه دون درا�سة كافية للخيارات املمكنة .وعندما ت�صاب بالإحباط
ف�إنك تتجه �إىل الع�صف الذهني ،وهي درا�سة جلميع احللول واخليارات
املمكنة وبالتايل قد تكت�شف طر ًقا �أكرث فعالية بقليل من اجلهد والتفكري.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ثال ًثا :الإحباط عالمة ب�أنك بحاجة للراحة.
بع�ض الأ�شخا�ص عندما يواجهون عقبات يف الطريق ف�إنهم
ي�ضخمون هذه العقبات ويعطونها �أكرث مما ت�ستحق من الوقت واجلهد؛
مما قد ي�سبب ً
�ضغطا نف�س ًيا يحول بينه وبني �إدراك احل��ل .و�إعطاء
النف�س فرتة من الراحة �أمر �ضروري ،فال�ضغط النف�سي قد ي�صور الأمر
على غري حقيقته مما يتعذر على الإن�سان اكت�شاف احلل .فقد نبذل
جهدا قو ًيا وعملاً �شا ًقا جتاه حتقيق �أهدافنا �أو م�شروعاتنا ومع ذلك
ً
جند الإخفاق ،و�أحيا ًنا نلت�صق بعمل ما حتى �إننا ال ن�ستطيع �أن نرى
عملاً غريه ،وال ندري ملاذا؟ وهذه النقطة بالذات جتعل كث ًريا من النا�س
يقلعون ويرتكون �أعمالهم التي �شرعوا فيها ،ولهذا �إعطاء النف�س ق�سط
من الراحة �أم ًرا �ضرور ًيا لال�ستمرار.
رابعا :الإحباط فر�صة للنجاح:
نظرت �إىل الإح�ب��اط��ات التي تواجهينها كفر�ص وخ�برات
�إذا
ِ
إنك �ستوا�صلني يف م�سريك وتتغلبني على العقبات وامل�شاكل
اكت�سب ِتيها ف� ِ
تواجهك .فلي�س هناك ف�شل مطلق؛ بل مع الف�شل هناك خربات
التي
ِ
ح�صلت عليها ،فغالب ال�شر ينطوي على �شيء من اخلري� ،إننا
ومعلومات
ِ
نحتاج فقط �إىل �أن نتعلم كيف نتعامل مع الإحباط .ونظرتنا وطريقتنا
جدا يف ذلك ،وقد قيل" :يرى املت�شائم العقبات يف كل فر�صة،
مهمة ً
ويرى املتفائل الفر�صة يف كل عقبة"؛ لذلك انظري �إىل عملك بدقة
�صحيحا ،وهذا رائع ،عندها ا�س�أيل
�ستجدين على الأقل هناك �شي ًئا
ً
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أنت
نف�سك :كيف ميكن تطوير ذلك النجاح؟
بو�ضعك هذا ال�س�ؤال ف� ِ
ِ
ِ
وعدت لرتكزي على الو�ضع
نف�سك من احلالة ال�سلبية املحبطة ِ
�أخرج ِتي ِ
الإيجابي ،وبالتايل �ستتغلبني على امل�شاكل التي تواجهينها  -ب�إذن اهلل
تعاىل.
علمت �أن بقاء احلال من املحال ،فما تعي�شينه من
ختاما� :إذا ِ
ً
حلظات �إحباط فهي لن تدوم ،وكلما ازداد الكرب وال�ضيق قرب الفرج،
كما قال اهلل تعاىل :ﱫ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﱪ

(يو�سف .)١١٠ :واهلل �أعلم و�أحكم ،و�صلى اهلل على نبيه الكرمي.

م�ستقبلك
ا�ستثمري يف
ِ
أموالك؟
أنك حت�سنني �إدارة � ِ
دعينا نتحدث عن املال .هل تعتقدين � ِ
هل تقلقني ب�ش�أن النقود �أو تعانني ال�ضغط الع�صبي ب�سببها؟ هل تت�ساءلني
لديك املال الكايف ل�شراء ما حتتاجينه� ،أم تفرت�ضني
�إذا كان �سيتوافر ِ
إنفاقك �أم
أنك �ستدبرين الأمر بطريقة �أو ب�أخرى؟ هل تتحكمني يف � ِ
� ِ
فيك �إنفاق املال؟
يتحكم ِ
يوما ما؟ هل ترغبني يف
هل تخططني المتالك منزل خا�ص ِ
بك ً
�شراء �سيارة خمتلفة �أو جهاز كمبيوتر �أك�ثر تطو ًرا؟ هل �ستحتاجني
يوما �إىل �سرير �أو �أث��اث �أو �أجهزة منزلية جديدة؟ هل تتنبئني ب�أنك
ً
لديك فكرة عن تكلفة تلك الأ�شياء؟
�ست�سافرين كث ًريا يف امل�ستقبل؟ هل ِ
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هل تعرفني ما عليك فعله لتت�أهلي للح�صول على رهن عقاري �أو قر�ض؟
ل�ست الوحيدة �إذا مل تكوين على علم بكل ما حتتاجني �إىل معرفته
ِ
ب�ش�أن النقود ،فال يت�ضمن املنهج الدرا�سي يف معظم املدار�س املعلومات
قدرتك
التي حتتاجني �إىل معرفتها لت�ؤ ّمني م�ستقبلك املايل .ال تعتمد
ِ
على القيام مبا ترغبني فيه �أو العي�ش بالأ�سلوب الذي تختارينه على ما
دخلك
تك�سبينه فح�سب ،بل على ما تفعلينه
مبكا�سبك� .إذا � ِ
أنفقت كل ِ
ِ
أموالك
راتبك فح�سب ،ولكن �إذا
�ستعي�شني
ا�ستثمرت � ِ
ِ
حياتك يف حدود ِ
ِ
مدخراتك وهي تنمو.
بحكمة �سرتاقبني
ِ
أموالك بحكمة عرب
رمبا تكونني قد د�أبت على االدخار وا�ستثمار � ِ
أنفقت
ال�سنوات املا�ضية و�ست�ستمرين يف فعل ذلك ،لكنك غال ًبا قد � ِ
�سنك.
بحرية ما ِ
مثلك مثل معظم من هم يف ِ
كنت متتلكينه من نقود ِ
عندما تعملني ب��دوام كامل حت�صلني على راتب �أك�بر� ،سيتوافر
حياتك من قبل� .ست�شعرين بالإثارة عند
معك مال �أكرث مما امتلك ِته يف
ِ
ِ
احل�صول على راتب كبري.

تعاملك جتاه الآخرين
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 ه��ل تهتمني ب��الآخ��ري��ن؟ ه��ل ت�س�ألني ا آلخ��ري��ن ع��ن �صحتهم�شخ�صا ,هل تتذكرينه عندما
وت�ستمعني �إىل �إجاباتهم؟ عندما تلتقني
ً
لديك ال�ق��درة على تذكر الأ�سماء وتفا�صيل
تتقابالن جم��د ًدا؟ هل ِ
املحادثات ال�سابقة؟ عندما حتبني الآخرين وتهتمني بهم عن �صدق ال
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بد �أن تطرحي عليهم الأ�سئلة وتتذكري ما ت�سمعينه من �إجابات ,وعندما
يجعلك تتذكرين ف�إنك تظهرين للآخرين مدى
تهتمني بالقدر الذي
ِ
اهتمامك.
�شخ�صا,
 هل ت�ضعني الب�سمة على �شفاه الآخرين؟ عندما تقابلني ًهل ترين االبت�سامة على وجهه؟ �أم ي�شيح الآخرون بوجوههم متحا�شني
بك؟ الحظي التعبريات البادية على وجوه من تقابلينهم من
االلتقاء ِ
كنت متيلني �إىل �أن تري
الأ�شخا�ص ،فهي غال ًبا ما تكون
لك� .إذا ِ
انعكا�سا ِ
ً
العبو�س باد ًيا على وجوه كثري من النا�س ،تطلعي �إىل نف�سك .ابت�سمي
ابت�سامتك مع الآخرين ،وعندها �ستكون هناك فر�صة
كث ًريا و�شاركي
ِ
كبرية يف �أن ترى املزيد من االبت�سامات تعود �إليك.
كنت مرتاحة مع نف�سك ،كنت مرتاحة
ذاتك؟ كلما ِ
 هل حتبني ِعليك �أن
مع الآخرين  .عندما حتبني ذاتك وتتقبلينها� ،سيكون �أ�سهل ِ
حتبي الآخرين وتهتمي بهم.
عم تبحثني يف
 هل تعملني على �إظهار �أف�ضل ما يف الآخرين؟ ّالآخرين؟ هل ترين ال�صفات احل�سنة �أم تركزين على ال�سيئة منها؟ هل
تنتقدين الآخرين �أم حتكمني عليهم �أم تتطوعني لإ�سداء الن�صح لهم؟
يق�سو النا�س على �أنف�سهم يف كثري من الأحيان ـ ولذلك فهم لي�سوا يف
حاجة �إىل من يذكرهم بعيوبهم .ابحثي عن اخلري يف الآخرين.
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تعاملي مع امل�شكالت
�إن وقوع امل�شكالت �أمر حتمي ،لكن القدر الي�سري منها فقط هو
ما ال ميكن جتاوزه .ينا�ضل بع�ض الأ�شخا�ص �أكرث من غريهم يف �سبيل
لك �أن تتجنبي
اخلروج من امل�شكالت ،وقد يكون من الأ�سهل بالن�سبة ِ
ما تواجهينه من م�شكالت ،ولكن امل�شكالت ال تزول �أب� ً�دا بحق �إال �إذا
حتليك بال�شجاعة
واجه ِتها .تتطلب معاجلة امل�شكالت التي تقابلينها
ِ
أنت �أهل للتحدي؟
واالن�ضباط ،فهل � ِ
كيف تتعاملني مع امل�شكالت؟:

هل تنظرين للم�شكالت نظرة �سلبية؟ لي�ست امل�شكالت دائ ًما �أم ًرا
عالقاتك مع
�سي ًئا .قد يح�سن العمل على عالج �إحدى امل�شكالت من
ِ
ويحثك على التفكري بطرق مبتكرة وينتج
توترك
الآخرين ويقلل من
ِ
ِ
تغيريات �إيجابية .يجب �أال تكون مواجهة �شخ�ص ما ب�ش�أن �إح��دى
امل�شكالت �أم ًرا كري ًها �أو مدعاة للقتال .فلتـنظري على امل�شكالت بو�صفها
حتديات وحمفزات للتغيري .ميكن لكل م�شكلة تواجهينها �أن تعل ّم ِك �شي ًئا
نف�سك ،وميكن لكل م�شكلة �أن تتحول �إىل فر�صة لتو�سيع
جديدا عن
ً
ِ
تفكريك ،ولتتعلمي ،ولت�صبحي �شخ�صية �أف�ضل و�أكرث تعاط ًفا.
نطاق
ِ
تقلقك؟ �إن القلق املبالغ به ب�ش�أن
هل تتحول
م�شاكلك �إىل هواج�س ِ
ِ
�إحدى امل�شكالت والرتكيز ال�شديد عليه لن يعمل على حلها ،بل يف الواقع
قد ي�ؤدي املرور �أو عندما يت�سبب �شخ�ص ما يف �إف�ساد جدول �أعمالك ـ
286
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توقعي حدوث ت�أخري وخططي له برتك بع�ض الوقت الإ�ضايف يف جدولك
 .عندما تتوقعني غري املتوقع� ،ستكونني م�ستعدة له وقادرة على التعاملمعه؛ لأنه لن يكون غري متوقع على �أية حال.
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متنوعة ،حتمل الكثري من الفوائد ،والعديد من املنافع التي �أودعها اخلالق -
�سبحانه  -لنا فيها ،ولكن جهلنا وك�سلنا حرمنا من البحث عنها ،واال�ستفادة
منها.
وقبل البدء يف قراءة املو�ضوعات؛ �أود التذكري ب�أن هذه الفقرة ما هي
�إال بذرة �صغرية يف ف�ضاء الكون الف�سيح ،فابحثن عن فوائد الأ�شياء ،وانهلن
من العلوم التي ت�ساعدكن على اكت�شاف الفوائد ،وكن على يقني و�إميان ب�أن
اهلل مل يخلق �شي ًئا عب ًثا ،بل حلكمة بالغة قد ندركها وقد ال ندركها.
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فائدة
ال تقــدر بثمن

لكل �شيء من حولنا فوائد ،قد تكون كبرية ،وقد تكون �أقل من ذلك،
�إال �أن الغريب يف الأمر هو �أننا دائ ًما �أو غال ًبا ما نبحث عن الفوائد يف الأ�شياء
التي نتوقع وجود الفوائد فيها ،يف حني �أننا نهمل �أو نتغافل عن �أ�شياء بني
�أيدينا فيها من الفوائد ال�شيء الكبري.
ل��ذا ..ك��ان لنا يف ه��ذه الفقرة (ف��وائ��د) :وق�ف��ات متعددة ،عند �أ�شياء
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فائدة ال تقدر بثمن:

هناك طرق ال ح�صر لها لإدراك وجتربة �أي �شيء يف احلياة� ،إن
عليك القيام
�أي �إح�سا�س ميكن احل�صول عليه يف �أية حلظة  -كل ما ِ
نف�سك مع املوجة ال�سليمة ،كيف يحدث هذا؟
به هو �أن ت�ضبطي م�ؤ�شر ِ
هناك �سران لتغيري حالتك العاطفية واالنفعالية ب�صفة دائمة :ال�سر
واهتمامك العقلي.
تركيزك،
الأول هو تغيري
ِ
ِ
نف�سك طوال
ف ّكري يف واحدة من �أكرث الذكريات العزيزة على
ِ
�شعورك حيالها؟
أنت تتذكرينها الآن� ،أخربيني ما هو
حياتك .وبينما � ِ
ِ
جتعلك ت�شعرين ب�أنك
وما الأ�شياء الأخرى التي تركزين عليها والتي
ِ
عظيمة؟
حالتك العاطفية
غدا م ًعا الطريقة الثانية لتغيري
�سوف ندر�س ً
ِ
ب�صفة دائمة.
فائدة ال تقدر بثمن:

يدفعك للجنون نتيجة ال�شعور
تعر�ضت ملوقف كاد
لك �أن
ِ
ِ
هل حدث ِ
إنك الآن وبعد
بالغ�ضب� ،أو الإحباط � ،أو ال�شعور بالقهر ،ومع ذلك ،ف� ِ
أغ�ضبك
وي�ضحكك ال�شيء ال��ذي �
�سنوات م�ضت تنظرين �إىل ال��وراء
ِ
ِ
كث ًريا؟ لقد �سمعنا جمي ًعا عن القول امل�أثور( :يف يوم من الأيام �سوف
تنظر �إىل هذا الأمر وت�ضحك عليه) ،لقد قال �أحد �أ�ساتذتي " -ريت�شارد
باندلز"  -وهو من امل�شاركني يف ت�أ�سي�س الربجمة اللغوية الع�صبية( :مل
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االنتظار؟ ملاذا ال ت�ضحك الآن؟).
كنت تعتقدين من قبل
حاويل جتربة هذا اليوم .ا�ضحكي على �أمر ِ
�أنه ينطوي على �ضغوط ال ميكن حتملها ،هل ت�شعرين ب�أنك م�سئولة �إىل
حد ما عن املوقف؟
فائدة ال تقدر بثمن:

تركيزك،
�إن ا�ستخدام الأ�سئلة �أكرث و�سيلة فعالة لل�سيطرة على
ِ
يجيبك عن �أي �س�ؤال تطرحينه ،على �سبيل املثال� ،إذا �س�ألت
خمك
ِ
�إن ِ
بو�سعك �إال الرتكيز
نف�سك( :ملاذا تتملكني هذه الأ�شياء؟) ،فلن يكون
ِ
ِ
على الطريقة املنا�سبة للعمل على حت�سني هذا املوقف؟ ،ف�سوف ت�صبحني
متكنك من القيام بعمل
على يقني من �أنك �سوف حت�صلني على �إجابات
ِ
�إيجابي.
فائدة ال تقدر بثمن:

أخربك �أحد ب�أن "لك م�ستقبلاً م�شر ًقا؟" كيف كان
هل �سبق �أن � ِ
�برك ب�أن
�شعورك جتاه هذا؟ وماذا �سيكون
�شعورك لو �أن �أحدهم �أخ ِ
ِ
ِ
خطتك "تبدو" رائعة ،بدلاً من �أن "ي�صرخ يف
م�ستقبلك مظلم؟ �أو �أن
ِ
ِ
"جتعلك ترتعدين
رفيقتك اجلديدة يف الغرفة
وجهك لتح�سينها"؟ �أو �أن
ِ
ِ
ِ
خو ًفا"� ،أو "�أنها رائعة فعلاً ؟".
االختالف لي�س فقط يف الكلمات ،ولكن يف امل�شاعر التي تنتج
منها.
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رمبا كان الذين يتحدثون عن امل�ستقبل امل�شرق �أو املظلم يتحدثون
انطال ًقا من النظام الت�صوري ،ويت�أثرون كث ًريا مبا يرونه ،يف حني
يت�أثر الآخرون كث ًريا مبا ي�سمعونه (فالغناء وال�صراخ كلمات م�سموعة)
وتعتمد قوة م�شاعر الآخرين على الطريقة التي يدركون بها الأ�شياء.
("يرتعد" من بني الكلمات التي تنم عن احلركة).
تركيزك؟
ترى� ..أي هذين النظامني ينطبق يف معظم الأحوال على
ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

االعتقاد ما هو �إال جمرد �شعور يقيني مبا يعنيه �شيء ما ،على
أنت
�سبيل املثال� ،إذا
أنك ذكية ،ف�إن هذا �أكرث من جمرد فكرةِ � ،
اعتقدت � ِ
ِ
أنك ذكية .من �أين �أتى هذا الإح�سا�س باليقني؟
على يقني من � ِ
تخيلي �أنها �سطح طاولة من دون �أرجل وال �شيء يدعمهما .ولكي
ت�صبح اعتقا ًدا يجب �أن يكون للفكرة ـ التي ت�شبه الطاولة ـ �أرجل .وتتوفر
�أرجل للت�أكد �أو اليقني من خالل التجارب املرجعية ذات ال�صلة .على
أنك ذكية ،رمبا يكون لديك جتارب تدل
�سبيل املثال� ،إذا ِ
كنت ت�ؤمنني ب� ِ
إنك ذكية..
على �أدائك اجليد يف املدر�سة� ،أو �أن هناك من يقول لك � ِ
�إلخ.
ومع ذلك فلي�س علينا �أن نظل مقيدين مبا�ضينا كم�صدر للت�أكد
واليقني .وكما فعل "روجربان�سرت" ،ميكننا ا�ستخدام خيالنا خللق
جتارب مرجعية تتعلق ب�أ�شياء مل نحاول جمرد القيام بها.
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فائدة ال تقدر بثمن:

ن�ستطيع حتويل �أي فكرة �إىل معتقد �إذا وفرنا التجارب امل�ؤيدة
لها� ،أي من العبارات التالية �صحيح؟
 )1النا�س �شرفاء وحمرتمون يف الأ�سا�س.
 )2النا�س غري �شرفاء ،وي�سعون فقط وراء م�صلحتهم.
لديك جتارب كافية (�أ�سانيد)
أردت االعتقاد بذلك� ،ألي�س ِ
�إذا � ِ
لتعزيز االعتقاد ب�أن النا�س من الناحية الأ�سا�سية فا�سدون �أخالق ًيا؟ �إذا
ركزت على جتارب �أخرى� ،ألن ت�ستطيعي �أن جتدي ب�سهولة الدليل على
ِ
�أن النا�س �شرفاء يف الأ�صل؟
�صحيحا؟ �إن االعتقاد الذي
�أي من االعتقادات ال�سابقة يعد
ً
لك.
تتبنينه ،وتكونينه �سوف يكون االعتقاد ال�صحيح بالن�سبة ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

ي�ساعدك على
يف حني �أن ال�شعور الرا�سخ باليقني والت�أكد ميكن �أن
ِ
�إجناز �أ�شياء عظيمة ،ف�إن بو�سعه � ً
عنك املعلومات التي
أي�ضا �أن يخفي ِ
حياتك للأبد.
ميكن �أن تغري من
ِ
قابلت �أحد الأ�شخا�ص ال ي�ستمع �إىل �أفكار جديدة
هل �سبق �أن ِ
بدافع رغبته يف �أن يظل على يقينه؟
معتقداتك من خالل عيني �شخ�ص
�إذا كنت �ستلقني نظرة على
ِ
�آخر ،فماذا �سرتين؟
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فائدة ال تقدر بثمن:

�إن املعتقدات هي ال�شيء املوجه لكل �أمناط �سلوكنا ،ويف حني ت�ؤثر
بع�ضها فقط يف �أحد �أوجه حياتنا ،ت�ؤثر بقية املعتقدات الأخرى يف كل
جوانب حياتنا ،على �سبيل املثال ،قد ي�ؤثر اعتقاد معني مثل"( :فالنة"
غري �شريفة) على عالقاتك مع "فالنة" ،ولكن االعتقاد ب�أن "النا�س
غري �شرفاء" قد يكون له تداعيات ونتائج تتجاوز عالقة واحدة.
تعتمد االعتقادات العامة ال�شبيهة بذلك االعتقاد عادة على بع�ض
الأفكار العامة التي تكونت منذ فرتة طويلة يف ظل ظروف قا�سية .رمبا
متاما ،ومع ذلك ال ن��زال ن�سمح لها من غري وعي
نكون قد ن�سيناها ً
بالقيام بتوجيه عملية اتخاذ القرار لدينا.
�إن ت�أثري هذه االعتقادات يف حياتنا غري حم��دودة ،ولكنه لي�س
�سلب ًيا بال�ضرورة :غري �أحد معتقداتك العامة ،وبذلك تغريت كل جوانب
حياتك �إىل الأف�ضل.
فائدة ال تقدر بثمن:

لقد ثبت عمل ًيا ق��وة توقع حت�سني الأداء ومت توثيقها و�أطلق
عليها ت�أثري "بجماليون" ،يف �إحدى الدرا�سات قيل للمدر�سني � :إن
هناك طال ًبا معينني يف ف�صولهم موهوبني ويحتاجون �إىل حتد دائم
كي يظهروا تفوقهم .ا�ستجاب املدر�سون لهذا ومل يكن من املده�ش
�أن �أ�صبح ه�ؤالء الطالب من �أوائل الطالب يف الف�صل .وعلى الرغم
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من ذلك ـ وعلى غري علمهم جمي ًعا ـ ف��إن ه ��ؤالء الطالب الذين مت
ت�صنيفهم على �أنهم متفوقون ،مل يكونوا قد �أظهروا بوادر للذكاء قبل
�إجراء تلك الدرا�سة .ويف احلقيقة كان بع�ضهم يح�صل على درجات
متدنية .ما ال��ذي �أح��دث هذا االختالف؟ �إن��ه �إح�سا�سهم املكت�شف
حدي ًثا بالثقة واليقني ب�أنهم ممتازون (والذي غر�سه فيهم االعتقاد
"الزائف" لأحد املدر�سني)!
هل ت�ستطيعني �أن تدركي �أهمية ما ت�ؤمنني به عن نف�سك وعن
بقدرتك على
لديك الإميان
ِ
الآخرين؟ ماذا ميكن �أن تنجزي �إذا كان ِ
طاقاتك الهائلة؟
توظيف
ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

ما هو ال�ف��ارق بني الناجحني والفا�شلني من النا�س؟ بب�ساطة
�شديدة ،الناجحون هم الذين طرحوا �أ�سئلة �أف�ضل ونتيجة لذلك ح�صلوا
على �إجابات �أف�ضل .عندما كانت �صناعة ال�سيارات يف �أول �أطوارها،
حاول املئات دون خربة تكوين �سيارات ،ولكن "هرني فورد" وقف موق ًفا
خمتل ًفا عندما ت�ساءل( :كيف �أ�ستطيع �إنتاج هذه الآل��ة باجلملة؟).
وهناك مثل �آخ��ر حيث كان املاليني يف �أوروب��ا ال�شرقية يئنون حتت
ال�شيوعية ،ولكن " ليت�ش ولي�سا" "كانت لديه ال�شجاعة لي�س�أل( :كيف
�أرفع من م�ستوى املعي�شة جلميع العاملني من الرجال والن�ساء؟).
ؤالتك؟
كنت �ستطلقني خليالك العنان ،ف�إىل �أين
�إذا ِ
�ستقودك ت�سا� ِ
ِ
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فائدة ال تقدر بثمن:

�إن ما �أفعله يف حياتي هو نتيجة طرح الأ�سئلة :ما ال��ذي يدفع
النا�س �إىل القيام مبا يفعلونه؟ ما الذي م ّكن بع�ض النا�س من حتقيق
النجاح مبوارد تبدو �أقل من تلك التي ميلكها الذين ف�شلوا؟ كيف يت�سنى
لنا حتقيق �أ�ضعاف ما حققه الناجحون؟ كيف نحقق التغيري ب�سهولة
نح�سن من م�ستوى وطبيعة
و�سرعة �أكرث من ذي قبل؟ كيف ميكن �أن ّ
حياة جميع النا�س؟
حياتك حال ًيا؟
ما هي الأ�سئلة التي ت�شكل
ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

لقد حاول كل �شيء تقري ًبا ليقلع عن التدخني مل يجد �شي ًئا �إال
عندما دخلت حجرته ابنته البالغة من العمر (� )6سنوات وهي تبكي
قائلة�( :أبي من ف�ضلك توقف عن قتل نف�سك! �أريدك �أن تكون موجو ًدا...
عندما �أتزوج).
مل ينجح التربير يف �إقناعه �أن التدخني لن يقتله� ..ألقى ب�سجائره
خارج املنزل يف ذلك اليوم ،ومل يدخن منذ ذلك الوقت.
�أحيا ًنا ال يكون �أملك كاف ًيا لإحداث تغيري ،ولكن �أمل من حتبينهم
ميدك بقوة وفاعلية هائلة.
ميكن �أن ِ
وف�شلت يف �إحداث تغيري ،ف�إن العن�صر املفقود
حاولت
كنت قد
ِ
ِ
�إذا ِ
بنف�سك �إىل النقطة
رمبا كان الفاعلية والقوة� .إذا مل ت�ستطيعي �أن ت�صلي
ِ
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التي يكون فيها التغيري �ضرورة ق�صوى ،رمبا توا�صلني ت�أجيل التغيري.
ولكن عند وجود �أ�سباب قوية كافية ـ مثل الفاعلية ،وقوة الدافع ـ ف�سوف
تكونني م�ضطرة �إىل اتخاذ �إجراء.
فائدة ال تقدر بثمن:

ابتكري بديلاً
جديدا م� ًؤيدا.
ً
ك�شفت الدرا�سات التي �أجريت على متعاطي املخدرات الذين
مت عالجهم �أن هناك معدالت خمتلفة لالنتكا�س لعدد منهم .ا�ست�أنف
الذين مت �إجبارهم على الإقالع عن املخدرات التعاطي مبجرد �أن �أطلق
�سراحهم من ال�سجن ،يف حني جنح الذين كان لديهم الدافع للإقالع
يف االمتناع ملا يقرب من عامني .ولكن بع�ض الذين ا�ستبدلوا �إدمانهم
ببدائل جديدة  -مثل التدين� ،أو تطوير �إحدى مهارات العمل اجلديدة -
ا�ستطاعوا االمتناع عن تعاطي املخدرات ملدة ثمان �سنوات �أو �أكرث دون
االنتكا�س ثانية ،يف حني �أن الأغلبية العظمى منهم مل تتعاط املخدرات
ثانية.
�إن معظم حماوالت النا�س من �أجل التغيري حماوالت م�ؤقتة ،لأنهم
يف�شلون يف �إيجاد و�سيلة بديلة للتخل�ص من الأمل و�إيجاد ال�سعادة؛ لذلك
يجب ا�ستبدال الأمناط القدمية ولي�س احلد منها �أو تقليلها.
فائدة ال تقدر بثمن:

يعرف مدربو احليوانات �أنك �إذا اعتدت على �إطعام "الدولفني"
يف كل مرة يقفز فيها ،ف�إنه �سرعان ما �سيتوقف عن القفز �إذا مل تطعمه،
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والأ�سو�أ من ذلك ـ رمبا ي�شبع وال يكلف نف�سه عناء القفز على الإطالق.
ال يوجد اختالف بينك وبيني� ،أو بني �أطفالنا ،و�شركائنا يف العمل
�أو �أي �شخ�ص �آخر نتعامل معه� .إذا قمت بتدعيم �أي �شخ�ص يف كل مرة
ي�ؤدي فيها �أم ًرا ف�سرعان ما �سي�شعر بامللل .مبجرد ابتكار �أحد �أمناط
ال�سلوك ،ف�إن التدعيم املتنوع يعد �أكرث فاعلية للحفاظ عليه؛ لذلك،
فبعد نحو �شهر من املكاف�آت املنتظمة على �أحد �أمناط ال�سلوك اجلديدة،
نف�سك �أو الآخرين ب�صورة غري ثابتة!
توقفي ،وبدلاً من ذلك كافئي ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

عليك التحدث �أمام جمموعة
هل �سبق �أن
�شعرت بالتوتر �إذا كان ِ
ِ
تنف�سك �سري ًعا؟ �أو
�شعرت بتقل�ص يف معدتك؟ �أو كان
من النا�س؟ هل
ِ
ِ
ت�سارعت دقات قلبك؟ �أو ارتع�شت يداك .لقد كانت هذه الأحا�سي�س
والأعرا�ض �سب ًبا يف �إحجام "كاروىل �ساميون" عن الظهور �أمام النا�س
مبا�شرة ل�سنوات ،ومع ذلك اكت�شف مذيعون �آخرون كيفية ا�ستخدام هذه
الأعرا�ض ل�صاحلهم ،على �سبيل املثال يطلق "برو�س �سربجن�ستني" على
هذه الأحا�سي�س والأعرا�ض البدنية لفظ "�إثارة" ،ويعدها جان ًبا طبيع ًيا
و�إيجاب ًيا من �إعداده لتقدمي احلديث .وتذكره هذه الأحا�سي�س ب�أنه على
و�شك الدخول يف جتربة قوية لت�سلية �آالف النا�س .وبالن�سبة له ،ال يعد
النب�ض ال�سريع عد ًوا ،بل حلي ًفا له.
أنك �سوف تكونني ب�ؤرة اهتمام
يف املرة القادمة التي تعرفني فيها � ِ
الآخرين ،فرمبا يكون قد حان الوقت لو�صف اندفاع مادة "الأدرينالني:
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على �أنها �إثارة ولي�ست خو ًفا".
فائدة ال تقدر بثمن:

وانفعاالتك ،وت�ستطيعني خلقها� ،أو
عواطفك،
أنت م�صدر جميع
� ِ
ِ
ِ
تغيريها يف �أية حلظة.
�إن ال�شعور باال�ستياء �أمر "طبيعي" بالن�سبة ملعظمنا ،ومع ذلك
ل�ست يف حاجة
يجب �أن يكون لدينا �سبب كي ن�شعر ب�أننا بخري.
ولكنك ِ
ِ
فبو�سعك �أن تقرري �أنك ت�شعرين ب�أنك
أنك بخري،
ِ
�إىل �سبب لل�شعور ب� ِ
بخري الآن؛ لأن� ِ�ك بب�ساطة على قيد احلياة ،ولأن� ِ�ك � ً
أي�ضا تريدين �أن
ت�شعري بذلك ،ف�أنت ل�ست يف حاجة �إىل انتظار �أي �شيء �أو �أي �شخ�ص
مينحك هذه امل�شاعر.
فائدة ال تقدر بثمن:

قدرتك على التعامل مع �أحد االنفعاالت
لكي حت�صلي على الثقة يف
ِ
�شعرت فيها بالإح�سا�س نف�سه :يجب
ال�سلبية ،تذكري �أحد الأوقات التي
ِ
تعاملت مع هذا الإح�سا�س بنجاح من قبل .هل تتذكرين
أنك
ِ
�أن تدركي � ِ
�شعرت بالإحباط
وتخل�صت منه؟ �أو هل
�شعرت باالكتئاب
عندما
ِ
ِ
ِ
و�شعرت باالتزان؟
أعدت الرتكيز
ِ
واال�ضطهاد ،ومع ذلك � ِ
أفعالك الناجحة يف املا�ضي .ما الذي فعل ِته �آنذاك
عليك �أن حتاكي � ِ
ِ
نف�سك
كنت تركزين عليه؟ هل �س� ِ
غريت ما ِ
ألت ِ
وحقق نتائج �إيجابية؟ هل ِ
بك عن طريق تغيري
�س�ؤالاً �أف�ضل؟ هل
ِ
جنحت يف �إيقاف النمط اخلا�ص ِ
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عدت بحالة �أكرث اتزا ًنا؟
و�ضع اجل�سم� ،أو الذهاب للتم�شية ،ثم ِ
�إذا بد� ِأت يف ال�شعور بهذا االنفعال ثانية ،ا�ستخدمي اال�سرتاتيجيات
نف�سها التي ا�ستخدم ِتها يف املا�ضي للتخل�ص منه.
فائدة ال تقدر بثمن:

�إن الدليل على البطولة احلقيقية هو اال�ستمرارية؛ فعلى الرغم
من كل �شيء ،فمن الذي يريد �أن يحقق نتائج من حني لآخر فقط؟ من
يريد �أن ي�شعر بال�سعادة للحظة واحدة فقط� ،أو �أن يكون يف قمة �أدائه
فقط على فرتات متقطعة؟ �إننا نريد �أن نعي�ش با�ستمرار كل امل�شاعر
التي جتعل احلياة جديرة ب�أن نحياها.
ويف �ضوء ذلك ،كيف حتققني اال�ستمرارية؟ �إن الأمر برمته يعتمد
على عاداتك� .إن معرفة ما تريدين �أن تفعليه لي�س كاف ًيا ،بل يجب �أن
تفعلي ما تعرفينه.
فائدة ال تقدر بثمن:

ت�ستطيعني فو ًرا القيام بتغيريات �شاملة ت�ؤثر يف وقت واحد على
وت�صرفك يف جماالت متعددة من جماالت
إح�سا�سك،
تفكريك ،و�
طريقة
ِ
ِ
ِ
حياتك .كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا بب�ساطة عن طريق تغيري �أي من
ِ
العنا�صر اخلم�سة املكونة للنظام الأ�سا�سي لديك.
م�شاعرك جتاه
على �سبيل املثال ،بدلاً من جمرد الت�أقلم على تغيري
ِ
إنك ت�ستطيعني �أن تتبني اعتقا ًدا �شاملاً
جديدا:
ً
لك ،ف� ِ
رف�ض الآخرين ِ
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(�أنا م�صدر جميع م�شاعري ،وال �شيء ،وال �أحد ي�ستطيع تغيري ما �أ�شعر
الحظت �أن لدي رد فعل ثابت جتاه �أمر ما،
به يف هذه اللحظة .ف�إذا
ِ
كنت �ستتبنني هذا االعتقاد ب�شدة،
ف�إنه ميكنني تغيري ذلك فو ًرا)� .إذا ِ
هل ت�ستطيعني �أن تري كيف يقلل هذا االعتقاد لي�س فقط من اخلوف �أو
لك ،ولكنه يخفف ويحد � ً
�شعورك بالغ�ضب،
أي�ضا من
ِ
من رف�ض الآخرين ِ
م�صريك.
والإحباط� ،أو عدم الكفاءة؟ وفج�أة ت�صبحني �سيدة
ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

�إدراك القيم� :إن كل ما يجب �أن تفعليه الكت�شاف القيم التي ت�سعني
�إىل حتقيقها هو �أن ت�س�أيل نف�سك �س�ؤالاً
واحدا :ما �أهم �شيء بالن�سبة
ً
يل يف هذه احلياة؟ �أجيبي عن ال�س�ؤال ب�سرعة �آخذة يف الو�صف �أنك
تريدين �أن تكت�شفي قيم الغاية ،واحلاالت العاطفية التي ترغبني رغبة
�شديدة يف ال�شعور بها.
بعد �أن ت�ضعي القائمة ،قومي بت�صنيفها ح�سب �أهميتها .على
�سبيل املثال ،ف�إن رقم ( )1هي احلالة التي ترغبني فيها ب�شدة ،ورقم
( )2هي احلالة التي تليها �أهمية�..إلخ.
فائدة ال تقدر بثمن:

يجعلك خمتلفة عن باقي النا�س على ظهر هذا الكوكب؟
ما الذي
ِ
ومتيزك� .إن كل
تفردك
جتاربك هي �أحد امل�صادر املهمة الدالة على
�إن
ِ
ِ
ِ
ذاكرتك الواعية ولكن � ً
أي�ضا داخل
�شيء تفعلينه م�سجل لي�س فقط يف
ِ
جهازك الع�صبي� ،إن كل ما ر�أي ِته� ،أو �سمع ِته� ،أو مل�س ِته� ،أو تذوق ِته� ،أو
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�شمم ِته خمزون يف خزانة امللفات الهائلة التي تعرف باملخ.
ت�سمى هذه الذكريات الواعية وغري الواعية بالتجارب املرجعية،
وهذه التجارب هي ما نعتمد عليه للت�أكد مما ن�ؤمن به ،مبا يف ذلك
املعتقدات الأكرث �أهمية لدينا ،واملتعلقة بكياننا وما نحن قادرون عليه.
فائدة ال تقدر بثمن:

أدركت ذلك �أم ال .اعتربي
�أنت امل�صممة الأ�سا�سية
حلياتك �سواء � ِ
ِ
ميكنك ت�صميمها ب�أي
جتاربك يف احلياة ك�أنها �سجادة هائلة
جميع
ِ
ِ
�شكل تريدينه .و�أ�ضيفي كل يوم �أحد اخليوط �إىل ذلك الن�سيج.
هل ت�صممني �ستا ًرا لتختبئي خلفه� ،أم تبتكري ُب ً
�ساطا �سحر ًيا
يحملك لآفاق لي�س لها مثيل؟ هل تعيدين الت�صميم عن عمد لكي تكون
ِ
متنحك القوة هي مركز عملك الرائع؟
الذكريات التي
ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

يوما (ال �أ�ستطيع القيام بهذا العمل! �أنا ال �أحبه؟) �إذا
هل ِ
قلت ً
إنك بذلك تكونني قد تو�صلت �إىل
كنت قد
ِ
ِ
ا�ستخدمت هذه العبارة ،ف� ِ
الطريقة التي كنت تعرفني نف�سك بها يف املا�ضي و�أن هذا ي�ؤثر يف طبيعة
حياتك احلالية ،ا�س�أل نف�سك( :من �أين جاءت هذه االعتقادات اخلا�صة
كيانك.
بكياين؟ وما هو عمر هذه االعتقادات؟) رمبا �آن الأوان لتحديث ِ
أخربك به الآخرون ،والأحداث
هل حتددينه
بنف�سك� ،أم �أنه جمموع ما � ِ
ِ
حياتك والعوامل الأخ��رى التي حدثت دون ق�صد �أو موافقة
املهمة يف
ِ
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منك؟
ِ
تدعمك �أكرث،
نف�سك بطريقة خمتلفة
�إذا ِ
ِ
كنت �ستبدئني يف تعريف ِ
أ�صبحت عليه
هويتك الآن ،فكيف ت�صفني ما �
وتكونني �أكرث دقة يف و�صف
ِ
ِ
الآن؟
فائدة ال تقدر بثمن:

�إننا جمي ًعا نحتاج �إىل تو�سيع جمال وجهة نظرنا اخلا�صة مبا نحن
عليه ،وما نحن قادرون عليه .نحن يف حاجة �إىل الت�أكد �أن ال�صفات التي
ن�ضعها لأنف�سنا لي�ست قيو ًدا ،بل دعامات وتعزيزات ن�ضيفها لكل ما هو
ح�سن بداخلنا .كوين حذرة� :إن كل ما تطلقينه على نف�سك من �صفات،
�سوف يكون حقيقة عن قريب.
على �سبيل املثال ،يقول بع�ض النا�س�( :أنا �شخ�ص ك�سول) ،على
الرغم من �أنهم لي�سوا كذلك ،ويف حقيقة الأمر ف�إن هذا يدل على �أن
�أهدافهم غري ملهمة.
تكبلك بالقيود؟ هل ت�صبح
نف�سك بو�سائل
هل تقومني بتعريف
ِ
ِ
هذه القيود نبوءة تتحقق تلقائ ًيا بذاتها؟ �إذا كان الأم��ر كذلك ،ف�إن
عليك تغيري هذه الو�سائل الآن.
ِ
فائدة ال تقدر بثمن:

يف كل مرة نقوم فيها ب�إجراء تغيري يف حياتنا ،ي�صبح الآخرون يف
حميط بيئتنا �إما م�ساعدين� ،أو عقبة يف �سبيل حتقيق تقدم دائم �إذا
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ا�ستمروا يف التفكري فينا بالطريقة نف�سها التي اعتادوها يف املا�ضي،
عندئذ ميكن �أن ي�صبح �شعورهم باليقني (اعتقاداتهم) ب�ش�أن هوياتنا
ميثل عاملاً �سلب ًيا يجذبنا م�ؤقتًا �إىل اخللف نحو امل�شاعر القدمية،
واالعتقادات التي كانت يف يوم من الأيام جز ًءا من كياننا.
يجب �أن نعي �أن لدينا القدرة النهائية على حتديد هويتنا .ال يحدد
قدما ،وطالبي بكيانك ،وهويتك
املا�ضي حا�ضرنا �أو م�ستقبلنا ،حتركي ً
اجلديدة امل�ؤيدة لك ،وابد�أي من اليوم.
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ما هـو؟ وما هـي؟

ما هو؟ وما هي؟ ..هي فقرة ثقافية حتتوي على العديد من املعلومات
ال�شيقة واملثرية ،والغريبة نو ًعا ما.
تبد�أ كل فقرة مبا ه��و؟ وم��ا ه��ي؟ ثم تنهال عليكِ املعلومات من كل
حدب و�صوب.
لذا ..تعد هذه الفقرة عن�صر �إثارة وجذب للطالبات ،وينبغي الرتكيز
عليها.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ما املاء الع�سر؟
املاء الع�سر ،هو ماء يحتوي على �أمالح جتعل ال�صابون ال يرغي
ب�سهولة .وهو يحتوي � ً
أي�ضا على مواد كيميائية مذابة ت�ؤثر على ال�صابون
فتك�سوه بالزبد .و�إذا كان م�صدر املاء مناطق كل�سية ،وقد �أذيب فيه
حجر كل�سي ،ف�إن ذلك يجعل املاء ع�س ًرا.
وللماء الع�سر �سيئات عدة ،من ذلك �أن كمية �أكرب من ال�صابون،
�أو من م�سحوق ال�صابون� ،ضرورية للح�صول على رغوة منا�سبة .وف�ضلاً
عن ذلك ،ف�إن الزبد �أو الغثاء يظل عال ًقا بال�شيء املغ�سول ،كما يرتك املاء
الع�سر تر�س ًبا كثري احلرا�شف يف الأباريق املعدنية ،والقدور ،واملراجل،
الأمر الذي يخف�ض فعاليتها.
ولكن بالو�سع معاجلة املاء الع�سر لإزالة الكيميائيات غري املرغوب
فيها منه.
ففي املنازل ميكن ا�ستعمال كميات �ضئيلة من ال�صودا امل�ستعملة
للغ�سيل� ،أو البورق .ويف معامل ترقيق املياه الكبرية التي تزود املنازل
باملاء ،ف�إن املاء يقطر �أو ي�صفى عرب معدن يدعى الزيوليت الذي يزيل
الكيميائيات ،و الزيوليت ،ولكن بالو�سع ا�ستعادته بغ�سله باملاء املالح.

ما الروماتزم؟
الروماتزم هو يف الواقع مر�ض� ،إنه التهاب يف مفا�صل اجل�سم.
وما مل يوقف هذا املر�ض ،ف�إن احلالة ت�سوء ،وميكن �أن ي�صبح امل�صاب
يف النهاية عاجزًا.
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يبد�أ املر�ض بالتهاب يف الغ�شاوة التي تبطن املف�صل ،مثل الركبة،
�أو الكوع� ،أو الر�سغ ،وي�صاب كذلك بالغ�ضروف ،حتى �أنه يطر أ� تغيري
يف العظم نف�سه .فتفقد العظمة بع�ض معادنها وت�صبح ليفية .ويحدث
ت�صلب يف املف�صل.
يف حني �أن هناك نظريات عديدة حول ما ي�سبب الروماتزم  ،ف�إنه
مل يتم �إثبات �أي واحدة منها .فثمة نظرية تقول �إنه يت�أتى عن العدوى
التي ت�صيب بثالث طرق :باملتع�ضيات (اجلراثيم ،البكرتيا) التي تبلغ
املف�صل عرب جمرى الدم؛ �أو بوا�سطة التك�سينات التي تت�سبب عن �أنواع
ح�سا�سا بالن�سبة �إىل بع�ض
�أخرى من العدوى؛ �أو ب�سبب كون املف�صل
ً
املتع�ضيات.
يعتقد بع�ض الأطباء �أن أ�ن��واع معينة من النا�س معر�ضون �أكرث
من �سواهم للإ�صابة بالروماتزم .وميكن �أن تكون �أعمارهم تراوح بني
الع�شرين والأرب�ع�ين ،ويكونون هزيلني ،غري �أقوياء ،وي�شعرون بفرط
التعب ب�سهولة.
عندما يبد�أ املر�ض ي�شعر امل�صاب عادة باحلمى ،والأمل ،والتورم،
يف واحد من مفا�صله �أو �أك�ثر .وي�شكو امل�صاب من التعب ،وينخف�ض
وزنه ،ويح�س باخلدر والوخز اخلفيف يف القدمني والذراعني.
و�إحدى �إ�شارات هذا املر�ض الدفء ،والأمل ،والتورم يف املفا�صل
الو�سطى للأ�صابع ،وي�صبح م�ؤملًا حتريك الأ�صابع .ويف حاالت �أخرى،
ت�صاب �أجزاء �أخرى من اجل�سم :مفا�صل اليدين ،و�أ�صابع القدمني،
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والر�سغ ،والركبتني ،والكوعني ،والكتفني ،واخل�صرين ،والواقع �أن �أي
مف�صل يف اجل�سم ميكن �أن ي�صاب بالروماتزم.
وملا كنا جنهل �سبب هذا املر�ض ،ومع كونه يختلف كث ًريا يف طريقة
ن�شوئه وتطوره لدى كل �شخ�ص ،ف�إنه ال عالج مفر ًدا له ي�صح ا�ستعماله
مع اجلميع .ومن هنا يعالج الطبيب كل حالة بطريقة خمتلفة.

ما التهاب ال�سحايا؟
لي�س التهاب ال�سحايا ً
واحدا حمد ًدا� ..إنه التهاب (تورم
مر�ضا ً
وتقرح) ال�سحايا� ،أو �أغ�شية الدماغ واحلبل ال�شوكي.
ومع �أن جراثيم عدة خمتلفة ميكن �أن ت�سبب املر�ض ،ف�إنه يف
�أغلب الأحيان يت�سبب عن البكرتيا امل�سماة املكورة ال�سحائية .وقد
يت�أتى التهاب ال�سحايا عقب �إ�صابات يف الر�أ�س ،وعدوى� ،أو رمبا �إحدى
م�ضاعفات مثل الأمرا�ض التالية :ال�سل ،ال�سعال الديكي ،والتهاب رئوي
(ذات الرئة) ،والأنفلونزا ،واحلمى القرمزية.
يف معظم احلاالت ،تدخل البكرتيا اجل�سم عرب احلنجرة ،ورمبا
حمل بع�ض الأ�شخا�ص البكرتيا يف حناجرهم دون �أن ي�صابوا باملر�ض.
وي�سمى ه�ؤالء "ناقلو اجلراثيم" ،وهم ي�ساعدون على انت�شار العدوى.
والأطفال والأوالد �أكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض  .وقد يحدث كل
خم�س �سنوات �أو ع�شر وباء ،يظهر فيه عدد من الإ�صابات.
تنمو اجلراثيم �أولاً يف ال��دم ،فت�سبب حمى وق�شعريرة ،وعادة،
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طفحا �أحمر اللون على اجللد .ثم ت�ستقر اجلراثيم يف ال�سحايا ،فت�سبب
ً
االلتهاب .وعندما يجري ذلك ي�صاب الر�أ�س بال�ضغط ،فيح�س امل�صاب
�شديدا .ثم ت�صبح العنق �صلبة ،في�سعى امل�صاب �إىل
ب�أنه يعاين
�صداعا ً
ً
�إبقاء عنقه بال حركة ما �أمكنه ذلك؛ لأن كل حماولة لثنيها �إىل الأمام
ت�سبب �أملًا كب ًريا.
وغال ًبا ما ي�صبح امل�صاب ً
م�شو�شا� ،أو حتى غائ ًبا عن الوعي ،ويروح
يتقي�أ ،ورمبا �أ�صيب ج�سمه بالت�شنج ،واالنتقا�ص ،واالرجتاج ،فيعجز عن
ال�سيطرة عليها جمي ًعا.
وملكافحة هذه احلالة ،غال ًبا ما ي�ستعمل الأطباء ،عقاقري ال�سلفا �أو
تلك املحتوية عليها ،وم�ضادات احليوية .ومن دون املعاجلةُ ،يق�ضى على
ثالثة �أرباع املر�ضى ال حمالة!

ما �سرعة الفكر؟
هل يحدث "الفكر" ب�أق�صى �سرعة ممكنة؟
�صحيحا ،وهذا ما يف�سر التعبري "�سريع
يف املا�ضي ،كان ذلك يعد
ً
كالفكر"! ولكننا اليوم نعلم �أن ال�صوت هو اندفاع (موجة من اهتياج
تنقل عرب الأن�سجة ،وبخا�صة عرب الأع�صاب والع�ضالت ،وين�ش�أ عنها
ن�شاط ف�سيولوجي) .وميكن قيا�س هذه ال�سرعة بدقة .واملده�ش يف الأمر
جدا.
�أن الفكر يظهر �أنه عملية بطيئة ً
�إن االندفاع الع�صبي ينتقل ب�سرعة ال تتجاوز ( )155ميلاً يف
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ال�ساعة.
وه��ذا يعني �أن ر�سالة ميكن �أن تر�سل ب�سرعة �أك�بر خ��ارج
ج�سمنا منها جزء من ج�سمنا �إىل جزء �آخر! فالتلفزيون ،والإذاعة،
والتلفون ،جمي ًعا تبث ر�سائل ب�سرعة �أك�بر مما تفعله �أع�صابنا.
فالفكر املنتقل بالع�صب من نيويورك �إىل �شيكاغو ي�صل مت�أخ ًرا
�ساعات عن الفكر نف�سه املر�سل بوا�سطة التلغراف� ،أو الإذاعة� ،أو
التلفون� ،أو التلفزيون.
عندما ي�صيب �شيء ما �إ�صبع قدمنا ،مثلاً ف��إن ذلك االندفاع
ي�ستغرق حلظة قبل �أن يتلقاه دماغنا ،ولنفر�ض �أنك عمالق ،ر�أ�سك يف
�آال�سكا وقدماك يف طرف جنوبي �إفريقيا .ف�إذا ما ع�ض قر�ش �أ�صبع
قدمك �صباح يوم االثنني ،ف�إن دماغك لن يعرف بذلك قبل ليل الأربعاء،
و�إذا ما قررت �أن ت�سحب �أ�صبعك من املاء ،ف�ست�ستغرق بقية �أيام الأ�سبوع
�إعادة �إر�سال الفكرة تلك �إىل قدمك.
أنواعا كثرية �شتى من "الإ�شارات" جتعلنا نقوم برد الفعل
�إن � ً
ب�سرعات خمتلفة .فنحن نتجاوب ب�سرعة �أك�بر مع ال�صوت منا مع
ال�ضوء ،ومع ال�ضوء ال�ساطع منا مع ال�ضوء الباهت ،ومع الأحمر منا مع
الأبي�ض ،ومع �شيء كريه منا مع �شيء �سار.
�إن اجلهاز الع�صبي ل��دى كل واح��د منا ير�سل �أف�ك��ا ًرا ب�سرعة
نوعا ما .ومن هنا كان بو�سع بع�ضهم �أن يتفاعل ب�سرعة �أكرب مع
خمتلفة ً
الإ�شارات بالن�سبة �إىل الآخرين.
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حياتك؟
ما مهارات العمل وقواعد ال�سلوك يف
ِ
ف�صاعدا .كبالغة ,يتوقع منك
�أ :كوين بالغة� :أنت بالغة من الآن
ً
الآخ��رون �أن تبدي وتت�صريف وتلب�سي ب�شكل عملي والئق .اليوم �أ�صبح
ر�أي النا�س فيك مه ًما� .إنه ملن الرائع  -واملطلوب � -أن حتافظي على
منك قدر من االمتثال للأعراف والن�ضج يف
تفردك� ,إال �أن��ه يتوقع ِ
ِ
و�سلوكك.
مظهرك
ِ
ِ
ب :كوين �أف�ضل :كوين �أف�ضل مما حتتاجني �إليه .أ�ن� ِ�ت م�شروع
مل يكتمل – كوين تلميذة للحياة ,وكوين ممن ال ير�ضون �إال بالأف�ضل.
ابحثي عن ط��رق جديدة للقيام بالأ�شياء وال تخ�شي التغيري .ا�سعي
نف�سك مهن ًيا و�شخ�ص ًيا يف كل يوم.
لتطوير ِ
عليك.
ت :كوين م�سيطرة� :سيطري على
حياتك وال تدعيها ت�سطري ِ
ِ
ال تكوين �ضعيفة ال�شخ�صية .نحن ال نعي�ش �سوى مرة واحدة؛ لذا ف�إن
يبعدك عنها.
أهدافك ،و�إما �أن
يدفعك ناحية �
�أي قرار تتخذينه �إما �أن
ِ
ِ
ِ
اتخذي القرارات ال�سديدة ,فعلى حد قول املمثل الكوميدي تيم �آالن:
«�إذا مل تتخذ قرارات يف احلياة ,ف�إن احلياة �سوف تتخذها نيابة عنك».
لديك اجل��ر�أة لتحلمي
ث :احلمي :فلتجرئي على احللم .لتكن ِ
ميكنك �أن ت�صنعيه؛ يتوقف ذلك على
حلمت به,
احللم امل�ستحيل� .إذا ِ
ِ
ما �أن� ِ�ت م�ستعدة لبذله .ال ت�ستمعي �إىل �أولئك الذين ي�سعون لتدمري
أحالمك� .أغلب الظن �أن هناك من حاول �إف�ساد �أحالمهم ,وغالب
�
ِ
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الأمر �أنه قد جنح يف ذلك� .إذا مل ت�ؤمني �أن الأحالم ممكنة ،فا�س�أيل
�أحد الأ�شخا�ص الذين حتققت �أحالمهم امل�ستحيلة و�سوف ي�ؤكد لك �أن
الأحالم تتحقق بالفعل.
جـ :حت ّلي باحلما�س� :إن احلما�س �أمر �شديد الأهمية ,وهو معد,
إمتاعا
انقلي عدواه �إىل زميالتك يف العمل وهيئي لنف�سك بيئة عمل �أكرث � ً
وفائدة� .إذا مل ت�شعري باحلما�س جتاه ما تعملني فكري يف تغيريه؛
حما�سك.
فاحلياة �أق�صر من �أن تكبح
ِ
تقدمك؛
ح :ال تخايف من الف�شل� :إن الف�شل يف املدر�سة يعوق
ِ
يعطلك .الف�شل �أمر م�ؤقت وهو لي�س �أم ًرا يدعو �إىل
والف�شل يف احلياة
ِ
اخلجل .لقد جاءت بع�ض �أهم االنت�صارات كنتيجة لأ�سو�أ الهزائم ,ويف
حياة كل منا �صراعات �شخ�صية وهزائم وحلظات �صدق .كوين تلميذة
لف�شلك؛ فالعيب ال يكمن يف الف�شل و�إمنا يف عدم املحاولة.
أنك ممن يعطون
خ� :أكرثي من العطاء :فلي�صبح م�شهو ًرا عنك � ِ
ال ممن ي�أخذون .ا�صنعي فر ًقا يف حياة �أحد الأ�شخا�ص؛ قويل جماملة,
خال�صا دون انتظار
افعلي �شي ًئا لطي ًفا ,وتطوعي .حني يكون عطا� ِؤك
ً
أعطيت .ج ّربي
مقابل ,دائ ًما ما ينتهي الأمر
بح�صولك على �أكرث مما � ِ
ِ
بنف�سك.
ذلك و�سوف ترين
ِ
مبقدورك �أن ت�ستيقظي كل يوم را�ضية عن
د :كوين �سعيدة� :إذا كان
ِ
إنك تعي�شني احلياة ب�أف�ضل �صورها� .إنني
وعالقاتك
نف�سك
وعملك ,ف� ِ
ِ
ِ
ِ
يحزنك �أو م�شكالت
�أعلم �أن ذلك لي�س �سهلاً ,فدائ ًما �سيكون هناك �أمر
ِ
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يوما �أن معظم الأ�شخا�ص
تعرت�ض
ِ
طريقك .لقد ذكر �أبراهام لينكولن ً
م�شاكلك .اعقدي
يكونون �سعداء بقدر ما يقررون؛ لذا ال ت�شتكي وتنا�سي
ِ
العزم على �أن تكوين �سعيد ًة.
م�ستقبلك الآن .ال يعني كونك تك�سبني
ذ :ا�ستثمري :ا�ستثمري يف
ِ
مالاً �أن عليك �أن تنفقيه عن �آخره .خذي عربة من ماليني الأ�شخا�ص
الذين يتمنون لو كانوا ا�ستثمروا �أموالهم بدلاً من تبذيرها .ال تنفقي �أكرث
نف�سك.
مما جتنني ,بل �أنفقي �أقل .ابتعدي عن الديون وا�ستثمري يف ِ
عليك �إيجاد بهجة ومعنى لكل ما تفعلينه.
ر :ك��وين مبتهجةِ :
يومك ب�إ�سعاد يوم �شخ�ص
�أبهجي
نف�سك ب�إبهاج الآخرين و�أ�سعدي ِ
ِ
�آخر .نادي البائع يف املتجر �أو ال�سائق �أو عامل اال�ستقبال ب�أ�سمائهم
املجردة وا�س�أليهم عن حال يومهم ,ثم راقبي ردود �أفعالهم .اقرتبي
من الآخرين وتوا�صلي معهم �شخ�ص ًيا ,بعد ذلك �سوف ترين وت�شعرين
ب�أق�صى حاالت االبتهاج.
تعليمك
انتهيت من
ز :احر�صي على املعرفة :رمب��ا تكونني قد
ِ
ِ
تنتظرك لتتعلميها.
حياتك ما زالت
الر�سمي� ,إال �أن بع�ض �أهم درو�س
ِ
ِ
كوين متعلمة مدى احلياة؛ كوين تلميذة للحياة .منذ �سنوات م�ضت
عرفت ما ال تعرفينه ,وكلما
�سمعت تلك املقولة :كلما ازدادت
معرفتك ِ
ِ
ازددت فهما لها .اعلمي �أنك ال تعرفني بعد كل ما
تقدمت يف العمر
ِ
ِ
جديدا كلما
حتتاجني �إىل معرفته .ا�سعي �إىل املعرفة وتعلمي �شي ًئا
ً
لك الفر�صة.
�سنحت ِ
�س :ا�ستمعي :توجد غاية من وراء امتالكنا جمي ًعا لأذن�ين وفم
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واح��د .لتجعلي ا�ستعمالك لها متنا�س ًبا مع تلك الن�سبة؛ فاال�ستماع
أنت م�سئولة عن فهم ما يحدثك
ب�إن�صات لي�س جمرد
�سمعك ملا يقالِ � .
ِ
جيدا.
به �شخ�ص ما؛ لذلك �أن�ص ِتي ً
�ش :ال تخ�شي اخلط�أ :ارتكبي اخلط�أ؛ ارتكبي كث ًريا من الأخطاء
اجلديدة� ,إنها �أن�سب الطرق لتتعلمي .ال تخايف  -اجلميع يخطئ .دعي
حتبطك ,وخ��ذي ً
ق�سطا من الوقت لتحزين على ما تعلم ِته
أخطاءك
�
ِ
ِ
من اخلط�أ ال لتبحثي له عن تف�سريات ومربرات ,ثم انه�ضي من جديد
وا�سعي لئال تكرري اخلط�أ ذاته مطل ًقا.
���ص :ق��ويل« :ال» :تعلمي كيف تقولني ال .ق��ويل ال ل�ل�إف��راط يف
الت�ساهل ,وق��ويل ال لل�سلوكيات اخلطرة ,وق��ويل ال لعاداتك ال�سيئة,
حياتك .تعلمي متى
وقويل ال للأ�شخا�ص الذين تقابلينهم وي�سممون
ِ
وكيف تقولني ال.
م�ستقبلك
�ض :كوين �صبورة :كما كان احلال مع روما ,لن يبنى
ِ
يف يوم واحد .كل �شخ�ص يبد�أ من مكان ما ,وكل �شيء ي�ستغرق وقتًا.
إنك �سوف
وعلى الرغم من �صعوبة ا�ستيعاب ذلك يف الوقت الراهن ,ف� ِ
ا�ضطررت للعمل من �أجله وال�سعي
لديك وتقدرينه �أكرث �إذا
ِ
ت�ستمتعني مبا ِ
�إليه� .إن ال�صرب هو بالفعل ف�ضيلة .كوين �صبورة؛ فالأف�ضل مل ي�أت بعد.
ظ :احر�صي على اجلودة� :ضعي خامت اجلودة على كل ما تفعلينه.
ابحثي عن اجل��ودة يف العالقات ,ا�شرتي مالب�س ذات ج��ودة ,تناويل
طعاما ذا جودة ,اح�صلي على وظيفة تت�صف باجلودة ,وات�صفي �أنت
ً
ذاتك بها ,اجعلي اجلودة �صفة �أ�سا�سية ملا تفكرين به وملا تقومني به من
ِ
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

315

عمل ,وتذكري �أن ما تطمحني �إليه لي�س الكم ،بل الكيف .اجعلي اجلودة
حلياتك.
�سمة
ِ
�سجلك الدائم ملا بقي من
�سمعتك :الآن يبد�أ
ع :احر�صي على
ِ
ِ
حياتك
حياتك .فكري يف ن��وع ال�شخ�ص ال��ذي حتبني �أن تكونيه يف
ِ
ِ
ال�شخ�صية والعملية� :شخ�صية منامة؟ مغتابة؟ �شخ�صية على ا�ستعداد
�سمعتك
لإزاحة الآخرين من طريقها للو�صول �إىل حيث تريد؟ فكري يف
ِ
ذهبت؛ لذا احر�صي على بناء
�ستالحقك �أينما
كظلك ال�صغري؛ لأنها
ِ
ِ
ِ
حياتك.
�سمعة ت�ستطيعني التعاي�ش معها ملا بقي من
ِ
غ :كوين ناجحة :لي�س اللقب الذي حقق ِته �أو الأموال التي تك�سبينها
بحياتك.
أنت
�أو قيمة
مقيا�سا للنجاح .النجاح هو ما ت�صنعينه � ِ
ِ
ِ
ممتلكاتك ً
دوما ب�أنك �أدنى
�إذا
ِ
و�ضعت ِ
نف�سك يف مقارنة مع الآخرين ,ف�ست�شعرين ً
لديك
أهدافك
نف�سك يف مقارنة مع �
ورغباتك �أنت؛ ف� ِ
أنت ِ
ِ
ِ
منهم� .ضعي ِ
كل ما حتتاجني �إليه لتنجحي.
لك
ف :كوين �شاكرة :كوين �شاكرة وق � ّدري الفر�صة التي تتاح ِ
للعمل وابذيل �أق�صى ما ت�ستطيعني ،بغ�ض النظر عن نوع الوظيفة .ال
منك� .أي وظيفة �شرعية هي وظيفة حمرتمة وغال ًبا
توجد وظيفة �أدنى ِ
عليك دخلاً �شهر ًيا �أكرث مما يتقا�ضاه آ�خ��رون يف بقاع �أخرى
ما تدر ِ
من العامل �سنو ًيا .كوين ممتنة لنعمة ال�صحة والأ�سرة وكل اخلري الذي
تلقينه يوم ًيا.
ق :تفهمي الآخرين :عليك �أن تدركي �أن جميع الأ�شخا�ص مهمون..
تذكري دائ ًما �أولئك الذين مدوا لك يد العون ,وحاويل دائ ًما �أن ت�ساعدي
مركزك؛ فكلما
و�ضعك �أو
الآخرين .عاملي اجلميع باحرتام مهما كان
ِ
ِ
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أنت.
ن�ضجت �سوف تدركني �أن الأمر ال يتعلق مبن تعرفني ,بل مبن � ِ
ِ
قيمك الأ�سا�سية واعريف ما هو مهم يف
ك :مت�سكي
بقيمك :حددي ِ
ِ
يوما عن الأ�شياء التي تقدرينها .انه�ضي للدفاع عما
ِ
حياتك وال تتنازيل ً
لك موقف حمدد ,ف�سوف تنخدعني دائ ًما.
ت�ؤمنني به ,ف�إذا مل يكن ِ
ل :كوين م�ستعدة :كوين م�ستعدة لل�سهر وللح�ضور مبك ًرا وللتنازل
عن اخلروج لتناول الغداء �أو لفعل �أي �شيء يتطلبه �إجناز عملك بجودة
ويف الوقت املحدد .الأهم من ذلك ,كوين على ا�ستعداد للبدء من نقطة
طريقك �إىل الأعلى؛ فاجلميع ال بد �أن يبد�أ من مكان ما.
ال�صفر و�شقي
ِ
م :ا�ستعدي لغري امل�ألوف :بع�ض الأ�شياء حتدث من دون �سبب
حم��دد ,وبال �سابقة �إن��ذار �أو تربير .قد تظنني �أن� ِ�ك مت�سكني بالعامل
�دك ,ولكنك تدركني �أن هذا غري �صحيح وقت ح��دوث ما
يف قب�ضة ي� ِ
بنف�سك حتى ت�صلي �إىل االعتقاد ب�أنك
ال تتوقعينه� .إياك و�أن تعتدي
ِ
حياتك وا�سعي لتحقيق
ل�ست كذلك .عي�شي
أنت ِ
مع�صومة من اخلط�أِ � .
ِ
وطنك �أو
أ�سرتك �أو
�اك واالعتقاد ب�أن
�
ِ
�صحتك �أو � ِ
ِ
أحالمك ,ولكن �إي� ِ
ِ
وظيفتك �أو �أي �شيء يف حياتك من الأمور امل�سلم بها.
ِ
اهتمامك على من ميلكون
أنت كافية .ال ت�صبي
بذاتكِ � :
ِ
ن :اكتفي ِ
لديك ،بل م��دي يد العون �إىل من ميلكون �أق��ل .ال ت�شعري
�أك�ثر مما ِ
لديك .ال تعي�شي
لك فر�صة فعله وا�سعدي مبا ِ
بال�سوء جتاه ما ال تتاح ِ
ينتظرك.
حياتك نادمة؛ تخيلي م�ستقبلاً باه ًرا
ِ
ِ
حياتك.
هـ :انطلقي :ا�ستعدي وتهيئي ...انطلقي! ا�ستمتعي بركب
ِ
أحالمك.
أمامك طريق وا�سع ومفتوح؛ �سريي معه حتى تبلغي �
ِ
� ِ
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جتعلك �سيدة مبيعات ناجحة؟
ما القوانني التي
ِ
 )1البيع :يف عامل الأعمال ال يحدث �شيء �إال �إذا باع �شخ�ص �شيء
ما على �شخ�ص �آخر:
ال�شيء احليوي وال�ضروري للتجارة والأعمال هو �إمت��ام عملية
البيع ..ي�ستلزم هذا الأمر حث العمالء على طلب ال�شراء ،لكن معظم
رج��ال البيع ين�صرفون قبل �أن يتيحوا للعميل املتوقع فر�صة حقيقية
ليوافق على ال�شراء .باخت�صار لكي ت�ستطيعي البيع .يجب �أن تلتم�سي
طلب ال�شراء من العميل.
جناحك يف جمال املبيعات على درجة
 )2العزمية :يتحدد مدى
ِ
وت�صميمك:
عزميتك
ِ
ِ
يف جمال املبيعات يعتمد مدى النجاح الذي ت�صلني �إليه ب�شكل
معتقداتك الداخلية �أكرث منه على العوامل اخلارجية الأخرى.
كبري على
ِ
ولهذا لكي ت�صبحي الأف�ضل وحتققي دخ�ًلأاً �أك�ثر �ضعي هذا القانون
وتوقعاتك ال�سلبية و�أقبلي على
مفاهيمك
عينيك وتخل�صي من
ن�صب
ِ
ِ
ِ
وتفان.
عملك بكل حب ٍ
ِ
 )3االحتياجات :يهدف كل قرار �شرائي �إىل تلبية حاجة �أو حتقيق
هدف ما:
ا�ستطعت
معرفتك باالحتياجات احلقيقية للعمالء؛
كلما زادت
ِ
ِ
خدماتك �أمامهم كحل �أمثل يبحثون
منتجتك �أو
فهم كيفية و�ضع
ِ
ِ
عنه .رجال البيع املمتازون دائ ًما ما يكونون ذوي ح�س وانتباه مرهف
الحتياجات العمالء.
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 )4امل�شكالت :النظر �إىل املنتجات واخلدمات على �أنها حل ما
مل�شاكل بعينها:
ي�شرتي العمالء املنتج لتوقعهم ب�أنه �سيحل م�شاكلهم ،ال من �أجل
املنتج يف حد ذات��ه؛ لذا ف��إن رج��ال املبيعات الأك�ثر فعالية هم الأكرث
احرتا ًفا يف تقدمي منتجاتهم كحلول مل�شاكل العمالء.
 )5الإقناع :الإقناع يف البيع هو حماولة �إظهار �أن قيمة املنتج
ت�ساوي �أكرث من �سعره:
ي�سعى امل�شرتون دائ ًما نحو �إيجاد حل واحد لأكرب عدد ممكن من
احتياجاتهم وب�أرخ�ص �سعر .ي�شعر العمالء بارتياح عندما يعلمون �أن
�آخرين قد متكنوا من �إيجاد حلول لنف�س نوعية م�شاكلهم؛ مما يدفعهم
لقبول املنتج واخلدمة.
 )6الأمان� :أكرث احتياجات الإن�سان �أهمية :احل�صول على الأمن
ال�شخ�صي واملايل والعاطفي:
يدخل رجال املبيعات الفعالون مبا�شرة من باب العميل للأمن.
وبتوفري الأمان والثقة له �سي�شعر العميل ب�أن املخاطر �ستقل كث ًريا �إذا
�أقدم على التعامل معك .ميثل هذا حافزً ا قويا ملزيد من التعامل.
 )7املخاطرة :املخاطرة م��وج��ودة دائ� ًم��ا يف �أي ن��وع من �أن��واع
اال�ستثمارات:
ال ت�ستطيعني �أب� ً�دا جتنب خماطر احلياة .يعي رج��ال املبيعات
الأذكياء هذه احلقيقة ،ودائ ًما ما ي�ضعون منتجاتهم يف و�ضع يربزهم
ب�أنها االختيار الأقل خط ًرا؛ فهم يقومون بعمل كل �شيء ممكن لتخفي�ض
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مفهوم املخاطرة (من وجهة نظر العمالء) ويتحدثون مبا�شرة معهم
ب�ش�أن خماوفهم من ارتكاب خط أ� ناجت من قرار ال�شراء .ينظر يف يف
�أثناء عملية البيع �إىل كل �شيء من زاوية تقليل �أو زيادة تقليل �أو زيادة
متاما.
املخاطر عن عملية البيع .يعمل رجال البيع الأ ْكفاء ويفهمون ذلك ً
انطباعا ب�أنه مت �أخذ
كل فعل يقومون به يهدفون �إىل �إعطاء العميل
ً
املخاطر كافة يف احل�سبان .ومت تعديلها لكي ت�صبح يف حدود معايري
الأمان.
 )8الثقة :تن�ش�أ عمليات البيع الناجحة من خالل ال�صلة القوية
بني رجل البيع والعميل:
يف جمال املبيعات الثقة هي كل �شيء .فرجال البيع الأ ْكفاء يطرحون
�أ�سئلة ب�ش�أن االحتياجات املطلوبة ثم ي�صغون باهتمام للإجابات .بهذه
الطريقة ين�صحون العميل مبا ينا�سب احتياجاته بالفعل.
 )9العالقات :عملية البيع ما هي �إال "بيع عالقة":
يبنى النجاح يف جمال املبيعات على �أ�سا�س القدرة على �إقامة
عالقات طيبة مع العمالء .فلن يقبل النا�س على �شراء �سلعة �أو خدمة
من دون �أن تكون هناك عالقة قوية مع رجل البيع امل�شرف على بيعها.
فاحلقيقة �أن هذه العالقات دائ ًما ما ت�ستمر بعد �صفقات البيع نف�سها.
 )10ال�صداقة :لن ي�شرتي منك النا�س � ًأبدا ما مل ي�شعروا �أنك
تعمل لتحقق م�صاحلهم:
ل��دى رج��ال املبيعات الأ ْك �ف��اء فعالية ك�ف��اءة عالية يف تكوين
ال�صداقات .وهذا �سيولد ن�شاط �أعمال ممتاز ،حيث يحب النا�س �أن
يتعاملوا مع الأ�شخا�ص الذين يقيمون عالقات معهم ويثقون فيهم ،ولكي
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ترفعي من �أرقام مبيعاتك قومي بتو�سيع عالقاتك احلقيقية مع العمالء.
 )11الطرح :نظرة العميل لك هي احلقيقة التي يعي�شها ويتعامل
على �أ�سا�سها معك:
�إن كل ما تقومني به يجب �أن ي�شكل �إ�ضافة لنظرة العميل لك
جيدا و�ستنده�شني ملا �سيحدث.
كنا�صحة �أمينة له .اتبعي هذا الأ�سلوب ً
�سيقبل العميل يف ال�شراء بثمن �أك�ثر بقليل من ال�سعر ال��ذي يعر�ضه
مناف�سوك؛ لأنه ي�شعر بدعمك وم�ساندتك له.
 )12ال�سمعة :يتنا�سب دخلك مبا�شرة مع ال�صورة التي يراك بها
العمالء:
يجب �أن ي��راك العمالء يف ��ص��ورة ال�شخ�صية التي تت�صرف
ل�صاحلهم ولكن تتقا�ضى راتبها من �شخ�ص �آخر .حققي هذه ال�سمعة
جدا �ست�صبحني واحدة من �أ�صحاب الدخل املرتفع
وخالل فرتة ق�صرية ً
يف جمالك.
 )13التخطيط :يجهز رجل املبيعات املمتاز التفا�صيل كافة قبل
كل �صفقة:
ال�صفة ال�شخ�صية لرجل املبيعات املحرتف واملتميز عن غريه.
هي القدرة على الإعداد بدقة وبعناية �شاملاً التفا�صيل كافة اخلا�صة
بال�صفقة .كلما زادت درجة الإع��داد بدقة وبعناية �شاملاً التفا�صيل
كافة اخلا�صة بال�صفقة ،زادت درجة توقعك و�أعددت لها مبك ًرا ،متكنت
من خدمة العميل ب�صورة �أف�ضل بكثري� .أي�ضا كلما كانت اخلدمة �أف�ضل
�أ�صبحت �أكرث احرتا ًفا من وجهة نظر العميل.
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 )14التحفيز :يحب كل �شخ�ص �أن ي�شعر ب�أنه جنح يف اتخاذ قرار
ال�شراء بنا ًء على حكمة اكت�شفها بنف�سه:
ال يحب النا�س ال�شعور ب�أنهم قد وقعوا �ضحايا لأ�سلوب عر�ض
ت�سويقي� ،أي بيعي جذاب ،بل على العك�س� ..إنهم يحبون �أن ي�شعروا
�أنهم اتخذوا قرار ال�شراء ب�أنف�سهم وبنا ًء على املعلومات التي توفرت
�أمامهم .وف ًقا لذلك ف�إن رجال املبيعات الأكرث فعالية هم الذين ي�ضعون
�أنف�سهم يف �صورة املر�شد الذكي الذي ي�ساعد العمالء على احل�صول
على الأف�ضل بالن�سبة لهم بال�شرح الوا�ضح عن كيفية اال�ستخدام الأمثال
للمنتجات واخلدمات.

ما قواعد و�أ�سا�سيات الإقناع؟
 -1ا�ستعيني باهلل  -عز وجل  -وتذكري �أن مفاتيح القلوب بيد
اهلل ،وا�ستغفري اهلل داخلك و�أكرثي من ال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل ﷺ.
 -2ركزي نحو الهدف.
 -3الأ�ساليب واملداخل غري املبا�شرة كث ًريا ما تكون م�ؤثرة.
 -4ا�ستخدمي �أدلة قطعية الداللة وقطعية الثبوت واتركي الأدلة
الظنية يف ثبوتها �أو داللتها ما مل تكوين م�ضطرة ملا بعدها من اعرتا�ض.
� -5آرا�ؤك ال�صحيحة ال تعني ازدراء �أو �إهانة �أي ر�أي �آخر له ن�سبة
من ال�صحة.
 -6ا�ست�شهدي ما ا�ستطعت مبا ميثل لديه قيمة مقنعة (ن�صو�ص
 �شواهد � -أ�شخا�ص – جتارب  -نوع الأدلة) وا�ستخدمي التعبريات322

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

والق�ص�ص والأمثلة املعربة واملنا�سبة له � ً
أي�ضا.
 -7اختاري الوقت املنا�سب واحلالة املنا�سبة عند امل�ستمع ما
�أمكن.
 -8كوين مرنة يف �أ�سلوبك و�شواهدك وغريي من خططك بنا ًء
على احلوار ونتائجه �أوال ب�أول.
 -9ال تعار�ضي نف�سك � ًأبدا �سواء يف املجل�س نف�سه �أو مع ت�صريحات
و�آراء �أخرى ذكر ِتها قبل ذلك ،و�إذا حدث هذا فن ّبهي عليه بو�ضوح "�سبق
�أن قلت كذا والآن �أعدل عنه �إىل كذا ..لل�سبب".
 -10اتركي له الباب ليخرج منه بكل احرتام يف حالة قناعته �أو
عدم قناعته.
توفيقك وا�ستغفري اهلل يف كل
 -11احمدي اهلل  -عز وجل  -على
ِ
الأحوال يف يف �أثناء الإقناع وبعده.
 -12م ّيزي بني �أن يكون ر�أيك هو الأف�ضل وبني �أن يكون ر�أيك هو
ال�صواب وغريه خط�أ ،ولكل متطلباته و�ضوابطه.
 -13توقعي وحللي نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات
عندك ولديه � ً
ا�ستطعت.
أي�ضا ما
ِ
ومهاراتك دائ ًما.
خرباتك
ّ -14مني
ِ
ِ

ما مبادئ تنمية ال�شخ�صية؟
( )1التمحور حول مبد�أ� :إن �إرادة الإن�سان �أن يعي�ش وفق مبادئه،
و�أراد �إىل جانب ذلك �أن يحقق م�صاحله �إىل احلد الأق�صى ،ف�إنه بذلك
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يحاول اجلمع بني نقي�ضني!!� ،إنه م�ضطر يف كثري من الأحيان �أن ي�ضحي
ب�أحدهما حتى ي�ستقيم له �أمر الآخر ،وقد �أثبتت املبادئ عرب التاريخ �أنها
قادرة على االنت�صار تارة تلو الأخرى ،و�أن الذي يخ�سر مبادئه يخ�سر
ذاته ،ومن خ�سر ذاته ال ي�صح �أن يقال �إنه ك�سب بعد ذلك �أي �شيء!!
( )2املحافظة على ال�صورة الكلية� :إن املنهج الإ�سالمي يف بناء
ال�شخ�صية يقوم على �أ�سا�س ال�شمول والتكامل يف كل الأبعاد ،ولي�س
غري ًبا �أن نرى من ينجذب ب�شكل عجيب نحو حمور من املحاور ويرتك
باقيها دون �أدنى اهتمام؛ وحتى ال نفقد ال�صورة الكلية يف �شخ�صياتنا
يجب �أن نقوم ب�أمرين:
 النظر دائ ًما خارج ذواتنا من �أجل املقارنة مع ال�سياق االجتماعيالعام.
 النظر الدائم يف مدى خدمة بنائنا لأنف�سنا يف حتقيق �أهدافناالكلية.
( )3العهود ال�صغرية� :إن قطرات امل��اء حني ترتاكم ت�شكل يف
النهاية بح ًرا ،كما ت�شكل ذرات الرمل جبلاً  ،كذلك الأعمال الطيبة
ف�إنها حني ترتاكم جتعل الإن�سان رجلاً عظي ًما ،وقد �أثبتت التجربة
�أن �أف�ضل ال�سبل ل�صقل �شخ�صية املرء هو التزامه بعادات و�سلوكيات
حمددة �صغرية ،ك�أن يقطع على نف�سه �أن يقر أ� يف اليوم جز ًءا من القر�آن
�أو مي�شي ن�صف �ساعة مهما كانت الظروف والأج��واء ،ليكن االلتزام
�صارما؛ ف�إن (�أحب الأعمال �إىل اهلل �أدومها و�إن
�ضمن الطاقة وليكن
ً
قل).
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( )4عمل ما هو ممكن الآن :علينا �أن نفرت�ض دائ ًما �أننا مل ن�صل
�إىل القاع بعد ،و�أن الأ�سو�أ رمبا يكون يف الطريق! ،فذلك يجعل الإن�سان
ينتهز الفر�ص وال ين�شغل بالأبواب التي �أغلقت ،ويجب �أن تعتقد �أن
التح�سن قد يطر�أ على �أحوالنا ،لكننا ال ندري متى �سيكون ،وال يعني
ذلك �أن ننتظر حتى تتح�سن ظروفنا ،بل ليكن �شعارنا دائ ًما( :با�شر ما
هو ممكن الآن).

ما القبيلة؟
واحد.
القبيلة :هي اجلماعة من النا�س ينت�سبون �إىل �أب �أو جد ٍ
كقبيلتي عب�س ،وذبيان.
وهناك �شعوب وقبائل قدمية وعديدة ا�ستوطنت �أنحاء �شا�سعة من
بقاع الأر�ض ،عا�شت حياة بدائية حم�ضة متنقلة ،ثم ا�ستقرت يف �أماكن
حمددة ،حيث يتوافر الغذاء وامل�أوى.
وبالتدريج �صارت ت�ؤ�س�س ح�ضارات خا�صة بها ،وتبني ممالك
و�إمرباطوريات ف�سيحة الأرج��اء ،وت�سيطر على مناطق �أخرى ت�ضمها
�إىل مملكتها �أو �إمرباطوريتها.
�أم���ا �أ� �ش �ه��ر ه ��ذه ال���ش�ع��وب ال �ق��دمي��ة وال �ت��ي �أ��س���س��ت ممالك
و�إمرباطوريات حملت ا�سمها فهي:
 -1البابليون :يف العراق.
 -2الأ�شوريون :يف بالد ما بني النهرين.
 -3الفراعنة :يف وادي النيل.
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 -4ال�صينيون :يف ال�صني.
 -5اليونانيون :يف اليونان.
 -6الرومانيون :يف �إيطاليا.
 -7القرطاجيون :يف قرطاجة ،يف تون�س.
 -8الإ�سكندينافيون :يف �إ�سكندينافيا.
 -9العرب :يف البالد العربية برمتها.
وم��ن ه��ذه ال�شعوب من انقر�ض ،وزال ،وطم�ست �آث��اره ب�سبب
احل��روب املتكررة ل�شعوب �أخ��رى ،ومنها من �صمد وازده��ر وبقى �إىل
يومنا هذا.

ما الت�ضخم املايل؟
الت�ضخم املايل هو ما يحدث عندما ترتفع الأ�سعار يف بلد معني
كث ًريا وب�سرعة لدرجة �أنها تربك اقت�صاد ال�شعب.
قد ترتفع الأ�سعار ب�سرعة لأن ال�شعب يريد �شراء املزيد من
الب�ضائع �أكرث من الب�ضائع املوجودة .اخلوف من ارتفاع الأ�سعار قد
يجعل ال�شعب يندفع وي�شرتي �أ�شياء طاملا هو قادر على اقتنائها .وهكذا
يزداد الطلب على الب�ضائع وتكاليفها ت�أخذ يف االرتفاع ب�صورة �أكرب.
العالج الوحيد لل�شعب هو �أن يتوقف عن ال�شراء ،لكن ،بالطبع،
من ال�صعب �إقناع ال�شعب بالتوقف عن �شراء �أ�شياء هو يريدها .العمال
ذوو الأجور ي�شرتون منها �أقل ،وامل�سنون الذين تقاعدهم مل يعد كاف ًيا
للعي�ش ،وال�ط�لاب الذين منحهم مل تعد كافية لدعمهم ،كل ه��ؤالء
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ي�ضغطون من �أجل املزيد من املال ملجاراة الأ�سعار .الأج��ور املرتفعة
كث ًريا ما تعني ب�ضائع غالية الثمن.

ما ال�سحب �أكرث من الر�صيد؟
اجل ��واب :ال�سحب �أك�ثر م��ن الر�صيد ه��و ت�سهيل ر�صيد دائ��ن
تقدمه البنوك بحيث ي�سمح للفرد �أو للم�ؤ�س�سة التجارية بال�سحب �أكرث
من ر�صيد ح�سابها امل�صريف لغاية احل��دود املتفق عليها( .القرو�ض
وال�سحوبات �أكرث من الر�صيد لها معدل فائدة ثابت �أو خمتلف .املطلوب
�أن ي�سدد مبلغ ر�أ�س املال املقرت�ض يف �أق�ساط منتظمة �أو بالكامل يف
موعد م�ستقبلي متفق عليه).

ما القر�ض؟
القر�ض هو مبلغ حمدد من امل��ال يقدم �إىل املقرت�ض بوا�سطة
املقر�ض لتغطية -على �سبيل املثال -ا�ستهالك �شخ�صي ومتطلبات مالية
يومية للعمل التجاري؛ لرفع اجلور واالحتفاظ مبخزون من املنتجات
اجلاهزة.

ما ال�سيا�سة املالية؟
ال�سيا�سة املالية تن�شد ح�صر ال�صرف يف االقت�صاد بوا�سطة
مراقبة التوريد املايل ،وتهيئة الدين عرب القرو�ض ،والرتكيب ملعدالت
الفائدة.
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�إذا رغبت احلكومة يف تخفي�ض جتمع الطلب ميكنها حماولة
تخفي�ض التوريد املايل عن طريق بيع �سندات لعامة ال�شعب ،امل�شرتون
يدفعون لتلك ال�سندات عن طريق �سحب املال من ودائعهم امل�صرفية ـ
وهو عن�صر مهم للتوريد املايل ـ هذا يرغم البنوك بدورها على تخفي�ض
قيمة القرو�ض املتوافرة لديها .وت�ستطيع احلكومة � ً
أي�ضا �إدارة دين
�أق�ساط (�شراء م�ست�أجر) مبراقبة الإقرا�ض بوا�سطة البيوت املالية.
االقرتا�ض ميكن �أن يهبط بزيادة انخفا�ض املدفوعات (الودائع)
وتخفي�ض فرتة ت�سديد القرو�ض .التي تزيد م�صاريف الفائدة �أو�سع.
وبتخفي�ض التوريد املايل بالن�سبة للطلب �إليها ت�ستطيع احلكومة زيادة
�سعر املال ـ �أي معدل الفائدة ـ مع النظر �إىل �إعاقة االقرتا�ض بوجه عام.
(معدل الفائدة هو الن�سبة املئوية للمبلغ املقرت�ض الذي يجب �أن يدفع
�إىل املقر�ض كل �سنة حتى يتم دفع املبلغ املقرت�ض).
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لل�صباح حكمة

قال تعاىل:

ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﱪ (البقرة.)269 :
�أي« :ي�ؤتي اهلل الإ�صابة يف القول والفعل َمن ي�شاء من عباده,
ريا .وما يتذكر هذا
يرا كث ً
ومن �أنعم اهلل عليه بذلك فقد �أعطاه خ� ً
وينتفع به �إال �أ�صحاب العقول امل�ستنرية بنور اهلل وهدايته»( .التف�سري
املي�سر).
وق��ال النبي ﷺ« :احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أن��ى وجدها فهو �أحق
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النا�س بها».
احلكمة ه��ي أ�غ�ل��ى ��ش��يء ميكن �أن مينحه اهلل ل�ل�إن���س��ان بعد
الإميان والتحلي مبكارم الأخالق ،وهي �أمل كل الناجحني« .واحلكمة
هي �أعلى املراتب التي ميكن �أن يتو�صل �إليها الإن�سان فبعد �أن تكتمل
املعرفة وي�صل التاريخ �إىل قمته حت�صل احلكمة وبالتايل فاحلكيم
�أعلى �ش�أ ًنا من الفيل�سوف واحلكمة هي املرحلة التالية والأخرية بعد
الفل�سفة� ،إنها ذروة ال��ذرى وغاية الغايات ،وهني ًئا ملن يتو�صل �إىل
احلكمة والرزانة»( .للفيل�سوف الأملاين :هيجل).
وقالوا عن احلكمة:

 هي و�ضع ال�شيء مو�ضعه ,وقالوا� :إنها فعل ما ينبغي كما ينبغييف الوقت الذي ينبغي ..وقالوا� :إنها مثالية ال�سلوك والقرار.
وقد تبو�أت احلكمة مكا ًنا مه ًما يف برامج الإذاعة املدر�سية؛ وكل
هذا ومن دون �شك �سينعك�س على امل�ستمعني؛ فبقدر اهتمام الإذاعة
املدر�سية باحلكمة ال�صباحية بقدر ا�ستفادة الطالب منها ،وبقدر
�إهمالها يكون العك�س ،وهو الغالب وللأ�سف؛ فنجد �أن احلكم يف �أكرث
املدار�س مكررة ،بل ومعادة؛ ف�أنا �شخ�ص ًيا ال �أتذكر الآن من جميع
احلكم التي �سمعتها طوال االثنتي ع�شرة �سنة �سوى حكمتني ،هما:
الأوىل :من جد وجد ،ومن زرع ح�صد ،ومن �سار على الدرب و�صل.
والثانية :الوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك.
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وقفزت �إىل ذهني الآن حكمة ثالثة وهي" :ر�أ�س احلكمة خمافة
اهلل".
و َل ُكنّ �أن َتت ََ�ص َّو ْرن كم مرة كررت هذه احلكم ،وكم مرة �سمعت،
مائة مرة ،مائتي مرة؛ �أقول رمبا �أكرث.
وبالطبع ومن دون �شك �أن هذه الفقرة املهمة �سوف تكون على
املهم�ش� ،أق�صد ال فائدة منها ،فهذه احلكم التي ي�سمعنها كل يوم قد
حفظنها ،ومللن منها؛ فما الفائدة من تكرارها؛ �أرجو �أن ال ي�صل الأمر
�إىل هذا ،ولكن؛ للأ�سف �أن الأمر قد و�صل �إىل هذا احلد.
لذا؛ على كل من لها �ش�أن بالربامج الثقافية املدر�سية �أن تبادر �إىل
جدا� ،أال وهي (احلكمة ال�صباحية)،
معاجلة و�ضع هذه الفقرة الغالية ً
والأمر �سهل وب�سيط ،وال يحتاج �إىل كثري تفكري؛ كل ما علينا فعله هو
تخ�صي�ص جمموعة من احلكم كل ي��وم ،انظر ملا قلت جمموعة من
احلكم ث�لاث �أو �أرب��ع �أو خم�س ،ولي�س حكمة واح��دة فقط؛ وم��ن ثم
عر�ضها يف الإذاعة ال�صباحية ،بكل هدوء وروية ،وال ب�أ�س بتحديد �أيام
لها يف الأ�سبوع مثلاً ثالثة �أيام يف الأ�سبوع ،ال�سبت ،واالثنني ،والأربعاء؛
حتى ال تفقد مكانتها ،و�أهميتها ،ولكي تت�شوق الطالبات �إىل �سماعها،
والإن�صات �إليها.
و�أ��ص��دق� ِ�ك احل��دي��ث ب ��أن م��ن �سي�ستفيد منها �أولاً ه��و �أن��ت ثم
الطالبات ،ثم املعلمات ،وكل من �ست�ستمع �إليها؛ فاحلكمة �ضالة حتتاج
�إىل م�ؤمن.
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من احلكم الفرعونية القدمية
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• �أ�صلح نف�سك �أولاً �إذا �أردت �أن ت�صلح النا�س.
• ال ي�ست�سلم للنوم من يخ�شى الغد.
• اكبح ل�سانك وال جتعله ي�سبق تفكريك.
• ال مت�ش بحذاء غريك؛ حتى ال تتعرث خطواتك ،فتقع وتنك�شف
حقيقتك.
• العلم �سالح يحمله الإن�سان ليحمي به نف�سه ،واجلهل ينزع
�سالح الإن�سان فال يجد ما يحمي به نف�سه.
• احرتم من هو �أكرب منك يحرتمك من هو �أ�صغر منك.
• ال تلق بحجر يف البئر فقد حتتاج �إىل �أن ت�شرب منها ثانية.
• اغفر دائ ًما لأعدائك فال �شيء ي�ضايقهم �أكرث من ذلك.
• كوخ ت�سعد فيه وت�ضحك ،خري من ق�صر ت�شقى فيه وتبكي.
• ال ي�ستطيع الغربال �أن يحجب قر�ص ال�شم�س.
• احلقيقة تطفو على ال�سطح مهما طال حب�سها يف الأعماق،
واخلديعة ت�سقط يف الأعماق مهما طال بقا�ؤها على ال�سطح.
• ال�شجرة التي ت�ستظل بها زرعها من عا�ش قبلك ،رد اجلميل
بزراعة �شجرة �أخرى ي�ستظل بها من ي�أتي بعدك.
• من يجدف �ضد التيار لن يغري اجتاه التيار.
• هناك �أ�سئلة ال يجاب عنها �إال بال�صمت.
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• املر�أة الفا�ضلة �صندوق جموهرات يك�شف كل يوم عن جوهرة
جديدة.
يوما
• �إن كنت ال حتمل فوق عربتك �سوى الق�ش فلن ت�صبح ً
تاجر حبوب.
يوما بذرة �صغرية.
• الثمرة الكبرية ال تريد �أن ت�سمع �أنها كانت ً
• لي�ست احلكمة �أن تعرف الطريق ،بل �أن مت�شي فيه.
قال احلكيم الفرعوين "�آين" يف بردية هذه احلكمة:
من ن�صائح احلكيم الفرعوين "�آين" البنه "جن�س حتب":
(�إذا ما ترعرعت وات�خ��ذت لك زوج��ة وبيتًا فتذكر �أم��ك التي
ولدتك ،ال تدعها تلومك وترفع �أ ْكفها �إىل اهلل في�سمع �شكواها).
من احلكم ما يقع يف �أن�صاف الأبيات. :

• وما ي�شعر الإن�سان ما اهلل �صانع.
• ولي�س لرحل حطه اهلل حامل .عجز بيت لكعب بن زهري.
• وليغلنب مغالب الغالب .عجز بيت لكعب بن مالك.
• �أال كل �شيء ما خال اهلل باطل� .صدر بيت للبيد بن ربيعة.
• و�سائل اهلل ال يخيب .عجز بيت لعبيد بن الأبر�ص.
• اهلل �أجنح ما طلبت به� .صدر بيت المرئ القي�س.
• ال يذهب العرف بني اهلل والنا�س .عجز بيت للحطيئة.
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• وهلل �سيف ال تفل م�ضاربه.
• ال ي�شكر اهلل من ال ي�شكر النا�س.
• اخلري �أجمع فيما ي�صنع اهلل.
• كفاية اهلل خري من توقينا.
• وما ال نرى مما يقي اهلل �أكرث .عجز بيت لرجل من ولد عمر
بن اخلطاب.
• ولي�س ملا تبني يد اهلل هادم.
• وي�أبى اهلل �إال ما ي�شاء.
• وهل يغر�س الليث الطال وهو راب�ض.
• وال�صقر لي�س ب�صائد يف وكره.
• ما لك �إال ما قبلت عفوه.
• لن ت�صلح النا�س و�أنت فا�سد.
• �أن كنت �أخط�أت فما �أخط�أ القدر .عجز بيت لأبي العتاهية.
• ما لك �إال ما عليك مثله.
• تعمى القلوب والعيون ناظره.
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حكم يف فن التعامل مع الأخطاء
• ت�أ َّمل العيب عيب.
• يقول علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه  :-من ر�ضي عن
نف�سه ،كرث ال�ساخطون عليه.
• يقول �سقراط :ال تردنَّ على ذي خط�أ خط�أه ،ف�إ َّنه ي�ستفيد
منك عل ًما ،ويتخذك عد ًوا.
• ت�ستطيع �أن تك�سب ثقة اجلاهل� ،إذا مل تعار�ضه يف �آرائه.
• احلقيقة مثل النحلة ،حتمل يف جوفها الع�سل ويف ذنبها �إبرة.
• يقول ال�سباعي  -رحمه اهلل  -لو �أ َّنك ال ت�صادق �إال �إن�سا ًنا ال
عيب فيه ،ملا �صادقت نف�سك.
• من يناق�ش الأحمق عليه �أن يتح َّمل �إجابته.
• يقول برتراند را�سل :احلياة �أق�صر من �أن نق�ضيها يف ت�سجيل
الأخ �ط��اء التي ارتكبها غرينا يف حقنا ،ويف تقوية روح ال�ع��دل بني
النا�س.
• يقول �شوبنهارو :ذوو النفو�س الدنيئة ،يجدون َّ
اللذة يف التفتي�ش
عن �أخطاء العظماء.
• يقول ميخائيل نعيمة :من كان ال يب�صر غري حما�سنه وم�ساوئ
ري منه.
غريه فال�ضرير خ ٌ
• لي�س هناك خط�أ خري من عدم االعرتاف باخلط�أ.
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• يقول فولتري :النزاع الطويل يعني �أن كلاً من الطرفني على
خط�أ.
الذين يعي�شون على �أع�صابهم ،غال ًبا ما يعي�شون على �أع�صاب
الآخرين � ً
أي�ضا.
• قيل لبع�ض احلكماء :بمِ َ ينتقم الإن�سان من ع��د َّوه؟ ..فقال
ب�إ�صالح نف�سه.
• يقول �سعيد بن امل�سيب  -رحمه اهلل  -بلغ عثمان بن عفان
قوما على فاح�ش ٍة ف�أتاهم وقد تفرقوا ،فحمد
 ر�ضي اهلل عنه � -أن ًاهلل و�أعتق رقبة.
• اخجل من عيوبك ولي�س من ت�صحيحها.
• من تتبع خف َّيات العيوبُ ،حرم من مودات القلوب.
• الندم هو اكت�شاف اخلط�أ بعد فوات الأوان.

حكم من كتاب "هكذا علمتني احلياة"
للكاتب م�صطفى ال�سباعي
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حتب ال�سرور يف احلياة فاع ِنت ب�صحتك ،و�إذا كنت
 �إذا كنت ّحت� ّ�ب ال�سعادة يف احلياة فاع ِنت بخلقك ،و�إذا كنت حت� ّ�ب اخللود يف
حتب ذلك كله فاع ِنت بدينك.
احلياة فاع ِنت بعقلك ،و�إذا كنت ّ
 ال تفرط يف احلب والكره ،فقد ينقلب ال�صديق ع��د ّوا والعدو�صدي ًقا.
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 ان�صح نف�سك بال�شك يف رغباتها ،وان�صح عقلك باحلذر منبال�شح يف �شهواته ،وان�صح مالك باحلكمة يف
خطراته ،وان�صح ج�سمك
ّ
�إنفاقه ،وان�صح علمك ب�إدامة النظر يف م�صادره.
 �إمنا يتم لك ح�سن اخللق ب�سوء �أخالق الآخرين. َّيوما مع احلق؛ فقال الباطل� :أنا �أعلى منك ر� ًأ�سا.
مت�شى الباطل ً
قدما.
قال احلق� :أنا �أثبت منك ً
قال الباطل� :أن �أقوى منك.
قال احلق� :أنا �أبقى منك.
قال الباطل� :أنا معي الأقوياء واملرتفون.
ق��ال احل��ق :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﱪ(الأنعام).
قال الباطل� :أ�ستطيع �أن �أقتلك الآن.
قال احلق :ولكن �أوالدي �سيقتلونك ولو بعد حني.
رغبت عنها
 احلياة كاحل�سناء� :إن طلبتها امتنعت منك ،و�إن َ�سعت �إليك.
 ل��ذة العابدين يف امل�ن��اج��اة ،ول��ذة العلماء يف التفكري ،ول��ذةالأ�سخياء يف الإح�سان ،ولذة امل�صلحني يف الهداية ،ولذة الأ�شقياء يف
امل�شاك�سة ،ولذة اللئام يف الأذى ،ولذة ال�ضالني يف الإغواء والإف�ساد.
 اال�ستقامة طريق �أولها الكرامة ،و�أو�سطها ال�سالمة ،و�آخرهااجلنة.
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 هذه الدنيا �أولها بكاء ،و�أو�سطها �شقاء ،و�آخرها فناء ،ثم �إما�سرمدا.
نعيم � ًأبدا ،و�إما عذاب
ً
 من �أح�سن �إليك ثم �أ�ساء فقد �أن�ساك �إح�سانه. يف امل�آزق ينك�شف ل�ؤم الطباع ،ويف الفنت تنك�شف �أ�صالة الآراء،ويف احلكم ينك�شف زيف الأخالق ،ويف املال تنك�شف دعوى الورع ،ويف
اجلاه ينك�شف كرم الأ�صل ،ويف ال�شدة ينك�شف �صدق الأخوة.
 احذر احلقود �إذا ت�سلط ،واجلاهل �إذا ق�ضى ،واللئيم �إذا حكم،واجلائع �إذا يئ�س ،والواعظ املتزهد �إذا كرث م�ستمعوه.
 لكي يح َّبك النا�س �أف�سح لهم طريقهم ،ولكي ين�صفك النا�سافتح لهم قلبك ،ولكي تن�صف النا�س افتح لهم عقلك ،ولكي ت�سلم من
النا�س تنازل لهم عن بع�ض حقك.
 العاقل من يرى فيما يقال عنه تنبي ًها لأخطائه ،والأحمق يرىفيها حم�ض �إيذائه.
 �إذا اجتمعت �إىل حكيم ف�أن�صت �إليه ،و�إذا اجتمعت �إىل عاقلفتحدث معه ،و�إذا اجتمعت �إىل �سخيف ثرثار فقم عنه و�إال قتلك!.
 التجارب تنمي املواهب ،ومتحو املعايب ،وتزيد الب�صري ب�ص ًرا،واحلليم حل ًما ،وجتعل العاقل حكي ًما ،واحلكيم فيل�سو ًفا ،وقد ت�شجع
اجلبان ،وت�سخي البخيل ،وقد تق�سي قلب الرحيم ،وتلني قلب القا�سي،
ومن زادته عمى على عماه ،و�سو ًءا على �سوئه فهو من احلمقى املختومني.
 زر ال�سجن مرة يف العمر لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف احلرية ،وزر338
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املحكمة مرة يف العام لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف ح�سن الأخالق ،وزر
امل�ست�شفى مرة يف ال�شهر لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف ال�صحة واملر�ض،
وزر احلديقة مرة يف الأ�سبوع لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف جمال الطبيعة،
وزر املكتبة مرة يف اليوم لتعرف ف�ضل اهلل عليك يف العقل ،وزر ر َّبك كل
�آن لتعرف ف�ضله عليك يف نعم احلياة.
بع�ض النا�س ت�سمعهم فتتمنى �صحبتهم ول��و يف ال�ن��ار ،ف��إذاخربتهم كرهت �صحبتهم ولو يف اجلنة.
 يقولون يل� :أرح فكرك لتُ�شفى ،ومعنى ذلك :ادفن نف�سك لت�سلم. قال الثعلب للأ�سد بعد �أن �أوقعه يف حفرة ظنّ �أنه �سيهلكه فيها:�س�أف�ضحك بني احليوانات ب�ضعفك ،ف�ضحك الأ�سد وقال :مهما فعلت
أ�سدا و�ستظل �أنت ثعل ًبا!
ف�س�أظل �أنا � ً
 �إياك وم�صاحبة املغرور ،ف�إنه �إن ر�أى منك ح�سنة ن�سبها �إليه،و�إن بدت منك �سيئة ن�سبها �إليك.
 من خانك يف �صداقتك فقد �أراحك من عبء واجباتك نحوه،ومن ف َّرط يف �صحبتك فقد �أراحك من التفكري يف �أمره ،ومن م َّوه عليك
َّ
ا�ستخف بعقلك ،ومن كذب عليك فقد ا�ستخف بوعيك.
يف دينك فقد
 ع�ش يف احلياة كعابر �سبيل يرتك وراءه �أث ًرا جميلاً  ،وع�ش معوكم�ستغن يح�سن �إليهم ،وكم�سئول يدافع
النا�س كمحتاج يتوا�ضع لهم،
ٍ
عنهم ،وكطبيب ي�شفق عليهم ،وال تع�ش معهم كذئب ي�أكل من حلومهم،
وكثعلب ميكر بعقولهم ،وكل�ص ينتظر غفلتهم؛ ف�إن حياتك من حياتهم،
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وبقاءك ببقائهم ،ودوام ِذكرك بعد موتك من ثنائهم ،فال جتمع عليك
ميتتني ،وال ت�ؤلب عليك عاملني ،وال تقدم نف�سك ملحكمتني ،وال تع ّر�ض
نف�سك حل�سابني ،وحل�ساب الآخرة �أ�شد و�أنكى.
 ال ت�شك مر�ضك �إال لطبيبك ،وال ت�شك دهرك �إال ل�صديقك ،والتبح ب�سرك �إال لأخيك ،وال تك�شف عن فاقتك �إال ملن ينجدك ،وال تبذل
ن�صيحتك �إال ملن ي�ستمعها ،وال تقل كلمتك �إال �أمام من يحرتمها ،وال
متح�صه ،وال ت�سفه لهم اجتاهً ا �إال
تعر�ض على النا�س ر�أيك �إال بعد �أن ِّ
و�أنت حمب نا�صح.
 ال�شجرة املثمرة تهفو �إليها النفو�س ،وتتط َّلع �إليها الأنظار،وتت�ساقط عليها الأحجار.
 ما يلقاه الرجل من ح�سد �أقرانه �أ�شد مما يلقاه من كيد �أعدائه. م�شكالت الطائر وهو يح ِّلق يف ال�سماء ،ال يفهمها �إال طائر مثله. اختالف الأ�شرار فيما بينهم بدء نهايتهم. احلياة �صخرة عاتية ،وخ�ير لك من حماولة زحزحتها� ،أنت�ستفيد من ظ ِّلها ال ِّتقاء ح ِّر ال�شم�س ،وثورة الأعا�صري.
 �إذا وقعت يف �أزمة م�ستحكمة ،فاجعل فكرك يف مفاتيحها ال يفق�ضبانها.
 ال تفعل ع�ش ًرا فت�سمع ع�ش ًرا :ال تتدخل فيما ال يعنيك فت�سمعما ال ير�ضيك ،وال تتكلم و أ�ن��ت مغ�ضب فت�سمع ما يزيدك غ�ض ًبا ،وال
متدح مغرو ًرا فت�سمع منه ما فيه احتقارك ،وال ت�شك �إىل من ال يغار
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عليك فت�سمع منه ما يزيد يف �آالمك ،وال تبد �سخطك على جاهل فت�سمع
منه ما يزيدك ً
غيظا ،وال تن�صح من ي�ستهني بك فت�سمع منه ما ي�شعر
بامتهانك ،وال تعظ مفتو ًنا بر�أيه فت�سمع منه ما يزري بر�أيك ،وال تتحدث
�إىل متخا�صمني مبا ي�سخطهما فت�سمع منهما ما يجعلك ثالثهما ،وال
تذكر زوجتك وهي مغ�ضبة مبا قدمت لها من خري فت�سمع منها �إنكار
ذلك كله ،وال تدل ب�أبوتك على ولدك العاق اجلاهل ،فت�سمع منه ما
تتمنى معه �أن ال تكون ولدته!
 �إياك والكذب؛ ف�إن من تكذب عليه �إما �أن يكون واع ًيا فيحتقرك،�ساذجا فيخدع بك ،ثم ما تلبث احلقيقة �أن
�أو خبي ًثا فيكذب عليك� ،أو
ً
تنك�شف له فيكفر بك ،هذا كله عدا عقوبة اهلل وعذابه.
 الدهاء مكر ب�أعدائك ،وح�سن ت�صرف مع �أ�صدقائك. النجم الذي يت�ألق فج�أة ثم ينطفئ فج�أة.يوما ما �إىل رفقة الذئب اتقاء ل�شر الثور ال�شر�س.
 قد حتتاج ً -رب حبل حاولت قطعه ثم ر�أيته ملت ًفا حول عنقك.
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فاق�ص�ص الق�ص�ص
لعلهم يتفكرون

الق�ص�ص حتف اجلنة ،وفيها العظة والعربة؛ قال تعاىل :ﱫ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﱪ (يو�سف.)١١١ :

اً
وقبول عظي َمني؛ وقد تدفع
وحتظى الق�ص�ص امل�شوقة ،والعجيبة ح ًبا
م�ستمعها �إىل حفظها وتكرارها ومن ثم ا�ستخال�ص العرب والدرو�س والفوائد
منها ،وهذا هو ما ن�صبو ونطمح �إليه يف هذه الفقرة.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

343

فقد قمنا بجمع العديد من الق�ص�ص املتنوعة ،واملهمة يف جماالت
ونوا ٍح �شتى؛ بهدف الإحاطة ب�أكرب قدر ممكن من التجديد والتطوير وعدم
االقت�صار على نوع واحد.
لذا ..علينا جمي ًعا يف هذا احلقل الإذاعي ،وامليدان الثقايف� ،أن ن�ستغل
هذه الق�ص�ص يف ن�شر ما نريد من الأه��داف ،والأفكار ال�سامية وال�شريفة،
وكذلك التحذير من الأخ�لاق الذميمة والدنيئة من خالل ِذك��ر الق�ص�ص
التي تتحدث عن مثل هذه اجلوانب.
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• الق�صة الأوىل:
�إن اهلل ال ي�ضيع �أجر املح�سنني
هناك يف القرية ال�صغرية كان يعي�ش رجل تقي ذو خلق وعلم،
وحيدا يف هذه القرية ,ويف يوم من الأيام عرث
جدا ويعي�ش ً
وكان فق ًريا ً
على عقد باهظ الثمن ف�أخذه وذهب �إىل بيته ،وظل يفكر يف �أمره طوال
الليل ماذا �سوف يفعل به؟� ..إىل �أن حان ال�صباح ,ف�أخذ ذلك العقد
وذهب �إىل امللك و�أخربه مبا حدث و�أعطاه العقد ف�شكره امللك ،وقال له
جدا كان يعي�ش يف القرية املجاورة �سوف �أبعث
�إن هذا العقد لرجل غني ً
له العقد ،و�س�أخربه مبا حدث ،وم�ضى الرجل �إىل بيته ،وك�أن �شيئا مل
يكن.
وحيدا يف هذه القرية ،فعزم
ومرت �أعوام و�أعوام وهو يعي�ش فق ًريا ً
على �أن يرحل ف�أخذ متاعه واجته نحو البحر ،وعند رحيله هبت عا�صفة
قوية دمرت ال�سفينة ب�أكملها ،لكن اهلل �أمد يف عمر هذا الرجل.
وعندما ا�ستيقظ وجد نف�سه يف جزيرة تكاد �أن تكون مهجورة،
م�شي قليلاً حتى وجد ق�ص ًرا فدخله؛ ف�أوقفه احلر�س و�أخذوه
وما �أن َ
�إىل امللك ف�س�أله من تكون؟ فق�ص عليه الرجل ما حدث معه ،ف�أمر امللك
ب�ضيافته ثالثة �أيام.
ويف اليوم التايل وهو جال�س يف غرفته يتلو كتاب اهلل دخل عليه
امللك فقال له �أ�أنت من �أهل العلم؟ ف�أجاب الرجل :احلمد هلل؛ لقد �أنعم
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اهلل علي بهذه النعمة ،فطلب منه امللك �أن يع ّلم �أهل القرية قراءة القر�آن
ملا كانوا يعانونه من جهل ،فقبل الرجل وبد�أ يعلم النا�س وي�ساعدهم
وي�صلح بينهم ،ف�أُعجب به امللك ف�أمره ب�أن يتزوج �أخته فقبل الرجل.
ويف ليلة الزفاف جاءت العرو�س �أمامه وهو مل َي َر َها بعد ،وكانت
جدا فبد�أ الرجل ينظر �إىل العقد فقال له امللك يا
عقدا جميلاً ً
ترتدي ً
لك من رجل لقد جرحت زوجتك �أتنظر �إىل عقدها بدلاً من �أن تنظر
�إىل وجهها ،فقال له الرجل �إن يل مع هذا العقد ق�صة مر عليها زمن
بعيد فطلب منه امللك �أن يخربه �إياها.
ف�أخربه ،فانده�ش امللك وق��ال له �إن أ�ب��ي كان مالك هذا العقد
وق�ص علينا ما ق�ص�صت �أيها الرجل ال�صالح ،وكان �أبي دائ ًما يدعو اهلل
قبل �أن ميوت ب�أن تكون زوج ابنته فيا �سبحان اهلل.
وبعد وقت ق�صري توفيت زوجته وورث عنها ذلك العقد ،و�أ�صبح
غن ًيا بف�ضل اهلل.

• الق�صة الثانية:
من ق�ص�ص مغ�سلي املوتى
يقول �أحد مغ�سلي املوتى:

علي �شاب نحو ال�ساعة احلادية ع�شرة ليلاً  ،وقال يل �إن
ات�صل ّ
ابن خالتي ح�صل له حادث �سري وقد تويف ،وهو موجود يف امل�ست�شفى..
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وبعد فرتة و�صلت �إىل امل�ست�شفى وكان احلادث مل مير عليه �سوى �ساعة
تقري ًبا ....ملا دخلت غرفة الطوارئ �إذا بج�سد م�سجى على ال�سرير وقد
غطي بغطاء �أبي�ض ...فلما ك�شفت الغطاء �إذا ب�شاب يف عمر الزهور ال
يتجاوز الثامنة ع�شرة ..وقد �أ�صيب بنزيف �شديد يف الدماغ ...وك�سور
متعددة يف الأط��راف ...ب�سرعة نقلنا ال�شاب �إىل مكان التغ�سيل؛ لأن
الطبيب نبه على �سرعة االنتهاء من تغ�سيله ودفنه لأن النزيف الذي
معه �شديد و�سيزداد خروج الدماء عندما يربد اجل�سم ...بد�أنا بتغ�سيل
ال�شاب ....ويف �أثناء تغ�سيله ظهرت العالمة التي �آملت القلب و�أرجفته..
واهلل يا �إخوان ويا �أخوات من عند �أعلى الكتف �إىل �أعلى الر�أ�س بد�أ لون
اجل�سم بالتغري ..لي�س للأ�سود ..ال ولكن �أ�صبح وك�أن عليه ظلة ...ولكي
تفهم املوقف� ...ضع يدك بعيدة الآن عن لوحة املفاتيح (الكيبورد) �أترى
فرق الإ�ضاءة بني املكان الذي حتت يدك وباقي لوحة املفاتيح ...هذا
معب�سا ب�شكل وا�ضح ..ن�س�أل اهلل ال�سالمة
ما �أعني ...وقد كان الوجه ً
والعافية ....بعد �أن انتهيت و�صلينا على ال�شاب ودخلنا املقربة ...كنت
�أول من نزل �إىل القرب لأجهز �أر�ضية القرب و�أبعد عنها الأحجار ..فعندما
�أنزلناه ....الحظوا يا �إخ��وان ويا �أخ��وات ...بنف�سي نظفت الأر���ض...
واهلل ما الم�س ج�سده �أر�ض القرب حتى ظهر منظر عجيب� ..إذا بدود
جدا ال �أدري من �أين يخرج لي�س من ج�سده ولكن من الأر�ض
�صغري ً
وي�صعد على اجل�سد ..بد�أت بدفعه بيدي ولكن دون فائدة كلما دفعت
منه �صعد الغري ...ركناه يف قربه و�صعدنا ..وبعد �أيام� ...أتاين �شاب من
علي و�س�ألني �أنت من غ�سلت فالن ...قلت
ال�صاحلني يف م�سجدي و�سلم َّ
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نعم ...قال �أمل تظهر عليه عالمات ..فقلت له ال ..مل �أر �إال خ ًريا ...قال
يل ..وا�سمعوا يا �أحبة ...قال واهلل مل يكن من �أهل ال�صالة ..مل يكن من
�أهل ال�صالة ...ي�صلي فر�ض ويرتك الكثري وهكذا ...فقلت يف نف�سي
هذه هي العالمة ..ا�س�أل اهلل �أن يغفر له ويرحمه.
ا�سمعوا يا من �ضيعتم ال�صالة تفكروا ..يا من �ضيعتم ال�صالة
و�أنتم جتل�سون �أمام القنوات ..يا من �ضيعتم ال�صالة و�أنتم ت�سامرون
ال�شبكات ..يا من �ضيعتم ال�صالة و�أنتم تلعبون الكرة ...يا من تركتم
ال�صالة هل تريد مثل هذه امليتة؟ ..هل تريد مثل هذه اخلامتة؟ �سارع
�أخي بالتوبة .....فواهلل الذي ال �إله �إال هو �سي�أتي عليك يوم تندم فيه
على ما فرطت يف جنب اهلل ,فبادر قبل �أن تغادر.

• الق�صة الثالثة:
عجبًا من الذي دخل الدار فع�ضها؟
كان يف دم�شق م�سجد كبري ا�سمه جامع التوبة ،وكان فيه منذ نحو
�سبعني �سنة �شيخ مرب عامل عامل ا�سمه ال�شيخ �سليم امل�سوطي ،وكان
م�ضرب املثل يف فقره ويف �إبائه وع��زة نف�سه وبذلها للآخرين ،وكان
ي�سكن يف غرفة يف امل�سجد.
 مر عليه يومان مل ي�أكل فيهما �شي ًئا ولي�س عنده ما يطعمه وال ماطعاما ،فلما جاء اليوم الثالث �أح�س ك�أنه م�شرف على املوت،
ي�شرتي به ً
وفكر ماذا ي�صنع ،فر�أى �أنه بلغ حد اال�ضطرار الذي يجوز له �أكل امليتة
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�أو ال�سرقة مبقدار احلاجة.
 و�آثر �أن ي�سرق ما يقيم �صلبه  -هذا ما ر�آه يف حاله هذه  -وكانامل�سجد يت�صل �سطحه ببع�ض البيوت ،ي�ستطيع املرء �أن ينتقل من �أولها
�إىل �آخرها م�ش ًيا على �أ�سقفها ،ف�صعد �إىل �سقف امل�سجد وانتقل منه
�إىل الدار التي تليه ،فلمح بها ن�ساء فغ�ض من ب�صره ،ونظر فر�أى �إىل
جنبها دا ًرا خالية و�شم رائحة الطبخ ت�صدر منها ،ف�أح�س من جوعه
ملا �شمها ك�أنها مغناطي�س جتذبه �إليها ،وكانت البيوت من دور واحد،
فقفز قفزتني من ال�سقف �إىل ال�شرفة ف�صار يف الدار و�أ�سرع �إىل املطبخ
فك�شف غطاء القدر فر�أى فيها باذجنا ًنا حم�ش ًوا ،ف�أخذ واحدة ومل يبال
من �شدة جوعه ب�سخونتها وع�ض منها ع�ضة فما كاد يبتلعها حتى ارتد
�إليه عقله ودينه وقال لنف�سه� :أعوذ باهلل �أنا طالب علم مقيم يف امل�سجد،
ثم �أقتحم املنازل و�أ�سرق ما فيها؟ وكرب عليه ما فعل وندم وا�ستغفر ورد
الباذجنانة وعاد من حيث جاء.
 فنزل �إىل امل�سجد وقعد يف حلقة ال�شيخ وهو ال يكاد من �شدةاجلوع يفهم ما ي�سمع ،فلما انق�ضى الدر�س وان�صرف النا�س ..جاءت
امر�أة م�سترتة  -ومل يكن يف تلك الأيام امر�أة غري م�سترتة  -فكلمت
ال�شيخ بكالم مل ي�سمعه فتلفت ال�شيخ حوله فلم ير غريه فدعاه وقال
له :هل �أنت متزوج؟ قال :ال .قال :هل تريد الزواج؟ ف�سكت ،ف�أعاد عليه
ال�شيخ �س�ؤاله فقال :يا �شيخ ما عندي ثمن رغيف واهلل فلماذا �أتزوج؟
قال ال�شيخ� :إن هذه املر�أة �أخربتني �أن زوجها تويف و�أنها غريبة عن هذا
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البلد ولي�س لها فيه وال يف الدنيا �إال عم عجوز فقري وقد جاءت به معها،
قاعدا يف ركن احللقة ،وقد ورثت دار زوجها ومعا�شه ،وهي
و�أ�شار �إليه ً
حتب �أن جتد رجلاً يتزوجها لئال تبقى منفردة فيطمع بها.
زوجا؟ قالت :نعم.
 قال :نعم ،و�س�ألها ال�شيخ هل تقبلني به ً فدعا ال�شيخ عمها ودعا �شاهدين وعقدا العقد دفع املهر عنالتلميذ وقال له :خذ بيد زوجتك ،ف�أخذ بيدها فقادته �إىل بيتها ،فلما
�أدخلته ك�شفت عن وجهها فر�أى �شبا ًبا وجمالاً  ،و�إذا البيت هو البيت
الذي اقتحمه ،و�س�ألته :هل ت�أكل؟ قال نعم فك�شفت غطاء القدر فر�أت
الباذجنانة فقالت :عج ًبا من الذي دخل الدار فع�ضها؟ فبكى الرجل
وق�ص عليها اخلرب فقالت له :هذه ثمرة الأمانة ،عففت عن الباذجنانة
احلرام ف�أعطاك اهلل الدار كلها و�صاحبتها باحلالل.

• الق�صة الرابعة:
�سيدنا مو�سى  -عليه ال�سالم  -وجلي�سه يف اجلنة
يوما من الباري  -تعاىل – يف يف
طلب مو�سى  -عليه ال�سالم ً -
�أثناء مناجاته �أن يريه جلي�سه يف اجلنة يف هذه الدنيا .ف�أتاه جربائيل
على احلال وقال :يا مو�سى جلي�سك هو الق�صاب الفالين ..ال�ساكن يف
املحلة الفالنية.
ذهب مو�سى  -عليه ال�سالم � -إىل دكان الق�صاب فر�آه �شا ًبا ي�شبه
احلار�س الليلي وهو م�شغول ببيع اللحم وبقي مو�سى  -عليه ال�سالم
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 مراق ًبا لأعماله من قريب لريى عمله؛ لعله ي�شخ�ص ما يفعله ذلكالق�صاب ،لكنه مل ي�شاهد �شي ًئا غري ًبا.
وملا جن الليل �أخذ الق�صاب مقدا ًرا من اللحم وذهب �إىل منزله..
ذهب مو�سى -عليه ال�سالم  -خلفه وطلب �ضيافته الليلة من دون �أن
يع ّرف بنف�سه ..فا�ستقبله ب�صدر رحب و�أدخله البيت ب�أدب كامل.
وبقي مو�سى يراقبه فر�أى  -عليه ال�سالم � -أن هذا ال�شاب قام
بتهيئة الطعام و�أنزل زنبيلاً كان معل ًقا يف ال�سقف و�أخرج منه عجو ًزا
كهلة غ�سلها و�أب��دل مالب�سها و�أطعمها بيديه ،وبعد �أن �أكمل �إطعامها
�أعادها �إىل مكانها الأول.
ف�شاهد مو�سى �أن الأم تلفظ كلمات غري مفهومة ،ثم �أدى ال�شاب
�أ�صول ال�ضيافة و�أح�ضر الطعام و�أخذا يتناوالن الطعام م ًعا.
 �س�أل مو�سى  -عليه ال�سالم  -من هذه العجوز؟ �أجاب :هي �أمي� ..أنا �أقوم بخدمتها. وماذا قالت �أمك بلغتها؟ �أج��اب :كل وقت �أخدمها تقول :غفر اهلل لك وجعلك جلي�سمو�سى يوم القيامة يف قبته ودرجته.
 فقال عليه ال�سالم :يا �شاب �أب�شرك �أن اهلل  -تعاىل  -قدا�ستجاب دعوة �أم��ك ..رجوته �أن يريني جلي�سي يف اجلنة فكنت �أنت
املعرف ،وراقبت �أعمالك ومل �أر منك �سوى جتليلك لأمك واحرتامك
و�إح�سانك �إليها.
وهذا جزاء الإح�سان واحرتام الوالدين.
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• الق�صة اخلام�سة:
ما عندك زائل وما عند اهلل باق
 كان الر�سول حممد ﷺ يجل�س و�سط �أ�صحابه عندما دخل �إليه�شاب يتيم ي�شكو �إليه..
قال ال�شاب :يا ر�سول اهلل ،كنت �أقوم بعمل �سور حول ب�ستاين فقطع
طريق البناء نخلة هي جلاري ..طلبت منه �أن يرتكها يل لكي ي�ستقيم
ال�سور ،فرف�ض ،طلبت منه �أن يبيعني �إياها فرف�ض ,فطلب الر�سول �أن
ي�أتوه باجلار� ...أتي اجلار �إىل الر�سول وق�ص عليه الر�سول ﷺ �شكوى
ال�شاب اليتيم ..ف�صدق الرجل على كالم الر�سول ..ف�س�أله الر�سول �أن
يرتك له النخلة �أو يبيعها له فرف�ض الرجل ...ف�أعاد الر�سول ﷺ قوله
«بع له النخلة ولك نخلة يف اجلنة ي�سري الراكب يف ظلها مائة عام».
جدا ،فمن يدخل
فذهل �أ�صحاب ر�سول اهلل من العر�ض املغري ً
النار وله نخلة كهذه يف اجلنة؟
وما ال��ذي ت�ساويه نخلة يف الدنيا مقابل نخلة يف اجلنة ..لكن
الرجل رف�ض مرة �أخرى طم ًعا يف متاع الدنيا ،فتدخل �أحد �أ�صحاب
الر�سول ﷺ ويدعى �أبا الدحداح...
فقال للر�سول الكرمي ﷺ « :أ� �إن ا�شرتيت تلك النخلة وتركتها
لل�شاب �أ يل نخلة يف اجلنة يا ر�سول اهلل؟».
ف�أجاب الر�سول :نعم.
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فقال �أبو الدحداح للرجل� :أتعرف ب�ستاين يا هذا؟
فقال الرجل ،نعم ،فمن يف املدينة ال يعرف ب�ستان �أبي الدحداح
ذا ال�ستمائة نخلة والق�صر املنيف والبئر العذب وال�سور ال�شاهق حوله...
فكل جتار املدينة يطمعون يف متر �أبي الدحداح من �شدة جودته.
فقال �أبو الدحداح ،بعني نخلتك مقابل ب�ستاين وق�صري وبئري
وحائطي ...فنظر الرجل �إىل الر�سول غري م�صدق ما ي�سمعه� ..أيعقل
�أن يقاي�ض �ستمائة نخلة من نخيل �أبي الدحداح مقابل نخلة واحدة فيا
لها من �صفقة ناجحة بكل املقايي�س.
فوافق الرجل و�أ�شهد الر�سول الكرمي وال�صحابة على البيع...
�سعيدا �سائلاً � :أ
ومتت البيعة ..فنظر �أبو الدحداح �إىل ر�سول اهلل ﷺ ً
يل نخلة يف اجلنة يا ر�سول اهلل؟
فقال الر�سول «ال» .فبهت �أب��و ال��دح��داح م��ن رد ر��س��ول اهلل..
فا�ستكمل الر�سول قائلاً ما معناه «اهلل عر�ض نخلة مقابل نخلة يف
اجلنة و�أنت زايدت على كرم اهلل بب�ستانك كله ،ورد اهلل على كرمك وهو
الكرمي ذو اجلود ب�أن جعل لك يف اجلنة ب�ساتني من نخيل �أعجز على
عدها من كرثتها».
 وقال الر�سول الكرمي ﷺ« :كم من مداح �إىل �أبي الدحداح»(واملداح هنا :هي النخيل املثقلة من كرثة التمر عليها).
وبقي الر�سول ﷺ يكرر جملته �أكرث من مرة لدرجة �أن ال�صحابة
تعجبوا من كرثة النخيل التي ي�صفها الر�سول لأبي الدحداح ،ومتنى كل
منهم لو كان �أبا الدحداح.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

353

وعندما عاد الرجل �إىل امر�أته ،دعاها �إىل خارج املنزل وقال لها
لقد بعت الب�ستان والق�صر والبئر واحلائط ..فتهللت الزوجة من اخلرب
فهي تعرف خربة زوجها يف التجارة و�شطارته و�س�ألت عن الثمن!!!
فقال لها لقد بعتها بنخلة يف اجلنة ي�سري الراكب يف ظلها مائة
عام .فردت عليه متهللة :ربح البيع �أبا الدحداح  -ربح البيع.
 -فمن منا يقاي�ض دنياه بالآخرة ومن منا م�ستعد للتفريط يفثروته �أو منزله �أو �سيارته مقابل اجلنة.
 -فالدنيا ال ت�ساوي �أن حتزن �أو تقنط من م�شاكلها �أو يرتفع�ضغط دمك من همومها؛ فما عندك زائل وما عند اهلل باق.

• الق�صة ال�ساد�سة:
ق�صة يف ف�ضل ال�صدقة
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تقول �إحدى الأخوات الفا�ضالت:
يف �شهر رم�ضان املن�صرم كنت قد خرجت ل�شراء مالب�س العيد،
ً
مقبو�ضا بع�ض ال�شيء ،ودخلت �أحد املجمعات وكان يجل�س
وكان قلبي
عند البوابة الرئي�سة رجل م�سن وكانت الدموع يف م�آقيه وي�ستجدي
النا�س.
نظرت �إليه نظرة ت�أمل وقلت يف نف�سي :ب ��إذن اهلل �إن خرجت
ووجدته �س�أعطيه؛ لأين وقتها مل �أكن �أحمل نقو ًدا وقررت �أن �أ�سحب
نقو ًدا من داخل املجمع.
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ا�شرتيت ما يلزمني وخرجت يف ا�ستعجال من �أمري؛ لأن قلبي كان
ً
مقبو�ضا وال �أعلم ما يحدث يل وكانت �صورة طفلي مل تفارقني.
وكانت معي �أختي وحاولت �أن ُتهدئ من خويف وانقبا�ض قلبي..
ف�أنا �أمتلك حا�سة �ساد�سة غريبة بع�ض ال�شيء.
ويف �أثناء خروجي م�سرعة ن�سيت �أمر الرجل امل�سن ،لكن تذكرته
قبل �أن تتحرك ال�سيارة؛ فنزلت من ال�سيارة و�أنا �أرى الده�شة يف عني
�أختي ورجعت م�سرعة نحو املجمع ور�أي��ت الرجل ما زال على و�ضعه
وينظر �إ َّ
يل بغرابة.
تقدمت نحوه و�أعطيته مبل ًغا يف احلقيقة ال �أع��رف كم يبلغ،
وان�صرفت عنه بعد �أن ابت�سمت له وهو يدعو يل باخلري.
وعند و�صويل �إىل املنزل ر�أي��ت طفلي يلعب يف احل��ارة مع �أبناء
عمه ،دق قلبي ب�شكل خميف ال �أعلم ِل َـم خفت عليه ،وعندما ر�آين و�أنا
�أنزل من ال�سيارة جاء يرك�ض نحوي دون �أن ينتبه لل�سيارة القادمة,
ف�صرخت و�أنا �أراه ُي�صدم وتلقيه ال�سيارة عال ًيا كالري�شة وي�سقط فوقها،
ومن ثم يقع على الأر�ض.
جزعا وخائ ًفا ج� ً�دا وما
وقفت ال�سيارة فج�أة وك��ان من يقودها ً
ثوان معدودات ور�أيت طفلي يقف باك ًيا ويجري نحوي لريمتي
هي �إال ٍ
ب�أح�ضاين دون �أن ُي�صاب بخد�ش �صغري فتفح�صته ب�شكل �سريع و�س�ألته
هل ي�شكو من �أمل؟ ف�أجابني بـ ال.
وهنا تذكرت يف اللحظة نف�سها ذلك الرجل ودعاءه يل باخلري؛
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

355

ف�سبحان اهلل الذي علمنا ف�ضل ال�صدقة وجزاءها ،و�صدق ر�سوله ﷺ
حينما قال�« :إن ال�صدقة لتطفئ غ�ضب الرب وتدفع ميتة ال�سوء».
فال�صدقة تدفع البالء وال�شرور وامل�صائب ،و�صدق ربنا الكرمي �إذ
يقول :ﱫ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﱪ (يو�سف.)64 :

• الق�صة ال�سابعة:
ثقوب ال نراها
كي�سا ملي ًئا
ك��ان هناك طفل ي�صعب �إر� �ض��ا�ؤه ,ف�أعطاه وال��ده ً
بامل�سامري ،وقال له :قم بطرق م�سمار واحد يف �سور احلديقة يف كل مرة
تفقد فيها �أع�صابك �أو تختلف مع �شخ�ص...
يف اليوم الأول طرق الولد �سبعة وثالثني م�سما ًرا يف �سور احلديقة,
ويف الأ�سبوع التايل تعلم الولد كيف يتحكم يف نف�سه وكان عدد امل�سامري
التي تو�ضع يوم ًيا ينخف�ض..
الولد اكت�شف �أنه تعلم ب�سهولة كيف يتحكم يف نف�سه� ,أ�سهل من
الطرق على �سور احلديقة..
يف النهاية �أتى اليوم الذي مل يطرق فيه الولد �أي م�سمار يف �سور
احلديقة ،عندها ذهب ليخرب والده �أنه مل يعد يف حاجة �إىل �أن يطرق
واحدا عن كل يوم مير بك
�أي م�سمار ،فقال له والده :الآن اخلع م�سما ًرا ً
دون �أن تفقد �أع�صابك..
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مرت �أيام عدة و�أخ ًريا متكن الولد من �إبالغ والده �أنه قد خلع كل
امل�سامري من ال�سور..
�أخذ الوالد ابنه �إىل ال�سور وقال له :بني قد �أح�سنت الت�صرف ,ولكن
انظر �إىل هذه الثقوب التي تركتها يف ال�سور لن تعود � ًأبدا كما كانت.
املغزى من هذه الق�صة هو:
عندما حتدث بينك وبني الآخرين م�شادة �أو اختالف وتخرج منك
بع�ض الكلمات ال�سيئة ,ف�أنت ترتكهم بجرح يف �أعماقهم كتلك الثقوب التي
تراها� ,أنت ت�ستطيع �أن تطعن ال�شخ�ص ثم تخرج ال�سكني من جوفه ,ولكن
تكون قد تركت �أث ًرا جلرح غائر؛ لهذا ال يهم كم من املرات قد ت�أ�سفت له؛
لأن اجلرح ما زال موجو ًدا ,جرح الل�سان �أقوى من جرح الأبدان..
 الأ�صدقاء جواهر نادرة ,هم يبهجونك وي�ساندوك ,هم جاهزونل�سماعك يف �أي وقت حتتاج �إليهم ,هم بجانبك فتحن قلوبهم لك؛ لذا
�أرهم مدى حبك لهم ,ال�شيء اجليد يف ال�صداقة هو معرفة من الذي
ميكن �أن ت�ستودعه �سرك ويقوم بن�صحك.

• الق�صة الثامنة:
من�صور بن عمار م�ستجاب الدعاء
دراهم زهو ًرا
في�شرتي ب�أربعة
يذهب
َ
َ
�أمر �أحد الأغنياء غالمه �أن َ
م�سجد ،دخله فوجد
حلفل ٍة حمرا َء عنده ،فذهب الغالم ..وملا و�صل �إىل
ٍ
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من�صور بن عمار يعظ النا�س ،ثم يقولَ :من ُيعطي هذا الفق َري �أربع َة
الغالم ،ف�أعطاه الدراهم ،فقال
وات ،ف�سارع
دع ٍ
دراهم ف�أدع َو له �أرب َع َ
َ
ُ
له من�صورُ :اط ُل ْب ما تريد ،فقال الغالمُ :اد ُع َ
علي دراهمي
اهلل �أن ي ُر َّد َّ
�أ�ضعا ًفا م�ضاعفة ،فدعا له ،ثم قال :اطلب ما تريد ،فقال الغالم :ادع
اهلل �أن يعتقني �سيدي ،فدعا له ،ثم قال :اطلب ما تريد ،فقال الغالم:
ادع اهلل �أن يتوب على �سيدي ،فدعا له ،ثم قال :اطلب ما تريد ،فقال
الغالم :ادع اهلل �أن يغفر يل وللم�سلمني ،فدعا له ،ثم عاد الغالم �إىل
�سيده فوجده غا�ض ًبا و�س�أله� :أين الزهور؟ فقال الغالم :دخلت على
من�صور بن عمار يف امل�سجد وحكى له ما حدث ،فقال له :ماذا دعا لك؟
فقال :دعا َ
علي دراهمي ،فقال :لك �أربعة �آالف درهم،
اهلل يل �أن َي ُر َّد ّ
وقال له :وماذا دعا لك؟ فقال :دعا َ
اهلل �أن تعتقني ،فقال� :أنت ُح ٌّر لوجه
اهلل ،وقال له :وماذا دعا لك؟ فقال :دعا َ
تتوب �إىل اهلل تعاىل،
اهلل �أن َ
فقال� :أنا تائب ب�إذن اهلل ،ثم قال :وماذا دعا لك؟ فقال :دعا �أن يغفر
ُ
اهلل لنا وللم�سلمني ،فقال� :أرجو اهلل �سبحانه وتعاىل.

• الق�صة التا�سعة:
كافرا بكلمة واحدة
م�سلم �أ�سكت ً
ك��ان �أخ لنا م�سلم يتو�ض�أ يف �إح��دى املغا�سل يف �إح��دى ال��دول
الأوروبية ،فجاءه �شخ�ص من اخللف و�أم�سك به يف ازدراء وقال له� :أنتم
امل�سلمون قذرون ت�ضعون �أقدامكم القذرة يف مكان نظيف!!! نغ�سل فيه
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�أوجهنا و�أيدينا!!..
فرد عليه امل�سلم برباعة :قل يل كم مرة تغ�سل وجهك يف اليوم؟
ف�أجابه :مرة يف ال�صباح و�أحيانا �إذا تعبت �أغ�سله مرة ثانية.
فرد عليه امل�سلم :نحن نغ�سل �أقدامنا خم�س مرات يف اليوم!! فقل
يل من الأنظف قدمي �أم وجهك؟؟
فما كان من الكافر �إال �أن �سكت.

• الق�صة العا�شرة:
ح�صان طروادة
تعد ق�صة ح�صان ط ��روادة م��ن �أ�شهر ت��راث الأدب اليوناين
(الإلياذة) ،حيث �سردت الإلياذة ق�صة هذا احل�صان ف�أ�ضحى تعب ًريا
ورم��زًا منذ ذلك احلني عن فن اخل��داع والت�آمر من الداخل لتفتيت
وهزمية اخل�صم.
حا�صر طروادة مناف�ستهم التجارية مدة تزيد على ع�شر �سنوات
(1184 -1193ق.م) دون �أن يتمكنوا من اخرتاق قالع املدينة املح�صنة،
وتذكر كتب التاريخ �أن طروادة كانت تقع غرب تركيا .و�أمام ف�شل القوة
الع�سكرية كان ال بد من التفكري بقوة الدهاء واملكر؛ فاقرتح حينها
�أولي�س (�أودي�سيو�س) فيل�سوف �أثينا ومفكرها ا�ستخدام احليلة .وبعد
الدر�س والتمعن بالعادات والتقاليد الطروادية وجد �أن احل�صان هو
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حيوان مق َّد�س عند الطرواديني؛ ف�صنع لذلك ح�صا ًنا خ�شب ًيا �ضخ ًما
يت�سع خالله لع�شرات اجلنود الأ�شداء ،فتَّم ج ّر هذا احل�صان واجلنود
اليونان داخله �إىل �أبواب طروادة ،و�أوعز �إىل اجلي�ش اليوناين املحا�صر
باالن�سحاب من خارج املدينة.
فوجئ الطرواديون بان�سحاب اليونانيني فانطلت عليهم احليلة
واعتربوا �أنف�سهم منت�صرين؛ ف�أدخلوا احل�صان اخل�شبي �إىل داخل
مدينتهم لالحتفال بالن�صر املبني.
جتمع �أه��ايل ط��روادة حول احل�صان ال�ضخم يرق�صون ويغنون
وي�شربون؛ حتى باتت طروادة جميعها �سكرى بانت�صارهم املزعوم .وما
احل�صان ومت َّكنوا من فتح
�أن ح َّل الليل حتى خرج اجلنود اليونانيون من ّ
�أبواب املدينة من الداخل لتدخل �إليها اجليو�ش اليونانية التي كانت قد
عادت وجتمعت مع �أول خيوط الليل على �أ�سوار املدينة.
بذلك َّمت احتالل املدينة وحرقها بعد �سبي �سكانها بف�ضل خديعة
احل�صان.

• الق�صة احلادية ع�شرة:
دعوة الأم
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ابنهم.
ويف �أحد الأيام الحظت الأم �أن ابنها مي�شي وهو مم�سك بجدار
الغرف ،حينها �أدرك��ت �أن اجلدري قد خطف ب�صر ابنها وقرة عينها
وفلذة كبدها الغايل ،وكانت الأم ت�ستند �إىل عقيدة �صافية و�إميان قوي
ورا�سخ؛ فما جزعت وال �صرخت وال ولولت ،بل حمدت اهلل و�أثنت عليه
ثناء عط ًرا وذهبت وتطهرت وتوجهت �إىل م�صالها و�صلت هلل ركعتني
�أطالت �سجودها وهي تقول" :يا رب �إذا عميت ب�صره ال تعمي ب�صريته،
اللهم فقهه يف دينك واجعله من حفظة كتابك" ,و�أطالت الدعاء والبكاء
بني يدي اهلل وهي تتذلل وتتو�سل لرب العاملني و�أرح��م الراحمني �أال
يخذلها وي�ستجيب دعاءها� .شب الطفل وترعرع يف كنف �أمه ال�صبور
ال�شاكرة؛ فحفظ القر�آن الكرمي كاملاً وهو دون العا�شرة ،وبد�أ يف حفظ
كتب احلديث والتف�سري ومتون كتب الفقه وال�سرية ،و�أظهر ً
نبوغا غري
عادي ،حتى �أ�صبح ذلك املجدور عاملًا من كبار العلماء املعروفني ،بل
�أخرج اهلل من �صلبه �أربعة من حفظة كتاب اهلل� ،أ�صبح �أحدهم � ً
أي�ضا
مثل �أبيه من كبار العلماء الذين ي�شار �إليهم بالبنان وهو الآن حي يرزق
وقد رحل والده �إىل بارئه ,وقد ترك �سرية حميدة وذرية �صاحلة وعل ًما
ناف ًعا بف�ضل اهلل ..ثم بف�ضل دعوة تلك الأم ال�صابرة املحت�سبة التي
�صدقت اهلل ف�صدقها ومل تي�أ�س من رحمة اهلل وكرمه وف�ضله؛ فعو�ضها
اهلل عن �صربها خ ًريا وجعل ابنها خ ًريا من كثريين من املب�صرين وجعل
يف ذريته طالب علم وفقهاء وحفظة كتاب اهلل.
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• الق�صة الثانية ع�شرة:
يا مغيث �أغثني
عن �أن�س قال :كان رجلاً من �أ�صحاب ر�سول اهلل ﷺ من الأن�صار
يكنى� :أبا ملعق ،وكان تاج ًرا يتجر مبال له ولغريه ،وي�ضرب به الآفاق،
ورعا فخرج مرة فلقيه ل�ص مقنع يف ال�سالح فقال له :ف�إين
وكان نا�س ًكا ً
قاتلك.
قال :ما تريد �إال دمي؟ �ش�أنك باملال.
قال� :أما املال فلي ،ول�ست �أريد �إال دمك.
قال� :أما �إذا �أبيت ،فذرين �أ�ص ِّلي �أربع ركعات.
قالِّ :
�صل ما بدا لك ،فتو�ض�أ ثم �صلى �أربع ركعات ،فكان من دعائه
يف �آخر �سجدة �أن قال :يا ودود يا ذا العر�ش املجيد ،يا فعال ملا يريد،
�أ�س�ألك بعزك الذي ال يرام وملكك الذي ال ي�ضام وبنورك الذي ملأ
�أركان عر�شك �أن تكفني �شر هذا الل�ص يا مغيث �أغثني ,ثالث مرات،
قال دعا بها ثالث مرات.
ف�إذا هو بفار�س �أقبل بيده حربة ,وا�ضعها بني �أذين فر�سه ،فلما
ب�صر به الل�ص �أقبل نحوه فطعنه فقتله ،ثم �أقبل �إليه فقال :قم ،قال:
من �أنت ب�أبي و�أمي؟ فقد �أغاثني اهلل بك اليوم.
قال� :أنا ملك من ال�سماء الرابعة دعوت بدعائك الأول ف�سمعت
لأبواب ال�سماء قعقعة ،ثم دعوت بدعائك الثاين ف�سمعت لأهل ال�سماء
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�ضجة ،ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل يل :دعاء مكروب ف�س�ألت اهلل -
تعاىل � -أن يوليني قتله.

• الق�صة الثالثة ع�شرة:
عاقبة الظلم
قال بع�ضهم ر�أيت رجلاً مقطوع اليد من الكتف ,وهو ينادي :من
أحدا.
ر�آين فال يظلمن � ً
فتقدمت �إليه فقلت له :يا �أخي ما ق�صتك؟
قال :يا �أخي ق�صة عجيبة ,وذلك �أين كنت من �أع��وان الظلمة،
يوما �صيا ًدا وقد ا�صطاد �سمكة كبرية ف�أعجبتني ،فجئت �إليه
فر�أيت ً
فقلت� :أعطني هذه ال�سمكة.
فقال :ال �أعطيكها� ،أنا �آخذ بثمنها قو ًتا لعيايل.
ف�ضربته و�أخذتها منه قه ًرا وم�ضيت بها.
قال :فبينما �أنا �أم�شي بها حاملها� ،إذ ع�ضت على �إبهامي ع�ضة
علي �إبهامي
قوية ،فلما جئت بها �إىل بيتي و�ألقيتها من يدي
ْ
�ضربت َّ
�شديدا؛ حتى �أين مل �أمن من �شدة الوجع والأمل ،وورمت يدي،
و�آملتني �أملًا ً
فلما �أ�صبحت �أتيت الطبيب و�شكوت �إليه الأمل.
فقال :هذه بدء الآكلة ،اقطعها و�إال تقطع يدك ،فقطعت �إبهامي.
�ضربت على يدي ،فلم �أطق النوم وال القرار من �شدة الأمل.
ثم
ْ
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فقيل يل :اقطع كفك فقطعته ،وانت�شر الأمل �إىل ال�ساعد ،و�آملني
�شديدا ،ومل �أطق القرار ،وجعلت �أ�ستغيث من �شدة الأمل.
�أملًا ً
فقيل يل :اقطعها �إىل املرفق ،فقطعتها ،فانت�شر الأمل �إىل الع�ضد،
علي ع�ضدي �أ�شد من الأمل الأول.
ْ
و�ضربت َّ
فقيل :اقطع يدك من كتفك ,و�إال �سرى �إىل ج�سدك كله فقطعتها.
فقال يل بع�ض النا�س :ما �سبب �أملك؟
فذكرت ق�صة ال�سمكة.
فقال يل :لو كنت رجعت يف �أول ما �أ�صابك الأمل �إىل �صاحب
ال�سمكة وا�ستحللت منه و�أر�ضيته ملا قطعت من �أع�ضائك ع�ض ًوا فاذهب
الآن �إليه ،واطلب ر�ضاه قبل �أن ي�صل الأمل �إىل بدنك.
ق��ال :فلم �أزل �أطلبه يف البلد حتى وجدته ،فوقفت على رجليه
�أقبلها و�أبكي.
وقلت له :يا �سيدي� ،س�ألتك باهلل �إال عفوت عني.
فقال يل :من �أنت؟
قلت� :أن��ا ال��ذي �أخ��ذت منك ال�سمكة غ�ص ًبا ،وذك��رت ما جرى،
و�أريته يدي فبكى حني ر�آه��ا ،ثم قال :يا �أخي قد �أحللتك منها ملا قد
ر�أيته بك من هذا البالء.
علي ملا �أخذتها؟
فقلت :يا �سيدي باهلل هل كنت قد دعوت َّ
علي بق ّوته ظل ًما ،ف�أرين قدرتك
قال :نعم ،قلت اللهم �إن هذا تق ّوى ّ
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فيه.
فقلت :يا �سيدي ،قد �أراك اهلل قدرته ّيف و�أنا تائب �إىل اهلل  -عز
وجل.

• الق�صة الرابعة ع�شرة:
قف وت�أمل
هناك ق�صة م�شهورة عن م��زارع ناجح ،عمل يف مزرعة بجد
جيدا ،ثم �سمع هذا امل��زارع �أن
ربحا ً
ون�شاط حتى �صارت تدر عليه ً
كث ًريا من النا�س يبحثون عن الأملا�س ويجدونه ويحققون غنى هائلاً ،
وهكذا حتم�س للبحث عن الأملا�س ،فباع حقله وذهب �إىل مكان بعيد
قيل �إنه يحوي الكثري من الأملا�س ،وظل يف البحث ثالث ع�شرة �سنة
يرا �ألقى
دون فائدة ،وخ�سر بذلك كل �شيء ،فيئ�س من حياته ،و�أخ� ً
بنف�سه يف البحر.
�أما املزارع اجلديد الذي كان قد ا�شرتى مزرعة هذا الرجل،
فقد ب��د أ� يف رعاية هذه املزرعة من جديد ،ويف يف �أثناء ذلك وجد
�أملا�سة يف حقله ،ثم وجد ثانية وثالثة ،وبالبحث تبني �أن حتت احلقل
منجم �أملا�س!!
�إن امل��زارع الأول بحث يف كل مكان عن النجاح ،لكنه مل يبحث
حتت قدميه فكان يبتعد عن النجاح مبقدار �سريه وتوغله يف البحث!
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• الق�صة اخلام�سة ع�شرة:
�أعزة على الكافرين
وجه عمر بن اخلطاب
روى البيهقي ب�إ�سناد عن �أبي رافع قالّ :
 ر�ضي اهلل عنه ً -جي�شا �إىل ال��روم ،فوقع بع�ضهم يف الأ�سر ومنهم
عبداهلل بن حذافة  -ر�ضي اهلل عنه  -فذهبوا به �إىل ملكهم ،فقالوا
�إن هذا من �أ�صحاب حممد ﷺ فقال له الطاغية :هل لك �أن تتن�صر
و�أ�شركك يف ملكي و�سلطاين؟
فقال له عبداهلل :لو �أعطيتني جميع ما متلك ،وجميع ما ملكته
العرب على �أن �أرج��ع عن دي��ن حممد ﷺ طرفة عني ما فعلت .قال
الطاغيةً � :إذا �أقتلك .قال� :أنت وذاك.
قال :ف�أمر به ف�صلب وقال للرماة :ارموه قري ًبا من يديه قري ًبا من
رجليه ،وهو ما زال يعر�ض عليه �أن يتن�صر في�أبى .ثم �أمر به ف�أنزل ،ثم
دعا بقد ٍر و�صب فيها ماء و�أ�شعل حتتها حتى احرتقت ،ثم دعا ب�أ�سريين
من امل�سلمني ،ف�أمر ب�أحدهما ف�ألقي فيها ،وما زال يعر�ض على عبداهلل
بن حذافة  -ر�ضي اهلل عنه  -الن�صرانية في�أبى ،ثم �أمر به �أن يلقى يف
املاء املحرتق ،فلما ذهب به بكى ،فقالوا للطاغية �إنه بكى ،فظن �أنه
رجع .فقال :ردوه .فعر�ض عليه الن�صرانية ف�أبى .فقال :فما �أبكاك؟
قال عبداهلل� :أبكاين �أين قلت :هي نف�س واحدة تلقى هذه ال�ساعة يف هذا
القدر فتذهب ،كنت �أ�شتهي �أن يكون يل بعدد كل �شعرة يف ج�سدي نف�س
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تلقى هذا يف �سبيل اهلل .قال الطاغية:
هل لك �أن تقبل ر�أ�سي و�أخلي عنك؟ قال عبداهلل :وعن جميع
�أ�سارى امل�سلمني .قال :وعن جميع �أ�سارى امل�سلمني.
قال عبداهلل :فقلت يف نف�سي :عدو من �أع��داء اهلل �أقبل ر�أ�سه
ويخلي عني وعن �أ�سارى امل�سلمني ال �أبايل ،قال :فـدنا منه وق ّبل ر�أ�سه،
فدفع �إليه الأ�سارى ،فقدم بهم عبداهلل على عمر بن اخلطاب  -ر�ضي
اهلل عنه  -ف�أخرب عمر بخربه فقال :ح ٌق على كل م�سلم �أن يقبل ر�أ�س
عبداهلل بن حذافة ،و�أنا �أبد�أ ،فقام  -ر�ضي اهلل عنه  -فق ّبل ر�أ�سه.

• الق�صة ال�ساد�سة ع�شرة:
يدفع املال وال تك�شف امر�أته وجهها!!
قال �أب��و عبداهلل حممد بن �أحمد بن مو�سي القا�ضي :ح�ضرت
جمل�س مو�سي بن �إ�سحاق القا�ضي بالري ،وتقدمت �إليه امر�أة ،فادعى
وليها على زوجها خم�سمائة دينار مه ًرا ،ف�أنكر ،فقال القا�ضي �شهودك.
فا�ستدعى بع�ض ال�شهود �أن ينظر �إىل املر�أة لي�شري �إليها يف �شهادته.
فقام ال�شاهد ،وق��ال للمر�أة :قومي .فقال ال��زوج :تفعلون م��اذا؟ قال
الوكيل :ينظرون �إىل امر�أتك وهي م�سفرة ،لي�صح عندهم معرفتها.
علي الذي يدعيه ،وال ت�سفر عن
فقال الزوج :ف�إين �أ�شهد القا�ضي �أن َّ
وجهها ،فردت املر�أة و�أخربت ما كان من زوجها ،فقالت :ف�إين �أ�شهد
القا�ضي �أين قد وهبت له هذا املهر ،و�أبر�أته منه يف الدنيا والآخ��رة.
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فقال القا�ضي :يكتب هذا يف مكارم الأخالق.

• الق�صة ال�سابعة ع�شرة:
عي�سى والل�ص!
عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل ﷺ " :ر�أى
عي�سى بنُ مر َمي رجلاً
ُ
هلل الذي ال
ي�سرق ،فقال لهَ � :
أ�سرقت؟ قال :كال ،وا ِ
وكذبت عيني" رواه البخاري.
هلل،
�إله �إال هو ،فقال عي�سىُ � :
ْ
آمنت با ِ
�أخي:
هذا عي�سى  -عليه ال�سالم  -ر�أى الرجل ي�سرق ،فلما حلف له �أنه
ما �سرق �صدقه وكذب عينيه .و�أنت تظن ال�سوء ب�صاحبك ومل تر �شي ًئا!!
ويحلف لك �أغلظ الأميان فال ت�صدقه!! ف�أي جفاء هذا؟! و�أين نحن من
ه�ؤالء؟ ن�س�أل اهلل �أن ال ميقتنا.

• الق�صة الثامنة ع�شرة:
رائحة امل�سك
قيل لأبي بكر امل�سكي� :إنا ن�شم منك رائحة امل�سك مع الدوام فما
�سببها؟
فقال :واهلل يل �سنون عديدة مل �أ�ستعمل امل�سك ،ولكن �سبب ذلك
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علي �أن �أدخل دارها و�أغلقت دوين الأبواب ،وراودتني
�أن امر�أة احتالت َّ
عن نف�سي فتحريت يف �أمري ف�ضاقت بي احليل ،فقلت لها� :إن يل حاجة
�إىل الطهارة .ف�أمرت جارية لها �أن مت�ضي بي �إىل بيت الراحة ففعلت،
فلما دخلت �أخذت العذرة و�ألقيتها على جميع ج�سمي ،ثم رجعت �إليها
و�أنا على تلك احلالة فلما ر�أتني ده�شت ،ثم �أمرت ب�إخراجي ،فم�ضيت
واغت�سلت ،فلما كانت تلك الليلة ر�أيت يف املنام قائلاً يقول يل :فعلت
ما مل يفعله �أحد غريك ،لأطينب ريحك يف الدنيا والآخ��رة .ف�أ�صبحت
وامل�سك يفوح مني ،وا�ستمر ذلك �إىل الآن!!

• الق�صة التا�سعة ع�شرة:
�سبب اجتهاد الإمام �أبي حنيفة يف العلم
عن عبدالعزيز بن خالد قال:
�سمعت الإمام �أبا حنيفة  -ر�ضي اهلل عنه  -يقول :كنت �أول الأمر
ال �أدخ��ل يف هذا العلم هذا الدخول ،حتى ر�أي��ت يف املنام ك�أين �أنب�ش
قرب النبي ﷺ و�أ�ستخرج عظامه و�أ�ؤلف بع�ضها على بع�ض ،فانتبهت من
النوم وبي من الغم والبكاء ما اهلل به عليم ،وقلت� :أنب�ش القبور وقد جاء
فيه ما جاء؟! ثم من بني القبور قرب النبي ﷺ؟!
ف�أم�سكت عن اجللو�س ولزمت البيت ،وتبني ذلك يف حتى عادين
�إخ��واين ،فقال بع�ضهم يل :قد نرى عروقك �ساملة ،وال نرى فيك �أثر
املر�ض ،فكيف هذا؟ ف�أخربته بر�ؤياي .فقال :يكون خ ًريا �إن �شاء اهلل.
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فقال :ها هنا �صاحب البن �سريين عامل بالر�ؤيا ،ندعوه لك؟
فقلت :ال �أنا �آتيه .ف�أتيته.
فقال :هذه الر�ؤيا لك؟
فقلت� :أنا ر�أيتها.
فقال� :إن كان ما تقول ح ًقا لتعملن يف �إقامة ال�سنة عم ُال مل ي�سبقك
بعيدا.
به �أح ٌد ،ولتدخلن يف العلم مدخ ُال ً
فلما �سمعت ذلك منه اجتهدت يف هذا العلم هذا االجتهاد .اللهم
اجعل عاقبته �إىل خري.

• الق�صة الع�شرون:
الزائر الأخري
عن يزيد بن مي�سرة ،قال :كان رجل ممن م�ضى جمع مالاً ف�أوعى،
ثم �أقبل على نف�سه وهو يف �أهله ،فقال� :أنعم �سنني ،ف�أتاه ملك املوت،
فقرع الباب يف �صورة م�سكني ،فخرجوا �إليه فقال :ادعوا يل �صاحب
ال��دار ،فقالوا يخرج �سيدنا على مثلك! ثم مكث قليلاً  ،ثم عاد فقرع
الدار و�صنع مثل ذلك! وقال� :أخربوه �أين ملك املوت ،فلما �سمع �سيدهم
فزعا ،وقال :لينوا له الكالم ،قالوا :ما تريد غري �سيدنا ،بارك اهلل
قعد ً
فيك؟
قال :ال ،فدخل عليه ،فقال :قم ف�أو�ص ما كنت مو�ص ًيا؛ ف�إين قاب�ض
نف�سك قبل �أن �أخرج.
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قال :ف�صرخ �أهله وبكوا ،ثم قال :افتحوا ال�صناديق وافتحوا �أوعية
املال ،ففتوحها جمي ًعا ،ف�أقبل على املال يلعنه وي�سبه ،يقول :لعنت من
مال� ،أنت الذي �أن�سيتني ربي ،و�شغلتني عن العمل لآخرتي ،حتى بلغني
�أجلي.
فتكلم امل��ال فقال :ال ت�سبني� ،أمل تكن و�ضي ًعا يف �أع�ين النا�س
فرفعتك؟ �أمل ير عليك من �أثري؟ وكنت حت�ضر �سدد امللوك وال�سادة،
فتدخل ويح�ضر عباد اهلل ال�صاحلون فال يدخلون؟ �أمل تكن تخطب بنات
امللوك وال�سادة فتنكح؟ ويخطب عباد اهلل ال�صاحلون فال ينكحون؟ �أمل
تكن تنفقني يف �سبيل اخلبث فال �أتعا�صى؟ ولو �أنفقتني يف �سبيل اهلل مل
�أتعا�ص عليك؟ و�أنت �ألوم مني� ،إمنا خلقت �أنا و�أنتم يا بني �آدم من تراب
فمنطلق برب ومنطلق ب�إثم .فهكذا يقول املال فاحذروا.

• الق�صة احلادية والع�شرون:
جمابوا الدعوة
 روى �أبو نعيم ب�إ�سناده عن �سعيد� ،أن عبداهلل بن جح�ش قال يومغدا ،فلقني رجلاً
�شديدا حرده،
�شديدا،
ً
ً
�أحد :يا رب �إذا لقيت العدو ً
غدا
�أقاتله فيك ويقتلني ،ثم ي�أخذين ،فيجدع �أنفي و�أذين ،ف�إذا لقيتك ً
قلت :يا عبداهلل! من جدع �أنفك و�أذن��ك؟ ف�أقول :فيك ويف ر�سولك،
فتقول� :صدقت .قال �سعيد :لقد لقيته �آخر النهار و�إن �أنفه و�أذنه ملعلقتان
يف خيط!!
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 ونازعت امر�أة �سعيد بن زيد  -ر�ضي اهلل عنه  -يف �أر�ض له،فادعت �أنه �أخذ منها �أر�ضها فقال :اللهم �إن كانت كاذبة ،ف�أعم ب�صرها،
واقتلها يف �أر�ضها فعميت ،فبينما ذات ليلة مت�شي يف �أر�ضها �إذ وقعت يف
بئر فيها فماتت.
ٍ
 وكان العالء بن احل�ضرمي يف �سرية فعط�شوا ،ف�صلى ثم قال:علي يا عظيم� ،إنا عبيدك ،ويف �سبيلك نقاتل
اللهم يا عليم يا حكيم ،يا ّ
عدوك ،فا�سقنا غي ًثا ن�شرب منه ونتو�ض�أ ،وال جتعل فيه ن�صي ًبا لغرينا،
ف�ساروا قليلاً فوجدوا نه ًرا من ماء ال�سماء يتدفق ،ف�شربوا وم�ل�أوا
�أوعيتهم ،وك�أنه مل يكن يف مو�ضعه ماء قط!!
 و�شكا �أن�س بن مالك عط�ش �أر�ضه يف الب�صرة ،فتو�ض�أ وخرج�إيل الربية ،و�صلى ركعتني ،ودعا ،فجاء املطر و�سقى �أر�ضه ،ومل يجاوز
املطر �أر�ضه �إال ي�س ًريا!!
 وكذب رجل على مطرف بن عبداهلل بن ال�شخري ،فقال له� :إنكنت كاذ ًبا َف َع َّجل اهلل حتفك ،فمات الرجل مكانه!!
 وك��ان رج��ل م��ن اخل��وارج يغ�شي جمل�س احل�سن الب�صري،في�ؤذيهم ،فلما زاد �أذاه ق��ال احل�سن :اللهم ق��د علمت �أذاه لنا،
فاكفناه ،مبا �شئت ،فخر الرجل من قامته ،فما حمل �إىل �أهله �إال ميتًا
على �سريره!!
 وكان حممد بن املنكدر يف غزاة ،فقال له رجل من رفقائه:�أ�شتهي رط ًبا جن ًيا!! فقال ابن املنكدر :ا�ستطعموا اهلل يطعمكم ،ف�إنه
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ً
القادر ،فدعا القوم فلم ي�سريوا �إال قليلاً  ،حتى ر�أوا مكتلاً
خميطا
ف ��إذا هو خري رط��ب ،فقال بع�ض ال�ق��وم :لو ك��ان ع�سلاً ؟ فقال ابن
املنكدر� :إن الذي �أطعمكم رط ًبا جن ًيا ههنا قادر على �أن يطعمكم
ع�سل على
ع�سلاً  ،فا�ستطعموه ،فدعوا ف�ساروا قليلاً  ،فوجدوا ظرف ٍ
الطريق ،فنزلوا و�أكلوا.
 وك��ان �سعيد بن جبري جم��اب ال��دع��وة ،وك��ان لديه دي��ك يقومبالليل ب�صياحه �إىل ال�صالة ،فلم ي�صح ليلة يف وقته ،فلم يقم �سعيد �إىل
ال�صالة ،ف�شق عليه فقال :ما له؟ قطع اهلل �صوته ،فما �صاح الديك بعد
ذلك!! فقالت له �أمه :يا بني ال تد ُع بعد هذا على �شيء!!

• الق�صة الثانية والع�شرون:
لهو ال�شباب
قال ثابت البناين :كان �صلة بن �أ�شيم يخرج �إىل اجلبان فيتعبد
�شباب يلهون ويلعبون ،قال :فيقول لهم�" :أخربوين
فيها ،فكان مير على ٍ
قوم �أرادوا �سف ًرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل ،فمتى
عن ٍ
يقطعون �سفرهم؟ قال :فكان كذلك يعظهم ،فمر بهم ذات يوم ،فقال
لهم هذه املقالة ،قال :فانتبه �شاب منهم ،فقال :يا قوم �إنه واهلل ما
يعني بهذا غرينا ،نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام ،ثم ا َّت َب َع �صلة فلم يزل
يختلف معه �إىل اجلبان ويتعبد معه حتى مات رحمه اهلل تعاىل".
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• الق�صة الثالثة والع�شرون:
�شاب �صغري عرف الطريق
يروى عن بكر العابد قال :تعبد �شاب �صغري من �أهل ال�شام ،فبالغ
يف العبادة واالجتهاد ،فقالت له �أمه :يا بني عملت بنف�سك ما مل يعمله
�أحد من النا�س� ،أما تريد �أن تنام يف ليل وال نهار؟ ،فقال لها :يا �أماه!
كنت عقي ًما ،ليتك مل تلديني يا �أماه� ،إن البنك يف القرب رقا ًدا
ليتك بي ِ
طويلاً  ،ويف عر�صات القيامة موق ًفا مهولاً  .فقالت له :يا بني لوال �أين
�أعرفك �صغ ًريا وكب ًريا لظننت �أنك �أحدثت حد ًثا موب ًقا ،و�أذنبت ذن ًبا
مهل ًكا ملا �أراك ت�صنع بنف�سك ،فقال لها :يا �أماه وما يدريني �أن يكون
علي و�أنا يف بع�ض ذنوبي فمقتني وقال :اذهب
اهلل  -عز وجل  -قد اطلع َّ
فلن �أغفر لك ،ثم �صرخ �صرخة خر منها ميتًا  -رحمه اهلل .-

• الق�صة الرابعة والع�شرون:
الغراب امليت
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روي �أن عبداهلل بن املبارك ،وهو من التابعني ،خرج للحج ذات
ع��ام ،فلما و�صل �إىل ال�صحراء ،نزل خمي ًما حتت ظل �شجرة ،ف�إذا
بجارية تخرج من بيت ،وتذهب �إىل مزبلة جماورة ،ف�أخذت غرا ًبا ميتًا
منها ،ف�س�ألها ملاذا �أخذت الغراب امليت؟ فقالت ،والذي ال �إله �إال هو ،ما
لنا من طعام منذ ثالثة �أيام �إال ما ُيلقى يف هذه املزبلة من امليتة ،فبكى
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بكاء حا ًرا ،وقال "نحن ن�أكل الفالوذج والنا�س ي�أكلون الغربان امليتة ،لن
�أحج هذا العام ،وجاء بكل ما معه من دراهم ودنانري وثياب وزاد وو�ضعه
بني يدي اجلارية ،ثم عاد �إىل بيته ومكث فيه طيلة مدة احلج ومل يخرج،
و�أو�صى زوجته �أن تكتم �سره ،فلما عاد احلجيج من الأرا�ضي املباركة،
جاءه النا�س مهنئني باحلج ،فتعجب وكتم ،فلما بات ليلته جاءه يف منامه
ر�سول اهلل ﷺ وقال له :يا بن املبارك ..لقد خلق اهلل على هيئتك مل ًكا
�أدى عنك منا�سك احلج "حج مربور ،و�سعي م�شكور ،وذنب مغفور"،
ذلكم جزاء ما �أ�سعد به بن املبارك اجلارية املحتاجة.

• الق�صة اخلام�سة والع�شرون:
ذكاء �سليمان  -عليه ال�سالم -
جاءت امر�أتان �إىل نبي اهلل �سليمان  -عليه ال�سالم  ،-حتتكمان
�إليه يف �أمر وقع بينهما؛ فقد كان لكل امر�أة طفل ر�ضيع ،فجاء الذئب
يف غفلة منهما و�أخ��ذ طفلاً  ،ف�أكله فلما ر�أت �أمه ذلك �أخ��ذت الطفل
الآخر وادعت �أنه ابنها ،وحينما جاءت �أمه احلقيقية لت�أخذه رف�ضت �أن
تعطيها طفلها.
فا�ستمع نبي اهلل �سليمان  -عليه ال�سالم � -إىل دعواهما ،وكل
منهما تدعي �أنه ابنها ،ففكر يف حيلة يعرف بها الأم احلقيقية.
فقال لأ�صحابه :ائتوين ب�سكني لن�شق الولد ن�صفني ونعطي كل
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واحدة منهما ن�صف الطفل.
فر�ضيت �إحداهما� ،أما الأخرى ف�صاحت وقالت :ال تفعلوا به هذا
ولت�أخذه هي وال تقتلوه.
فعلم �سليمان  -عليه ال�سالم � -أنها الأم احلقيقية؛ لأنها رف�ضت
�أن يذبح ابنها ،ف�أعطاها الطفل.

• الق�صة ال�ساد�سة والع�شرون:
عقوق الوالدين
جاء �إىل ر�سول اهلل ﷺ ،ذات ي��وم� ،أب كبري ال�سن ،ي�شكو �إليه
عقوق ولده؛ فقال:
يا ر�سول اهلل كان �ضعي ًفا وكنت قو ًيا ،وكان فق ًريا وكنت غن ًيا،
فقدمت له كل ما يقدم الأب احلاين لالبن املحتاج.
علي
وملا �أ�صبحت �ضعي ًفا وهو قوي ،وكان غن ًيا و�أنا حمتاج ،بخل َّ
من�شدا:
وق�صر عني مبعروفه ,ثم التفت �إىل ابنه ً
مبالهّ ،
غ� ��ذوت� ��ك م � ��ول � ��و ًدا وع� �ل� �ت ��ك ي��اف � ًع��ا
ت� �ع� � ُّل مب� ��ا �أدن � �ـ� ��ي �إل� �ي� �ـ ��ك وت �ن �ه �ـ� ُ�ل
�إذا ل �ي �ل��ة ن��اب �ت��ك ب��ال �� �ش �ك��و مل أ�ب ��ت
ل �� �ش �ك �ـ��واك �إال ���س��اه��ـ�� ًرا �أمت �ل �م �ـ� ُ�ل
ك� � ��أين �أن � ��ا امل � �ط� ��روق دون � ��ك ب��ال��ذي
ط� ��رق� � َ�ت ب� ��ه دوين وع��ي��ن��ي ت �ه �م� ُ�ل
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ف �ل �م��ا ب �ل �غ��ت ال�����س��ن وال� �غ ��اي ��ة ال �ت��ي
�إل �ي �ه��ا م ��دى م��ا ك �ن� ُ�ت م �ن��ك �أ� ِّؤم� �ـ�� ُ�ل
جعلت جزائي منك جب ًها وغلظ ًة
ك � ��أن� ��ك �أن � � ��ت امل� �ن� �ع ��م امل �ت �ف �� �ض �ـ� ُ�ل
ف �ل �ي �ت��ك �إذ مل َت� � � ��ر َع ح� ��ق �أب���وت���ي
ف �ع �ل��ت ك �م��ا اجل � ��ار امل� �ج ��اور ي�ف�ع�ـ� ُ�ل
ف� ��أول� �ي� �ت� �ن ��ي ح� ��ق اجل � � ��وار ومل ت�ك��ن
ع� �ل � ّ�ي مب � ��ال دون م ��ال� �ـ ��ك ت �ب �خ �ـ� ُ�ل
فبكى ر�سول اهلل ﷺ وقال« :ما من حجر وال مدر ي�سمع هذا �إال
بكى ،ثم قال للولد� :أنت ومالك لأبيك».
وكلنا نعلم ب ��أن النبي ﷺ ال يبكي �إال لأم��ر عظيم ،وقليلة هي
املواقف التي يبكي فيها فانظروا �إىل عظمة بر الوالدين عند النبي
ﷺ ويف الإ�سالم فلنرب والدينا ولن�سعدهم ولندعو اهلل �أن يطول لنا يف
�أعمارهم؛ �إنه ويل ذلك والقادر عليه.

• الق�صة ال�سابعة والع�شرون:
ق�صة يف ح�سن املنطق
ذهب اخلليفة املعت�صم ليعود عاملاً من عماله ،وكان لهذا العامل
ولد ذكي الف�ؤاد� ،سريع اخلاطر ،حا�ضر اجلواب.
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فلما ر�آه املعت�صم قال له" :داري �أح�سن �أم دار �أبيك؟" فقال
الغالم :ما دام �أمري امل�ؤمنني يف دار �أبي فهي �أح�سن.
ف�سر منه ،ثم �أراه خامته الذي بيده وقال له" :هل ر�أيت �أح�سن
من هذا اخلامت؟" قال :نعم يا �أمري امل�ؤمنني ،اليد التي هو فيها .ف�سر
املعت�صم لذكاء الغالم ،و�سرعة خاطره ،وانتزع اخلامت من يده ،وكاف�أه
به و�أن�شد قائلاً :
ن � �ع� � ُ�م الإل� � � ��ه ع� �ل ��ى ال� �ع� �ب���اد ك �ث�ي�رة
و�أج � � �ل � � �ه� � ��ن جن� � ��اب� � ��ة الأب� � � �ن � � ��اء

• الق�صة الثامنة والع�شرون:
العامل والثالجة
يذكر �أن هناك ثالجة كبرية تابعة ل�شركة لبيع املواد الغذائية ،ويف
يوم من الأيام دخل عامل �إىل الثالجة ،وكانت عبارة عن غرفة كبرية
عمالقة ،حيث دخل العامل فيها لكي يجرد ال�صناديق التي بالداخل؛
وفج�أة وباخلط�أ �أغلق على هذا العامل الباب ،فطرق الباب مرات عدة
ومل يفتح له �أحد ،وكان يف نهاية ال��دوام ،ويف �آخر الأ�سبوع ،حيث �إن
اليومني القادمني عطلة ،فعرف الرجل �أنه �سوف يهلك ،وال �أحد ي�سمع
طرقه للباب!!
جل�س ينتظر م�صريه ،وبعد يومني فتح املوظفون الباب ،وفعلاً
وجدوا الرجل قد تويف ،ووج��دوا بجانبه ورقه كتب فيها ما كان ي�شعر
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به قبل وفاته .وجدوه قد كتب� :أنا الآن حمبو�س يف هذه الثالجة� ،أح�س
ب�أطرايف بد�أت تتجمد� ،أ�شعر بتنمل يف �أطرايف� ،أ�شعر ب�أنني ال �أ�ستطيع
�أن �أحترك� ،أ�شعر ب�أنني �أموت من الربد.
وبد�أت الكتابة ت�ضعف �شي ًئا ف�شي ًئا حتى �أ�صبح اخلط �ضعي ًفا� ،إىل
�أن �أنقطع.
العجيب �أن الثالجة كانت مطف�أة ،ومل تكن مت�صلة بالكهرباء
�إطال ًقا!!
بر�أيكم من الذي قتل هذا الرجل؟؟
مل يكن �سوى (الوهم) الذي كان يعي�شه ،كان يعتقد مبا �أنه يف
جدا حتت ال�صفر ،و�أنه �سوف ميوت ،واعتقاده
الثالجة �إذن اجلو بارد ً
هذا جعله ميوت حقيقة…!!
لذلك (�أرجوكم) ال تدعوا الأفكار ال�سلبية واالعتقادات اخلاطئة
تتحكم يف حياتنا .جند كث ًريا من النا�س قد يحجم عن عمل ما ،من
�أجل �أنه يعتقد نف�سه �أنه �ضعيف وغري قادر وغري واثق من نف�سه ،وهو
متاما .ح ًقا �إنها القناعات ،لكن ت ًبا
يف احلقيقة قد يكون عك�س ذلك ً
للم�ستحيل.
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• الق�صة التا�سعة والع�شرون:
ق�صة �سارة زوجة اخلليل مع جبار اجلبابرة
روى البخاري عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال" :مل يكذب
�إبراهيم  -عليه ال�سالم � -إال ثالث كذبات اثنتني منهما يف ذات اهلل -عز
وجل  -؛ قوله :ﱫ ﮓﮔ ﱪ ,وقوله :ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱪ،
وقال :بينما هو و�سارة ذات يوم �إذ �أتى على جبار من اجلبابرة ,فقيل
له� :إن هنا رجلاً معه امر�أة من �أح�سن النا�س ,ف�أر�سل �إليه ف�س�أله عنها,
فقال :من هذه؟ قال� :أختي ,ف�أتى �سارة وقال لها :يا �سارة لي�س على وجه
الأر�ض م�ؤمن غريي وغريك ,و�إن هذا �س�ألني عنك ف�أخربته �أنك �أختي,
فال تكذبيني ,ف�أر�سل �إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده ف�أخذ
فقال :ادعي اهلل يل وال �أ�ضرك ,فدعت اهلل ف�أطلق ,ثم تناولها الثانية
ف�أخذ مثلها �أو �أ�شد ,فقال :ادعي اهلل يل وال �أ�ضرك فدعت اهلل ف�أطلق,
فدعا بع�ض حجته فقال� :إنكم مل ت�أتوين ب�إن�سان �إمنا �أتيتموين ب�شيطان,
ف�أخدمها هاجر ,ف�أتته وهو قائم ي�صلي ف�أوم�أ بيده ,قالت :رد اهلل كيد
الكافر يف نحره و�أخذ هاجر.
وقال ابن حجر :ا�سم اجلبار املذكور "عمرو بن امرئ القي�س",
وقيل ا�سمه "�صادوق" ,وقيل "�سنان بن علوان" واهلل �أعلم.
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• الق�صة الثالثون:
عا�ص على يد ابنه الأ�صم
توبة ٍ
يقول �صاحب الق�صة؛ وهو من �أهل املدينة املنورة:
"�أنا �شاب يف ال�سابعة والثالثني من عمري ,متزوج ,ويل �أوالد..
ارتكبت كل ما حرم اهلل من املوبقات؛ �أم��ا ال�صالة فكنت ال �أ�ؤديها
مع اجلماعة �إال يف املنا�سبات؛ وذلك �أين كنت �أ�صاحب الأ�شرار من
النا�س! ..كان يل ولد يف ال�سابعة من عمره؛ ا�سمه مروان� ,أ�صم �أبكم,
لكنه قد ر�ضع الإميان من ثدي �أمه حافظة القر�آن.
وذات ليلة كنت �أخطط م��اذا �س�أفعل �أن��ا والأ�صحاب ..مل يكن
يف البيت معي �إال مروان ،كان الوقت �أذان املغرب ,ف�إذا بابني مروان
يكلمني (بالإ�شارة) :يا �أبت مل ال ت�صلي؟ ثم �أخذ يرفع يده �إىل ال�سماء,
ويهددين ب��أن اهلل ي��راك! ..وك��ان ابني ي��راين �أحيا ًنا و�أن��ا �أفعل بع�ض
املنكرات!
دخل علي ابني الأ�صم الأبكم و�صلى املغرب ,ثم �أح�ضر امل�صحف
ال�شريف ,وفتحه مبا�شرة ,وو�ضع �إ�صبعه على ه��ذه الآي��ة من �سورة
م ��رمي :ﱫ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
ﮤ ﱪ (مرمي ,)٤٥ :ثم �أجه�ش بالبكاء ،وبكيت معه طويلاً ,ثم قبل
ر�أ�سي ويدي ,وقال يل بالإ�شارة� :ص ّل يا والدي قبل �أن تو�ضع يف الرتاب,
وتكون رهن العذاب!
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�أ�صابني عندها خوف �شديد ,فقمت ف��و ًرا ب�إ�ضاءة �أن��وار البيت
جمي ًعا؛ ف�إذا به يقول :دع الأنوار ,وهيا �إىل امل�سجد الكبري (يق�صد به
امل�سجد النبوي ال�شريف).
�أخذته �إىل هناك و�أنا يف خوف �شديد ,دخلنا الرو�ضة ال�شريفة وكانت
مليئة بالنا�س ,و�أقيم ل�صالة الع�شاء ,و�إذا ب�إمام احلرم يقر�أ من قول اهلل
ت �ع��اىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﱪ (النور.)٢١ :
مل �أمتالك نف�سي من البكاء ,ومروان بجانبي يبكي لبكائي ,وبعد
ال�صالة ظللت �أبكي وهو مي�سح دموعي!
عدنا �إىل املنزل ,فكانت تلك الليلة من �أعظم الليايل عندي ,فلقد
ول��دت فيها من جديد ,دخلت فيها على باب الرحمن ,وهجرت فيها
طريق ال�شيطان.
ح�ضرت زوج�ت��ي وح�ضر �أوالدي ,ف ��أخ��ذوا يبكون جمي ًعا وهم
ال يعلمون �شي ًئا مما حدث ..فقال لهم م��روان� :أبي �صلى يف احلرم..
�شديدا.
فرحا ً
فرحت زوجتي بهذا اخلرب ً
و�أنا الآن  -وهلل احلمد  -ال تفوتني �صالة اجلماعة يف امل�سجد,
هجرت رفقاء ال�سوء ,وذقت طعم الإميان� ..أ�صبحت حياتنا يف البيت
نكدا وتعا�سة ,وزاد حبي البني مروان؛ كيف ال
حياة �سعيدة بعد �أن كانت ً
وقد كانت هدايتي على يديه؟!".
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• الق�صة احلادية والثالثون:
ق�صة احل�صوة وال�صدقة
ا�شتكى والده من �أمل مفاجئ ال يعرف �سببه ظل يتلوى على نف�سه
من �شدة الأمل ،ذهب به ابنه �إىل الطبيب ملعرفة �سبب الأمل قام الطبيب
بت�شخي�ص العالج وكانت النتيجة "توجد ح�صوة يف الكلية" وال بد من
ا�ستخراجها ب�إجراء عملية جراحية وعاد الأب �إىل البيت لال�ستعداد
لهذه اجلراحة.
ويف ال�صباح لليوم التايل ذهب االب��ن لعمله اجلديد ال��ذي قام
با�ستالمه منذ �شهر تقري ًبا ،وكان هذا اليوم هو �آخر �أيام ال�شهر ،حيث
فرحا م�سرو ًرا لأن هذا �أول راتب يتقا�ضاه من عمله
ا�ستالم الراتب وكان ً
اجلديد ،ويف يف �أثناء عودته �إىل املنزل ر�أى يف الطريق رجلاً فق ًريا رث
الهيئة كبري ال�سن تظهر عليه عالمات التعب والإعياء.
�أخذ االبن يت�أمل هذا املنظر وفج�أة اتخذ ق��را ًرا �سري ًعا قرر �أن
يت�صدق على ه��ذا الفقري بكل راتبه ال��ذي �أخ��ذه بنية �أن ي�شفي اهلل
والده ..وبالفعل؛ �أخرج النقود و�أعطاها لهذا الفقري ،ثم ان�صرف �إىل
بيته وطرق الباب ,ف�إذا والده يفتح الباب ووجهه تعلوه الفرحة وال�سرور،
و�إذا به يقول البنه يا ولدي احلمد هلل ..احلمد هلل منذ قليل �شعرت ب�أمل
جدا فذهبت �إىل احلمام لأق�ضي حاجتي فنزلت احل�صوة و�أنا
�شديد ً
الآن �أ�شعر بارتياح ..بكى االبن من �شدة الفرح وحمد هلل تعاىل.
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• الق�صة الثانية والثالثون:
حكاية عابد بني �إ�سرائيل مع زوجته و�أحد اجلبارين
عن مي�سرة قال :كان رجل من بني �إ�سرائيل من عباد بني �إ�سرائيل
يعمل بامل�سحاة ،وكانت له امر�أته �أجمل ن�ساء بني �إ�سرائيل ،فبلغ جبا ًرا
من جبابرة بني �إ�سرائيل جمالها ،ف�أر�سل �إليها عجو ًزا ،فقال :خببيها
عليه ،وقويل لها :تر�ضني �أن تكوين عند مثل هذا الذي يعمل بامل�سحاة،
ولو كنت عند حلليتك بالذهب ،وك�سوتك احلرير ،و�أخدمتك اخلدم،
وكانت تقرب �إليه فطرة ،وتفر�ش له ً
فرا�شا ،فلم تفعل وتغريت.
فقال :يا هنتاه ،ما هذا اخللق الذي ال �أعرفه منك؟ قالت :هو ما
ترى ،فطلقها ،وتزوجها جبار بني �إ�سرائيل ،فلما دخلت عليه و�أرخيت
ال�ستور عمي وعميت ،ف�أهوى بيده ليلم�سها ،فجفت يده ،ف�أهوت بيدها
تلم�سه ،فجفت يدها ،و�صما وخر�سا ،ونزعت منهما ال�شهوة ،فلما �أ�صبحا
رفعت ال�ستور ف�إذا هما �أ�صمان �أعميان �أخر�سان ،فرفع خربهما �إىل نبي
بني �إ�سرائيل ،فرفع خربهما �إىل اهلل تعاىل ،فقال� :إين ل�ست �أغفر لهما
� ًأبدا ،ظنا �أن لي�س بعيني ما عمال ب�صاحب امل�سحاة.
وعن �سلمان قال :كان يف بني �إ�سرائيل امر�أة فذكر مبعنى احلكاية.
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• الق�صة الثالثة والثالثون:
حكاية �إبلي�س والرجل الذي �أراد قطع ال�شجرة
عن املبارك بن ف�ضالة عن احل�سن قال :كانت �شجرة تعبد من
دون اهلل ،فجاء �إليها رجل ،فقال :لأقطعن هذه ال�شجرة ،فجاء ليقطعها
غ�ض ًبا هلل ،فلقيه ال�شيطان يف �صورة �إن�سان ،فقال :ما تريد؟ قال� :أريد
�أن �أقطع هذه ال�شجرة التي تعبد من دون اهلل .قال� :إذا �أنت مل تعبدها
فما ي�ضرك من عبدها؟
قال :لأقطعنها .فقال له ال�شيطان :هل لك فيما هو خري من ذلك؟
ال تقطعها ولك ديناران كل يوم �إذا �أ�صبحت عند و�سادتك! قال :فمن يل
بذلك؟ قال� :أنا.
فرجع ،ف�أ�صبح ،فوجد دينارين عند و�سادة ،ثم �أ�صبح بعد ذلك،
فلم يجد �شي ًئا ،فقام غ�ضبان ليقطعها ،فتمثل له ال�شيطان يف �صورته،
فقال :ما تريد؟
قال� :أريد �أقطع هذه ال�شجرة التي تعبد من دون اهلل ،قال :كذبت
مالك على ذلك من �سبيل ،فذهب ليقطعها ،ف�ضرب به الأر�ض ،وخنقه
حتى كاد �أن يقتله ،فقال :تدري من �أنا؟ �أنا ال�شيطان ،جئت �أول مرة
غ�ض ًبا هلل ،فلم يكن يل عليك �سبيل ،فرغبتك بالدينارين ،فرتكتها،
فلما فقدتهما ،جئت غ�ض ًبا للدينارين ،ف�سلطت عليك.
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• الق�صة الرابعة والثالثون:
املعروف ال ي�ضيع
عن عكرمة �أن مل ًكا قال لأهل مملكته :لئن ت�صدق �أحد ب�شيء
لأقطعن يده.
علي؟ قالت :كيف �أت�صدق
فجاء رجل �إىل امر�أة فقال :ت�صدقي ّ
عليك؟ وامللك يقطع يد كل من يت�صدق .ق��ال� :أ�س�ألك لوجه اهلل ملا
علي ،فت�صدقت عليه برغيفني ،ف�أر�سل امللك �إليها ،فقطع
ت�صدقت ّ
يديها ،ثم �إن امللك قال لأمه :دليني على امر�أة جميلة �أتزوجها.
قالت� :إن هاهنا امر�أة ما ر�أيت مثلها قط ،ولكن بها عيب �شديد.
قال� :أي �شيء بها؟ قالت :قطعاء اليدين ،ف�أر�سل �إليها ،فلما نظر �إليها
�أعجبته ،فقال� :أتريدين �أن �أتزوجك؟ قالت :نعم ،فتزوجها ،ودخل بها،
فح�سدها �ضرائر لها ،فخرج امللك يقاتل غز ًوا لهن فكتب �ضرائرها
غالما ،فكتب امللك �إىل �أمه :خذي ذلك
�إليه �أنها فاجرة ،وقد ولدت ً
الغالم فاحمليه على عنقها ،وا�ضربي جبينها ،و�أخرجيها من الدار على
ال�صحراء.
قال :فدعتها �أمه ،ف�أمرت بال�صبي ،فحمل على عنقها ،و�أخرجت
من دار امللك �إىل ال�صحراء ،فبينا هي مت�شي ،وال�صبي على عنقها،
�إذ مرت بنهر ،فنزلت لت�شرب فند ال�صبي عن رقبتها يف املاء فغرق،
فجل�ست تبكي ،فبينا هي كذلك مر بها رجالن فقال لها :ما يبكيك؟
قالت :ابني كان على عنقي ،ف�سقط يف املاء ،فغرق.
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فقاال لها� :أحتبني �أن نخرجه لك؟ قالت� :إي واهلل .قالت :فدعوا
اهلل  -عز وجل  ،-فخرج ابنها �إليها ،وقاال لها� :أحتبني �أن ترد يديك؟
قالت :نعم ،فدعوا اهلل  -عز وجل  ،-فا�ستوت يداها ،فقال لها� :أتدرين
من نحن؟ قالت :ال .قاال :نحن رغيفاك اللذين ت�صدقت بهما.

• الق�صة اخلام�سة والثالثون:
حكاية رجل ي�سب ال�صحابة
عن خلف بن متيم قال� :سمعت ب�ش ًريا  -ويكنى �أبا احل�صيب -
ق��ال :كنت رج�ًل�اً تاج ًرا مو�س ًرا ،وكنت �أ�سكن مدائن ك�سرى ،ف�أتاين
�أجريي ،فذكر �أن يف بع�ض خانات املدائن رجلاً قد مات ،ولي�س يوجد له
كفن ،ف�أقبلت حتى دخلت ذلك اخلان ،فدفعت �إىل ميت م�سجى ،وعلى
بطنه لبنة ،ومعه نفر من �أ�صحابه ،فذكروا من عبادته ،وف�ضله ،فبعثت
ا�شرتي الكفن وغريه ،وبعثت �إىل حافر يحفر له ،وهي�أنا له لب ًنا ،وجل�ست
�أ�سخن له ماء لنغ�سله ،فينا نحن كذلك وثب امليت وثبة ،فندت اللبنة عن
بطنه ،وهو يدعو بالويل والثبور والنار.
قال :فت�صدع �أ�صحابه به عنه .قال :فدنوت حتى �أخذت بع�ضده،
وهززته ،ثم قلت :ما �أنت؟ وما حالك؟ فقال� :صحبت م�شيخة من �أهل
الكوفة ،ف�أدخلوين يف ر�أيهم يف �سب �أبي بكر وعمر والرباءة منهما.
قال :قلت� :أ�ستغفر اهلل ،ثم ال تعد.
قال :ف�أجابني ،وقال :وما ينفعني ،وقد انطلق بي على مدخلي من
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النار ،ف�أريته ،وقيل يل� :إنك �سرتجع �إىل �أ�صحابك ،فتحدثهم مبا ر�أيت،
ثم تعود �إىل حالك ،فما انق�ضت كلمته حتى مال ميتًا على حاله الأول.
قال :فانتظرت حتى �أتيت بالكفن ،ف�أخذته ،ثم قمت ،فقلت :ال
كفنته وال غ�سلته ،وال �صليت عليه ،ثم ان�صرفت ،ف�أخربت بعد �أن القوم
الذين كانوا معه كانوا على ر�أيه ،وتولوا غ�سله ودفنه وال�صالة عليه،
وقالوا :ما الذي �أنكرمت من �صاحبنا؟ �إمنا كانت خطفة من ال�شيطان
تكلم على ل�سانه.
قال خلف :قلت :يا �أبا اخل�صيب ،هذه الذي حدثتني �شهدته؟ قال:
ب�صر عيني ،و�سمع �أذين .قال :ف�أنا �أوديه �إىل النا�س.

• الق�صة ال�ساد�سة والثالثون:
ر�ؤيا للمن�صور يف منامه
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عن �أبو �سهل الكاتب قال :حدثني طيفور قال :كان �سبب �إحرام
فزعا ،ثم عاود النوم،
املن�صور من مدينة ال�سالم �أنه نام ليلة ،فانتبه ً
فزعا ،فقال :يا ربيع ،قال :لبيك يا
فزعا ،ثم راجع النوم ،فانتبه ً
فانتبه ً
�أمري امل�ؤمنني.
قال :لقد ر�أيت يف منامي عجبا! .قال :ما ر�أيت جعلني اهلل فداك؟
قال :ر�أي��ت ك�أن �آت ًيا �أت��اين يهمهم ب�شيء مل �أفهمه ،ثم ع��اودت النوم
فعاودين يقول :ذلك ال�شيء ،ثم عاودين بقوله حتى فهمته وحفظته،
وهو يقول:
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ك� � ��أين ب��ه��ذا ال �ق �� �ص��ر ق ��د ب� ��اد �أه �ل��ه
وع � � � ��رى م � �ن� ��ه �أه � � �ل� � ��ه وم � �ن� ��ازل� ��ه
و� �ص��ار رئ �ي ����س ال �ق��وم م��ن ب �ع��د بهجة
�إىل ج � ��دث ي �ب �ن��ي ع �ل �ي��ه ج �ن��ادل��ه
وما �أح�سبني يا ربيع �إال قد حانت وفاتي ،وح�ضر �أجلي ،وما يل
غري ربي ،قم فاجعل يل غ�سلاً  ،ففعلت ،فقام ،واغت�سل ،و�صلى ركعتني،
وقال� :أنا عازم على احلج ،فهيا �إىل احلج ،فخرج ،وخرجنا حتى �إذا
أياما ،ثم �أمر بالرحيل ،فتقدمت
انتهى �إىل الكوفة نزل النجف ،ف�أقام � ً
نوابه وجنده ،وبقيت �أنا وهو يف الق�صر والكارية و�شاكريته بالباب،
فقال :يا ربيع جئني بفحمة من املطبخ ،وقال يل :اخرج ،فكن مع دابتي
�إىل �أن �أخ��رج ،فلما خرج وركب رجعت �إىل املو�ضع ك�أين �أطلب �شي ًئا
فوجدته قد كتب على احلائط:
امل � � � � � ��رء ي� � � �ه � � ��وى �أن ي� �ع� �ي� �� ��ش
وط � � � � � ��ول ع�� �ي�� ��� ��ش ق� � � ��د ي � �� � �ض� ��ره
ت� � �ف� � �ن � ��ى ب�� ���� �ش� ��ا��� �ش�� �ت� ��ه وي � �ب � �ق� ��ى
ب � � �ع� � ��د ح � � �ل� � ��و ال� � �ع� � �ي� � �� � ��ش م� � ��ره
وت� � � ��� � � �ص�� � ��رف الأي� � � � � � � � � � ��ام ح� �ت���ى
م � � � ��ا ي� � � � � ��رى �� � �ش� � �ي� � � ًئ � ��ا ي � �� � �س� ��ره
ك � � � � � ��م �� � � � �ش � � � ��ام � � � ��ت ب � � � � � ��ي �إن
ه� � �ل� � �ك�� ��ت وق� � � � ��ائ� � � � ��ل هلل دره
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• الق�صة ال�سابعة والثالثون:
ومن يتق اهلل يجعل له خمرجًا
عن �أمري امل�ؤمنني الواثق عن املعت�صم قال :بلغني �أن رجلاً ركب
يف البحر ومعه ع�شرة �آالف دينار قال :فبينا نحن ن�سري يف احلج �سمعنا
قائلاً يقول :من �أعلمه كلمة ال يقع يف �شدة �إال فرج اهلل عنه بع�شرة �آالف
دينار ،فقلت� :أن��ا .فقال :ارم بها يف البحر ،فرميت بها ..فقال :قل:
ﱫ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
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ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ (الطالق:
.)٣ - ٢
فقال �أهل املركب :ومن ال يح�سن �أن يقول هذا؟ ذهبت الدنانري،
فال واهلل ما ا�ستتموا الكالم حتى ع�صفت ريح عظيمة قطعت املركب،
وغرق القوم ،و�أفلت �أنا على لوح ،و�أنا �أقول الكلمات ،فرمى بي اللوح �إىل
ال�ساحل ،ف�إذا �أنا بق�صر ،و�إذا امر�أة جال�سة فقالت :من �أنت؟ ف�أخربتها،
فقالت� :أنا امر�أة من �أهل الب�صرة ،وهذا الق�صر فيه عفريت ال يغرق يف
هذا البحر �شيء �إال �أخذ جزء املتاع وجعله فيه ،فقم ال يجيء فيقتلك،
فبينا �أنا �أحدثها �إذا �سواد قد �أقبل ،فلما ر�أيته جعلت �أقول الكلمات،
فلما �سمعها �صار رما ًدا ،فقلت :قومي قد كفى اهلل �أمره ،فقمنا و�أخذنا
من ذلك الق�صر ما كرث ثمنه وخف حممله ،فلما مر بنا مركب لوحنا
�إليه ،فحملنا على الب�صرة ،فقالت :ام�ض �إىل مو�ضع كذا وكذا ،فم�ضيت
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�إليهم ،يعني :ف�أخربتهم خرب املر�أة ،فقالوا :فقدناها من ثالث �سنني.
فقلت :قومي معي ،فجاءوا ،فلما ر�أوها اكبوا عليها ،فقالت :هذا
من �أعظم النا�س علي منة ،زوجوين �إياه فتزوجتها.

• الق�صة الثامنة والثالثون:
حكاية رجل يعذب يف قربه
عن العبا�س بن عبداهلل ق��ال� :سمعت حممد بن يو�سف يقول:
�سمعت �أبا �سنان يقول :وكان رجلاً هائلاً يدور يف جبال بيت املقد�س،
قال :نزلت على رجل فقال :ام�ض بنا نعزي جا ًرا لنا مات �أخوه ،فذهبت
معه ف�إذا رجل جزع ال يقبل العزاء ،فقلنا له :يا هذا اتق اهلل  -عز وجل
 واعلم �أن املوت �سبيل ال بد منه ،وهو �آت على هذا اخللق �أجمعني.فقال :قد علمت �أن الأمر كما تقولون ،ولكن �أبكي على ما �أم�سى
و�أ�صبح فيه �أخي ،فقلنا� :سبحان اهلل! هل �أطلعك اهلل على الغيب.
فقال� :إمنا �أجزع ملا ر�أيت ملا دفنته و�سويت الرتاب عليه� ،إذا �صوت
من القرب يقول� :أواه .فقلت� :أخي ،واهلل �أخي .فك�شفت الرتاب ،فقيل
يل :يا عبداهلل ال تنب�شه ،ف��رددت ال�تراب كما كان ،فلما ذهبت �أقوم
قال� :أواه .فقلت� :أخي ،واهلل �أخي .ثم ك�شفت الرتاب ،فقيل يل :ال تفعل،
فرددت الرتاب كما كان.
فلما ذهبت �أقوم �إذا هو يقول� :أواه .فقلت :واهلل ال تركت نب�شه،
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فنب�شته ف�إذا هو مطوق بطوق من نار قد التمع عليه نا ًرا ،فطمعت �أن
�أقطع ذلك الطوق ،ف�ضربته بيدي لأقطعه ،فذهبت �أ�صابعي .قال:
و�أخرج �إلينا يده ف�إذا �أ�صابعه الأربع قد ذهبت.
قال :ف�أتيت الأوزاعي ،فحدثته؟ فقلت :يا �أبا عمر ،وميوت اليهودي
والن�صراين والكافر ،وال يرى مثل هذا؟! فقال :نعم �أولئك ال �شك �أنهم
يف النار ،ويريكم اهلل  -عز وجل  -يف �أهل التوحيد لتعدوا.

• الق�صة التا�سعة والثالثون:
الأمري يف قائمة الفقراء
عن مالك بن دينار قال :ملا �أتى عمر  -ر�ضي اهلل عنه  -ال�شام
طاف بكورها فنزل بح�ضرة حم�ص ،ف�أمر �أن يكتبوا له فقراءهم فرفع
�إليه الكتاب ف�إذا فيه �سعيد بن عامر بن خذمية �أمريها .فقال :من �سعيد
بن عامر؟ فقالوا �أمرينا.
ق��ال� :أم�يرك��م؟ ق��ال��وا :نعم .فتعجب عمر ،ثم ق��ال :كيف يكون
�أمريكم فق ًريا؟ �أين عطا�ؤه؟ �أين رزقه؟
فقالوا :يا �أمري امل�ؤمنني ،ال مي�سك �شي ًئا ،فبكى عمر ..ثم عمد �إىل
�ألف دينار ف�صرها ،ثم بعث بها �إليه ،وقال� :أقرئوه مني ال�سالم ،وقولوا
له :بعث بهذه �إليك �أمري امل�ؤمنني ت�ستعني بها على حاجتك.
ق��ال :فجاء بها الر�سول �إل�ي��ه ،فنظر ف ��إذا ه��ي دن��ان�ير ،فجعل
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ي�سرتجع ،فقالت له امر�أته :ما �ش�أنك يا فالن؟ �أمات �أمري امل�ؤمنني؟
قال :بل �أعظم من ذلك.
قالت :فظهرا به ،قال :بل �أعظم من ذلك.
قالت :ف�أمر من �أمر ال�ساعة؟ قال :بل �أعظم من ذلك .قالت :فما
�ش�أنك؟
قال :الدنيا �آتتني ،الفتنة دخلت علي.
قالت :فا�صنع بها ما �شئت .قال :عندك عون؟ قالت :نعم ،ف�أخذ
دريعة له (�أي :قطعه من �صوف) ف�صر الدنانري فيها �صر ًرا ثم جعلها يف
خمالة ،ثم اعرت�ض ً
جي�شا من جيو�ش امل�سلمني ،ف�أم�ضاها كلها ،فقالت
له امر�أته :رحمك اهلل لو كنت حب�ست منها �شي ًئا ن�ستعني به!
فقال لها� :إين �سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول« :لو اطلعت امر�أة من
ن�ساء �أهل اجلنة �إىل �أهل الأر�ض مللأت الأر�ض ريح م�سك» و�إين واهلل ما
كنت لأختارك عليهن ف�سكتت.

• الق�صة الأربعون:
حكاية رجلني ت�آخا يف اهلل
عن حممد بن داود قال� :سمعت �أبا بكر الفوطي و�أبا عمرو بن الأدمي
يقوالن :كنا مت�آخيان يف اهلل  -عز وجل  ،-خرجنا من بغداد نريد الكوفة،
فلما �صرنا يف بع�ض الطريق �إذا نحن ب�سبعني راب�ضني على الطريق ،فقال
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�أبو بكر لأبي عمرو� :أنا �أكرب منك �سنا فدعني �أتقدمك ف�إن كانت حادثة
ا�شتغال بي عنك وجزت �أنت .فقال له �أبو عمرو :نف�سي ما ت�ساحمني بهذا،
ولكن نكون جمي ًعا بني ال�سبعني فلم يتحركا ومرا �ساملني.

• الق�صة احلادية والأربعون:
الغيبة بالقلب
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عن �أحمد بن حممد الطو�سي ق��ال� :سمعت �إبراهيم ا ألج��ري،
وكان من �أفا�ضل �أمة حممد ﷺ فقال� :سمعت �أ�ستاذنا �إبراهيم الأجري
قاعدا على باب امل�سجد يف يوم �شات �إذ مر بي
يوما ً
الكبري يقول :كنت ً
رجل عليه خرقتان ،فظننت انه من ه�ؤالء الذين ي�س�ألون ،فقلت يف نف�سي
لو عمل هذا بيده لكان خ ًريا له!
قال :وم�ضى الرجل ،فلما كان بالليل �أتاين ملكان ،ف�أخذا ب�ضبعي،
قاعدا ،ف��إذا رجل نائم عليه
ف�أدخالين امل�سجد الذي كنت على بابه ً
خرقتان فك�شف عن وجهه ف�إذا هو الذي مر بي فقاال يل :كل حلمه.
فقلت :ما اغتبته قال :بلى ،حدثتك نف�سك بغيبته ومثلك ال ير�ضى
يوما �أقعد على باب امل�سجد
منه مبثل هذا ،فانتبهت ً
فزعا فمكثت ثالثني ً
ال �أقوم منه �إال لفر�ض �أنتظر �أن مير بي فا�ستحله ،فلما كان يوم الثالثني
مر بي على حاله واخلرقتان عليه ،فوثبت �إليه ،فغمز وغمزت خلفه،
فلما خفت �أن يفوتني قلت :يا ه��ذا �أكلمك ،فالتفت �إىل ثم ق��ال :يا
�إبراهيم ،و�أنت � ً
أي�ضا ممن يغتاب امل�ؤمنني بقلبه؟ قال :ف�سقطت مغ�ش ًيا
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علي ،و�أفقت وهو عند ر�أ�سي ،فقال� :أتعود؟ قلت :ال ،ثم غاب عني ،فلم
ّ
�أره بعد ذلك!

• الق�صة الثانية والأربعون:
عاقبة نظرة حرام
يوما على �سوق الرحبة يف
عن �أبو عمرو بن علوان قال :خرجت ً
حاجة ،فر�أيت جنازة ،فتبعتها لأ�صلي عليها ،ووقفت يف جملة النا�س
حتى يدفن امليت ،فوقعت عيني على ام��ر�أة م�سفرة من غري تعمد،
فلححت بالنظر ،وا�سرتجعت وا�ستغفرت اهلل ،وعدت �إىل منزيل ،فقالت
يل عجوز يل :يا �سيدي ،ما يل �أرى وجهك �أ�سود؟ ف�أخذت املر�آة ،ف�إذا
وجهي �أ�سود ،فرجعت �إىل �سري انظر من �أين ذهبت؟ فذكرت النظرة،
يوما ،فخطر يف
فانفردت يف مو�ضع �أ�ستغفر اهلل ،و�أ�س�أله الإقالة �أربعني ً
قلبي� :أن ُزر �شيخك اجلنيد ،فانحدرت �إىل بغداد ،فلما جئت احلجرة
التي هو فيها ،طرقت الباب فقال يل :ادخل يا �أبا عمرو ،تذنب بالرحبة،
ون�ستغفر لك ببغداد!

• الق�صة الثالثة والأربعون:
حكاية رجل غا ٍز يف �سبيل اهلل
عن قا�سم بن عثمان اجلوعي قال :ر�أيت يف الطواف رجلاً ال يزيد
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

395

على قوله :يا �إلهي ،ق�ضيت حوائج املحتاجني ،وحاجتي مل تق�ض.
فقلت له :ما لك ال تزيد على هذا الكالم؟
قال� :أحدثك ،كنا �سبعة �أنف�س من بلدان �شتى توافقنا ،وغزونا
ار�ض العدو وا�ست�ؤ�سرنا كلنا ،فاعتزل بنا بطريق �إىل مو�ضع لي�ضرب
رقابنا ،فب�صرت �إىل ال�سماء ف�إذا �سبعة �أبواب مفتوحة ،عليها �سبعة
ج��وار من احل��ور العني على كل باب جارية ،فقدم رجل منا ف�ضربت
عنقه ،فر�أيت جارية يف يدها منديل قد هبطت على الأر���ض ،حتى
�ضربت �أعناق ال�ستة ،وبقيت �أنا ،وبقي باب واحد ،فلما قدمت لت�ضرب
رقبتي ا�ستوهبني بع�ض رجاله ،فوهبني له ،ف�سمعتها تقول� :أي �شيء
فاتك يا حمروم؟! و�أغلقت الباب ،ف�أنا يا �أخي متح�سر على ما فاتني.
قال قا�سم اجلوعي� :أراه �أف�ضلهم لأنه ر�أى ما مل يروا ،وترك يعمل
على ال�شوق.

• الق�صة الرابعة والأربعون:
بقى باب مل يغلق
عن احل�سن بن عبدالرحمن قال :حدثني �أبو حممد الن�سائي قال:
كان بالب�صرة له �أكار ،وكانت له امر�أة ح�سناء كثرية اللحم ،فوقعت يف
نف�سه ،فركب زبديته �إىل ق�صره ،وقال للأكار :القط لنا من الرطب،
و�صريه يف الرواحل ثم قال له ائت به فال ًنا وفال ًنا ،فذهب به ،فلما
م�ضى قال المر�أته� :أغلقي باب الق�صر ،ف�أغلقته ،ثم قال لها� :أغلقي كل
باب ،ففعلت .فقال لها :هل بقي باب مل تغلقيه؟ قالت :نعم ،باب واحد
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مل �أغلقه .قال :و�أي باب هو؟ قالت :الباب الذي بيننا وبني اهلل  -عز
وجل  ،-فبكى ثم قام عر ًقا ،وان�صرف ،ومل يوقع اخلطيئة.

• الق�صة اخلام�سة والأربعون:
در�س يف النهي عن املنكر
جال�سا
عن علي بن حممد احللواين قال :كان �إبراهيم اخلوا�ص ً
يف م�سجد ب��ال��ري ،وعنده جماعة ،ف�سمع �صوت م�لا ٍه من اجل�يران،
فا�ضطرب من ذلك من كان يف امل�سجد وقال :يا �أبا �إ�سحاق ،ما ترى؟
فخرج �إبراهيم من امل�سجد نحو الدار التي فيها املنكر ،فلما بلغ طرف
الزقاق �إذا كلب راب�ض ،فلما قرب منه �إبراهيم نبح عليه وقام ،فرجع
�إبراهيم �إىل امل�سجد ،وتفكر �ساعة ،ثم قام مباد ًرا ،فخرج ،فمر على
الكلب ،فب�صب�ص الكلب له ،فلما قرب من باب الدار خرج �إليه �شاب
ح�سن الوجه ،وقال� :أيها ال�شيخ مل انزعجت؟ كنت وجهت ببع�ض من
عندك ،ف�أبلغ لك كل ما تريد! وعلى عهد اهلل وميثاقه ال �شربت � ًأبدا،
وك�سر جميع ما كان عنده من �آلة ال�شرب ،و�صحب �أهل اخلري ،ولزم
العبادة.
ورجع �إبراهيم �إىل م�سجده ،فلما جل�س �سئل عن خروجه يف �أول
مرة ورجوعه ،وعوده �إىل اخلروج مرة ثانية ،وما كان من �أمر الكلب،
فقال :نعم� ،إمنا نبح الكلب لف�ساد كان قد دخل علي يف عقد بيني وبني
اهلل مل �أنتبه له يف الوقت ،فلما رجعت ذكرته ،فا�ستغفرت اهلل  -عز
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وجل  -منه ،ثم خرجت الثانية ،فكان ما قد ر�أيتموه ،وهكذا كل من خرج
�إىل �إزالة منكر و�إقامة معروف فتحركت عليه �أ�شياء من بطوله فقتلوها.
فقلت ،قد ان�ضاف �إىل كمال �أمري امل�ؤمنني علم الغيب ،فقال :معاذ اهلل،
ولكن هتف بي هاتف ال�ساعة و�أنا نائم فقال:
ي � � ��ا راق � � � � ��د ال� � �ل� � �ي � ��ل ان� � �ت� � �ب � ��ه �إن
اخل� � � � � �ط � � � � ��وب ل� � � �ه�� � ��ا ��� ُ� ��س�� � ��ري
ث � � � �ق� � � ��ة ال � � � �ف � � � �ت� � � ��ى ب � � ��زم � � ��ان � � ��ه
ث� � � � �ق � � � ��ة حم� � � �ل� � � �ل�� � ��ة ال� � � � �غ � � � ��رى
قال فانتبهت ،فعلمت �أن قد حدث �أم��ر ما من قريب �أو بعيد،
فت�أملت ما قرب ،فكان ما ر�أيت.

• الق�صة ال�ساد�سة والأربعون:
حكاية رجل يعذب يف قربه
عن عبيداهلل بن حممد املديني قال :كان لنا �صديق قال :خرجت
�إىل �ضيعتي ،ف�أدركتني �صالة املغرب �إىل جنب مقربة ،ف�صليت املغرب
قري ًبا منها ،فبينا �أنا جال�س �سمعت من ناحية القبور �صوت �أنني ،فدنوت
�إىل القرب الذي �سمعت منه الأن�ين وهو يقول� :آه! قد كنت �أ�صوم! قد
كنت �أ�صلي! ف�أ�صابتني ق�شعريرة ،فدعوت من ح�ضرين ،ف�سمع مثل ما
�سمعت ،وم�ضيت �إىل �ضيعتي ،ورجعت  -يعني يف اليوم الثاين  -ف�صليت
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يف مو�ضعي الأول ،و�صربت حتى غابت ال�شم�س ،و�صليت املغرب ،ثم
ت�سمعت �إىل ذلك القرب ،ف�إذا هو يئن ويقول� :آه! قد كنت �أ�صلي! قد كنت
�أ�صوم! فرجعت �إىل منزيل ،وحممت ،فمكثت ً
مري�ضا �شهرين.

• الق�صة ال�سابعة والأربعون:
حكاية بني �إ�سرائيل مع ق�ضاتهم
عن عبيداهلل الأحاليف قال :كان القا�ضي �إذا مات يف بني �إ�سرائيل
جعل يف �أزج (وهو بناء م�ستطيل مقو�س القف) �أربعني �سنة ،ف�إن تغري
منه �شيء علموا �أنه قد جار يف حكمه ،فمات بع�ض ق�ضاتهم ،فجعل يف
�أزج ،فبينما القيم يقوم عليه �أ�صابت املكن�سة طرف �أذنه ،فانفجرت
�صديدا ،ف�شق ذلك على بني �إ�سرائيل ،ف�أوحى اهلل  -عز وجل �-إىل نبي
ً
يوما ب�إحدى
من �أنبيائهم �أن عبدي هذا مل يكن به ب�أ�س ،ولكنه ا�ستمع ً
�أذنيه من اخل�صم �أكرث مما ا�ستمع من الآخر ،فمن ثم فعلت به هذا.

• الق�صة الثامنة والأربعون:
نعيم الدنيا يزول
عن �صالح املري �أنه مر على باب دار ب�إزاء باب جعفر بن �سليمان
الها�شمي ،ف�إذا هو بجارية تدخل الدار ،وبيدها دف ،وهي تقول :نحن
نا�س يف �سرور ونعيم ال يزول .فقال لها �صالح� :أنت واهلل كذابة ،وم�ضى.
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فلما كان بعد مدة عاد ،فنظر على الدار خرا ًبا ،ولي�س فيها �أحد،
فوقف �صالح على باب ال��دار ينادي :يا دار ،أ�ي��ن �أهلك؟ يا دار �أين
ح�شمك؟ يا دار� ،أين خدامك؟ يا دار� ،أين ح�شمك؟ يا دار� ،أين اجلارية
الكذابة التي زعمت �أنها يف نعيم و�سرور ال يزول؟! قال :فهتف به هاتف
من داخل الدار :يا �صالح ،هذا غ�ضب خملوق على خملوق ،فكيف �إذا
غ�ضب اخلالق على املخلوق.
قال :ثم التفت �صالح على النا�س ،وبكي ،وقال :بلغني �أن �أهل النار
ينادون :ربنا عذبنا كيف �شئت مبا �شئت ،وال تغ�ضب علينا؛ ف�إن غ�ضبك
�أ�شد علينا من النار� ،إذا غ�ضبت علينا يا رب �ضاقت علينا النكال والقيود
وال�سال�سل والأغالل!

• الق�صة التا�سعة والأربعون:
دعاء من ي�أكل احلرام
عن عباد اخلوا�ص قال :خرج مو�سى بن عمران ـ عليه ال�سالم
ـ لق�ضاء حاجة ،ف�إذا رجل قائم رافع يديه يدعو ويت�ضرع .قال :فبقى
مو�سى ينظر �إليه ما �شاء اهلل ،ثم قال :يا رب �أما ت�ستجيب لعبدك.
ف�أوحى اهلل �إليه :يا مو�سى ،لو �أنه بكى حتى تزهق نف�سه ورفع يديه
حتى يبلغان عنان ال�سماء ما ا�ستجبت له! وقال :ومل ذاك يا رب؟ قال:
�إنه قد �أكل احلرام ،وعليه احلرام ،ويف بيته احلرام.
قال :وذهب مو�سى يفت�ش يف بيته ـ �أي بيت هذا الرجل ـ فوجد فيه
�ستة ع�شر دره ًما من احلرام.
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• الق�صة اخلم�سون:
عمر بن عبد العزيز مع �آية من كتاب اهلل
عن يزيد بن حممد بن م�سلمة بن عبد امللك قال :حدثني موىل
لنا قال :بكيت فاطمة بنت عبدامللك حتى عمي ب�صرها ،فدخل عليها
�أخواها م�سلمة وه�شام ،فقاال :ما هذا الأمر الذي قدمت� ،أجزعك على
بعلك؟ ف�أحق من جزع على مثله� ،أم على �شيء فاتك من الدنيا؟ فها
نحن بني يديك و�أموالنا و�أهلونا؟
فقالت :ال من كل جزعت ،وال على واحدة منهما �أ�سفت ،ولكني
واهلل ر�أيت منه ليلة منظ ًرا ،فعلمت �أن الذي �أخرجه �إىل ما ر�أيت منه
هول عظيم قد ا�ستكن يف قلبه معرفته.
قاال :وما الذي ر�أيت منه؟ قالت :ر�أيته ذات ليلة قائ ًما ي�صلي،
ف�أتى على هذه الآي��ة :ﱫ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﱪ (ال��ق��ارع��ة)٥ -٤ :
ف�صاح :وا�شر �صباحاه ،ثم وثب ،ف�سقط ،فجعل يخور يخور ،حتى ظننت
�أن نف�سه �ستخرج ،ثم هد�أ ،فظننت �أنه قد ق�ضى ،ثم �أفاق �إفاقة ،فنادى:
يا �سوء �صباحاه ،فجعل يخور يف الدار ،ويقول :ويلي من يوم يكون النا�س
فيه كالفرا�ش املبثوث ،وتكون اجلبال كالعهن املنفو�ش!
قالت :فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر ثم �سقط ك�أنه ميت حتى
�أتاه الأذان لل�صالة ،فواهلل ما ذكرت ليلته تلك �إال غلبتني عيناي ،فلم
�أملك رد عربتي.
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• الق�صة احلادية واخلم�سون:
حكاية عابد ينجو من فخ �إبلي�س
عن �سعيد بن الف�ضيل بن معبد قال� :سمعت �أبي يقول :قر�أت يف
بع�ض الكتب �أن �إبلي�س لعنه اهلل �أتى رجلاً من العباد من بني �إ�سرائيل،
ويف و�سطه هميان ،ويف الهميان (وهو حزام يربط حول الو�سط) فخاخ
معلقة ،فقال له العابد :ما هذه الفخاخ يا عبداهلل؟ فقال :يا رجل� ،سائح
ولي�س يل طعام وال ك�سب ،ف��إذا جعت ن�صبت ً
فخا من هذه الفخاخ،
ف�أ�صيد الطائر ،ف�آكله ،فتلك معي�شتي!
فقال العابد :ف�أنا �أحوج النا�س �إىل مثل هذا ،قال :ف�إين �س�أعمل
لك ً
جيدا ،فافرتقا ومر العابد بامر�أة قائمة على باب ،فقالت :يا
فخا ً
عبداهلل ،حت�سن تقر�أ ،ف�إنه �أتاين كتاب من زوجي.
قال :نعم ،هلميه .قالت :تدخل الدهليز وجتل�س ،ف�إين �أ�شفق عليك
من القيام ،فلما دخل �أغلقت الباب و�أرادته عن نف�سها ،فنا�شدها اهلل،
ف�أبت عليه ،فتجانن عليها وتخبط ،فلما ر�أت جنونه ب��ادرت ،ففتحت
الباب ،فخرج فلقي �إبلي�س ،فقال له العابد :ما فعل الفخ الذي وعدتني؟
فقال �إبلي�س :قد كنت عملته لك وجودته ،ولكن جنونك مل يدعك تقع
فيه.
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• الق�صة الثانية واخلم�سون:
امر�أة ت�ضرب مثال يف الإنفاق يف اجلهاد
عن العتبي عن �أبيه قال� :سبى الروم ن�ساء م�سلمات ،فبلغ اخلرب
الرقة ،وبها الر�شيد ومن�صور بن عمار هناك يح�ض على الغزو ،ف�إذا
خرقة م�صرورة خمتومة قد طرحت على من�صور ،و�إذا كتاب م�ضموم
�إىل ال�صرة ،فقر�أه ،ف�إذا فيه� :إين امر�أة من بيوتات العرب ،بلغني ما
فعل الروم بامل�سلمات ،فحززتها و�صررتها يف هذه ال�صرة املختومة،
ف�أن�شدك باهلل العظيم ملا جعلتهما قيد فر�س غازٍ يف �سبيل اهلل ،فلعل اهلل
تعاىل ينظر �إيل نظرة على تلك احلال ،فريحمني ،فبلغ ذلك الر�شيد،
فبكى ونادى النفري.

• الق�صة الثالثة واخلم�سون:
معرفة اهلل �سبيل النجاة
عن الف�ضيل بن عيا�ض قال :يقف رجل بني يدي اهلل  -عز وجل
أحدا
 يكون معه ح�سنة ،فيقول اهلل  -عز وجل – له :انظر هل تعرف � ًمن ال�صاحلني حتى �أغفر لك مبعرفته! فيذهب ،فيدور مقدار ثالثني
�سنة ،فال يرى �أح� ً�دا ،فريجع �إىل اهلل تعاىل ،فيقول :يا رب ،ال �أرى
أحدا ،فيقول اهلل  -عز وجل :اذهبوا به �إىل النار ،فتتعلق به الزبانية،
� ً
فيجرونه ،فيقع يف قلبه رحمة من اهلل  -عز وجل  ، -فيقول :يا رب،
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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�إن كنت تغفر يل مبعرفة املخلوقني ،ف�إين كنت �أعرفك بوحدانيتك،
�أنت �أحق �أن تغفر يل!
فيقول اهلل  -تعاىل  -للزبانية :ردوا عبدي ع��اريف ،ف�إنه كان
يعرفني ،واخلعوا عليه ُخلع كرامتي ،ودعوه يتبحبح يف ريا�ض جنتي،
ف�إنه عارف و�أنا له معروف.

• الق�صة الرابعة واخلم�سون:
�أح�سن �إىل من �أ�ساء �إليك
عن عبيداهلل بن حممد التميمي قال :حدثنا �أ�صحابنا �أن رجلاً
انقطع �إىل كرمي من الكرماء ،ف�أحلقه بح�شمه ،وكفاه مئونته ،فلم يلبث
�أن بطر النعمة ،ف�سعى بالكرمي �إىل الأمري ،فجعل يخربه مبا لي�س من
�أخالقه وما ال ي�شبهه.
ف�أر�سل �إليه الأمري ،فذكر له ذلك ،ف�أنكره ،فقال :فالن من يخرب
عنك بذلك ،ف�أزم متعج ًبا ،فقال له الأمري :ما لك؟ قال� :أخاف �أن �أكون
ق�صرت يف الإح�سان �إليه ،فحملته على م�ساوئ �أخالقه .فقال الأمري:
�سبحان اهلل! ما �أعجب ما بينكما من الطبع� ،أنت حتنو عليه ،وهو ي�سعى
يف �سفك دمك� ،أ�شهد �أنك لكرمي ،و�إنه للئيم.
قال :ثم �أذن له يف االن�صراف ،فلما ويل الرجل قال الأمري� :أدام
اهلل عي�ش مثلك من النا�س ،ما �أخط أ� القائل حيث يقول:
وك� ��ل م �� �س �ت �خ �ل��ق ت �� �ص �ط �ل��ي ع ��داوت ��ه
ب��امل �خ �ل �� �ص�ين ف��ث��م ال��غ��م��ر وال�� ��داء
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ول���ن ت���رى م ��ن ب �ي��وت اخل�ي�ر م�ك��رم��ة
�إال ل �ه��ا م ��ن ب��ي��وت ال �� �س��وء �أع � ��داء

• الق�صة اخلام�سة واخلم�سون:
حكاية العابد املت�صدق برغيف
عن م�سروق قال� :إن راه ًبا عبد اهلل �سبعني �سنة ،ف�أمطرت ال�سماء
له ،ف�أ�صبحت الأر�ض خم�ضرة ،فنزل ينظر ،فمرت به امر�أة ،ف�أ�صاب
بها فوزنت ح�سناته و�سيئاته ،فرجحت �سيئاته على ح�سناته ،فمر به
�سائل ،ف�أعطاه قر�صيه � -أو �أحد قر�صيه  -فوزنت ح�سناته و�سيئاته،
فرجحت كفة ح�سناته على �سيئاته .قال :فك�أنه غفر له.
وقد �أخربنا بهذه احلكاية عن معتب بن �سمى قال :تعبد راهب
يوما يف غيم ال�سماء ،ف�أعجبته
من بني �إ�سرائيل �ستني �سنة قال :فنظر ً
الأر�ض ،فقال :لو نزلت فم�شيت يف الأر�ض ،نظرت فيها ،فنزل ونزل معه
برغيف ،فعر�ضت له امر�أة ،فتك�شفت ،فلم ميلك نف�سه �أن وقع عليها،
ف�أدركه املوت وهو على تلك احلال.
ق��ال :وج��اء �سائل ف��أع�ط��اه ال��رغ�ي��ف ،وم��ات بعمله حتى جيء
بالرغيف ،فو�ضع مع عمله ،فرجح بخطيئته.
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�أحاديث منت�شرة
ينبغـي احلـذر منها

هناك العديد من الأحاديث املنت�شرة والتي تن�سب �إىل ر�سولنا ﷺ وهي
ال ينبغي ن�سبتها �إىل ر�سولنا ﷺ ؛ �إما لعدم �صحتها ،و�إما ل�ضعفها ال�شديد،
و�إما لأنها لي�ست بحديث �أ�صلاً .
ل��ذا  ..ك��ان��ت ه��ذه ال�ف�ق��رة مب�ث��اب��ة امل �ح��ذر م��ن م�ث��ل ت�ل��ك الأح��ادي��ث،
والكا�شف لها.

فهذه الفقرة ع�ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن الأح��ادي��ث التي ينبغي
احلذر منها.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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• حديث« :عن �أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال النبي
ﷺ :كلوا الباذجنان و�أكرثوا منها ،ف�إنها �أول �شجرة �آمنت باهلل  -عز
وجل  .»-الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :قال ﷺ :من قر�أ هذا الدعاء و�أخرب النا�س به ف ّرج
اهلل ه ّمه :يا ف��ارج الهم ،ويا كا�شف الغم ،فرج همي ,وي�سر �أم��ري,
رب العاملني».
وارحم �ضعفي وقلة حيلتي ,وارزقني من حيث ال �أحت�سب يا ّ
الدرجة :لي�س بحديث.
يقول اهلل عز وجل يف احلديث القد�سي ال�شريف :يا عبادي �إن
كنتم تعتقدون �أين ال �أراكم فذاك نق�ص يف �إميانكم ,و�إن كنتم تعتقدون
�أين �أراكم فلم جعلتموين �أهون الناظرين �إليكم» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث�« :شكى �أعرابي �إىل �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب
 ر�ضي اهلل عنه � -شدة حلقته ،و�ضي ًقا يف احلال ،وكرثة من العيال,فقال ل��ه :عليك باال�ستغفار ،ف ��إن اهلل تعاىل يقول :ﱫ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂ ﱪ فعاد �إليه وقال :يا �أمري امل�ؤمنني قد ا�ستغفرت
فرجا مما �أنا فيه؟! قال :لعلك ال حت�سن �أن ت�ستغفر.
كث ًريا ،وما �أرى ً
قال:علمني .قال� :أخل�ص نيتك ،و�أطع ربك ،وقل :اللهم �إين �أ�ستغفرك
من كل ذنب قوي عليه بدين بعافيتك� ،أو نالته يدي بف�ضل نعمتك� ،أو
ب�سطت �إليه يدي ب�سابغ رزقك� ،أو اتكلت فيه عند خويف منه على �أناتك،
�أو وثقت فيه بحلمك� ،أو عولت فيه على كرم عفوك ،اللهم �إين �أ�ستغفرك
من كل ذنب خنت فيه �أمانتي� ،أو بخ�ست فيه نف�سي� ,أو قدمت فيه لذتي،
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�أو �آثرت فيه �شهوتي� ،أو �سعيت فيه لغريي� ،أو ا�ستغويت فيه من تبعني،
�أو غلبت فيه بف�ضل حيلتي� ،أو �أحلت فيه عليك يا موالي ،فلم ت�ؤاخذين
على فعلي� ،إذ كنت � -سبحانك  -كارهً ا ملع�صيتي ،لكن �سبق علمك يف
اختياري ،وا�ستعمايل م��رادي و�إيثاري ،فحملت عني ,مل تدخلني فيه
ج ًربا ،ومل حتملني عليه قه ًرا ،ومل تظلمني �شي ًئا ،يا �أرحم الراحمني ,يا
�صاحبي عند �شدتي ,يا م�ؤن�سي عند وحدتي ,ويا حافظي عند غربتي ,يا
وليي يف نعمتي ,ويا كا�شف كربتي ,ويا �سامع دعوتي ,ويا راحم عربتي ,ويا
مقيل عرثتي ,يا �إلهي بالتحقيق ,يا ركني الوثيق ,يا رجائي يف ال�ضيق ,يا
موالي ال�شفيق ,ويا رب البيت العتيق� ,أخرجني من حلق امل�ضيق �إىل �سعة
الطريق ,بفرج من عندك قريب وثيق ,واك�شف عني كل �شدة و�ضيق,
واكفني ما �أطيق وما ال �أطيق ,اللهم فرج عني كل هم وكرب ,و�أخرجني
من كل غم وحزن ,يا فارج الهم ,ويا كا�شف الغم ,ويا منزل املطر ,ويا
جميب دعوة امل�ضطر ,يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما� ,صلي على
خريتك حممد النبي ﷺ ,وعلى �آله الطيبني الطاهرين ,وفرج عني ما
�ضاق به �صدري ,وعيل معه �صربي ,وقلت فيه حيلتي ,و�ضعفت له قوتي,
يا كا�شف كل �ضر وبلية ,ويا عامل كل �سر وخفية ,يا �أرحم الراحمني,
و�أفو�ض �أمري �إىل اهلل �إن اهلل ب�صري بالعباد ,وما توفيقي �إال باهلل عليه
توكلت وهو رب العر�ش العظيم .قال الأعرابي :فا�ستغفرت بذلك مرا ًرا
فك�شف اهلل  -عز وجل  -عني الغم وال�ضيق ,وو�سع علي يف الرزق ,و�أزال
عني املحنة» .الدرجة :ال ي�صح.
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• حديث« :عن بريدة  -ر�ضي اهلل عنه  -عن النبي ﷺ �أنه قال:
من قال ع�شر كلمات عند دبر كل �صالة غداة ،وجد اهلل عندهنَّ مكف ًيا
جمز ًيا ,خم�س للدنيا وخم�س للآخرة :ح�سبي اهلل لديني ،وح�سبي اهلل
علي ،ح�سبي اهلل ملن ح�سدين ،ح�سبي
ملا �أهمني ،وح�سبي اهلل ملن بغى َّ
اهلل ملن كادين ب�سوء ،ح�سبي اهلل عند املوت ،ح�سبي اهلل عند ال�شدة يف
القرب ،ح�سبي اهلل عند امليزان ،ح�سبي اهلل عند ال�صراط ،ح�سبي اهلل
ال �إله �إال هو عليه توكلت و�إليه �أنيب» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :كان الر�سول ﷺ يقول :اهلل �أكرب كلما يرفع من الركوع,
ويف يوم من الأيام ت�أخر �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه عن ال�صالة
م�سرعا فوجد �أن الر�سول
خلف الر�سول ﷺ وحزن ,وذهب �إىل امل�سجد
ً
ﷺ ما زال يف الركوع ومل يرفع منه ,فحمد اهلل كث ًريا ,فنزل جربيل
للر�سول ﷺ وهو يف الركوع و قال له :لقد �سمع اهلل ملن حمده  -يق�صد
�أبا بكر -ف�أ�صبحت �سمع اهلل ملن حمده بدل اهلل �أكرب يف كل �صالة �إىل
يوم القيامة» .الدرجة :باطل.
• حديث« :العمل عبادة» �أو «العمل كالعبادة» .الدرجة :ال �أ�صل
له.
• حديث« :من �صرب على حرها وبردها (�أي املدينة)كنت له
�شفي ًعا� ,أو دخل اجلنة» .الدرجة  :مل جنده يف كتب احلديث.
• حديث« :م��ن ق��ر�أ ي�س يف �صدر النهار ق�ضيت حوائجه».
الدرجة :ال ي�صح.
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دعاء يوم اجلمعة« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل الأول
قبل الإن�شاء والإحياء ،والآخر بعد فناء الأ�شياء ،العليم الذي ال ين�سى
من ذكره ،وال ينق�ص من �شكره ،وال يخيب من دعاه ،وال يقطع رجاء
من رجاه ،اللهم �إين �أ�شهدك وكفى بك �شهيدا ،و�أ�شهد جميع مالئكتك
و�سكان �سماواتك ،وحملة عر�شك وم��ن بعثت من �أنبيائك ور�سلك،
و�أن�ش�أت من �أ�صناف خلقك� ،أين �أ�شهد أ�ن��ك �أن��ت اهلل ال �إل��ه �إال �أنت
وحدك ال �شريك لك وال عديل ،وال خلف لقولك وال تبديل ,و�أن حممدا
ﷺ عبدك ور�سولك� ،أدى ما حملته �إىل العباد ،وجاهد يف اهلل عز وجل
حق اجلهاد ,و�أنه ب�شر مبا هو حق من الثواب ،و�أنذر مبا هو �صد ٌق من
العقاب ،اللهم ثبتني على دينك ما �أحييتني ،وال تزغ قلبي بعد �إذ هديتني،
وهب يل من لدنك رحمة� ،إنك �أنت الوهاب� ,صل على حممد وعلى �آل
حممد ،واجعلني من �أتباعه و�شيعته ،واح�شرين يف زمرته ،ووفقني لأداء
فر�ض اجلمعات ،وما �أوجبت علي فيها من الطاعات ،وق�سمت لأهلها
من العطاء يف يوم اجلزاء� ،إنك �أنت العزيز احلكيم» .الدرجة :ال ي�صح،
وهو موجود يف كتب ال�شيعة الراف�ضة.
• حديث« :عن ابن عمر  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول
اهلل ﷺ :من قر�أ �سورة امللك و�سورة ال�سجدة بني املغرب والع�شاء فك�أمنا
قام ليلة القدر» .وعن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت :قال ر�سول اهلل
ﷺ « :من قر أ� تبارك و�آمل تنزيل بني املغرب والع�شاء فك�أمنا قام ليلة
القدر» .الدرجة :مو�ضوع.
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• حديث« :نظرة �إىل وجه العامل �أحب �إىل اهلل من عبادة �ستني
وقياما» .الدرجة :باطل.
�صياما ً
�سنة ً
• حديث« :املدينة خري من مكة» .الدرجة :باطل.
• حديث ابن عمر�« :إذا دخل �أحدكم امل�سجد والإمام على املنرب
فال �صالة وال كالم حتى يفرغ الإم��ام» .ويف لفظ�« :إذا �صعد اخلطيب
املنرب فال �صالة وال كالم» .الدرجة :باطل.
• حديث�« :إن هلل تبارك وتعاىل يف كل ليلة من رم�ضان عند
الإفطار �ألف �ألف عتيق من النار» .الدرجة :باطل.
• حديث�« :إن اهلل �أوح��ى �إىل احلفظة �أال يكتبوا على �صوام
عبيدي بعد الع�صر �سيئة» .ويف لفظ�« :إن اهلل يوحي .» ...الدرجة:
باطل.
• حديث�« :إن اجلنة لتنجد وتزين من احلول �إىل احلول لدخول
�شهر رم�ضان ,ف�إذا كانت �أول ليلة من �شهر رم�ضان هبت ريح من حتت
العر�ش يقال لها :املثرية ,فت�صفق ورق �أ�شجار اجلنان ,وحلق امل�صاريع,
في�سمع لذلك طنني مل ي�سمع ال�سامعون �أح�سن منه ,فتربز احلور العني
يقفن بني �شرف اجلنة ,فينادين :هل من خاطب �إىل اهلل فيزوجه ,ثم
يقلن احلور العني :يا ر�ضوان اجلنة ,ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية
ثم يقول :هذه �أول ليلة من �شهر رم�ضان ...ويقول اهلل عز وجل يف كل
ليلة من �شهر رم�ضان ملناد ينادي ثالث مرات :هل من �سائل ف�أعطيه
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�س�ؤله؟ هل من تائب ف�أتوب عليه؟ هل من م�ستغفر ف�أغفر له؟ من يقر�ض
املليء غري العدوم ,والويف غري الظلوم؟ ...و�إذا كانت ليلة القدر ي�أمر
اهلل جربائيل عليه ال�سالم فيهبط يف كبكبة من املالئكة ,ومعهم لواء
�أخ�ضر ,فريكز اللواء على ظهر الكعبة وله مائة جناح ...ف�إذا كانت ليلة
الفطر بعث اهلل  -عز وجل  -املالئكة يف كل بلد ,فيهبطون �إىل الأر�ض,
فيقفون على �أفواه ال�سكك ,فينادون ب�صوت ي�سمع من خلق اهلل عز وجل
�إال اجلن والأن�س ,فيقولون :يا �أمة �أحمد �أخرجوا على رب كرمي ,يعطي
اجلزيل ,ويغفر الذنب العظيم ,ف�إذا برزوا يف م�صالهم يقول اهلل عز
وجل :يا مالئكتي ما جزاء الأجري �إذا عمل عمله؟ قال :يقول املالئكة:
�إلهنا و�سيدنا ,جزا�ؤه �أن توفيه .قال� :إين �أ�شهدكم يا مالئكتي �أين قد
جعلت ثوابهم من �صيامهم �شهر رم�ضان وقيامهم ر�ضائي ...ويقول :يا
عبادي �سلوين ,فوعزتي وجاليل ...قال :فتفرح املالئكة وت�ستب�شر مبا
يعطي اهلل عز وجل هذه الأمة ,ف�إذا �أفطروا من �شهر رم�ضان� ...إلخ».
الدرجة :باطل.
• حديث« :رم�ضان باملدينة خري من رم�ضان فيما �سواه».
الدرجة :باطل.
• حديث« :من حدث حدي ًثا فعط�س عنده فهو حق» . .ويف لفظ:
«�أ�صدق احلديث ما عط�س عنده» .الدرجة :باطل.
• حديث« :التكرب على املتكرب �صدقة» .الدرجة :باطل.
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• حديث�« :إن امليت يرى النار ببيته �سبعة �أيام» .الدرجة :باطل
ال �أ�صل له.
• حديث�« :أف�ضل الأيام يوم عرفة و�إذا وافق يوم اجلمعة �أف�ضل
من �سبعني حجة يف غري اجلمعة» .الدرجة :باطل ال �أ�صل له.
• حديث« :النظر يف زمزم عبادة ,وهي حتط اخلطايا» .الدرجة:
ال ي�صح.
• حديث« :كان ر�سول اهلل ﷺ �إذا دخل اجلبانة يقول :ال�سالم
عليكم �أيتها الأرواح الفانية ,والأب��دان البالية ,والعظام النخرة التي
روحا منك,
خرجت من الدنيا وهي باهلل م�ؤمنة ,اللهم �أدخل عليهم ً
و�سالما م َّنا» .الدرجة :ال ي�صح.
ً
• حديث�« :إذا �صمتم فا�ستاكوا بالغداة ,وال ت�ستاكوا بالع�شي».
الدرجة :ال ي�صح.
يوما من رم�ضان من غري عذر فعليه �صوم
• حديث« :من �أفطر ً
�شهر» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :زينوا �أعيادكم بالتكبري» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :ا�ستفرهوا �ضحاياكم ف�إنها مطاياكم على ال�صراط».
الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :ال غيبة لفا�سق» . .ويف لفظ« :لي�س لفا�سق غيبة».
الدرجة :ال ي�صح.
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• حديث« :من نام بعد الع�صر فاختل�س عقله فال يلومن �إال
نف�سه» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :عليكم باحلناء ف�إنه �سيد اخل�ضاب ,و إ�ن��ه يح�سن
الب�شرة ,ويزيد يف اجلماع» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :كنا عند ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما -فخدرت رجله
فقال له رجل� :أذكر �أحب النا�س �إليك ،فقال :يا حممد ,فك�أمنا ن�شط
من عقال» .وورد ب�ألفاظ �أخر وعن ابن عبا�س � ً
أي�ضا .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :ال تقطعوا اللحم بال�سكني؛ ف�إنه من �صنيع الأعاجم,
و�أنه�سوه ف�إنه �أهن�أ و�أمر�أ» .ويف لفظ �آخر« :ال تقطعوا اخلبز بال�سكني».
الدرجة :ال ي�صح.
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• حديث« :عن �أبي �أمامة الباهلي قال :جاء ثعلبة بن حاطب
الأن�صاري �إىل ر�سول اهلل ﷺ :فقال :يا ر�سول اهلل ادع اهلل �أن يرزقني
مالاً  ،فقال :ويحك يا ثعلبة ,قليل ت�ؤدي �شكره خري من كثري ال تطيقه،
ثم �أتاه بعد ذلك فقال :يا ر�سول اهلل ادع اهلل �أن يرزقني مالاً  ،قال� :أما
لك يف ح�سنة ،والذي نف�سي بيده لو �أردت �أن ت�سري اجلبال معي ذه ًبا
وف�ضة ل�سارت ,ثم �أتاه بعد ذلك فقال :يا ر�سول اهلل ادع اهلل �أن يرزقني
مالاً ,والذي بعثك باحلق لئن رزقني اهلل مالاً لأعطني كل ذي حق حقه،
فقال ر�سول اهلل ﷺ :اللهم ارزق ثعلبة م��الاً ,اللهم ارزق ثعلبة مالاً .
قال :فاتخذ غن ًما فنمت كما ينموا الدود ،فكان ي�صلي مع ر�سول اهلل
ﷺ الظهر والع�صر ,وي�صلي يف غنمه �سائر ال�صلوات .ثم كرثت ومنت,
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فتقاعد � ً
أي�ضا حتى �صار ال ي�شهد �إال اجلمعة ،ثم كرثت ومنت فتقاعد
� ً
أي�ضا حتى كان ال ي�شهد جمعة وال جماعة ,وكان �إذا كان يوم جمعة خرج
يتلقى النا�س ي�س�ألهم عن الأخبار .فذكره ر�سول اهلل ﷺ ذات يوم فقال:
ما فعل ثعلبة؟ فقالوا :يا ر�سول اهلل ,اتخذ ثعلبة غن ًما ال ي�سعها واد،
فقال ر�سول اهلل ﷺ :يا ويح ثعلبة ,يا ويح ثعلبة ,يا ويح ثعلبة ،و�أنزل اهلل
�آية ال�صدقة فبعث ر�سول اهلل ﷺ رجلاً من بني �سليم ورجلاً من بني
جهينة ،كتب لهما �أ�سنان ال�صدقة كيف ي�ؤخذان وقال لهما :مرا بثعلبة
بن حاطب وبرجل من بني �سليم ،فخذا �صدقتهما فخرجا حتى �أتيا
ثعلبة ف�س�أاله ال�صدقة و�أقر�آه ،فقال :ما هذه �إال جزية ,ما هذه �إال �أخت
اجلزية ,انطلقا حتى تفرغا ثم عودا �إ َّ
يل .فانطلقا و�سمع بهما ال�سلمي,
فنظر �إىل خيار �أ�سنان �إبله فعزلها لل�صدقة ,ثم ا�ستقبلهما بها ,فلما
ر�أياه قاال :ما هذا عليك ،قال :خذوه ف�إن نف�سي بذلك طيبة ،فمرا على
النا�س و�أخذا ال�صدقة ثم رجعا �إىل ثعلبة ،فقال� :أروين كتابكما فقر�أه
فقال :ما هذه �إال جزية ,ما هذه �إال �أخت اجلزية� ،إذهبا حتى �أرى ر�أيي.
ف�أقبال فلما ر�آهما ر�سول اهلل قبل �أن يكلماه قال :يا ويح ثعلبة ،ثم دعى
لل�سلمي بخري ,و�أخ�براه بالذي �صنع ثعلبة ،ف�أنزل اهلل  -عز وجل : -
ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱪ (التوبة� )٧٥ :إىل
قوله :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﱪ (التوبة ،)٧٧ :وعند ر�سول اهلل ﷺ
رجل من �أق��ارب ثعلبة ،ف�سمع بذلك فخرج حتى �أت��اه فقال :ويحك يا
ثعلبة ،قد �أنزل اهلل عز وجل فيك كذا وكذا .فخرج ثعلبة حتى �أتى النبي
ﷺ ف�س�أله �أن يقبل �صدقته فقال� :إن اهلل تبارك وتعاىل منعني �أن �أقبل
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

417

منك �صدقتك ،فجعل يحثي الرتاب على ر�أ�سه ،فقال ر�سول اهلل ﷺ :هذا
عملك قد �أمرتك فلم تطعني ،فلما �أبى ر�سول اهلل ﷺ �أن يقب�ض �صدقته
رجع �إىل منزله وقب�ض ر�سول اهلل ﷺ ومل يقب�ض منه �شي ًئا .ثم �أتى �أبا
بكر  -ر�ضي اهلل عنه  -حني ا�ستخلف فقال :قد علمت منزلتي من ر�سول
اهلل ﷺ ومو�ضعي من الأن�صار ،فاقبل �صدقتي ،فقال �أبو بكر :مل يقبلها
ر�سول اهلل ﷺ منك �أنا �أقبلها؟! فقب�ض �أبو بكر  -ر�ضي اهلل عنه  -ومل
يقبلها .فلما ويل عمر� ،أتاه فقال :يا �أمري امل�ؤمنني اقبل �صدقتي ،فقال:
مل يقبلها ر�سول اهلل وال �أبو بكر �أنا �أقبلها؟! ،فقب�ض ومل يقبلها .ثم ويل
عثمان  -ر�ضي اهلل عنه  -ف�أتاه ف�س�أله �أن يقبل �صدقته ،فقال :مل يقبلها
ر�سول اهلل ﷺ وال �أبو بكر وال عمر� ،أنا �أقبلها؟! ،وهلك ثعلبة يف خالفة
عثمان ر�ضي اهلل عنه» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :إذا لقم �أحدكم �أول لقمة يعني عند �إفطاره  -فليقل
يا وا�سع املغفرة اغفر يل» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :أعطيت �أمتي يف رم�ضان خم�س خ�صال مل تعطها
�أم��ة قبلهم :خ�ل��وف ف��م ال�صائم �أط�ي��ب عند اهلل م��ن ري��ح امل�سك,
وت�ستغفر لهم املالئكة حتى يفطروا ,ويزين اهلل كل يوم جنته ثم يقول:
يو�شك عبادي ال�صاحلون �أن يلقوا عنهم امل�ؤونة والأذى ,وي�صريوا �إليك,
وي�صفد فيه مردة ال�شياطني فال يخل�صون �إىل ما كانوا يخل�صون يف
غريه ,ويغفر لهم �آخر ليلة .قيل يا ر�سول اهلل� ,أهي ليلة القدر قال :ال,
ولكن العامل �إمنا يوفى �أجره �إذا ق�ضى عمله» .الدرجة :ال ي�صح.
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• حديث�« :سئل النبي ﷺ عن رجل قبل امر�أته وهما �صائمان؟
قال :قد �أفطرا» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :اعتموا تزدادوا حل ًما» . .ويف لفظ بزيادة« :والعمائم
تيجان العرب» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :يا �أن�س� ,إذا هممت ب�أمر فا�ستخر ربك فيه �سبع
مرات ,ثم انظر �إىل الذي ي�سبق �إىل قلبك ف�إن اخلري فيه» .الدرجة:
ال ي�صح.
• حديث« :ما و�سعني �سمائي وال �أر�ضي ,ولكن و�سعني قلب
عبدي امل�ؤمن» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :علماء �أمتي ك�أنبياء بني �إ�سرائيل» .الدرجة :ال �أ�صل
له.
• حديث« :القلب بيت الرب» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :ح�سبي من �س�ؤايل علمه ح��ايل» ويف لفظ« :علمه
بحايل يغني عن �س�ؤايل» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :عند ذكر ال�صاحلني تنزل املالئكة» .ويف لفظ« :تنزل
الرحمة» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :تو�سلوا بجاهي ف�إن جاهي عند اهلل عظيم» .ويف
لفظ�« :إذا �س�ألتم اهلل فا�س�ألوه .» ...الدرجة :ال �أ�صل له.
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• حديث« :يل وقت مع اهلل ال ي�سعني فيه ملك مقرب وال نبي
مر�سل» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :رهبانية �أمتي القعود يف امل�ساجد» .الدرجة :ال �أ�صل
له.
• حديث« :اختالف �أمتي رحمة» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :عليكم بدين العجائز» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :الفاحتة ملا قر�أت له» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :خذوا من القر�آن ما �شئتم ملا �شئتم» .الدرجة :ال
�أ�صل له.
• حديث« :ي�س ملا قرئت له» .الدرجة :ال �أ�صل له
• حديث« :احلديث يف امل�سجد ي�أكل احل�سنات كما ت�أكل النار
احلطب» .ويف لفظ« :كما ت�أكل البهيمة احل�شي�ش» .الدرجة :ال �أ�صل
له.
• حديث« :ال عزاء فوق ثالث» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث« :من ق�ضى �صالة من الفرائ�ض يف �آخر جمعة من
�شهر رم�ضان كان ذلك جاب ًرا لكل �صالة فاتت يف عمره �إىل �سبعني
�سنة» .الدرجة :ال �أ�صل له.
أ�سبوعا يف املطر غفر له ما �سلف من
• حديث« :م��ن ط��اف � ً
ذنوبه» .الدرجة :ال �أ�صل له.
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• حديث« :نوم العامل عبادة» .ويف لفظ بزيادة« :ونف�سه ت�سبيح,
وعمله م�ضاعف ,ودعا�ؤه م�ستجاب» .الدرجة :ال �أ�صل له.
• حديث�« :أن �أبا حمذورة �أن�شد بني يدي النبي ﷺ .ل�سعت حية
الهوى كبدي • فال طبيب لها وال راقي • �سوى احلبيب الذي �شغفت به •
فعنده رقيتي وترياقي .فتواجد ﷺ ووقعت الربدة عن كتفيه ,فتقا�سمها
ال�صوفية ,وجعلوها رق ًعا يف ثيابهم .ويف لفظة �أنه قال :لي�س بكرمي من
كذب ،ال �أ�صل له.
مل يتواجد عند ذكر احلبيب» .الدرجةٌ :
• حديث« :وما من �أحد ي�صوم يوم اخلمي�س �أو �أول خمي�س من
رج��ب ,ثم ي�صلي فيما بني الع�شاء والعتمة يعني ليلة اجلمعة اثنتي
ع�شرة ركعة يقر�أ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة ,و�إنا �أنزلناه يف ليلة
القدر ثال ًثا ,وقل هو اهلل �أحد اثنتي ع�شر ركعة ,يف�صل بني كل ركعتني
بت�سليمة ...الخ .وهذه �صالة الرغائب امل�شهورة» .الدرجة :ال �أ�صل لها.
• حديث« :من كرامتي على ربي �أين ولدت خمتونا ً ,ومل ير �أحد
�سو�أتي» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :إن اهلل �أ�سماين يف القر�آن �سبعة �أ�سماء :حممد,
و�أحمد ,وطه ,وي�س ,واملزمل ,واملدثر ,وعبد اهلل» .ويف لفظ�« :سماين...
» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :عن علي  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :ملا رم�س ر�سول
اهلل ﷺ جاءت فاطمة -عليها ال�سالم -وقفت على قربه ,و�أخذت قب�ضة
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من تراب القرب فو�ضعتها على عينها ,وبكت و�أن�ش�أت تقول:
ماذا على من �شم تربــة �أحمــد �أن ال ي�شم مدى الزمان غواليا
�صبـــت علي م�صائب لو �أنـهــــا �صبت على الأيام عدن لياليا».
الدرجة :ال ي�صح.
• حديث� « :أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :ال مهدي
�إال عي�سى ابن مرمي» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :أبي �أمامة قال :ملا و�ضعت �أم كلثوم بنت ر�سول اهلل
ﷺ يف القرب قال ر�سول اهلل ﷺ :ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﱪ » .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :أح�سنوا كفن موتاكم ,ف�إنهم يتباهون ويتزاورون بها
يف القبور» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :إن نف�س امل�ؤمن �إذا قب�ضت تلقاها من �أهل الرحمة
من عباده كما يتلقون الب�شري من الدنيا فيقولون� :أنظروا �صاحبكم
ي�سرتيح ،ف�إنه قد كان يف كرب �شديد ،ثم ي�س�ألونه ماذا فعل فالن؟ وما
فعلت فالنة هل تزوجت؟ ف�إذا �س�ألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول:
هيهات قد مات ذلك قبلي! فيقولون� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ,ذهب
به �إىل �أمه الهاوية ,فبئ�ست الأم ,وبئ�ست املربية ،وقال :و�إن �أعمالكم
تعر�ض على �أقاربكم وع�شارتكم من �أهل الآخرة ،ف�إن كان خ ًريا فرحوا
وا�سبت�شروا وقالوا :اللهم هذا ف�ضلك ورحمتك ،و�أمت��م نعمتك عليه
و�أمته عليها ،ويعر�ض عليهم عمل امل�سيء فيقولون :اللهم �ألهمه عملاً
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�صا ً
حلا تر�ضى عنه وتقربه �إليك» .ويف لفظ�« :إن �أرواحكم تعر�ض �إذا
مات �أحدكم» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :ال تف�ضحوا موتاكم ب�سيئات �أعمالكم ف�إنها تعر�ض
على �أوليائكم من �أهل القبور» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :ما من عبد مير بقرب رجل كان يعرفه يف الدنيا
في�سلم عليه �إال عرفه ورد عليه ال���س�لام» .ويف لفظ �آخ��ر« :م��ا من
رجل .» ...الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :النظر �إىل وجه العامل عبادة» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :خم�س من العبادة قلة الطعام عبادة والقعود يف
امل�سجد عبادة والنظر �إىل الكعبة عبادة والنظر يف امل�صحف من غري
�أن يقر�أ عبادة ،والنظر يف وجه العامل عبادة» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :نهى ر�سول اهلل ﷺ عن النظر يف النجوم» .الدرجة:
ال ي�صح.
• حديث�« :إن �أمتي ال جتتمع على �ضاللة ف�إذا ر�أيتم اختال ًفا
فعليكم بال�سواد الأع �ظ��م» .ويف لفظ�« :إذا اختلف النا�س فعليكم
بال�سواد الأعظم عليكم بال�سواد الأعظم» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :إذا قر�أ امل�ؤمن �آية الكر�سي ,وجعل ثوابها لأهل القبور,
�أدخل اهلل تعاىل يف كل قرب م�ؤمن من امل�شرق �إىل املغرب �أربعني نو ًرا,
وو�سع اهلل عز وجل عليهم م�ضاجعهم .» ...الدرجة :ال ي�صح.
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• حديث« :من دخل املقابر ثم قر أ� فاحتة الكتاب ,وقل هو اهلل
�أح��د ,و�ألهاكم التكاثر ,ثم ق��ال :اللهم �إين قد جعلت ث��واب ما قر�أت
من كالمك لأهل املقابر من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات .كانوا �شفعاء له �إىل
اهلل تعاىل» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :م��ن داوم على ق��راءة ي�س كل ليلة ثم م��ات مات
�شهيدا» .ويف لفظ «�إين فر�ضت على �أمتي .» ...الدرجة :ال ي�صح.
ً
• حديث« :ال و�ضوء ملن مل ي�صل على النبي ﷺ» .الدرجة :ال
ي�صح.
• حديث�« :إذا ن�سيتم �شي ًئا ف�صلوا علي تذكروه �إن �شاء اهلل
تعاىل» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :إذا ا�ست�صعبت على �أحدكم دابته� ,أو �ساء خلق
زوجته� ,أو �أحد من �أهل بيته فلي�ؤذن يف �أذنه» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :من ترك اجلمعة من غري عذر فليت�صدق بدينار,
ف ��إن مل يجد فن�صف دي�ن��ار» .ويف لفظ« :م��ن فاتته اجلمعة من غري
عذر فليت�صدق بدرهم� ,أو �صاع حنطة� ,أو ن�صف �صاع» .الدرجة :ال
ي�صح.
• حديث« :من �سافر من دار �إقامته يوم اجلمعة دعت املالئكة
�أن ال ي�صحب يف �سفره» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :جنبوا م�ساجدكم �صبيانكم ,وجمانينكم ,و�شراءكم,
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وبيعكم ,وخ�صوماتكم ,ورفع �أ�صواتكم ,و�إقامة حدودكم ,و�سل �سيوفكم,
واتخذوا على �أبوابها املطاهر ,وجمروها يف اجلمع» .الدرجة :ال ي�صح.
• ح��دي��ث« :م��ن �صلى م��ا ب�ين امل�غ��رب والع�شاء ف�إنها �صالة
الأوابني» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :لقنوا موتاكم ال �إله �إال اهلل احلليم الكرمي� ,سبحان
رب ال�سموات ال�سبع ورب العر�ش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني».
الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :كلمات من قالهن عند وفاته دخل اجلنة :ال �إله �إال
اهلل احلليم الكرمي ثال ًثا ،واحلمد هلل رب العاملني ثال ًثا ،وتبارك الذي
بيده امللك ,يحي ومييت ,وهو على كل �شيء قدير» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :حديث تعزية اخل�ضر بوفاة النبي ﷺ ،وفيه� :إن
يف اهلل عزاء من كل م�صيبة ،وخل ًفا من كل فائت ،فباهلل فثقوا ,و�إياه
فارجوا ،ف�إن املحروم من حرم الثواب» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :تقطع الآجال من �شعبان �إىل �شعبان ,حتى �أن الرجل
ينكح ويولد له وقد خرج ا�سمه يف املوتى» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :يف ليلة الن�صف من �شعبان يوحى اهلل �إىل ملك
املوت بقب�ض كل نف�س يريد قب�ضها يف تلك ال�سنة» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :من كانت له حاجة �إىل اهلل �أو �إىل �أحد من بني
�آدم فليتو�ض�أ وليح�سن الو�ضوء ,ثم لي�صل ركعتني ,ثم يثني على اهلل,
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ولي�صل على النبي ﷺ ثم ليقل:ال �إله �إال اهلل احلليم الكرمي �سبحان اهلل
رب العر�ش العظيم ,احلمد هلل رب العاملني� ,أ�س�ألك مبوجبات رحمتك,
وعزائم مغفرتك� ...إلخ» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :النا�س نيام ف ��إذا ماتوا انتبهوا» .ال��درج��ة :لي�س
بحديث.
• حديث« :املري�ض �أنينه ت�سبيح و�صياحه تكبري ،ونف�سه �صدقة
ون��وم��ه ع�ب��ادة ونقله م��ن جنب �إىل جنب ج�ه��اد يف �سبيل اهلل.» ...
الدرجة :لي�س بحديث.
• حديث�« :شهدت �أبا �أمامة ر�ضي اهلل عنه وهو يف النزع قال:
�إذا �أن��ا ِم� ُّ�ت فا�صنعوا بي كما �أمرنا الر�سول ﷺ �أن ن�صنع مبوتانا،
�أمرنا ر�سول اهلل ﷺ� :إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم �أحدكم عند
ر�أ�سه فليقل :يا فالن بن فالن ,ف�إنه �سي�سمعه فليقل :يا فالن بن فالنة,
قاعدا فليقل :يا فالن بن فالنة ,ف�إنه �سيقول� :أر�شدين
ف�إنه �سي�ستوي ً
رحمك اهلل .فليقل� .أذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا �شهادة �أن ال
حممدا عبده ور�سوله ,و�أن ال�ساعة
�إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن
ً
�آتية ال ريب فيها ,و�أن اهلل يبعث من يف القبور ,ف�إن منك ًرا ونك ًريا ي�أخذ
كل واحد منهما بيد �صاحبه ويقول له :ما ن�صنع عند رجل لقن حجته؟
فيكون اهلل حجيجهما دونه» .الدرجة :منكر
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• حديث« :عبد اهلل بن م�سعود قال :رمدت ف�شكوت ذلك �إىل
ر�سول اهلل ﷺ فقال� :أدم النظر يف امل�صحف ,ف�إين رم��دت ,ف�شكوت
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ذلك �إىل جربائيل فقال يل� :أدم النظر يف امل�صحف» .الدرجة :منكر.
• حديث« :ما من عبدين متحابني يف اهلل ي�ستقبل �أحدهما
�صاحبه في�صافحه وي�صليان على النبي ﷺ �إال مل يتفرقا حتى يغفر
لهما ما تقدم منهما وما ت�أخر» .الدرجة :منكر.
• حديث« :ال متار�ضوا فتمر�ضوا ،وال حتفروا قبوركم فتموتوا».
الدرجة :منكر.
• حديث« :من حمل ال�سرير من جوانبه كفر اهلل عنه �أربعني
كبرية» .ويف لفظ« :من حمل بقوائم ال�سرير الأربعة �إميا ًنا واحت�سا ًبا
حط عنه �أربعني كبرية» .الدرجة :منكر.
• حديث« :عن �سلمان ر�ضي اهلل عنه قال :خطبنا ر�سول اهلل
ﷺ �آخر يوم من �شعبان فقال� :أيها النا�س �إنه قد �أظلكم �شهر عظيم,
فيه ليلة خري من �أل��ف �شهر ,جعل اهلل �صيامه فري�ضة ,وقيام ليله
تطوعا ،من تقرب فيه بخ�صلة من اخلري كان كمن �أدى فري�ضة فيما
ً
�سواه ،ومن �أدى فيه فري�ضة كان كمن �أدى �سبعني فري�ضة فيما �سواه،
وهو �شهر ال�صرب ,وال�صرب ثوابه اجلنة ,و�شهر املوا�ساة ,و�شهر يزاد
يف رزق امل�ؤمن فيه ,من فطر فيه �صائ ًما كان له مغفرة لذنوبه ،وعتق
رقبته من النار ،وكان له مثل �أجره من غري �أن ينق�ص من �أجره �شيء،
قالوا :يا ر�سول اهلل ،لي�س كلنا يجد ما يفطر ال�صائم؟ قال :يعطي اهلل
عز وجل هذا الثواب من فطر �صائ ًما على مذقة لنب� ,أو مترة� ,أو �شربة
ماء ،ومن �أ�شبع �صائ ًما �سقاه اهلل من حو�ضي �شربة ال يظم�أ حتى يدخل
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اجلنة ،وهو �شهر �أوله رحمة و�أو�سطه مغفرة و�آخره عتق من النار ،من
خفف فيه عن مملوكه غفر اهلل له و�أعتقه من النار ،وا�ستكرثوا فيه
من �أربع خ�صال :خ�صلتان تر�ضون بهما ربكم ،وخ�صلتان ال غناء بكم
عنهما ،ف�أما اخل�صلتان اللتان تر�ضون بهما ربكم :ف�شهادة �أن ال �إله �إال
اهلل وت�ستغفرونه ،و�أما اللتان ال غناء بكم عنهما :فت�س�ألون اهلل اجلنة
وتعوذون به من النار» ،ورواه غريه عن علي بن حجر فقال يف �أوله« :قد
�أظلكم �شهر عظيم �شهر مبارك» .الدرجة :منكر.
• حديث« :قيل :يا ر�سول اهلل� ,أي ال�صوم �أف�ضل بعد رم�ضان؟
فقال� :صوم �شعبان لتعظيم رم�ضان» .الدرجة :منكر.
• حديث« :العرب بع�ضهم �أكفاء بع�ض ,واملوايل بع�ضهم �أكفاء
حجاما» .الدرجة :منكر.
بع�ض� ,إال حائ ًكا �أو
ً
• حديث« :كنت نو ًرا قبل �أن يخلق �آدم ب�أربعة ع�شر �ألف عام,
فلما خلق �آدم جعل ال�ن��ور يف �صلبه ,فلم ي��زل ينقله م��ن �صلب �إىل
�صلب حتى ا�ستقر يف �صلب عبد اهلل» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :أول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر» .ويف لفظ« :يا
جابر �إن اهلل خلق قبل الأ�شياء نور نبيك من نوره» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :كنت نب ًيا و�آدم بني املاء والطني» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :كنت نب ًيا و�آدم وال ماء وال طني» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إذا حتريمت يف الأمور فا�ستعينوا ب�أ�صحاب القبور».
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ويف لفظ�« :إذا �أعيتكم الأمور .» ...الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من �صلى على روح حممد يف الأرواح ,وعلى ج�سد
حممد يف الأج�ساد ,وعلى قربه يف القبور ر�آين يف منامه ,ومن ر�آين
يف منامه ر�آين ي��وم القيامة� ...إىل قوله :و�شفعت فيه ,و�شرب من
حو�ضي وحرم على النار» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :أن �أبا بكر ال�صديق �أتى النبي ﷺ فقال� :إين �أتعلم
القر�آن ،وينفلت مني فقال له ر�سول اهلل ﷺ :قل :اللهم �إين �أ�س�ألك
مبحمد نبيك ,وب�إبراهيم خليلك ,ومبو�سى جنيك ,وبعي�سى كلمتك
وروحك» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :أن �أبا بكر ال�صديق �أتى النبي ﷺ فقال� :إين �أتعلم
القر�آن ،وينفلت مني ,فقال له ر�سول اهلل ﷺ :قل :اللهم �إين �أ�س�ألك
مبحمد نبيك ,وب�إبراهيم خليلك ,ومبو�سى جنيك ,وبعي�سى كلمتك
وروحك» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من الكلمات التي تاب اهلل بها على �آدم قال :اللهم
�إين �أ�س�ألك بحق حممد عليك .ق��ال اهلل تعاىل :وم��ا يدريك مبحمد
ق��ال :يا رب رفعت ر�أ�سي فر�أيت مكتو ًبا على عر�شك :ال �إل��ه �إال اهلل,
حممد ر�سول اهلل ,فعلمت �أنه �أكرم خلقك» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين» .الدرجة:
مو�ضوع.
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• حديث« :من زار قربي وجبت له �شفاعتي .ويف لفظ :حلت له
�شفاعتي .» ...الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :بالل  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه ملا نزل بداريا  -ا�سم
مو�ضع قريب من ال�شام  -ر�أى النبي ﷺ يف املنام  -بعد وفاته  -وهو
يقول :ما هذه اجلفوة يا بالل؟ �أما �آن لك �أن تزورين يا بالل؟ فانتبه
بالل حزي ًنا خائ ًفا ,فركب راحلته ,وق�صد املدينة ,ف�أتى قرب النبي ﷺ,
فجعل يبكي وميرغ وجهه عليه ...فعلى �سطح امل�سجد فلما قال :اهلل �أكرب
اهلل �أكرب ارجتت املدينة ...فما رئي يوم �أكرث باك ًيا وال باكية باملدينة
بعده ﷺ ذلك اليوم �أكرث» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من زار قرب �أبويه �أو �أحدهما كل جمعة غفر له وكتب
له با ًرا» .ويف لفظ« :كان كحجة» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :ثالثة جتلو الب�صر :النظر �إىل اخل�ضرة والنظر �إىل
املاء والنظر �إىل الوجه احل�سن» .ويف لفظ« :ثالثة تزيد يف الب�صر».
الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :ينزل اهلل على هذا البيت كل يوم وليلة ع�شرين
ومائة ورحمة� :ستون للطائفني و�أربعون للم�صلني وع�شرون للناظرين».
ويف لفظ �أوله�« :إن اهلل ينزل على �أهل امل�سجد م�سجد مكة» .الدرجة:
مو�ضوع.
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• حديث« :ك��ل بدعة �ضاللة �إال بدعة يف ع�ب��ادة» .الدرجة:
مو�ضوع.
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• حديث�« :أ�صحابي كالنجوم ب�أيهم اقتديتم اهتديتم» .ويف
لفظ« :مثل �أ�صحابي .» ...الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إذا كان �آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين
البادية والن�ساء» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من ا�ست�شفى بغري القر�آن فال �شفاه اهلل» .الدرجة:
مو�ضوع.
• حديث« :من مر باملقابر فقر�أ :قل هو اهلل �أحد �إحدى ع�شرة
مرة ,ثم وهب �أجره للأموات �أعطي من الأجر بعدد الأموات» .الدرجة:
مو�ضوع.
• حديث« :يا علي ,اقر�أ ي�س ف�إن يف ي�س ع�شر بركات :ما قر�أها
جائع �إال �شبع ,وال ظم�آن �إال روي ,وال ع��اري �إال ك�سي ,وال ع��زب �إال
تزوج ,وال خائف �إال �أمن ,وال م�سجون �إال خرج ,وال م�سافر �إال �أعني على
�سفره ,وال �ضلت �ضالته �إال وجدها ,وال مري�ض �إال برئ ,وال قرئت عند
ميت �إال خفف عنه» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إذا طنت �أذن �أحدكم فليذكرين ولي�صل علي ,وليقل:
ذك��ر اهلل بخري م��ن ذك��رين ب�خ�ير» .ويف لفظ« :ف �ل �ي ��ؤذن» .ال��درج��ة:
مو�ضوع.
• حديث« :من �صلى علي يوم اجلمعة ثمانني مرة غفر اهلل له
عاما» .ويف لفظ �أوله« :ال�صالة علي نور على ال�صراط,
ذنوب ثمانني ً
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ومن �صلى علي » ...ويف لفظ« :من �صلى علي يوم اجلمعة مائتني.» ...
الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من ولد له مولود ف�أذن يف �أذنه اليمنى ,و�أقام يف
�أذنه الي�سرى ,مل ت�ضره �أم ال�صبيان» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :ي�ؤم القوم �أح�سنهم وج ًها» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من �سافر يوم اجلمعة دعا عليه ملكاه �أن ال ي�صحب
يف �سفره ,وال تق�ضى حاجته» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :جابر  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال رجل :يا ر�سول
اهلل� :إين تركت ال�صالة ،ق��ال :فاق�ض ما تركت ،ق��ال :كيف �أق�ضي؟
قال� :صل مع كل �صالة �صالة مثلها» .الدرجة :مو�ضوع.
خم�سا وع�شرين �صالة ,وجمعة
• حديث�« :صالة بعمامة تعدل ً
بعمامة تعدل �سبعني حجة .وال�صالة يف العمامة بع�شر �آالف ح�سنة».
الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :لقنوا موتاكم :ال �إله �إال اهلل ،وقولوا :الثبات الثبات،
وال حول وال قوة �إال باهلل» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :أن النبي ﷺ كتب �إىل معاذ بن جبل  -ر�ضي اهلل عنه
 يعزيه يف ابن له ،وقال فيه� :أعظم اهلل لك الأجر ,و�ألهمك ال�صرب,ورزقنا و�إياك ال�شكر ،ف�إن �أنف�سنا ,و�أموالنا ,و�أهلينا ,و�أوالدنا من مواهب
اهلل عز وجل الهنية ,وعواريه امل�ستودعة» .الدرجة :مو�ضوع.
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• حديث« :اثنتا ع�شرة ركعة ت�صليهن من ليل �أو نهار تت�شهد
بني كل ركعتني ,ف�إذا جل�ست يف �آخر �صالتك ف�أثن على اهلل عز وجل,
و�صل على النبي ﷺ ,ثم كرب وا�سجد ,واقر�أ و�أنت �ساجد فاحتة الكتاب
�سبع مرات ,و�آية الكر�سي� ...إىل �أن قال :ثم قل :اللهم �أ�س�ألك مبعاقد
العز من عر�شك ,ومنتهى الرحمة ...ثم �سل حاجتك ,ثم ارفع ر�أ�سك,
و�سلم عن ميينك وعن �شمالك ,واتق ال�سفهاء �أن يعملوها ,فيدعوا ربهم
في�ستجاب لهم» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :صالة ليلة الن�صف من �شعبان ودعا�ؤها .ال�صالة
الألفية .وكذا الدعاء ليلة الن�صف من �شعبان :اللهم ياذا املن وال مين
عليه� ...أو الدعاء ليلة الن�صف من �شعبان� :إلهي بالتجلي الأعظم يف
ليلة الن�صف من �شهر �شعبان املكرم» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :ال تقولوا رم�ضان ف�إن رم�ضان ا�سم من �أ�سماء اهلل,
ولكن قولوا �شهر رم�ضان» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :نوم ال�صائم عبادة ,و�صمته ت�سبيح ,وعمله م�ضاعف,
ودعا�ؤه م�ستجاب ,وذنبه مغفور» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :خم�س خ�صال تفطر ال�صائم ,وتنق�ض الو�ضوء:
الكذب ,والغيبة ,والنميمة ,والنظر ب�شهوة ,واليمني الفاجرة» .الدرجة:
مو�ضوع.
• حديث« :من ت�أمل خلق امر�أة حتى يتبني له عظامها من وراء
الثياب �أبطل �صومه» .الدرجة :مو�ضوع.
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• حديث« :ثالثة لي�س عليهم ح�ساب فيما طعموا �إذا كان حاللاً :
ال�صائم ,واملت�سحر ,واملرابط يف �سبيل اهلل ،وثالثة ال يالمون على
�سوء اخللق :املري�ض ,وال�صائم حتى يفطر ,والإمام العادل» .الدرجة:
مو�ضوع.
• حديث« :من �صام �آخر يوم من ذي احلجة و�أول يوم من
املحرم فقد ختم ال�سنة املا�ضية وافتتح ال�سنة امل�ستقبلة ب�صوم جعله
اهلل كفارة خم�سني �سنة» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من �صلى يف �آخر جمعة من رم�ضان اخلم�س �صلوات
املفرو�ضة يف اليوم والليلة ق�ضت عنه ما �أخ��ل به من �صالة �سنته».
الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إن يف اجلنة نه ًرا يقال له :رجب ,ما�ؤه �أ�شد ً
بيا�ضا
يوما من رجب �سقاه اهلل من
من اللنب ,و�أحلى من الع�سل ,من �صام ً
ذلك النهر» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من اكتحل بالإثمد يوم عا�شوراء مل ترمد عينه».
الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :زينوا العيدين بالتهليل» .الدرجة :مو�ضوع.
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• حديث« :قالوا :يا ر�سول اهلل ما هذه الأ�ضاحي قال� :سنة
�أبيكم �إبراهيم .قالوا :فمالنا فيها يا ر�سول اهلل؟ ق��ال :بكل �شعرة
ح�سنة .قالوا :فال�صوف قال :بكل �شعرة من ال�صوف ح�سنة» .الدرجة:
مو�ضوع.
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• حديث« :احلج قبل التزوج» . .ويف لفظ« :احلج قبل التزويج»..
وقد روي هذا احلديث بلفظ �آخر هو« :من تزوج قبل �أن يحج فقد بد�أ
باملع�صية» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إذا لقيت احلاج ف�سلم عليه و�صافحه ,ومره فلي�ستغفر
لك ف�إنه مغفور له» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :للما�شي �أجر �سبعني حجة ،وللراكب �أجر ثالثني
حجة» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :احلجر الأ�سود ميني اهلل يف الأر���ض ي�صافح بها
عباده» .الدرجة :مو�ضوع
• حديث« :عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال :مر ر�سول اهلل
ﷺ بح�سان بن ثابت وقد ر�ش فناء �أطمه ومعه �أ�صحابه �سماطني وجارية
لهم يقال لها� :سرين معها مزهرها ,تختلف بني ال�سماطني بني القوم
وهي تغنيهم ،فلما مر النبي ﷺ ومل ي�أمرهم ومل ينههم .فانتهى �إليها
وهي تقول يف غنائها :هل علي ويحكما • �إن لهوت من حرج .فتب�سم
ر�سول اهلل ﷺ وقال :ال حرج �إن �شاء اهلل» .ويف لفظ�« :أن النبي ﷺ �سمع
ام��ر�أة تقول يف غنائها :هل علي ويحكم �إن لهوت من حرج؟ ف�ضحك
وقال :ال حرج �إن �شاء اهلل» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :نعم املذكرة ال�سبحة» .الدرجة :مو�ضوع.
حممدا ترب ًكا كان هو ومولوده
• حديث« :من ولد له مولود ف�سماه
ً
يف اجلنة» .الدرجة :مو�ضوع.
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• حديث« :موت الغريب �شهادة» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :تزوجوا وال تطلقوا ,ف�إن الطالق يهتز منه العر�ش».
الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إذا خطب �أحدكم املر�أة وهو يخ�ضب بال�سواد فليعلمها
�أنه يخ�ضب» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :امل�ؤمن حلو يحب احل�لاوة» .ويف لفظ �آخر« :قلب
امل�ؤمن حلو يحب احلالوة» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من مين املر�أة تبكريها ب�أنثى» .ويف لفظ�« :إن من
بركة املر�أة تبكريها بالأنثى» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :ال ت�سكنوهن الغرف ,وال تعلمونهن الكتابة ,وعلموهن
املغزل و�سورة النور» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :جاء رجل ف�شكا الوح�شة �إىل النبي ﷺ فقال :اتخذ
زوج حمام ي�ؤن�سك بالليل» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إن ابنتي فاطمة حوراء �آدمية ,مل حت�ض ,ومل تطمث,
و�إمن��ا �سماها فاطمة لأن اهلل فطمها وحمبيها من ال�ن��ار» .الدرجة:
مو�ضوع.
• حديث« :تختموا بالعقيق ف�إنه مبارك» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :من �أوى �إىل فرا�شه فقال :احلمد هلل الذي عال فقهر,
وبطن فخرب ,وملك فقدر ,واحلمد هلل الذي يحيي املوتى وهو على كل
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�شيء قدير ,خرج من ذنوبه كيوم ولدته �أمه» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :العبه �سب ًعا ,و�أدبه �سب ًعا ،و�صاحبه �سب ًعا ,ثم اترك
حبله على غاربه» .الدرجة :لي�س بحديث.
• حديث« :م�سح الرقبة �أما ٌن من ا ِلغل» الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إذا جامع �أحدكم زوجته �أو جاريته فال ينظر �إىل
فرجها؛ ف�إن ذلك يورث العمى» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :يدعو اهلل النا�س يوم القيامة ب�أمهاتهم �سرتًا من
اهلل عليهم» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث�« :إياكم وخ�ضراء الدمن ،فقيل :يا ر�سول اهلل ،وما
خ�ضراء الدمن؟ قال :امل��ر�أة احل�سناء يف املنبت ال�سوء» .الدرجة :ال
ي�صح.
• حديث« :انكحوا �إىل الأكفاء ،و�أنكحوهم ،واختاروا لنطفكم،
و�إياكم والزجن؛ ف�إنه خلق م�شوه» الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :ما يقال عند الو�ضوء :غ�سل اليدين :اللهم ناولني
الكتاب باليمني ,امل�ضم�ضــة :اللهم ثبت ل�ساين بالنطق بال�شهادة,
اال�ستن�شــاق :اللهم ا�ستن�شقني رائ�ح��ة اجل�ن��ة ,اال�ستنثــــار :اللهم
جنيني من رائحة الزقوم ,غ�سل الوجه :اللهم بي�ض وجهي يوم ت�سود
الوجوه وتبي�ض الوجوه ,غ�سل اليدين �إىل املرفقني :اليـد اليمنــى :اللهم
اجعلني من �أ�صحاب اليمني ,اليـد الي�سـرى :اللهم جنني من �أ�صحاب
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ال�شمال ,عند م�سح الر�أ�س :اللهم اعتق رقبتي من النار ,اللهم ردين
مرد امل�ؤمنني ,غ�سل الرجلني :اللهم ال تزل قدمي عن الطريق امل�ستقيم».
الدرجة :باطل.
• حديث« :ال ت�سبوا �أ�صحابي ,ف�إن �أ�صحابي �أ�سلموا من خوف
اهلل ,و�أ�سلم النا�س من خوف ال�سيف» .الدرجة :لي�س بحديث.
• حديث« :جاء رجل �إىل �أمري امل�ؤمنني ا إلم��ام علي بن �أبي
طالب  -ر�ضي اهلل عنه  -فقال� :س�أ�س�ألك عن �أربع م�سائل ف�أجبني,
ما هو الواجب وما هو الأوجب؟ وما هو القريب وما هو الأقرب؟ وما هو
العجيب وما هو الأعجب؟ وما هو ال�صعب وما هو الأ�صعب؟ فقال �أمري
امل�ؤمنني :الواجب :طاعة اهلل ,والأوجب :ترك الذنوب ,و�أما القريب فهو
يوم القيامة ,والأقرب هو املوت� ,أما العجيب فالدنيا ,والأعجب منها
حب الدنيا� ,أما ال�صعب فهو القرب ,والأ�صعب منه الذهاب بال زاد»
الدرجة :مو�ضوع وموجود يف كتب ال�شيعة الراف�ضة.
• حديث« :من قال عند الإفطار :يا عظيم يا عظيم �أنت �إلهي
ال �إل��ه غ�يرك ,اغفر الذنب العظيم ,ف�إنه ال يغفر الذنب العظيم �إال
العظيم� ,إال و خرج من ذنوبه كيوم ولدته �أمه» الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :هو الوزغ بن الوزغ ,امللعون بن امللعون ،يعني :مروان
ابن احلكم» الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :اثنان يف النار ,احلاقد واحلا�سد» الدرجة :مل جنده
يف كتب ال�سنة.
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• حديث« :كل يوم تقول الأر�ض :دعني يا رب �أبتلع ابن �آدم,
�إن��ه �أك��ل من رزق��ك ومل ي�شكرك ،وتقول البحار :ي��ارب دعني �أغ��رق
ابن �آدم �إنه �أكل من رزقك ومل ي�شكرك ،وتقول اجلبال :يا رب دعني
�أطبق على ابن �آدم �إنه �أكل من رزقك ومل ي�شكرك ،وتقول ال�سماء :يا رب
دعني �أنزل ك�س ًفا على ابن �آدم �إنه �أكل من رزقك ومل ي�شكرك ،فيقول
اهلل عز وجل لهم :يا خملوقاتي �أ�أنتم خلقتموهم؟ يقولون :ال يا ربنا ,قال
اهلل :لو خلقتموهم لرحمتموهم .دعوين وعبادي من تاب �إيل منهم ف�أنا
حبيبهم ,ومن مل يتب ف�أنا طبيبهم ,و�أنا �إليهم �أرحم من الأم ب�أوالدها,
فمن جاءين منهم تائ ًبا تلقيته من بعيد مرح ًبا بالتائبني ,ومن ذهب
منهم عا�ص ًيا ناديته من قريب �إىل �أين تذهب؟ �أوجدت ر ًبا غريي؟ �أم
وجدت رحي ًما �سواي؟» .الدرجة :لي�س بحديث.
• حديث« :ذهب بالل �إىل �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه يقول له يا
خليفة ر�سول اهلل� ،إين �سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول� :أف�ضل عمل امل�ؤمن
اجلهاد يف �سبيل اهلل ,قال له �أبو بكر :فما ت�شاء يا بالل؟ قال�:أردت �أن
�أرابط يف �سبيل اهلل حتى �أموت ,قال �أبو بكر :ومن ي�ؤذن لنا؟ قال بالل
وعيناه تفي�ضان من الدمع� :إين ال �أ�ؤذن لأحد بعد ر�سول اهلل ﷺ ,قال
�أبو بكر :بل ابق و�أذن لنا يا بالل ,قال بالل� :إن كنت قد �أعتقتني لأكون
لك فليكن ما تريد ،و�إن كنت �أعتقتني هلل فدعني وما �أعتقتني له ,قال
ً
مرابطا
�أبو بكر :بل �أعتقتك هلل يا بالل ,ف�سافر �إىل ال�شام حيث بقي
وجماهدا يقول عن نف�سه :مل �أطق �أن �أبقى يف املدينة بعد وفاة الر�سول
ً
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حممدا ر�سول اهلل تخنقه
ﷺ ،وكان �إذا �أراد �أن ي�ؤذن وجاء �إىل� :أ�شهد �أن ً
َعبرْ ته ،فيبكي ،فم�ضى �إىل ال�شام وذهب مع املجاهدين ,وبعد �سنني ر�أى
بالل النبي ﷺ يف منامه وهو يقول :ما هذه اجلفوة يا ب�لال؟ ما �آن
لك �أن تزورنا؟ فانتبه حزي ًنا ،فركب �إىل املدينة ،ف�أتى قرب النبي ﷺ
وجعل يبكي عنده ,ويتم ّرغ عليه ،ف�أقبل احل�سن واحل�سني فجعل يقبلهما
وي�ضمهما فقاال له :ن�شتهي �أن ت�ؤذن يف ال�سحر ,فعال �سطح امل�سجد فل ّما
قال :اهلل �أكرب اهلل �أكرب ,ار ّ
جتت املدينة فل ّما قال� :أ�شهد �أن ال �إله �إال
حممدا ر�سول اهلل ,خرج الن�ساء
رجتها فل ّما قال� :أ�شهد �أن
ً
اهلل زادت ّ
من خدورهنّ  ،فما ر�ؤي يو ٌم �أكرث باك ًيا وباكية من ذلك اليوم ,وعندما
زار ال�شام �أمري امل�ؤمنني عمر  -ر�ضي اهلل عنه  -تو�سل امل�سلمون �إليه �أن
يحمل باللاً على �أن ي�ؤذن لهم �صالة واحدة ،ودعا �أمري امل�ؤمنني باللاً ،
وقد حان وقت ال�صالة ,ورجاه �أن ي�ؤذن لهم ،و�صعد بالل ,و�أذن ,فبكى
ال�صحابة الذين كانوا �أدركوا ر�سول اهلل ﷺ وبالل ي�ؤذن ،بكوا كما مل
يبكوا من قبل � ًأبدا ،وكان عمر �أ�شدهم بكاء ,وعند وفاته تبكي زوجته
حممدا و�صحبه» .الدرجة:
غدا نلقى الأحبة,
ً
بجواره ،فيقول :ال تبكيً ,
مو�ضوع وموجود يف كتب الت�صوف.
• حديث« :عن �سويد بن احلارث قال :وفدت على ر�سول اهلل
ﷺ �سابع �سبعة من قومي ,فلما دخلنا عليه وكلمناه ف�أعجبه ما ر�أى من
�سمتنا وزينا ,فقال :ما �أنتم؟ قلنا م�ؤمنني ,فتب�سم ر�سول اهلل ﷺ وقال:
�إن لكل قول حقيقة ,فما حقيقة قولكم و�إميانكم؟ قال �سويد :فقلنا:
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خم�س ع�شرة خ�صلة ,خم�س منها �أمرتنا ر�سلك �أن ن�ؤمن بها ,وخم�س
منها �أمرتنا ر�سلك �أن نعمل بها ,وخم�س منها تخلقنا بها يف اجلاهلية,
فنحن عليها �إال �أن تكره منها �شي ًئا ,فقال ر�سول اهلل ﷺ :وما اخلم�س
التي �أمرتكم ر�سلي �أن ت�ؤمنوا بها؟ قلنا� :أمرتنا ر�سلك �أن ن�ؤمن باهلل,
ومالئكته ,وكتبه ,ور�سله ,والبعث بعد امل��وت .قال :وما اخلم�س التي
�أمرتكم �أن تعملوا بها؟ قلنا� :أمرتنا ر�سلك �أن نقول :ال �إله �إال اهلل ,ونقيم
ال�صالة ,ون�ؤتي الزكاة ,ون�صوم رم�ضان ,ونحج البيت من ا�ستطاع �إليه
�سبيلاً  .قال :وما اخلم�س التي تخلقتم بها �أنتم يف اجلاهلية؟ قلنا :ال�شكر
عند الرخاء ,وال�صرب عند البالء ,وال�صدق يف مواطن اللقاء ,والر�ضى
مبر الق�ضاء ,وال�صرب عند �شماتة الأعداء.فقال عليه ال�صالة وال�سالم:
خم�سا ،فتعودون من عندي بع�شرين :ال
يا لها من خم�س ،و�أنا �أزيدكم ً
جتمعوا ماال ت�أكلون ,وال تبنوا ماال ت�سكنون ,وال تتناف�سوا يف �شيء �أنتم
عنه غدا ً راحلون ,واتقوا اهلل الذي �إليه ترجعون ,وارغبوا فيما عليه
تقدمون يوم القيامة .وعندما ذهبوا قال النبي ﷺ :علماء حكماء كادوا
من �صدقهم �أن يكونوا �أنبياء» .الدرجة :منكر.
• حديث« :ع��ن عبد اهلل بن حوالة الأزدي ر�ضي اهلل عنه
بلدا �أك��ون فيه ,فلو علمت �أن��ك تبقى
�أن��ه ق��ال :يا ر�سول اهلل خر يل ً
مل اخرت على قربك .قال  :عليك بال�شام ثال ًثا .فلما ر�أى النبي ﷺ
كراهيته �إياها قال :هل تدري ما يقول اهلل يف ال�شام؟ �إن اهلل يقول :يا
�شام �أنت �صفوتي من بالدي� ,أدخل فيك خريتي من عبادي� ,أنت �سوط
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نقمتي ,و�سوط عذابي� ,أنت الذي ال تبقي وال تذر� ,أنت الأندر ,و�إليك
(عليك) املح�شر ,ور�أيت ليلة �أ�سري بي عمو ًدا �أبي�ض ك�أنه ل�ؤل�ؤة حتمله
املالئكة ,قلت :ما حتملون؟ قال :عمود الإ�سالم �أمرنا �أن ن�ضعه بال�شام,
وبينا �أنا نائم �إذ ر�أيت الكتاب اختل�س من حتت و�سادتي ,فظننت �أن اهلل
قد تخلى من �أهل الأر�ض ,ف�أتبعته ب�صري ,ف�إذا هو نور بني يدي حتى
و�ضع بال�شام ,فمن �أبى فليلحق بيمنه ,ولي�ستق من غدره ,ف�إن اهلل قد
تكفل يل بال�شام» .الدرجة :ال ي�صح بهذا اللفظ.
كليم اللـه عليه ال�سالم قائلاً � :إذا ناداك
• حديث�« :س�أل مو�سى ُ
عب ُدك الطائع فقال لك :يا رب فماذا جتيبه؟ فقال اهلل  -عز وجل -
 :لبيك عبدي ,فقال مو�سى عليه ال�سالم :و�إذا ناداك عبدك العا�صي يا
رب فماذا جتيبه؟ فقال اهلل عز وجل :لبيك عبدي ,لبيك عبدي ,لبيك
عبدي قال مو�سى عليـه ال�سالم م�ستغر ًباْ � :أي ربي قد �أجبت الطائع
ّ
بلبيك عبدي مر ًة واحدة ,بينما �أعدتها ثال ًثا للعا�صي ف ِلم؟! فقال اهلل:
لأن الطائع دعاين بعمله� ,أما العا�صي فقد دعاين وهو يرجو رحمتي».
الدرجة :ال ي�صح وفيه نكارة.
• حديث« :خرج علينا ر�سول اهلل ﷺ ونحن يف �صفة باملدينة،
فقام علينا فقال� :إين ر�أيت البارحة عج ًبا ،ر�أيت رجلاً من �أمتي �أتاه
ملك املوت ليقب�ض روحه ،فجاءه بره بوالديه فرد ملك املوت عنه ،ور�أيت
رجلاً من �أمتي قد احتو�شته ال�شياطني ،فجاء ذكر اهلل فطري ال�شياطني
عنه ،ور�أي��ت رج�ًلااً من �أمتي قد احتو�شته مالئكة ال�ع��ذاب ،فجاءته
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�صالته فا�ستنقذته من �أيديهم ،ور�أي��ت رجلاً من �أمتي يلهث ً
عط�شا،
كلما دنا من حو�ض منع وط��رد ،فجاءه �صيام �شهر رم�ضان ف�أ�سقاه
و�أرواه ،ور�أيت رجلاً من �أمتي ور�أيت النبيني جلو�سا حل ًقا حل ًقا ،كلما
دنا �إىل حلقة طرد ومنع ،فجاءه غ�سله من اجلنابة ف�أخذ بيده ف�أقعده
�إىل جنبي ،ور�أيت رجلاً من �أمتي من بني يديه ظلمة ،ومن خلفه ظلمة،
وعن ميينه ظلمة ،وعن ي�ساره ظلمة ،ومن فوقه ظلمة ،وهو متحري فيه،
فجاءه حجه وعمرته فا�ستخرجاه من الظلمة و�أدخاله يف النور ،ور�أيت
رجلاً من �أمتي يتقي وهج النار و�شررها ،فجاءته �صدقته ف�صارت �سرتًا
بينه وبني النار ,وظلاً على ر�أ�سه ،ور�أيت رجلاً من �أمتي يكلم امل�ؤمنني
وال يكلمونه ،فجاءته �صلته لرحمه فقالت :يا مع�شر امل�ؤمنني �إنه كان
و�صولاً لرحمه فكلموه ،فكلمه امل�ؤمنون و�صافحوه و�صافحهم ،ور�أيت
رجلاً من �أمتي قد احتو�شته الزبانية ،فجاءه �أمره باملعروف ونهيه عن
املنكر فا�ستنقذه من �أيديهم و�أدخله يف مالئكة الرحمة ،ور�أيت رجلاً
من �أمتي جاث ًيا على ركبتيه وبينه وبني اهلل حجاب ،فجاءه ح�سن خلقه
ف�أخذ بيده ف�أدخله على اهلل عز وجل ،ور�أيت رجلاً من �أمتي قد ذهبت
�صحيفته من قبل �شماله ،فجاءه خوفه من اهلل عز وجل ف�أخذ �صحيفته
فو�ضعها يف ميينه ،ور�أيت رجلاً من �أمتي خف ميزانه ،فجاءه رجا�ؤه من
اهلل عز وجل فا�ستنقذه من ذلك وم�ضى ،ور�أيت رجلاً من �أمتي قد هوى
يف النار ،فجاءته دمعته التي قد بكى من خ�شية اهلل عز وجل فا�ستنقذته
من ذلك ،ور�أيت رجلاً من �أمتي قائ ًما على ال�صراط يرعد كما ترعد
ال�سعفة يف ريح عا�صف ،فجاءه ح�سن ظنه باهلل  -عز وجل  -ف�سكن
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روعه وم�ضى ،ور�أيت رجلاً من �أمتي يزحف على ال�صراط ،يحبو �أحيا ًنا
علي ف�أقامته على قدميه و�أنقذته ،ور�أيت
ويتعلق �أحيا ًنا ،فجاءته �صالته ّ
رجلاً من �أمتي انتهى �إىل �أبواب اجلنة فغلقت الأب��واب دونه ،فجاءته
�شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ففتحت له الأبواب و�أدخلته اجلنة» .الدرجة:
�إ�سناده �ضعيف.
• حديث�« :أن رجال ًكان من �أهل النار ،كان يحمل ذنو ًبا ومعا�صي
وكبائر جتعله ي�ستحق عقاب اهلل ,فبعد �أن و�ضع اهلل  -عز وج��ل -
�أعماله يف ميزان احل�سنات وال�سيئات ،ليحكم على م�صريه  -تبني له
دخوله وا�ستحقاقه جلهنم  -و�أمر اهلل  -عز وجل -مالئكته ب�أخذه �إىل
النار فقال :خذوه �إىل النار ,ف�صار الرجل مع املالئكة يلتفت �إليهم ميي ًنا
ً
واندها�شا ب�صدمة الأمر .فقال اهلل  -ملالئكته :ر ّدوه,
وي�سا ًرا ا�ستعجا ًبا
فقال له اهلل �سبحانه وتعاىل :عبدي� ,ألك ح�سنة مل جتدها؟ قال الرجل:
ال يا رب ،فقال اهلل� :أر�أيت �سيئة مل تعملها؟ قال الرجل :ال يا رب ،فقال
رب العزة :فلم تلتفت؟ فقال الرجل :ما كان هذا ظني فيك يا رب؟ فقال
اهلل  -ج ّل وعال  -ملالئكته� :أدخلوه اجلنة» الدرجة :لي�س بحديث ،وهو
مو�ضع الق�صا�ص (�أي و�ضعه �أحد رواة الق�ص�ص).
• حديث« :قال عثمان ر�ضي اهلل عنه :و ّدت الزانية لو �أن الن�ساء
كلهن زواين» .الدرجة :مل يثبت عن عثمان  -ر�ضي اهلل عنه .-
• حديث« :كان �أحد �صحابة ر�سول اهلل ﷺ على فرا�ش املوت،
جديدا ،ويذهب يف غفوة ،ويفيق وهو
فنطق بثالث كلمات :ليته كان
ً
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بعيدا ،ويذهب يف غفوة ويفيق وهو يقول :ليته كان كاملاً,
يقول :ليته كان ً
وبعدها فا�ضت روحه .ذهب ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �إىل ر�سول
اهلل ﷺ لي�س�ألوه عن هذه الكلمات ،فقال لهم ر�سول اهلل ﷺ� :إن هذا
الرجل يف يوم من الأيام كان مي�شي ،وكان معه ثوب قدمي ،فوجد م�سكي ًنا
ي�شتكي من �شدة الربد ف�أعطاه الثوب ،فلما ح�ضرته الوفاة ،ور�أى ق�ص ًرا
من ق�صور اجلنة ،فقالت له مالئكة امل��وت :هذا ق�صرك .فقال :لأي
عمل عملته؟ فقالوا له :لأنك ت�ص ّدقت ذات ليلة على م�سكني بثوب .فقال
جديدا .وكان
جديدا ،ليته كان ً
الرجل� :إنه كان بال ًيا فما بالنا لو كان ً
قعدا يريد �أن يذهب للم�سجد ،فحمله
يف يوم ذاه ًبا للم�سجد ،فر�أى ُم ً
�إىل امل�سجد ،فلما ح�ضرته الوفاة ،ور�أى ق�ص ًرا من ق�صور اجلنة ،قالت
له مالئكة املوت :هذا ق�صرك .فقال :لأي عمل عملته؟ فقالوا له :لأنك
قعدا لي�صلي يف امل�سجد .فقال الرجل� :إن امل�سجد كان قري ًبا،
حملت ُم ً
بعيدا .ويف يوم من الأيام كان مي�شي،
بعيدا ،ليته كان ً
فما بالنا لو كان ً
وكان معه بع�ض رغيف ،فوجد م�سكي ًنا جائ ًعا ف�أعطاه جز ًءا منه ،فلما
ح�ضرته الوفاة ور�أى ق�ص ًرا من ق�صور اجلنة ،فقالت له مالئكة املوت:
هذا ق�صرك ،فقال لأي عمل عملته؟ فقالوا له :لأنك ت�ص ّدقت ببع�ض
رغيف مل�سكني .فقال الرجل� :إنه كان بع�ض رغيف ،فما بالنا لو كان
كاملاً  ،ليته كان كاملاً » .الدرجة :مكذوب وال يوجد يف كتب ال�سنة.
• حديث« :روي عن جابر بن عبداهلل الأن�صاري  -ر�ضي اهلل
دخلت على ر�سول اهلل ﷺ :يف �آخر جمعة من �شهر رم�ضان،
عنه  -قالُ :
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فلما َب ُ�صر بي قال يل :يا جابر هذه �آخر جمعة من �شهر رم�ضان فودعه
وقل :اللهم ال جتعله �آخر العهد من �صيامنا �إياه ،ف�إن جعلته فاجعلني
حمروما .ف�إنه من قال ذلك ظفر ب�إحدى ا ُ
حل�سنيني،
مرحوما وال جتعلني
ً
ً
�إما ببلوغ �شهر رم�ضان ،و�إما بغفران اهلل ورحمته» .الدرجة :ال يوجد يف
كتب ال�سنة وهو موجود يف كتب ال�شيعة الراف�ضة.
• حديث« :اختالف �أمتي رحمة» .الدرجة :باطل ،ال �أ�صل له.
• حديث« :لو تعلقت همة املرء مبا وراء العر�ش لناله» الدرجة:
لي�س بحديث.
• حديث�« :سئل ر�سول اهلل ﷺ :لو نفذ اخلري باجلزيرة �أين نذهب
يا ر�سول اهلل؟ قال :اذهبوا �إىل اليمن .قالوا :لو نفذ اخلري باليمن �أين
نذهب؟ قال :اذهبوا �إىل ال�شام .قالوا� :إن نفذ اخلري بال�شام �أين نذهب؟
قال :اذهبوا �إىل العراق .قالوا� :إن نفذ اخلري بالعراق �أين نذهب؟ قال
ر�سول اهلل ﷺ� :إن فيه خ ًريا لن ينفذ �إىل يوم الدين» .الدرجة :مل جنده
يف كتب ال�سنة.
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• حديث« :روي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن��ه �سمع
ر�سول اهلل ﷺ يقول� :إن اجلنة لتبخر وتزين من احل��ول �إىل احلول
لدخول �شهر رم�ضان ,ف�إذا كانت �أول ليلة من �شهر رم�ضان هبت ريح
من حتت العر�ش يقال لها املثرية ,فت�صفق ورق �أ�شجار اجلنان ,وحلق
امل�صاريع ,في�سمع لذلك طنني مل ي�سمع ال�سامعون �أح�سن منه .فتربز
احلور العني حتى يقفن بني �شرف اجلنة .فينادين :هل من خاطب �إىل
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اهلل فيزوجه؟ ثم يقلن احلور العني :يا ر�ضوان اجلنة ما هذه الليلة؟
فيجيبهن بالتلبية ثم يقول :هذه �أول ليلة من �شهر رم�ضان ,فتحت
�أبواب اجلنة لل�صائمني من �أمة حممد ﷺ ,قال :ويقول اهلل  -عز وجل
  :يا ر�ضوان ,افتح �أبواب اجلنان ,ويا مالك �أغلق �أبواب اجلحيم عنال�صائمني من �أمة �أحمد ﷺ ,ويا جربائيل اهبط �إىل الأر�ض فا�صفد
مردة ال�شياطني وغلهم بالأغالل ثم اقذفهم يف البحار حتى ال يف�سدوا
على �أمة حممد حبيبي ﷺ �صيامهم ,قال :ويقول اهلل عز وجل يف كل
ليلة من �شهر رم�ضان ملناد ينادي ثالث مرات :هل من �سائل ف�أعطيه
�س�ؤله؟ هل من تائب ف�أتوب عليه؟ هل من م�ستغفر ف�أغفر له؟ من يقر�ض
املليء غري العدوم ,والويف غري الظلوم؟ قال :وهلل عز وجل يف كل يوم من
�شهر رم�ضان عند الإفطار �ألف �ألف عتيق من النار كلهم قد ا�ستوجبوا
النار ,ف�إذا كان �آخر يوم من �شهر رم�ضان �أعتق اهلل يف ذلك اليوم بقدر
ما �أعتق من �أول ال�شهر �إىل �آخره ,و�إذا كانت ليلة القدر ي�أمر اهلل  -عز
وجل  -جربائيل عليه ال�سالم فيهبط يف كبكبة من املالئكة ومعهم لواء
�أخ�ضر ,فريكزوا اللواء على ظهر الكعبة ,وله مائة جناح ,منها جناحان
ال ين�شرهما �إال يف تلك الليلة ,فين�شرهما يف تلك الليلة فيجاوزان
امل�شرق �إىل املغرب ,فيحث جربائيل عليه ال�سالم املالئكة يف هذه الليلة
في�سلمون على كل قائم وقاعد ,وم�صل وذاكر ,وي�صافحونهم ,وي�ؤمنون
على دعائهم حتى يطلع الفجر .ف�إذا طلع الفجر ينادي جربائيل عليه
ال�سالم :معا�شر املالئكة ,الرحيل الرحيل .فيقولون :يا جربائيل فما
�صنع اهلل يف حوائج امل�ؤمنني من �أمة �أحمد ﷺ؟ فيقول :نظر اهلل �إليهم
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يف هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم �إال �أربعة .فقلنا :يا ر�سول اهلل ,من
هم؟ قال :رجل مدمن خمر ,وعاق لوالديه ,وقاطع رحم ,وم�شاحن .قلنا
يا ر�سول اهلل ,ما امل�شاحن؟ قال :هو امل�صارم .ف�إذا كانت ليلة الفطر
�سميت تلك الليلة ليلة اجلائزة ,ف�إذا كانت غداة الفطر بعث اهلل عز
وجل املالئكة يف كل بالد ,فيهبطون �إىل الأر���ض ,فيقومون على �أفواه
ال�سكك ,فينادون ب�صوت ي�سمع من خلق اهلل عز وجل �إال اجلن والإن�س,
فيقولون :يا �أمة حممد ,اخرجوا �إىل رب كرمي ,يعطي اجلزيل ,ويعفو
عن العظيم ,ف�إذا برزوا �إىل م�صالهم يقول اهلل عز وجل للمالئكة :ما
جزاء الأجري �إذا عمل عمله؟ قال :فتقول املالئكة� :إلهنا و�سيدنا ,جزا�ؤه
�أن توفيه �أجره .قال :فيقول :ف�إين �أ�شهدكم يا مالئكتي �أين قد جعلت
ثوابهم من �صيامهم �شهر رم�ضان وقيامهم ر�ضاي ومغفرتي .ويقول:
يا عبادي� ,سلوين فوعزتي وجاليل ال ت�س�ألوين اليوم �شي ًئا يف جمعكم
لآخرتكم �إال �أعطيتكم ,وال لدنياكم �إال نظرت لكم ,فوعزتي لأ�سرتن
عليكم عرثاتكم ما راقبتموين ,وعزتي وجاليل ال �أخزيكم وال �أف�ضحكم
بني �أ�صحاب احلدود ,وان�صرفوا مغفو ًرا لكم ,قد �أر�ضيتموين ور�ضيت
عنكم ,فتفرح املالئكة وت�ستب�شر مبا يعطي اهلل  -عز وجل  -هذه الأمة
�إذا �أفطروا من �شهر رم�ضان » .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :عن الر�ضا عن �آبائه عن علي  -ر�ضي اهلل عنه : -
�أن ر�سول اهلل ﷺ خطبنا ذات يوم يف �آخر جمعة من �شهر �شعبان فقال:
�أيها النا�س انه قد �أقبل �إليكم �شهر اهلل بالربكة والرحمة واملغفرة� ،شهر
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هو عند اهلل �أف�ضل ال�شهور ,و�أيامه �أف�ضل الأيام ,ولياليه �أف�ضل الليايل,
و�ساعاته �أف�ضل ال�ساعات .هو �شهر دعيتم فيه �إىل �ضيافة اهلل ,وجعلتم
فيه من �أه��ل كرامة اهلل� ،أنفا�سكم فيه ت�سبيح ،ونومكم فيه عبادة،
وعملكم فيه مقبول ،ودعا�ؤكم فيه م�ستجاب .فا�س�ألوا اهلل ربكم بنيات
�صادقة ,وقلوب طاهرة �أن يوفقكم ل�صيامه وتالوة كتابه ،ف�إن ال�شقي كل
ال�شقي من حرم غفران اهلل يف هذا ال�شهر العظيم ،واذكروا بجوعكم
وعط�شكم فيه ج��وع ي��وم القيامة وعط�شه ،وت�صدقوا على فقرائكم
وم�ساكينكم ،ووق��روا كباركم ,وارحموا �صغاركم ,و�صلوا �أرحامكم,
واحفظوا �أل�سنتكم ,وغ�ضوا عما ال يحل النظر �إليه �أب�صاركم ,وعما
ال يحل اال�ستماع �إليه �أ�سماعكم ،وحتننوا على �أيتام النا�س يتحنن على
�أيتامكم .وتوبوا �إىل اهلل من ذنوبكم ,وارفعوا �إليه �أيديكم بالدعاء ،يف
�أوقات �صالتكم ,ف�إنها �أف�ضل ال�ساعات ينظر اهلل فيها �إىل عباده بعني
الرحمة ،يجيبهم �إذا ناجوه ,ويلبيهم �إذا نادوه ,ويعطيهم �إذا �س�ألوه,
وي�ستجيب لهم �إذا دعوه� ،أيها النا�س� :إن �أنف�سكم مرهونة ب�أعمالكم
ففكوها با�ستغفاركم ،وظهوركم ثقيلة من �أوزاركم ،فخففوا عنها بطول
�سجودكم ،واعملوا �أن اهلل �أق�سم بعزته �أن ال يعذب امل�صلني وال�ساجدين,
و�أن ال يروعهم بالنار يوم يقوم النا�س لرب العاملني� .أيها النا�س :من
فطر منكم �صائ ًما م�ؤم ًنا يف هذا ال�شهر كان له بذلك عند اهلل عتق
رقبة ,ومغفرة ملا م�ضى من ذنوبه .فقيل :يا ر�سول اهلل ولي�س كلنا يقدر
على ذلك فقال ﷺ :اتقوا اهلل ولو ب�شربة من ماء ،واتقوا النار ولو ب�شق
مترة� .أيها النا�س :من ح�سن منكم يف هذا ال�شهر خلقه كان له جواز
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

449

450

على ال�صراط يوم تزل فيه الأق��دام ،ومن خفف فيه عما ملكت ميينه
خفف اهلل عليه ح�سابه ،ومن كف فيه �شره كف اهلل عنه غ�ضبه يوم
يلقاه ،ومن �أكرم فيه يتي ًما �أكرمه اهلل يوم يلقاه ،ومن و�صل فيه رحمه
و�صله اهلل برحمته يوم يلقاه ،ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته
يوم يلقاه ،ومن تطوع ب�صالة كتب اهلل له براءة من النار ،ومن �أدى فيه
ً
فر�ضا كان له ثواب من �أدى �سبعني فري�ضة فيما �سواه من ال�شهور ،ومن
علي ثقل اهلل ميزانه يوم تخف املوازين ،ومن تال
�أكرث فيه من ال�صالة ّ
فيه �آية من القر�آن كان له مثل �أجر من ختم القر�آن يف غريه من ال�شهور.
�أيها النا�س� :إن �أبواب اجلنان يف هذا ال�شهر مفتحة ,فا�س�ألوا ربكم �أال
يغلقها عليكم ،و�أبواب النريان مغلقة فا�س�ألوا اهلل �أال يفتحها عليكم،
وال�شياطني مغلولة ،فا�س�ألوا ربكم �أال ي�سلطها عليكم .قال �أمري امل�ؤمنني
علي ر�ضي اهلل عنه :فقمت فقلت :يا ر�سول اهلل ما �أف�ضل الأعمال يف
هذا ال�شهر؟ فقال :يا �أبا احل�سن �أف�ضل الأعمال يف هذا ال�شهر الورع عن
حمارم اهلل ،يقول �أمري امل�ؤمنني  -ر�ضي اهلل عنه : -ثم بكى ر�سول اهلل
ﷺ فقلت :ما يبكيك ،فقال� :أبكي ملا ي�ستحل منك يف هذا ال�شهر ،ك�أين
بك و�أنت ت�صلي لربك وقد اتبعك �أ�شقى الآخرين ,يتبع �أ�شقى الأولني،
�شقيق عاقر ناقة ثمود ،ف�ضربك �ضربة على قرنك فخ�ضب منها حليتك
فقلت :يا ر�سول اهلل ,وذلك يف �سالمة من ديني؟ فقال :نعم يف �سالمة
من دينك .ثم قال ﷺ :يا علي �أنت مني كنف�سي ،حربك حربي ,و�سلمك
�سلمي ،من �أحبك فقد �أحبني ,ومن جفاك فقد جفاين» .الدرجة :ال
يوجد يف كتب ال�سنة ،وهو من �أحاديث ال�شيعة الراف�ضة.
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أ�سبوعا ،و�صلى خلف املقام ركعتني،
• حديث« :من طاف بالبيت � ً
و�شرب من م��اء زم��زم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت» .ال��درج��ة :ال
ي�صح.
• حديث« :من تزوج قبل �أن يحج فقد بد�أ باملع�صية» .الدرجة:
مو�ضوع.
• حديث« :مكة �آية ال�شرف ,واملدينة معدن الدين ,والكوفة
ف�سطاط الإ�سالم ,والب�صرة فخر العابدين ,وال�شام معدن الأب��رار,
وم�صر ع�ش �إبلي�س وكهفه وم�ستقره ,وال�سند مراد �إبلي�س ,والزنا يف
الزجن ,وال�صدق يف النوبة ,والبحرين منزل مبارك ,واجلزيرة معدن
الفتك ,و�أه��ل اليمن �أفئدتهم رقيقة وال يعدوهم ال��رزق ,والأئمة من
قري�ش ,و�سادة النا�س بنو ها�شم» .الدرجة :مو�ضوع.
• حديث« :عن ا ْبن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما � ، -أ َّنه �أ�ضافه
�أعمى ,ف�أكرمه ابن عمر ,و�أنامه يف منزله ا َّل��ذي نام فيه ،فل ّما كان
يف جوف ال َّليل قام ابن عمر ّ
فتو�ض�أ ف�أ�سبغ و�ضوءه ،و�ص َّلى ركعتني ،ثم
دعا بدعاءٍ فهمه الأعمى ،فل َّما رجع ابن عمر �إىل م�ضجعه ,قام الأعمى
�إىل ف�ضل و�ضوء ابن عمرَّ ،
فتو�ض�أ ف�أ�سبغ و�ضوءه ،ثم �صلى ركعتنيَّ ،ثم
دعا بذلك ال ُّدعاء ا َّلذي فهمه ،فرد اللهَّ عليه ب�صره ،ف�شهد الأعمى مع
ابن عمر ال�صبح ب�ص ًريا ،فلما �صلى ال�صبح ،قال ال ْبن عمر :يا �أبا عبد
الرحمن �إين �سمعتك البارحة تدعو بدعاء فهمته ،فدعوت اللهَّ به فر َّد
علي ب�صري ،قال :وفعلت؟ قال :نعم .قال :ذلك دعاء ع َّلمنا ر�سول اللهَّ
َّ
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هم َر َّب
ﷺ ،و�أمرنا �أنْ ال نع ِّلم � ً
أحدا يدعو به من �أمر ال ُّدنيا ،قال :قل :ال َّل َّ
ال�سالية ,أَ� ْ�س�ألك بطاعة الأرواح ا ّلتي �أحلقتها
الأَ ْر َواح ا ْلفانية ،والأج�ساد َّ
�إىل �أج�سادها ،وبطاعة الأج�ساد املرتابة بعروقها ,وكلمتك ال ّنافذة
فيهم ،و�أَخذك احلق بينهم ،واخلالئق ينظرون ف�صل ق�ضائك ،يرجون
رحمتك ،ويخافون عقابك� ،أن جتعل النور يف ب�صري ,واليقني يف قلبي،
وذكرك بال َّل ْيل والنهار على ل�ساين ،وعملاً �صا ً
حلا َفارزقنيَّ .ثم تدعو
مبا بدا لك» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث�« :أتى �شا ّبان �إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب  -ر�ضي
اهلل عنه  -وكان يف املجل�س ,وهما يقودان رجلاً من البادية ,ف�أوقفوه
�أمامه قال عمر :ما هذا؟ قالوا :يا �أمري امل�ؤمنني ،هذا قتل �أبانا .قال:
�أقتلت �أباهم؟ قال :نعم قتلته .قال :كيف قتلتَه؟ قال :دخل بجمله يف
�أر�ضي فزجرته ،فلم ينزجر ،ف�أر�سلت عليهحج ًرا ،وقع على ر�أ�سه فمات.
قال عمر :الق�صا�ص,قال الرجل :يا �أمري امل�ؤمنني� ,أ�س�ألك بالذي قامت
به ال�سماوات والأر�ض �أن ترتكني ليلة ،لأذهب �إىل زوجتي و�أطفايل يف
البادية ،ف�أخربهم ب�أنك �سوف تقتلني ،ثم �أعود �إليك ،واهلل لي�س لهم
عائل �إال اهلل ثم �أنا .قال عمر :من يكفلك �أن تذهب �إىل البادية ،ثم
تعود �إ َّ
يل؟ف�سكت النا�س جمي ًعا ،ون ّك�س عمر ر�أ�سه ،والتفت �إىل ال�شابني:
�أتعفوان عنه؟قاال :ال ،من قتل �أبانا ال بد �أن ُيقتل يا �أمري امل�ؤمنني.قال
عمر :من يكفل هذا �أيها النا�س؟فقام �أبو ذر الغفاري ب�شيبته ,وزهده،
و�صدقه .وقال:يا �أمري امل�ؤمنني� ،أنا �أكفله.قال عمر :هو َقتَل ،قال  :ولو
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كان قاتلاً .قال� :أتعرفه؟قال :ما �أعرفه ،قال :كيف تكفله؟قال :ر�أيت
فيه ِ�سمات امل�ؤمنني ،فعلمت �أنه ال يكذب ،و�سي�أتي �إن �شاءاهلل،قال عمر
 :يا �أبا ذ ّر� ،أتظن �أنه لو ت�أخر بعد ثالث �أين تاركك؟قال :اهلل امل�ستعان
ليالُ ،يهيئ فيها
يا �أمري امل�ؤمنني ,فذهب الرجل ،و�أعطاه عمر ثالث ٍ
نف�سه ،و ُيودع �أطفاله و�أهله ،وينظر يف �أمرهم بعده ،ثم ي�أتي ليقت�ص
عدا،
ليال مل ين�س عمر املوعدَ ،ي ُع ّد الأي��ام ً
منه لأنه قتل ,وبعد ثالث ٍ
ويف الع�صرنادى يف املدينة :ال�صالة جامعة ،فجاء ال�شابان ،واجتمع
النا�س ،و�أتى �أبو ذر وجل�س �أمام عمر ،قال عمر� :أين الرجل؟ قال :ما
�أدري يا �أمري امل�ؤمنني .وتل َّفت �أبو ذر �إىل ال�شم�س ،وك�أنها متر �سريعة
على غري عادتها ،و�سكتال�صحابة واجمني ،عليهم من الت�أثر ماال يعلمه
�إال اهلل . وقبل الغروب بلحظات ،و�إذا بالرجل ي�أتي ،فكبرّ عمر ،وكبرّ
امل�سلمونمعه .فقال عمر� :أيها الرجل �أما �إنك لو بقيت يف باديتك ،ما
علي
�شعرنا بك ,وما عرفنا مكانك!! قال :يا �أمري امل�ؤمنني ،واهلل ما َّ
علي من الذي يعلم ال�س َّر و�أخفى ,ها �أنا يا �أمري امل�ؤمنني،
منك ,ولكن َّ
وجئت لأُقتل,
تركت �أطفايل كفرا خ الطري ,ال ماء ,وال �شجر يف الباديةُ ،
وخ�شيت �أن يقال :لقد ذهب الوفاء بالعهد من النا�س .ف�س�أل عمر بن
اخلطاب �أبا ذر :ملاذا �ضمنته؟ فقال �أبو ذر :خ�شيت �أن يقال :لقد ذهب
اخلري من النا�س .فوقف عمر وقال لل�شابني :ماذا تريان؟ قاال وهما
يبكيان :عفونا عنه يا �أمري امل�ؤمنني ل�صدقه ,وقالوا :نخ�شى �أن يقال:
لقد ذهب العفو من النا�س .قال عمر :اهلل �أك�بر ،ودموعه ت�سيل على
حليته» .الدرجة :مل جندها يف كتب الآثار .
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• حديث�« :أربعة ال �أمان لهم :الدهر ولو �صفا ,واملر�أة ولو طالت
ع�شرتها ,واملال ولو كرث ,وال�سلطان ولو قرب» .الدرجة :لي�س له �أ�صل.
• حديث« :عن جابر بن عبد اهلل الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنه
 ق��ال :كنت مع موالنا �أم�ير امل�ؤمنني -ر�ضي اهلل عنه -ف��ر�أى رجلاًقائ ًما ي�صلي فقال له :يا هذا �أتعرف ت�أويل ال�صالة؟ فقال :يا موالي
حممدا بالنبوة,
وهل لل�صالة ت�أويل غري العبادة؟ فقال� :أي والذي بعث
ً
وما بعث اهلل نبيه ب�أمر من الأمور �إال وله ت�شابه ,وت�أويل ,وتنزيل ,وكل
ذلك يدل على التعبد فقال له :علمني ما هو يا موالي؟ فقال -ر�ضي اهلل
عنه :-ت�أويل تكبريتك الأوىل �إىل �إحرامك� :أن تخطر يف نف�سك �إذا قلت:
اهلل �أكرب من �أن يو�صف بقيام �أو قعود ,ويف الثانية� :أن يو�صف بحركة �أو
جمود ,ويف الثالثة� :أن يو�صف بج�سم� ,أو ي�شبه ب�شبه� ,أو يقا�س بقيا�س,
وتخطر يف الرابعة� :أن حتله الإعرا�ض� ,أو ت�ؤمله الأمرا�ض ,وتخطر يف
اخلام�سة� :أن يو�صف بجوهر �أو بعر�ض� ,أو يحل �شي ًئا� ,أو يحل فيه �شيء,
وتخطر يف ال�ساد�سة� :أن يجوز عليه ما يجوز على املحدثني من الزوال
واالنتقال ،والتغري من حال �إىل ح��ال .وتخطر يف ال�سابعة� :أن حتله
احلوا�س اخلم�س ,ثم ت�أويل مد عنقك يف الركوع :تخطر يف نف�سك �آمنت
بك ولو �ضربت عنقي ,ثم ت�أويل رفع ر�أ�سك من الركوع �إذا قلت� :سمع اهلل
ملن حمده ,احلمد هلل رب العاملني ت�أويله :الذي �أخرجني من العدم �إىل
الوجود .وت�أويل ال�سجدة الأوىل� :أن تخطر يف نف�سك و�أنت �ساجد :منها
خلقتني .ورفع ر�أ�سك ت�أويله :ومنها �أخرجتني ,وال�سجدة الثانية :وفيها
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تعيدين ،ورفع ر�أ�سك تخطر بقلبك :ومنها تخرجني تارة �أخرى ,وت�أويل
قعودك على جانبك الأي�سر ورفع رجلك اليمنى وطرحك على الي�سرى:
تخطر بقلبك :اللهم �إين �أقمت احلق ,و�أمت الباطل ,وت�أويل ت�شهدك:
جتديد الإميان ,ومعاودة الإ�سالم ،والإقرار بالبعث بعد املوت ,وت�أويل
قراءة التحيات متجيد الرب �سبحانه ،وتعظيمه عما قال الظاملون ,ونعته
امللحدون ,وت�أويل قولك :ال�سالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته :ترحم عن
اهلل �سبحانه فمعناها :هذه �أمان لكم من عذاب يوم القيامة .ثم قال
�أمري امل�ؤمنني -ر�ضي اهلل عنه :-من مل يعلم ت�أويل �صالته هكذا فهي
خداج� ،أي ناق�صة» .الدرجة :باطل ال �أ�صل له ،وموجود يف كتب ال�شيعة
الراف�ضة.
• حديث« :يذكر �أن �صحاب ًيا ا�سمه عبد اهلل بن مغفل  -ر�ضي
اهلل عنه  -كان �إذا جل�س عند ر�سول اهلل ﷺ ظهر على وجهه حزن
وك�آبة عظيمني ,ف�س�أله النبي ﷺ عن �سبب حزنه ذلك الذي ال ينقطع
�أب� ً�دا ,فقال :كنت يف اجلاهلية ,وخرجت من عند زوجتي وهي حامل،
�سفر طويل مل � ُأع ْد �إال بعد �سنوات ،وجئت و�إذا بها قد �أجنبت
وذهبت يف ٍ
يل طفلة تلعب بني ال�صبيان ك�أجمل ما يكون الأطفال ,قال :ف�أخذتها
وقلت لأمها :زينيها ,زينيها ,وهي تعلم �أين �س�أئدها و�أقتلها ,فقامت
الهم ما بها ,زينتها وهي تقول لأبيها :يا رجل ال
�أمها تزينها وبها من ِّ
ت�ضيع الأمانة ,يا رجل ال ت�ضيع الأمانة ,قال :ثم �أخذتها ك�أجمل ما يكون
الأطفال براءة وجمالاً ,فخرجت بها �إىل �شعب من ال�شعاب ,قال :وبقيت
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يف ذلك ال�شعب �أبحث عن بئر �أعرفها هناك ,وكانت عميقة ولي�س بها
قطرة ماء .قال :فوقفت على تلك البئر �أنظر �إىل تلك ال�صغرية فريق
قلبي ملا بها من براءة ,لي�س لها �أي ذنب ,ثم �أتذكر نكاحها و�سفاحها؛
فيق�سو قلبي عليها ،بني هاتني العاطفتني �أعي�ش ,قال :ثم ا�ستجمعت
قواي ,ف�أخذتها و�ألقيت بها يف تلك البئر ,وبقيت �أنتظرها هل ماتت؟
و�إذا بها تقول :يا �أبتاه� ,ضيعت الأمانة ,يا �أبتاه� ,ضيعت الأمانة .ترددها
وت��ردده��ا حتى انقطع �صوتها ,فو اهلل يا ر�سول اهلل :ما ذك��رت تلك
احلادثة �إال وعالين الهم واحلزن ,ومتنيت لو كنت ن�س ًيا من�س ًيا لو كان
ذلك يف الإ�سالم ,ثم نظر �إىل النبي اهلل ﷺ ف�إذا دموعه قد بللت حليته,
و�إذا به يقول :يا عبد اهلل ,واهلل لو كنت مقي ًما احلد على رجل فعل فعلاً
يف اجلاهلية لأقمته عليك لكن الإ�سالم يجب ما قبله» .الدرجة :لي�س له
�سند.
• ح��دي��ث« :عليكم بالربدقو�ش �أو باملرزجنو�ش ,ف� إ�ن��ه جيد
للخ�شام» .الدرجة :ال ي�صح.
• حديث« :من �ضم يتي ًما فكان يف نفقته ،وكفاه م�ؤونته،كان
له حجا ًبا من النار يوم القيامة ،ومن م�سح بر�أ�س يتيم كان له بكل
�شعرة ح�سنة» الدرجة :مو�ضوع بهذا ال�سياق.
• حديث�« :س�ألت ذات يوم ر�سول اهلل ﷺ عن �آيات املحبة يف
القر�آن ،ف�أجابها الر�سول الأكرم ب�أن ثمة ع�شر �آيات قر�آنية نزلت من
الرب اجلليل يف ذلك ،و�أن كل من قر�أها �أو حملها كان معز ًزا مك ّر ًما يف
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�أعني اخللق ,و�إذا قر�أها الإن�سان على ماء املطر ثم غ�سل به كان حمبو ًبا
عند ك ّل من ر�آه ,و�إذا قر�أها على تفاحة �أو �أي طعام كان و�أعطاها ملن
يطلب حم ّبته كان له ما يريد ,و�إذا قر�أها ( )41مرة على ملح ثم نرثه
يف ماء جار وعقد القراءة على من يريد التزوج منها �أو على من تريد
التزوج منه �سهل �أمر الزواج ب�إذن اهلل تعاىل احلق ,و�أ�صبح من كتبها
وحملها عزيزً ا لدى النا�س ,عذب الكالم ,ط ّيب املع�شر ,وقد روي �أن
ر�سول اهلل ﷺ قد قر�أ هذه الآيات الع�شر على تفاحة و�أطعمها ح�صا ًنا
كان �إىل جانبه ،فلم ي�سع احل�صان �إال التودد والتح ّبب �إىل النبي الأكرم
ﷺ ،حتى ا�شتهر خربه يف اجلزيرة العربية �آن��ذاك ،والآي��ات القر�آنية
هي :ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﱪ (طه )٤٠ – ٣٩ :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﱪ (�آل عمران )١٤ :ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ (�آل عمران )٣١ :ﱫ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱪ (البقرة )١٦٥ :ﱫ ﰅ ﰆ ﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﱪ (يو�سف )٣٠ :ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
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ﭹ ﭺ ﱪ (�آل عمران )١٥٩ :ﱫ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﱪ (امل��ائ��دة)٥٤ :

ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﱪ

(�آل ع �م��ران)١٨٨ :

ﱫ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ
(�ص )٣٣ – ٣٢ :ﱫ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ ﱪ

(ال�صف .»)١٣ :الدرجة :كذب�( .أي :حديث مكذوب).
• حديث« :ال ي�أتي على امل ّيت �ساع ٌة �أ�ش ّد من �أ ّول ليلة ،فارحموا
موتاكم بال�صدقة ،ف ��إن مل جت��دوا فلي�ص ّل �أحدكم ركعتني :يقر أ� يف
الأوىل بفاحتة الكتاب م � ّرة ,و قل هو اهلل أ�ح��د مرتني ,ويف الثانية
بفاحتة الكتاب مرة ,و �ألهكم التكاثر ع�شر مرات ،وي�س ّلم ويقول :اللهم
�ص ّل على حممد و�آل حممد ,وابعث ثوابهما �إىل قرب ذلك امليت فالن بن
فالن ,فيبعث اهلل من �ساعته �ألف ملك �إىل قربه ,مع ك ّل ملك ثوب وح ّلة،
ويو�سع يف قربه من ال�ضيق �إىل يوم ينفخ يف ال�صور ،و ُيعطى امل�ص ّلي بعدد
ّ
ما طلعت عليه ال�شم�س ح�سنات ،وترفع له �أربعون درجة» الدرجة :كذب
(�أي :حديث مكذوب).
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متعة احلديث

يكرث الكالم ،وتتعدد الألفاظ؛ لكن يظل خري الكالم ما قل ودل.
لذا ..كان هناك العديد من الكلمات التي ا�ستطاعت ربط نف�سها بجملة،
ووزن نف�سها ب�سطر ،فلمعت كالنجمة يف ال�سماء ،الكل يراها ،وي�شاهدها،
لكنهم � ً
أي�ضا ال ي�ستطيعون الو�صول �إليها.
وهذا ما نق�صد به نخبة الأقوال والأفكار؛ �إذ �إن الكثري منا قد ي�ستطيع
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�أن يتكلم ،ويكتب ،ويفكر ،لكن قد ال ي�صل �إىل مرحلة الإبداع يف �إخراج كلمة
ت�ستحق �أن تبقى جليل �آخر فيحفظها ويعمل بها.
وقد يلعب احلظ �أحيا ًنا وال�شهرة كذلك يف االهتمام بهذه املقولة دون
تلك؛ لكن يظل الأمر هو توفيق من رب العاملني.
فمن ُذكِرت له مقولة ح�سنة فليحمد اهلل ،ومن ُذكِرت عنه مقولة �سيئة
فال يلومن �إال نف�سه.
وهنا ..علينا جمي ًعا �أن ال ُنخ ِر َج من �أل�سنتنا �إال ما ي�سرنا �أن ن�سمعه ولو
بعد حني ،وال نخرج ما ي�سو�ؤنا ذِكره �أو تذكره ولو بعد حني؛ فرب كلمة تقول
ل�صاحبها دعني.
وعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -عن النبي ﷺ قال�« :إن العبد ليتكلم
بالكلمة من ر�ضوان اهلل ال يلقي لها ب� اً�ال يرفعه اهلل بها درج��ات ،و�إن العبد
ليتكلم بالكلمة من �سخط اهلل ال يلقي لها ب� اً�ال يهوي بها يف جهنم» .رواه
البخاري.
وه��ا نحن يف ه��ذه الفقرة ال�شهية ،جمعنا لكن م��ن ب�ساتني الأق��وال
زه��و ًرا متفتحة ،وثما ًرا نا�ضجة ،ويراعني خم�ضرة؛ فال تبخلن يف قراءتها
واال�ستفادة منها ،ثم تنقلنها عرب �صدى الإذاعة املدر�سية �إىل �آذان الطالبات؛
فهن �أمانة وم�سئولية نتحمل نحن جز ًءا منها.
كما �أود �أن �أو��ض��ح �أن ه��ذه الفقرة مق�سمة على مو�ضوعات ،ونقاط
ت�ستطيع امل�شرفة على الإذاع��ة املدر�سية �أن تقتطف منها ما ت�شاء ،وتدع ما
ت�شاء مبا يتنا�سب مع الوقت واملقام.
كما �أ�ضيف �أن هذه الأقوال املذكورة يف هذه الفقرة تظل هي �أقوال ب�شر
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قد ي�صيبون ،وقد يخطئون؛ لكن يظل للمجتهد ن�صيب ،وللمق�صر عذر على
الزلل ،واهلل �أعلم بالنيات ،و�أعرف بخفايا الأعمال.
كما �أخ�ت��م ب��الإ��ش��ارة وك��ال�ع��ادة �إىل �أن ه��ذه ال�ف�ق��رة م��ا ه��ي �إال نقطة
ت�ستطيع �أي طالبة �أو معلمة الإ�ضافة �إليها ،وذكر �شيء �آخر غري ما ذكر هنا؛
فنحن جمي ًعا يف ميدان وكما يقال( :امليدان يا حميدان).
ون�س�أل اهلل الإخال�ص يف القول والعمل.
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من �أروع ما قيل
 �إن يف �أذك�ي��اء املجرمني من لو رب��ي وعلم لكان من عباقرةالدهر( .علي الطنطاوي).
 الآمال العظيمة ت�صنع الأ�شخا�ص العظماء( .توما�س �أدي�سون). �إذا ا�ستطعت �أن حتلم ب�شيء ما؛ ف�إنك ت�ستطيع حتقيقه( .والتديزين).
 �إن �سر النجاح هو �أن تتعلم كيف ت�ستخدم الأمل واملتعة بد ّال منال�سماح للأمل واملتعة با�ستخدامك ,ف�إن فعلت �ستتحكم يف حياتك ,و�إال
ف�إن احلياة هي التي �ستتحكم فيك�( .أنتوين روبننيز).
 اجتماع الإعداد والفر�صة يولدان ما ن�سميه باحلظ�( .أنتوينروننيز).
 ابذل دائ ًما ق�صارى جهدك ..ما تزرعه الآن �ستح�صده فيمابعد�( .أوج ماندينو).
 ف ّكر يف التميز يف كل فكرة وحركة( .بريد باجيب). �إن �أف�ضل جندي هو الذي ال يقاتل ،واملقاتل املتمكن هو الذيينجح بال عنف ,و�أعظم فاحت يك�سب دون حرب ,و�أجنح مدير يقود دون
�إ�صدار الأوامر ،و�إن هذا ما ي�سمى ذكاء عدم الهجوم ,وما يطلق عليه
�سيادة الرجال( .الوت�سور تاوتيه كينج).
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 ميكنك ر�ؤي��ة النجوم عندما يكون الظالم حال ًكا( .ت�شارلز�أ.بريد).
 من يع�ش يف خوف ,فلن يكون ح ًرا � ًأبدا( .هوار�س). �أفعل ال�شيء ال�صحيح ,ف�إن ذلك �سوف يجعل البع�ض ممت ًنا,بينما ينده�ش الباقون( .مارك توين).
 �إذا مل تطرق الفر�صة بابك ,فعليك �أن جتد لها با ًبا �آخر.علي ,فيمكنني �إخ�ضاع �أي عائق
 ال ميكن للعوائق �أن تتغلب َّلعزميتي القوية( .ليوناردو دافن�شي).
 ال�شخ�ص املتفوق �شخ�ص متوا�ضع يف حديثه ،لكنه تفوق يف�أفعاله( .كونفي�شو).
 دعني �أفز ,ولكن �إذا مل �أ�ستطع الفوز ,فتكفيني �شجاعة املحاولة.(�شعار خا�ص بالأوملبيات).
 الكثري من النا�س يتلقون الن�صائح ،لكن احلكماء فقط همالذين ي�ستفيدون منها( .ايرو�س).
�شخ�صا
�شخ�صا يتمتع بالإميان ,له قوة تعادل ت�سعة وت�سعني
 �إنً
ً
ال ي�ؤمنون( .جون �سيتورات).
 الإن�سان العظيم هو الذي يق�ضي وقته يف احلياة يعمل �شيئ ّا ماليبقى �إىل ما بعد احلياة.
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 يلوم النا�س ظروفهم على ما هم فيه من حال ..لكني ال �أ�ؤمنبالظروف ,فالناجحون يف هذه الدنيا �أنا�س بحثوا عن الظروف التي
يريدونها ,ف�إذا مل يجدوها �صنعوها ب�أنف�سهم( .برنارد �شو).
 ال تكن �أ�سهل ما يف احلياة ,وال �أ�صعب ما فيها ,ولكن كن �أنتاحلياة يف �أ�سمى معانيها( .علي �شراب).
 �إن الأ�شياء ال تتغري ,لكن ما يتغري هو طريقة نظرك �إليها.(كارلو�س كا�ستانيدا).
 العقبات هي تلك الأ�شياء املرعبة التي نراها عندما تبعدناظريك عن هدفك( .هرني فورد).

قالوا يف االبت�سامة
 �إذا ابت�سمت �أت��اك الأ�صدقاء ،و�إذا عب�ست �أتتك التجاعيد.(جورج �إليوت).
 رجل ال ي�ستخدم ابت�سامة كرجل ميتلك مليون دوالر يف البنكمن دون �شيكات( .لي�س جيبلن).
 االبت�سامة هي انحناء يجعل كل �شيء م�ستقي ًما( .فيلي�س ديلر).عبو�سا يف البيت( .لورد
 االبت�سامة يف اخل��ارج عادة ما تكون ًالفرد تين�سون).
 التجاعيد يجب �أال ت�شري �إال �إىل �أماكن االبت�سامات ال�سابقة.464
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 االبت�سامة عنوان ال�شعور ،وال�شعور عنوان الإن�سانية( .جورجبرنارد �شو).
 �إذا ابت�سم املهزوم فقد املنت�صر لذة الن�صر( .وليم �شك�سبري). �إذا ابت�سمت وال �أح��د يف اجل��وار ،فقد ابت�سمت ح ًقا�( .آن��ديروين).
 من امل�ستحيل �أن تقنع رج�ًل اً �أن يبت�سم ب�دلاً من �أن يخالفكالر�أي( .مرييل �سبارك).
 االبت�سامة هي �ضوء يظهر من النافذة لي�شري للآخرين �إىل �أنالقلب موجود يف املنزل.
 حتتاج لـ�ست وع�شرين ع�ضلة لتبت�سم ،واثنتني و�ستني ع�ضلةلتعب�س.
 ابت�سامتك لقبيح �أدل على م��روءت��ك م��ن �إعجابك بجميل.(الزخم�شري).
 قبل �أن تعب�س ت�أكد من عدم وجود �أية ابت�سامات متاحة( .جيمبيجز).
 االبت�سام هو ثاين �أف�ضل �شيء تفعله ب�شفتيك. �أف�ضل بكثري �أن تن�سى وتبت�سم من �أن تتذكر وحتزن( .كري�ستيناروزيتي).
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 ن ��اد ًرا م��ا يالحظ النا�س مالب�سك القدمية ل��و كنت ترتديابت�سامة( .يل ميلدون).
 -االبت�سامة �أرخ�ص الطرق لتغري بها مظهرك�( .شارلز جودي).

قالوا يف الإبداع
 الإب��داع ي�أتي من الثقة ....ثق يف غرائزك وال ت�أمل �أكرث مماتعمل( .ريتا بروان).
 املبدع هو رجل �أكرث بدائية� ،أكرث حت�ض ًرا� ،أكرث تدم ًريا� ،أكرثجنو ًنا �أكرث عقالنية من �أي رجل عادي( .فرانك بروان).
 املبدع كبري بنقاط �ضعفه ،كما �أن الأملا�سة جميلة ب�شرخ �صغريفيها �أو �ضمور يف �ضوئها ،ويف ذلك ما مييزها عن املا�س ال�صناعي.
(غادة ال�سمان).
 الإب ��داع ال ب��د ل��ه م��ن إ�ع ��داد جيد ،وم��ران م�ستمر وجهدعنيف يف التدريب واكت�ساب املهارات الالزمة كي ي�صري املرء قاد ًرا
على بلورة �أفكاره وت�شكيلها وحتقيقها يف جمال معني( .د� .شاكر
عبداحلميد).
ال �شيء ميكن �إبداعه من ال �شيء( .لوكريتيو�س).
رجل واحد معه �إميان ي�ساوي قوة ت�سعة وت�سعني معهم اهتمام.
(جون �ستيوارت ميل).
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�إن �سعادتي يف �إمياين و�إمياين يف قلبي وقلبي ال �سلطان عليه �إال
اهلل�( .أ�سماء بنت �أبي بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل عنهما.)-
ما نقوله �شيء وما ن�ؤمن به �شيء �آخر ..لذلك فنحن ال ن�ؤمن ب�أي
�شيء ,ال مي�س الإميان قلب �شخ�ص �إال �إذا كان �أول �أعماله تقدمي ماله
وروحه يف �سبيل الإميان( .حممد عبده).
بينما يجعل احلب كل �شيءٍ �سهلاً  ،يجعل الإميان كل �شيء ممك ًنا.
(هوبكتري).
الإميان معرفة بالقلب وقرار بالل�سان وعمل بالأركان( .الإمام
علي بن �أبي طالب).
امل�ؤمن �إذا جاع �صرب و�إذا �شبع �شكر( .وا�صل بن عطاء).
�أحيا ًنا يجب �أن ن�ؤمن بال�شيء حتى نراه( .رالف هود�سون).
املنطق هو يد الروح الي�سرى� ،أما الإميان فيدها اليمنى( .جون
دون).
قد ندرك كل ما لي�س يف اهلل ،ولكن ال ن�ستطيع �أن ندرك ما هو يف
اهلل (لي�س كمثله �شيء)�( .سان �أوج�ستني).
�أنت ل�ست يف حاجة �إىل �أن تنظر يف ال�سماء لتقول �آمنت باهلل
ولكن يكفي ما تراه حتت قدميك� ..أ ّية ورقة �شجر� ،أ ّية زهرة� ،أ ّية ح�شرة
خذها وتف َّرج على الإعجاز�( .أني�س من�صور).
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قالوا يف العلم واجلهل
ميتلك املعلم �أعظم مهن ٍة؛ �إذ تتخ ِّرج على يديه جميع املهن الأخرى.
يقول ربيعة :العلم و�سيلة �إىل ِّكل ف�ضيل ٍة.
يقول هرمز :اجلهل واحلمق للنف�س مبنزلة اجلوع والعط�ش للبدن؛
لأنَّ هذين خالء للنف�س ،وهذان خال ٌء للبدن.
التباهي بالعلم كاجلهل به.
يقول بع�ض البلغاء :من ف�ضل علمك ا�ستقاللك لعملك.
ُ
أمي حما ٌر مت َّوج ٌ.
امللك ال ُّ
الكتابة ف�ضيلة قد ال ي�ستطيعها كل �أحد؛ لكن القراءة حق ي�ستطيعها
كل متعلم�( .أبو عبد اهلل).
يقول �أدي�سون :املطالعة بالن�سبة للعقل مثل الريا�ضة بالن�سبة
للج�سم فكما ُتن�شط الريا�ضة وحتفظ كذلك املطالعة تبقى حياة الف�ضيلة
التي هي �صحة العقل.
يقول بزرجمهر :من العلم �أال حتقر �شي ًئا من العلم ،ومن العلم �أن
ِّ
تف�ضل جمع العلم.
واحدا.
وقانا اهلل �ش َّر من مل يقر�أ �إ َّال كتا ًبا ً
يقول ترلوب :عادة املطالعة هي املتعة الوحيدة التي ال زيف فيها،
�إ َّنها تدوم عندما تتال�شى كل املتع الأخرى.
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قال �أحد ال�شعراء:
ك��ت��اب��ي ال ي �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ُع وال ُي �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ُر
لأنَّ �إع� � ��ارة امل�ح�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وب ع� ��ا ُر.
يقول هوملز :العلم لي�س عد ًوا للدين و�إ َّال لكان معنى الدين جهلاً .
القراءة ات�صال ،و�سفر ،ونزهة؛ ولكن من دون جوال ،وال تذكرة،
وال نفقة؛ لأن القارئ يت�صل مع عقلية امل�ؤلف ،ويتنزه يف حقل ينابيع
الزهور ،امل�سمى مبرج الزهور عند احلكمة التي تلمع ،واملعلومة التي
تطرب ،وي�سافر �إىل بلد امل�ؤلف يقيم فيها �إىل حني الرحيل عنها دون
�إيجار وال ا�ستئذان�( .أبو عبد اهلل).
يقول ديقريطي�س :ينبغي �أن ت�أخذ يف كل العلوم بعد �أن تنفي عن
نف�سك العيوب ،وتع ِّودها الف�ضائل ،ف�إ َّنك �إن مل تفعل هذا مل تنتفع ب�شيء
من علمك.
وعقلي،
ح�سي
ِّ
يقول ابن اجلوزي  -رحمه اهلل  :-اللذات كل ُها بني ِّ
فنهاية الذات احل�س َّية و�أعالها النكاح وغاية اللذات العقلية العلم ،فمن
ح�صلت له الغايتان ،فقد نال النهاية.
يقول مرفق الدين البغدادي� :أو�صيك �أ َّال ت�أخذ العلوم من الكتب
وحدها ،و�إن وثقت بنف�سك من ق��وة الفهم وينبغي �أن تكرث اتهامك
لنف�سك وال حت�سن الظن بها ،و�أن تعر�ض خواطرك على العلماء ،و�أن
تطلع على ت�صانيفهم وتتثبت وال تتعجل.
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يقول اجلاحظ:
�إن مل ت � �ك� ��ن ح � ��اف � � ً�ظ � ��ا واع� � � ًي � ��ا
ف� �ج� �م� �ع���ك ل� �ل� �ك� �ت���ب ال ي � �ن � �ف � � ُع.
العلم الذي ال يعرب معك الوادي ،ال ُيعمر بك يف النادي.
يقول مارك توين :قليلون من ي�ستطيعون حت ُّمل �إقبال الدنيا ،على
�سواهم.
يوم من دون ق��راءة ال ذك��رى له ،و�سفرة من دون كتاب ال متعة
فيها ،و�أخ غري الكتاب قد يمُ ل ،ودرهم يف كتاب ال خ�سارة فيه�( .أبو عبد
اهلل).

قالوا يف التطور والتقدم
كل تطوير يف احل�ضارة يكون مهت ًما وهو ال يزال حدي ًثا(.براتند
را�سل).
بتح ٍد للمفاهيم ال�سائدة ،وينتهي با�ست�صال
ك��ل تطور ي�ب��د�أ ّ
للم�ؤ�س�سات القائمة( .جورج برناند �شو).
�إذا كانت احلاجة �أم االخرتاع ،ف�إن عدم الر�ضا هو �أبو التقدم.
(ديفيد روكفلر).
التقدم يف العمر �إلزامي� ،أما التقدم يف امل�ستوى فهو اختياري.
(�شلز دافيز).
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الطريق �إىل التقدم لي�س �سري ًعا ولي�س �سهلاً ( .ماري كوري).
�إذا مل ت�ستطع اخ�تراع ما لي�س لديك فعليك بتطوير ما لديك.
(�شارلز كالب كولتون).

قالوا يف التاريخ
�أي رجل ي�ستطيع �أن ي�صنع التاريخ ،فقط عظيم ي�ستطيع كتابته.
الأمة التي حتفظ تاريخها حتفظ ذاتها( .را�شد ر�ستم).
التاريخ ذكريات حمفوظة والعمر ذكريات مطوية ،ومن يلتم�س
اخللود يجده يف التاريخ وال يجده يف العمر؛ لأنه مي�ضي وال يعود( .حممد
زكي عبدالقادر).
�أه��م �شيء يف درو���س التاريخ والتي ال تعريها ع��ادة الكثري من
االهتمام هي درو�س التاريخ�( .ألدو�س هك�سلي).
التاريخ قد ال يعيد نف�سه ،ولكنه يت�شابه كث ًريا( .مارك توين).
ه�ؤالء الذين ال يتذكرون املا�ضي حمكوم عليهم ب�إعادته( .جورج
�سانتيانا).
قلب �صفحات الكتاب ،و�أمعن يف ال�سطور ،وقل� :أين كان هذا الفتى
يعي�ش؟،و�أين ولد؟ و�أين مات؟ ..يا ترى هل خلد ذكره غري هذه الكتب!!
(�أبو عبد اهلل).
تاريخ العامل ميكن تلخي�صه يف حقيقة واحدة وهي :عندما تكون
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الأمم قوية ال تكون عادلة ،وعندما ترغب يف �أن تكون عادلة تفقد قوتها.
(�سري وين�ستون �شر�شل).
التاريخ �شيء مل يحدث ،وامل�ؤرخ رجل مل يكن هناك.
الدماء وحدها هي التي حترك عجالت التاريخ( .بنيتو مو�سليني).
هيجل كان حم ًقا عندما قال� :إننا نتعلم من التاريخ �أن املرء ال
ي�ستطيع �أن يتعلم �أي �شيء من التاريخ( .جورج برناند �شو).
�أ�سعد �أيام الب�شر هي تلك ال�صفحات البي�ضاء يف كتب التاريخ.
(ليوبولد فون رانك).
من يتحكم يف املا�ضي يتحكم يف احلا�ضر ،ومن يتحكم يف احلا�ضر
يتحكم يف امل�ستقبل( .جورج �أورويل).
احلرب مو�ضوع مهم للم�ؤرخني ،وال�سالم تبعث روايته على امللل.
(هاردي).
ال يبدو التاريخ كتاريخ عندما تعي�ش فيه( .جون جاردنز).
التاريخ يعلم الإن�سان الدرو�س ويجعله �أكرث وع ًيا ،و�أقدر على اتخاذ
اخلطوات املنا�سبة( .عبدالرحمن منيف).
�إن التاريخ يعيد نف�سه ،وم��ع ه��ذا ف ��إن من غري املتوقع ودائ��م
احلدوث :ما مدى قدرة الإن�سان على التعلم من التجربة؟ (جورج بارد
�شو).
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التاريخ ه��و جمموعة م��ن الأك��اذي��ب لأح ��داث مل حت��دث رواه��ا
�أ�شخا�ص مل يعا�صروها( .جورج �سانتيانا).
التاريخ هو احل�صيلة الإجمالية لأ�شياء كان من املمكن تفاديها.
(كونراد �أديناور).

قالوا يف الثقافة
الثقافة ال ميكنها �أن تعي�ش �إذا ما حاولت �أن تكون ا�ستثنائية.
(مهامتا غاندي).
علينا بت�شجيع البكرتيا ،فهي الثقافة الوحيدة لبع�ض النا�س.
الكتابة الأدبية ناجمة عن �شعور داخلي ،لكننا ال ن�ستطيع �أن نن�سى
الطالء اخلارجي املتمثل يف االطالع والثقافة( .يحيى حقي).
الثقافة هي �صرخة الإن�سان يف وجه القدر�( .ألبري كامي).
الدول بعدد قرائها ،ولي�ست بعدد �سكانها�( .أبو عبد اهلل).
الثقافة عبارة عن جمموعة من الفنون ترتفع ملرتبة العقائد.
(توما�س وولف).
الثقافة هي احتاد العقل مع الروح( .جواهر الل جورينج).
الثقافة �شيء والورني�ش �شيء �آخر( .رالف والد �إمير�سون).
على املرء �أن يكون مثق ًفا لدرجة جتعله ي�شك يف الثقافة ذاتها.
(�صمويل بتلر).
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

473

تقل البطالة بارتفاع الثقافة ،ويختفي اجلوع باختفاء الأميني.
(�أبو عبد اهلل).

اجلدال
قالوا يف ِ
هناك طريقة واح��دة لت�صبح متحد ًثا ج�ي� ً�دا :تعلم �أن ت�سمع.
(كر�ستوفر موريل).
�إذا �أراد اهلل بقوم �سو ًءا �أعطاهم اجلدل ومنعهم العمل( .الإمام
الأوزاعي).
�إذا بد�أ امل�ستمع يف هز ر�أ�سه موافق ًة من دون �أن يتكلم فاعرف �أن
عليك �أن تتوقف عن الكالم( .هرني ها�سكرت).
حني يرتفع �صوتك يف املناق�شة فيجب �أن تتوقف عن الكالم.
اجلدال من املمكن جتنبه؛ فدائ ًما ما يكون �سوق ًيا وغال ًبا ما يكون
مقن ًعا�( .أو�سكار وايلد).
اجلدال مثل الطرق الفرعية ،ال تعرف � ًأبدا �إىل �أين �ستو�صلك.
ال تتجادل � ًأبدا مع �أحمق؛ فالنا�س قد ال تفرق بينكما.
عندما تتدخل يف نقا�ش فحافظ على �أع�صابك؛ �أما منطقك � -إذا
كان عندك منطق  -ف�سوف يعتني بنف�سه( .جوزيف فاريل).
ال ت�أخذ اجلانب اخلاطئ من النقا�ش؛ لأن خ�صمك اتخذ اجلانب
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ال�صحيح( .بالثازار جرا�سيان).
اجلدال هو �أبعد م�سافة بني وجهتي نظر( .دان بينيت).
لي�س من ال�ضروري �أن تفهم يف ال�شيء كي جتادل فيه( .بيري دو
بو مار�شيه).
وراء كل جدال �إن�سان جاهل( .لوي�س براندي�س).
التهكم وال�سخرية ال يعدان جدالاً ( .روفو�س كوات).
ال تخف ممن يجادل بل ممن يراوغ( .ماري �إبنز �إ�شنباخ).
عندما يخطئ اجلميع ي�صبح اجلميع على حق.
ج ��دال الرج ��ال ال يثب ��ت �شي ًئ ��ا �س ��وى �أمانيه ��م�( .ش ��ارل كالب
كولت ��ون).
�أن جتادل يف �س�ؤال غري مطروح �أف�ضل من �أن ُيطرح ال�س�ؤال وال
جتادل فيه( .جوزيف جوبرت).
�أن نتجادل يف م�س�ألة وال نح�سمها �أف�ضل من �أن نح�سمها وال
نتجادل فيها( .جوزيف جوبرت).
اجل��دال كالأ�سلحة النارية يجب �أن حتتفظ بها يف البيت وال
ت�أخذها معك يف �أي مكان�( .صمويل بتلر).
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�أقوال متنوعة
 يقول نابليون :الرجال كالأرقام ،قيمهم تتوقف عند موا�ضعهم. الدجاجة التي تغني بامل�ساء ال تبي�ض يف ال�صباح. من علت همته طال همه. �إذا مل يكن لديك غري مطرقة ف�سوف تتعامل مع �أي �شيء على�أنه م�سمار.
 بقدر قيمتك يكون النقد املوجه �إليك.زوجا ،ف�إذا جاء
 يقول �شك�سبري :ال تطلب الفتاة من الدنيا �إال ًطلبت منه كل �شيء.
 كل امرئ هو يف بيته �صبي. قال عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -لرجل يريد �أن يط ِّلقامر�أتهِ :مل ُتط ِّلقها؟ فقال :لأين ال �أحبها ،فقال عمر بن اخلطاب – ر�ضي
اهلل عنه – �أَ َو كل البيوت ُبنيت على احلب ؟ ف�أين الرعاية والتذمم؟
 الزوج كامل�ص ِّور يريد من زوجته �أن تبت�سم. يقول املثل ال�صيني� :إذا جنح زواج ابنتك ،فقد ك�سبت اب ًنا ،و�إذاف�شل فقد خ�سرت بنتًا.
 جدع احلالل �أنف الغرية.زوجا ،وال
 يقول برنارند �شو :تقلق املر�أة على امل�ستقبل حتى جتد ًيقلق الرجل على امل�ستقبل �إال بعد �أن يجد زوجته.
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 يقول املتنبي:حا�سدا
و�أظلم خلق اهلل من بات
ً
مل � ��ن ب � � ��ات يف ن� �ع� �م ��ائ ��ه ي� �ت� �ق� � َّل � ُ�ب
دع احل� ��� �س ��ود وم� ��ا ي �ل �ق��اه م���ن ك �م� ٍ�د
ي�ك�ف�ي��ك م �ن��ه ل�ه�ي��ب ال��ن��ار يف ك �ب��د ْه
ِ�إن لمُ � ��ت ذا ح �� �س� ٍ�د ن � َّف �� �س��ت ك��رب�ت��ه
و�إن ��� �س�� �ك� � َّ�ت ع � � َّ�ذب� � �ت � ��ه ب� �ي���ده
 العداء القدمي يتج َّدد �سري ًعا.�ساعات ،من �أن تت�أخر دقيق ًة
 الأف�ضل �أن ت�صل مبك ًرا ثالثٍ
واحد ًة.
 ال تخ�ش �أع �ق��اب الأم� ��ور ف�إِنمَّـــــــا�أواخ � ��ره � ��ا ح �ت � ًم��ا �أوائ � � ��ل غ�ي�ره��ا.
 ع�ل��ى امل ��رء �أن ي�سعى مل��ا ف�ي��ه نفع ُهول �ي ����س ع �ل �ي��ه �أن ي �� �س��اع��ده ال��ده�� ُر
 يقول �سميث :يف احلياة غر�ضان حقيقيان بالعناية� :أن تظفرمبا تبتغي ،و�أن تتمتع به بعد ذلك ،و�أحكم احلكماء يدركون الغر�ض
الثاين وحدهم.
 ال ُيطف�أ احلريق بالريق. كل وا�شرب مع �أقاربك ،لكن ال ت�شتغل معهم.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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�أقوال من ذهب
 من ي�أكل وال يعمل موته خري من حياته ،وعدمه خري من وجوده.(عمر ابن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه .) -
 �أ�صلح نف�سك ي�صلح اهلل لك النا�س�( .أبو بكر ال�صديق  -ر�ضياهلل عنه .)-
 الكالم كالدواء �إن �أقللت منه نفع ،و�إن �أكرثت منه �صدع( .عمروبن العا�ص -ر�ضي اهلل عنه .) -
 �إذا كان ال�شغل جمهدة ف�إن الفراغ مف�سدة( .عمر بن اخلطاب-ر�ضي اهلل عنه.) -
 فقيه واحد �أ�شد على �إبلي�س من �ألف عابد( .عبداهلل بن عبا�س-ر�ضي اهلل عنه .) -
 من مل ينتفع بعينه مل ينتفع ب�أذنه( .ابن القيم اجلوزية). للعبد �سرت بينه وبني اهلل ،و�سرت بينه وبني النا�س؛ فمن هتكال�سرت الذي بينه وبني اهلل هتك اهلل ال�سرت الذي بينه وبني النا�س( .ابن
القيم اجلوزية).
 ما دمت يف �صالة ف�أنت تقرع باب امللك ،ومن يقرع باب امللكيفتح له( .عبداهلل بن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه .) -
 املتقون �سادة ،والفقهاء قادة ،وجمال�ستهم زيادة( .عبداهلل بنم�سعود  -ر�ضي اهلل عنه .) -
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 من علت همته وخ�شعت نف�سه ات�صف بكل خلق جميل( .ابن قيماجلوزية).
 لقد وجدت �أن ن�صيب الإن�سان من ال�سعادة يتوقف يف الغالب�سعيدا�( .إيبك�ش).
على رغبته ال�صادقة يف �أن يكون ً
معوجا للنار لنقوم اعوجاجه ,يع َّر�ضنا
 كما نعر�ض �أحيا ًنا ق�ضي ًبا ًاهلل لنريان احلزن والأ�سى ليق َّوم نفو�سنا ويزيد ا�ستقامتها واعتدالها.
(�أر�ستوفاني�س).
 �سئل الإ�سكندر الأك�ب�ر ع��ن �أع��دائ��ه و�أ��ص��دق��ائ��ه ف�ق��ال :لقدا�ستفدت من �أعدائي �أكرث مما انتفعت ب�أ�صدقائي؛ لأن �أعدائي كانوا
يعريوين ويك�شفون يل عن عيوبي وبذلك �أتنبه �إىل اخلط�أ ف�أ�ستدركه،
�أما �أ�صدقائي ف�إنهم كانوا يزَّينون يل اخلط�أ وي�شجعونني عليه .فاللهم
احفظني من �أ�صدقائي.
 قال �صالون� :أعظم الأ�سباب لدفع �إ�ساءة امل�سيء �أن تن�سى�إ�ساءته �إليك.
غريه!

 �سئل طالي�س :ما هو �أ�سهل �شيء؟ .فقال� :أن ين�صح الإن�سان -قال فايدرو�س :من ي�شته مال غريه يفقد ماله.

 قال فرجيل :ر�أت عيناي كل �أفعال امل�صائب ،ومل يكن دوري فيهاً
ب�سيطا.
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 قال فيلو�سرتاتون :امدح ال�شرير يزدد �سو ًءا. �إن ال�سعادة هي �أن تنجح يف حتويل ليمونتك املرة �إىل �شرابلذيذ .ديل كارجني.
 ا�ضحك ت�ضحك مع الدنيا ،لكن �إذا ارتفع �صوت �شخريك ف�سوفجتد نف�سك تنام وحدك� ( .إيان روبنز).
 �إنني �أف�ضل الأخطاء التي ت�صدر نتيجة للحما�س على ال�شعوربالالمباالة من جانب رجل يت�صف باحلكمة�( .أنا تول فران�س).
 ال�شعور ب��الإذالل� ،شعور غريب ،ففي اللحظة التي تظن �أنكتع َّر�ضت له تكون قد تخل�صت منه( .هال�س).
 قال �سقراط لأحد تالميذه :يجب �أن تتز َّوج يا بني ف�إنك �إن�سعيدا ،و�إن �أخذت زوجة طائ�شة مناكفة
ظفرت بزوجة طيبة �صرت ً
�صرت فيل�سو ًفا.
 يقول اجلاحظ :ل��وال تف�سري العلماء ونقلهم آ�ث��ار الأوائ��ل يفال�صحف ،لبطل �أول العلم ،و�ضاع آ�خ��ره؛ ولذلك قيل :ال يزال النا�س
بخري ،ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر.
 م��ن دن��ت همته ،طغت نف�سه بكل خلق رذي ��ل( .اب��ن القيماجلوزية).
 ال تخ�ش حكم الآخ��ري��ن عليك ،ب��ل اخ����ش حكم �ضمريك.(البرويري).
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 �إذا كنت احلياة فال ت�ضيع الوقت �سدي؛ لأن الوقت هو املادةامل�صنوعة منها احلياة( .فرانكلني).
 احلياة قطار �سريع�( .شوبان). �أ�سا�س الكون الأم��ة ،و�أ�سا�س الأم��ة الأ�سرة و�أ�سا�س الأ�سرةالرجل( .فولتري).
 ب�إمكانك �أن تقاوم غزو جي�ش ،لكن لي�س بالإمكان مقاومة غزوالأفكار( .جوته).
�رم��ا ع��ن ارت �ك��اب ال�شر.
 االم�ت�ن��اع ع��ن عمل اخل�ير ال يقل ج� ً(�أويليو�س).
 �إين لأع�صي اهلل ،ف ��أع��رف ذل��ك يف خلق داب�ت��ي وجاريتي.(الف�ضيل بن عيا�ض  -رحمه اهلل .) -
 من �ضعفت �إرادته غلبته �شهوته( .الإ�سكندر املقدوين). �أكرب القتلة قاتل الأمل( .راجي الراعي). عمل اخلري اختياري ،لكن رده �إلزامي�( .شي�شرون). �إن م�صري كل �أمة يتوقف علي �شبابها( .جوته). الرتدد �أكرب عقبة يف طريق النجاح( .عمر املختار). �صحبة الأخيار تورث اخلري ،و�صحبة الأ�شرار تورث الندامة.(ابن املقفع).
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 الغني يف الغربة وطن ،والفقر يف الوطن غربة( .الإمام علي بن�أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه .) -
 �إذا �أراد اهلل بقوم �سوء �أعطاهم اجلدل ومنعهم العمل( .الإمامالأوزاعي).
 تعلموا املهنة ف�إنه يو�شك �أن يحتاج �أحدكم �إىل مهنته( .عمر بناخلطاب -ر�ضي اهلل عنه .) -
 البطالة �أ�شد فت ًكا من ال�صد�أ( .بنجامني فرانكلني). حمبو النوم وحمبو الأكل عاجزون عن القيام ب�أعمال كبرية.(امللك هرني الرابع).
مهموما( .ق�س بن
 ال ت�شاور م�شغولاً  ،وال جائ ًعا ،وال مذعو ًرا ،والً
�ساعدة).
 النا�س ثالثة :واحد كالهواء ال ي�ستغني عنه ،وثان كالدواء اليحتاج �إليه �إال يف بع�ض الأوق��ات ،وثالث كالداء ال يحتاج �إليه �أب��دا.
(امل�أمون).
 لي�س ثمة �أجمل من القول �صراحة� :أنا علي خط�أ( .كاريل). ال �سعادة �إال يف الأ�سرة( .مدام دي جرياردان). ال يتعلم املرء حتى يت�أمل( .مو�سيه). كالم احلكيم يبدو حماقة يف نظر اجلاهل( .يوريبندي�س).482
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 �إن مل ت�ستطع �أن تكون جنمة يف ال�سماء فكن �شمعة يف البيت.(جورج �ألربت).
 �أدب ال�سائل �أنفع من الو�سائل( .اخلليفة امل�ستظهر). الكتب هي الآثار الأكرث بقا ًء على مر الزمن�( .إمر�سون). �أعطوين ل�سان خطيب واحد وخذوا مني �ألف مقاتل( .الإ�سكندراملقدونى).
 �أف�ضل الأعمال ما �أكرهت عليه نف�سك( .الإم��ام علي بن �أبيطالب  -ر�ضي اهلل عنه .) -
 بيت بال كتب ج�سد بال روح�( .شي�شرون). البخيل يدعي االقت�صاد ،واجلبان يدعي احلذر�( .سريو�س). عندما تتفكك العائلة يخرب البيت�( .ساالزار). وجه �أمي وجه �أمتي( .جربان خليل جربان). جمال بال حياء وردة بال عطر( .بو�شكني). احلكيم لي�س من يقول الأجوبة ال�صحيحة ،بل من يوجد الأ�سئلةال�صحيحة�( .شرتاو�س).
 تربية الأوالد �سهلة لدى الذين ال �أوالد لهم( .دانتون). قال الفيل�سوف رينان :كلما ر�أيت �صفوف امل�سلمني يف ال�صالة�أت�أ�سف �أين ل�ست م�سل ًما.
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 قال حكيم� :أ�ضحكني ثالث و�أبكاين ثالث:�ضحكت من م�ؤمل الدنيا وامل��وت يطلبه ،وغافل ال يغفل عنه،
�سخط ربه �أم ُمر�ضيه.
و�ضاحك ملء فيه ال يدري �أ ُم ِ
و�أبكاين ثالث:
ف��راق الأحبة حممد وحزبه ،وه��ول املطلع عند غمرات امل��وت،
والوقوف بني يدي رب العاملني حتى ال �أدري للنار ان�صرايف �أم �إىل اجلنة.
 قالوا :القناعة دليل الأمانة ،والأمانة دليل ال�شكر ،وال�شكر دليلالزيادة ،والزيادة دليل دوام النعم ،واحلياء دليل اخلري كله.
 عندما �سئل الف�ضيل بن عيا�ض عن التوا�ضع ما هو؟منه.
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�أقوال يف كلمات
 ال تهتم بالغـد ..ف�أنت ال تعرف ماذا �سيقع لك اليوم! تريد �أن تقول احلقيقة للآخرين ..قلها لنف�سك �أولاً ! ما �أق�سانا على �أخطاء غرينا ..و�أر�أفنا ب�أخطائنا! كثريون ي�ؤمنون باحلقيقة ..وقليلون ينطقون بها! �إننا ال ن�صنع املعاناة ..لكن املعاناة ت�صنعنا! لن ت�ستمتع بال�سعادة� ..إال �إذا تقا�سمتها مع الآخرين! �إذا خـدعـك مرة فهو جمرم ..و�إذا خـدعـك مرتني ف�أنت مغفل! �أ�سـعـد القلوب ..التي تنب�ض بحب اهلل ور�سوله ..ثم حب النا�س! ال الفقر وال الغنى ي�ضمنان ال�سعادة! باحلــب ال نعـقـل ..وبالعـقـل ال نحــب! �إذا �أردت معرفة الرجل تعرفه من فعله ال من كالمه ،و�إذا �أردتمعرفة حبه تعرفه من عيونه ال من ل�سانه!
 احلكمة عـ�شـرة �أجزاء ،ت�سعة منها يف ال�صمت ،وواحد يف عـزلةالنا�س!
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�أقوال رائعة
يقول بهاء الدين العاملي يف كتابه "الك�شكول":

هذه كلمات ت�ستحق �أن تكتب بالنور على وجنات احلور:
من �أعز نف�سه �أذل فل�سه..
من �سلك اجلد �أمن العثار..
عبدا للحق فهو حر..
من كان ً
من بذل بع�ض عنايته لك فابذل جميع �شكرك له..
من ت�أنى �أ�صاب ما يتمنى..
ال يقوم عز الغ�ضب بذل االعتذار..
ما �صني العلم مبثل بذله لأهله..
رمبا كانت العطية خطية والعناية جناية..
لوال ال�سيف كرث احليف..
أ�سدا ,ولو �صور الكذب لكان ثعل ًبا..
لو �صور ال�صدق لكان � ً
لو �سكت من ال يعلم �سقط اخلالف..
من قا�س الأمور فهم امل�ستور.
من مل ي�صرب على كلم ٍة �سمع كلمات..
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من بلغ غاية ما يجب فليتوقع غاية ما يكره..
من �شارك ال�سلطان يف عز الدنيا �شاركه يف ذل الآخرة..
الفقر يخر�س الفطن عن حجته..
املر�ض حب�س البدن ,والهم حب�س الروح..
املفروح به هو املحزون عليه..
الدهر �أن�صح امل�ؤدبني..
املنية ت�ضحك من الأمنية..
الهدية ترد بالء الدنيا وال�صدقة ترد بالء الآخرة..
احلر عبد �إذا طمع والعبد حر �إذا قنع..
الفر�صة �سريعة الفوت بطيئة العود..
الأنام فرائ�س الأيام..
اجل ْرم عظيم ا ُ
الل�سان �صغري َ
جل ْرم..
يوم العدل على الظامل �أ�شد من يوم اجلور على املظلوم..
جمال�سة الثقيل حمى الروح..
أ�سد راب�ض..
كلب جوال خري من � ٍ
ابتال�ؤك مبجنون كامل خري لك من ن�صف جمنون..
قد تك�سد اليواقيت يف بع�ض املواقيت..
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اتبع وال تبتدع..
ال ت�شرب ال�سم اتكالاً على ما عندك من الرتياق..
ال تكن ممن يلعن �إبلي�س يف العالنية ويواليه يف ال�سر..
ال جتال�س ب�سفهك العلماء وال بحلمك ال�سفهاء..
ال �سرف يف اخلري كما ال خري يف ال�سرف..

قــالــوا
 -1عليك بال�صدق ..و�إن قتلك( .عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل
عنه )-
علمت �أن الكذب ي�شني �صاحبه( .عمر بن
 -2ما كذبت منذ ُ
عبدالعزيز)
 -3تفكر �ساعة ..خري من قيام ليلة�( .أبو الدرداء  -ر�ضي اهلل
عنه )-
 -4من �أطاع غ�ضبه� ..أ�ضاع �أدبه( .الب�ستي)
 -5لي�س للم�ؤمن راحة دون لقاء اهلل( .عبداهلل بن م�سعود  -ر�ضي
اهلل عنه )-
� -6إن بعد ال�ك��در �صفوا ..وبعد املطر �صحوا (ب��دي��ع الزمان
الهمذاين)
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 -7ميوت احل�ساد ...ويبقى احل�سد( .موليري)
 -8الأنا ...مكروهة( .با�سكال)
 -9الت�شا�ؤم :هو ت�سو�س الذكاء( .هيجو)
 -10من يبني �آماله على الأوه��ام ..يجدها تتحقق يف الأحالم.
(بودلري)
 -11الرجل كال�ساعة ..قيمته يف �سريه( .حم�سن حممد)
 -12ال يخلو ال�سيد من ودود ميدح ،وح�سود يقدح( .الثعالبي)
� -13إذا �أخط�أت خطيئة ..ف�أعط ال�صدقة( .لقمان احلكيم)
� -14أجلد النا�س ..من ملك غ�ضبه�( .سري ال�سقطي)
 -15لقد اكت�شفت مع الأيام �أنه ما من فعل مغاير للأخالق وما
من جرمية بحق املجتمع �إال ولليهود يد فيها( .هتلر)
 -16حب الذات ..يخدعنا ويعمي �أب�صارنا( .رابيليه)
 -17جتويع الفل�سطينيني جرمية مع �سبق الإ�صرار والرت�صد.
(جيمي كارتر)
 -18ال تخف من الكمال؛ فلن تدركه( .دايل)
� -19إذا �أحببت املر�أة كث ًريا ،ندمت طويلاً ( .جمدي عبدالعزيز)
 -20ما �أذن م�ؤذن منذ ع�شرين �سنة و�إال و�أنا يف امل�سجد�( .سعيد
بن امل�سيب  -ر�ضي اهلل عنه)
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 -21جالء القلوب :ا�ستماع احلكمة ،و�صد�ؤها:املاللة والفتور.
(ابن ال�سماك)
 -22قد جمع الأ�صل والفرع ،من تبع العقل وال�شرع( .الزخم�شري)
 -23من طلب عزًا بباطل� ..أورثه اهلل ذلاً بحق( .ابن �أبي لبابة)
� -24إن النف�س لتمل الراحة ،كما متل التعب( .امل�أمون)
 -25امل�ؤمن �إذا جاع �صرب ،و�إذا �شبع �شكر( .وا�صل بن عطاء)
 -26اللبيب تكفيه اللمحة ،وتغنيه اللحظة عن اللفظة( .ال�صاحب
بن عباد)
 -27ال يوجد يف العامل �أ�صدقاء و�أع��داء ،ولكن �أع��داء بدرجات
خمتلفة( .هرني كي�سنجر)
 -28الرتدد؛ �أكرب عقبة يف طريق النجاح( .عمر املختار)
 -29اجلنب عبودية ،وال�شجاعة حرية( .فرجيل)
� -30أنا ال �أعتقد يف احلظ؛ فاحلظ طالع �ش�ؤم ،نتكل عليه فيفوتنا
القطار( .هرني جان�سون)
 -31البطن الكبري ،ال ينتج فك ًرا ثاق ًبا( .دميو�ستني)
� -32أب واحد ،خري من ع�شرة معلمني( .رو�سو)
 -33ال م�ستحيل �أمام القلب الن�شيط( .جاك كور)
دما�( .شم�س الدين حافظ)
 -34ابت�سم؛ ولو كان القلب يقطر ً
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 -35راحة اجل�سم يف قلة الطعام( .ثابت بن قرة)
 -36اقبلوا عذر من اعتذر �إليكم( .الأحنف بن قي�س)
 -37احلب وال�سعال ،ال ميكن �إخفا�ؤهما�( .أوفيد)
� -38أ�شبع جنودي �أولاً  ،ثم �أبد�أ املعركة( .نابليون بونابرت)
 -39البنات ح�سنات والبنون ِن َعم ،احل�سنات ُمثاب عليها ،والنعم
م�سئول عنها( .حممد بن جعفر)
 -40لي�ست ال�شجاعة خلو القلب من اخل��وف؛ بل هي ال�سيطرة
على اخلوف( .يوجني �أونيل)
 -41ذكر اهلل بالل�سان ،ي��ورث الدرجات ،وذك��ره بالقلب يورث
القربات�( .أبو احل�سن بن بنان)
 -42ال��دِّ ي��ن قبل العمل ..كما �أن العلم قبل الطاعة( .جعفر
ال�صادق)
� -43إن�سان بال دين ..جواد بال جلام( .حم�سن حممد)
 -44الدين هو الطب الوحيد لأدواء املجتمع�( .أح�م��د ح�سن
الزيات)
� -45أعرف النا�س باهلل ..من ر�ضى مبا ق�سم له( .ابن املعتز)
 -46احلزن الذي ال �صوت له وال دموع ..قاتل( .حممد م�ستجاب)
 -47احلالل يقطر ...واحلرام ي�سيل( .الثعالبي)
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 -48ال�ضربة املتوقعة� ..أقل ق�سوة( .فا�سكو داجاما)
 -49احل�ي��اة ت�شبه احل�ك��اي��ة ..املهم لي�س طولها؛ ب��ل قيمتها.
(�سينيكا)
� -50إننا نبد�أ يف االقرتاب من املوت �ساعة ُنولد( .ما نيليو�س)
� -51إذا �شئت �أن تبت�سم لك الدنيا؛ فاحمل الب�شا�شة�( .إ�سبينوزا)
 -52عالمة احلكمة :معرفة �أقدار النا�س�( .شاة الكرماين)
 -53الكذبة ال �أرجل لها؛ لذلك ال ت�ستطيع الوقوف( .روبرتون)
 -54ا ُ
جلود ..و�ضع املوجود( .الب�ستي)
 -55اعتزل ال�شر؛ ف�إن ال�شر ل�شر ِخلق( .الكندي)
 -56االبت�سامة� ..إهانة للم�صيبة�( .سريبو�س)
 -57رو�ضة العلم �أزين من رو�ضة الرياحني( .ابن القيم)
 -58ذكر النا�س داء وذكر اهلل �شفاء( .الف�ضيل بن عيا�ض)
 -59ال �أج��د للخري �إال �إتيانه ،وال ثمن له غري عمله�( .أناتول
فران�س).
 -60الرجل مبفرده كائن ناق�ص ،ال يكتمل نف�س ًيا �أو عقل ًيا �إال
بوجود املر�أة( .الطيب �صالح)
 -61ال�سينما فن بال�ستيكي ،ال عالقة له بالأدب�( .أحمد بدرخان)
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� -63أخل�ص للحق ..يخل�ص لك�( .سعد بن �أبي وقا�ص)
 -64لو �أعطيت الأحمق خنج ًرا� ،أ�صبحت �أنت قاتلاً ( .تول�ستوي)
 -65الفنان ال ي�ستطيع �أن يكون بار ًدا ،حني يبدع�( .شولوخوف)
 -66الأ�سى القدمي ،يف�سد متعة احلا�ضر( .حم�سن حممد)
 -67الغيبة ..مرعى اللئام( .عدي بن حامت)
� -68إذا كان هناك �شيء مثل املوت فهو الفقر( .بزرجمهر)
 -69ال�صرب ...خري دواء لكل الأدواء( .بلوتو�س)
 -70احلكيم يخاف ال�شهرة ،كما يخاف الف�ضيحة( .الت�سو)
 -71املرء ابن البيئة التي يعي�ش فيها( .جي دي موبا�سان)
� -72صديق للجميع ،لي�س �صديقي( .موليري)
 -73ال �شيء يف الوجود يرفع قدر املر�أة مثل العفة�( .أدي�سون)
 -74احلب هو �شم�س الروح( .هيجو)
� -75أية قيمة للف�ضيلة �إذا مل توجد احلرية؟! (المارتني)
حكاما من الذئاب.
� -76إن جمتم ًعا من اخلراف ..يخلق دائ ًما ً
(رابيليه)
 -77البحر الهادئ ،ال ي�صنع بحا ًرا( .ت�.س�.إليوت)
 -78الكتاب ،معلم �صامت�( .أميل زوال)
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 -79ال ُعجب ،عنوان احلماقة( .كونفو�شيو�س)
 -80ال�صرب زهرة ،ال تطلع يف كل اجلنائن( .جون هيود)
 -81ابتعد عن الذين يحاولون اال�ستخفاف بطموحاتك( .مارك
توين)
 -82احلذر ال ينجي من القدر( .هانئ بن قبي�صة)
 -83كف عن الأمل ،تكف عن اخلوف�( .سنيكا)
 -84يقوم جمد الأمم على �أكتاف م�ؤلفيها�( .صمويل جون�سون)
 -85العتاب ينفر الأ�صحاب( .ريت�شارد �ستيل)
 -86العقل؛ روح احلرية( .ليبت�س)
 -87فكر َمل َّيا يف املوت�( .أبيقور)
 -88العقل لي�س وع��اء يجب م �ل ��ؤه؛ لكنه ن��ار يجب إ�ي�ق��اده��ا.
(بلوتارك)
 -89كل فكرة جيدة بحق ،تبدو جمنونة يف بدايتها( .وايتهد)
 -90الف�ساد عملية مفتوحة ،تبد�أ وال تنتهي( .الطيب تزيني)
 -91ال �أحد يعرف قدراته �إال بالتجربة�( .ساير�س)
 -92الأخالق؛ ُلباب الفل�سفة( .زيالون)
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� -93أعظم الأ�سباب لدفع �إ�ساءة امل�سيء عنك� ،أن تن�سى �إ�ساءته
�إليك�( .سولون)
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ُ -94ر َّب ملوم ال ذنب له( .الأحنف بن قي�س)
 -95الدنيا فناء الفناء( .الب�ستي)
ُ -96كن احلكم على نف�سك ،ت�شعر بال�سعادة احلقة( .طاغور)
 -97النبوغ لي�س �إال انتظا ًرا طويلاً �( .ألفون�س �آلليه)
 -98علم ل�سانك �أن يقول :ال �أعلم( .بوالنو)
 -99ما ال�شيخوخة �إال طفولة �أخرى�( .أري�ستوفان)
أحدا بذنب ،حتى تتيقن �أن ذنوبك مغفورة�( .أبو
 -100ال تعري � ً
عبداهلل ال�سجري).

مقوالت
 تخل عن رغبتك املحمومة يف �إلقاء اللوم والترثيب على الآخرين،مبا فيهم �أنت .فكل منا يقدم �أف�ضل ما يف جعبته يف �ضوء ما لديه من
�إدراك ووعي مبجريات الأمور من حوله" .لويزهاي"
 �إن ال�سخاء احلقيقي ال يتمثل يف كم الأم��وال التي جتود بها،و�إمنا يتمثل يف م�شاعر احلب والعطاء التي تتحلى بها و�أنت تقدم تلك
الأموال مل�ستحقيها�" .سوزي �أورمان"
 عندما متور حياتك بالأعباء وال�صراعات وعندما تثقل الدنياكاهلك باملزيد من التحديات وامل�سئوليات ،فما من �سبيل ملواجهتها
والنهو�ض بها على الوجه الأكمل غري اللجوء للواحد القهار؛ فهو امل�ستعان
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منذ بداية الزمان ونهاية الورى وزوال الأنام" .تافي�س �سمايلي"
 ما من خملوق خلق عب ًثا بغري هدف �أو غاية .فما عليك �سوىحتديد هذا الهدف وا�ستغالل مواهبك وقدراتك لتحقيق هذه الغاية..
فعندئذ� ،ستجد املعجزات تتحقق وامل�آرب حترز" .تافي�س �سمايلي"
 �إن احلياة ما هي �إال كتاب ال نهاية له .تنتهي فيه الف�صول الواحدتلو الآخر ،لكننا ال ن�صل � ًأبدا معه لل�صفحة الأخرية؛ فكل نهاية ف�صل
هي مبثابة بداية لف�صل جديد" .ماريان وليام�سون"
 ال ت�شعر بالقلق وال�ضيق من قلة املاء لديك �أو من �ضيق الوقت �أوقلة الهمة والعزمية يف بداية طريقك يف احلياة؛ فاملهمة التي خلقت من
�أجلها �ستظل دائ ًما و� ًأبدا �أ�سمى و�أعلى من كل �إمكاناتك وقدراتك التي
تبد�أ بها حياتك.
قدما و�سيعينك اخلالق الوهاب وميدك
فام�ض يف طريقك ً
بجميع املعونات" .د.برو�س ويلكين�سون"
 يجب �أن نتفكر مل ًيا يف حقيقة �أن احلياة تت�سع للجميع ،و�أنلكل �إن�سان فيها رزقه الذي قدره له اهلل ،والذي ال ينتق�ص من �أرزاق
الآخرين �شي ًئا" .ت�شريي كارتر"
 متتع بكامل حريتك يف التوغل �إىل �أبعد مدى و�أعمق نقطة يفبحار املعرفة ونفاذ الب�صرية و�إدراك الأمور من حولك" .ت�شريي كارتر"
 حافظ على رغبتك الدائمة يف التعلم حتى �آخر يوم من �أيامحياتك ،وانفتح على كل جديد من الأفكار يف هذا العامل .واظب على
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متابعة كل ما ي�ضيف �إليك املزيد من املعلومات ،واعقد النية على �أن
تتعلم كل ما ميكن �أن تتعلم كل ما ميكن �أن تتعلمه ما دمت على قيد
احلياة" .الطبيبة"كري�ستيان نورثراب"
 هل تعتقد �أن خزانة مالب�سك و�أدراج��ك وحجرتك اخلا�صةمملوءة ب�أ�شياء ال ت�ستخدمها � ًأبدا؟ � ًإذا ،عليك التخل�ص مما هو زائد
عن حاجتك حتى جتد امل�ساحة الكافية لت�ضع الأ�شياء التي حتبها.
"جويل مورجين�سترين"
 عندما يزداد فهمك للحياة مع مرور الأيام� ،ست�ستطيع �أن ت�سرييف الدرب ب�أمان واطمئنان وتتقدم دائما بخطواتك للأمام يف اجتاه
يحفل بكل خري لك" .لويز هاي"
 �أ ًي��ا كانت رغباتك ،ف�إنك حتما �ست�صل �إليها .وكلما مت�سكتجاهدا �إىل حتقيقها ،ف�ستبلغها ذات يوم وتراها
بتلك الرغبات وعمدت ً
ملمو�سا �أمامك�" .إبراهام هيك�س"
واق ًعا
ً
 لتكون طموحاتك كبرية و�آمالك عري�ضة ،واعلم �أن اخلالق�سيدعم جهودك وي�ساند �أحالمك" .ت�شرييل ريت�شارد�سون"
 يجري اهلل املقادير ليدفعك برفق وحب وحكمة وثبات يف اجتاهالو�صول �إىل احلياة وال�شخ�صية اللتني طاملا حلمت بهما وال ميكنك �أن
ت�صل �إليهما دون م�ساعدته " .د.برو�س ويلكين�سون"
 ت�أكد �أن اخلالق �سيجري على ل�سانك يف الوقت املنا�سب الكلماتالتي يجب �أن تنطق بها ،وميدك باجلر�أة الكافية لتقولها؛ تلك اجلر�أة
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التي مل تظن � ًأبدا �أنك من املمكن �أن تتحلى بها" .د.برو�س ويلكين�سون"
 تخل�صك من الأ�شياء التي ال ت�ستخدمها قد يجعلك تك�سب بع�ضاملال .فمن املمكن �أن تتربع بها لإحدى اجلهات اخلريية� ،أو �أن تعر�ضها
يف �أحد معار�ض بيع الأغرا�ض امل�ستعملة �أو يف �أحد املعار�ض التي تتعامل
مع هواة اقتناء الأ�شياء القدمية" .جويل مور جين�سترين"
 على امل��رء �أن يحر�ص على تنظيم الأماكن التي يوجد فيها.فالأمر ال ي�ستغرق �أك�ثر من ث�لاث �إىل خم�س دقائق لتنظيف املكان
املنظم بغ�ض النظر عن حجم الفو�ضى التي كانت تعم املكان" .جويل
مور جين�سترين"
 يجب �أن تعتني ب�صحة ج�سدك باملحافظة على التغذية ال�سليمة،واملواظبة على احل�صول على ق�سط ك��اف من الراحة واال�سرتخاء،
وممار�سة التمرينات الريا�ضية ب�صفة منتظمة .واعلم �أن برناجمك
التدريبي الناجح �سي�ساعدك على بناء ج�سدك؛ لأنه �سيزيد من قدرتك
على التحمل ،ويعلمك املرونة ،ومينحك القوة�" .ستيفن كويف"
 كلنا ن�شعر يف بع�ض �أوقات حياتنا بفتور الهمة .علينا �أن نتذكرً
وهبوطا وال ي�سري
�أن النمو واالزدهار يف احلياة مير باملنحنيات �صعو ًدا
يف خط م�ستقيم  .ففتور الهمة ـ وكذلك ال�شعور بالفرحة ـ �أمران حتميان
يف حياتنا وال مفر منهما�" .آن ويل�سون �شيف"
 �إذا كنت ال ت�ستطيع التخلي عن ممتلكاتك التي ال ت�ستخدمها،فتربع بها لإحدى اجلهات اخلريية �أو امنحها لأحد الأ�صدقاء .ف�سيكون
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من الأ�سهل على نف�سك �أن تفارق هذه الأ�شياء �إذا كنت تعرف �أنها
�ستذهب مل�ؤ�س�سة يهمك م�ساعدتها �أو �شخ�ص تهتم لأم��ره" .جويل
مورجين�سترين"
 اعمل على حت�سني نوع احلياة التي تعي�شها .واعلم �أنك �ستنجحيف التعامل مع الأ�شياء التي ت�ستخدمها وحتبها عندما تتخل�ص من
ممتلكاتك ال�شخ�صية التي ال ت�ستخدمها" .جويل مورجين�سترين"
 ال تعني القوة �أم ًرا �أكرث من القدرة على حتمل م�صاعب احلياة،وعلى تخطي �آالم القلب و�أوجاع احلياة وهاماتنا مرفوعة .ف�أحيا ًنا ،يكون
اجتيازنا لبحر املحن متالطم الأمواج للو�صول �إىل بر الأمان عالمة على
القوة التي نتمتع بها�" .سيلفيا براون"
 يف املرة القادمة التي تختلف فيها مع �أحد الأ�شخا�ص �أو تواجهه،حاول �أن تتفهم الأمور التي تثري قلق هذا ال�شخ�ص؛ واعمل على التعامل
معها بطريقة خالقة تعود على كليكما بالنفع�" .ستيفن كويف"
 من املهم �أن تفكر فقط فيما ترغب فيه ولي�س فيما تخاف منه.د".دوريني فريت�شو"
 يجب �أن ت��درك �أن��ك ت�ستحق �أن حت�صل على كل اخلري وبكلال�سبل املمكنة .د".دوريني فريت�شو"
 ما الذي �سيتغري يف الدنيا �إذا ما كان فيها من �أكرث منك نحافة�أو قوة� ،أو كان من بني الب�شر من له ب�شرة فاحتة �أو داكنة؟ ملاذا نقوم
ب�إح�صاء الدبلومات التي ح�صلنا عليها ونقارن بني ال�سري الذاتية للنا�س؟
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ما الذي �سيتغري �إذا كان للبع�ض �أو�ضاعهم املتميزة عن الآخرين يف
احلياة؟ ففي النهاية ،لكل �إن�سان مكانه اخلا�ص به الذي ال ي�شاركه فيه
�أحد عند اخلالق" .ماك�س لوكادو"
 يجب عليك �أن حتيط نف�سك مب��ن لهم ق��درات��ك وج��دارت��كوخرباتك نف�سها؛ �أو مبن يتحلون ب�أعظم منها .حاول �أن تكت�شف يف
نف�سك موهبة جديدة واط��رق �آفا ًقا مل ت�صل �إليها من قبل .عندئذ،
لن ت�ستفيد وحدك؛ بل �ست�ساعد على ازده��ار حياة من حولك � ً
أي�ضا.
"تافي�س �سمايلي"
 اعمل على �أن تكون ت�صرفاتك حقيقية و�صادقة .واعمل على �أنتتخلى عن كل ما تتظاهر بوجوده فيك وعلى خالف حقيقتك ،وكذلك
تخل عن حبك للظهور" .ليون ناك�سون"
 كل ما يقوله الآخرون ويفعلونه هو تعبري عن حقيقتهم و�أحالمهمه��م ،فعندما حت�صن نف�سك �ضد الإذع ��ان الكامل لآراء ا آلخ��ري��ن
وت�صرفاتهم ،لن تكون � ًأبدا �ضحية ملعاناة ال داعي لها" .دون ميجويل
رويت�س"
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 يجب �أال توجه كل تركيزك �إىل االن�شغال بالكيفية التي يراك بهاالآخرون وتوقف عن االن�شغال املبالغ فيه مبحاولة ترك انطباع قوي عند
�أ�صدقائك و�أعدائك .ركز انتباهك على ما تراه �أنت يف املر�آة عندما
تنظر فيها �إىل نف�سك؛ وال ت�سمح ملحاوالتك امل�ضنية للح�صول على
ا�ستح�سان الآخرين �أن حتجب عنك ر�ؤيتك حلقيقة نف�سك" .تافي�س
�سمايلي"
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 للكلمات ت�أثريها العميق ،فلي�س من ال�سهل �أن نن�ساها� .أمااجلروح التي ت�صيب الإن�سان ب�سبب الكلمات التي حتمل م�شاعر الغ�ضب
�أو الكراهية ،فقد ترتك �أثرها يف نف�سه لوقت طويل ج� ً�دا .الطبيب"
برايان فاي�س"
 ماذا يعني لك "االعتناء بنف�سك"؟ حدد اليوم لنف�سك �أحدالأمور التي تهدف بها �إىل االعتناء بنف�سك ..ثم ،الحظ مدى الراحة
التي �ست�شعر بها عندما تعامل نف�سك بطريقة جيدة .فالإح�سا�س بعدم
الراحة يعلم الإن�سان �أمو ًرا يجب �أن يدركها لرييح بها نف�سه" .كارولني
مي�س" "بيرت �أو ت�شيوجرو�سو"
 تذكر �أن احلياة يف غاية الب�ساطة ،و�أنك �أنت من ت�صنع خرباتكفيها من خالل الطريقة التي تفكر وت�شعر بها" .لويز هاي".

�أقوال ذهبية ال تقدر بثمن
تقول عيادة الرواجبة :لقد تبني �أن الن�ساء املثقفات الالتي يرف�ضن
النظرة التقليدية لدور املر�أة يف الأ�سرة يعانني �صعوبة كبرية يف التكيف
مع الو�ضع اجلديد بعد والدة الطفل ,بخالف املر�أة التي تعتقد �أن مهمة
املر�أة الأوىل هي تربية الطفل ,وتعترب �أنها مهمة رئي�سة لها قد�سيتها
ومكانتها ,ف�إن مثل هذه املر�أة ال تعاين �أية م�صاعب تتعلق برتبية الطفل.
يقول حممد �سعيد مولوي :ينبغي على الوالدين توجيه �أبنائهم �إىل
قراءة الكتب الإ�سالمية التي ت�ساعد يف البناء الفكري ,وال �سيما ما كان
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من كتب حديثة؛ لأنها متتاز بقربها �إىل �أذهان ال�شباب ,وقدرتها على
ال�شرح والبيان والتف�صيل ,وكونها �أ�شد �صلة بالنفو�س.
تقول �أوجيني مدانات :يجب �أال يغيب عن الأذهان �أن الطالب ذوي
ال�سلوكيات الفو�ضوية هم �أوىل الطالب باالهتمام والرعاية وامل�ساعدة
للتغلب على معظم م�شاكلهم النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
يقول الغزايل  -رحمه اهلل " : -لو كانت الأخالق ال تقبل التغيري,
لبطلت الو�صايا واملواعظ والت�أديب".
يقول الدكتور �سبوك :ن��رى �أن العلم املعا�صر ,بعد درا�سة كل
ً
را�ضخا ليعلن �أن الأ�سرة هي �أ�سا�س
�أ�ساليب التطور ,عاد مرة �أخرى
احلياة الطبيعية ,ونرى امل��ر�أة بعد �أن تتقدم علم ًيا �إىل �أرقى درجات
التقدم تن�سحب من املكانة العلمية لتعلن على امللأ �أن و�ضع الأم هو �أرقى
و�ضع ب�شري بالن�سبة للمر�أة.
تقول ب�شرى املفلح� :إن ال�ضرب ,والتهديد لن يوقفا ال�سلوكيات غري
املرغوب فيها ,لكنهما ي�ؤجالنها �إىل �أن تظهر ب�شكل ال ميكن مواجهته
ب�سهولة؛ لذا ف�إين �أو�صي باحلوار والنقا�ش ,و�سيا�سة الإقناع واالقتناع.
يقول ابن عثيمني  -يرحمه اهلل� :أرى �أنه ال ينبغي للإن�سان �أن
يلب�س ابنته ثيا ًبا تك�شف عن ال�ساقني وهي �صغرية؛ لأنها �إذا اعتادته
بقيت عليه وهان عليها �أمره� ,أما لو تعودت احل�شمة من �صغرها بقيت
على تلك احلال يف كربها.
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يقول عبداهلل الفوزان� :إن ما ي�شغل بال بع�ض املراهقات ,وي�سبب
لهن املتاعب النف�سية ما ي�سمى بحب ال�شباب ,وغال ًبا ما ت�صاب به
الب�شرة الدهنية ,وللمحافظة على ب�شرة الفتاة منه ,ين�صحها والداها
بعدم �إهمال غ�سل وجهها ونظافته باملاء الدافئ وال�صابون الطبي مرات
عدة ,وتثابر على الريا�ضة املنا�سبة لقدراتها ,وال تع�صر هذه البثور؛
لأن ذلك يلهبها ويجعلها تنت�شر يف جميع �أجزاء الوجه ,و�إذا كانت هذه
البثور يف درجة حتتاج �إىل الإ�شراف الطبي ف�إنه يف�ضل عر�ضها على
الطبيب املخت�ص.
****
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�أقـــوال
به.

ال ميكنك بناء �سمعة طيبة على �أ�سا�س ما تنوي وتعتزم �أن تقوم
 -هرني فورد.

ينبع النجاح من كلمة "�أ�ستطيع" ،وينبع الف�شل من كلمة"ال
�أ�ستطيع".
 -جمهول.

قد غنم كل �شيء من تعجل حتى يف �أثناء االنتظار.
 -توما�س �إدي�سون

القدرة على الفعل هي الدليل على الوجود.
� -سقراط.

يحكم علينا النا�س من خالل �أفعالنا ال من خالل نوايانا.
ال �شيء ينتج من عمل ال �شيء.
 -ويليام �شك�سبري.

ما الذي �ستحاول القيام به �إن علمت �أنك لن تف�شل � ًأبدا؟
 -روبرت �شولر.

لكي تغري حياتك :ابد أ� يف احلال ،افعل ذلك بكل حما�س ،وال داعي
لال�ستثناءات (والأعذار مرفو�ضة).
 ويليام جيم�س.504
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�إما �أن تفعل �أو ال تفعل ,فال يوجد ما ي�سمى باملحاولة.
 -يودا.

يرزقنا اهلل باملك�سرات ,لكنه يرتك مهمة ك�سرها لنا.
 -مثل �أملاين.

اخلطة اجليدة التي يتم تنفيذها بحزم على الفور �أف�ضل بكثري
من خطة مثالية �سيتم تنفيذها يف الأ�سبوع القادم.
 -اجلرنال جورج باتون.

ينق�سم النا�س �إىل ثالث فئات� :أنا�س يجعلون الأ�شياء حتدث,
و�أنا�س ي�شاهدونها حتدث ,و�أنا�س يت�ساءلون عما حدث.
 -جون نيوبرين

ال�صعب هو ما نفعله الآن ,لكن امل�ستحيل هو ما ي�ستلزم وقتا �أطول
لكي نفعله.
 -جمهول

افعل ما ميكنك القيام به با�ستخدام ما متلكه حال ًيا يف املكان
الذي تتواجد فيه.
 -تيودورم روزفلت.

الفارق بني الإن�سان الفاعل والإن�سان احلامل هو �أن الأخري ينتظر
حتى تتح�سن حالته املزاجية قبل �أن يفعل �أي �شيء ,بينما الأول يخلق
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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حالته املزاجية ب�أن يفعل ما يريد.
 -دانيال جري�سون.

دوم��ا ,ف�ستح�صل على ما كنت
�إن داوم��ت على فعل ما تقوم به ً
دوما.
حت�صل عليه ً
 -جمهول.

�إن الإجناز عادة ,فقم بتنمية هذه العادة داخلك.
 -هاري ميلز.

�إن مل تتمكن من القيام ب�أعمال عظيمة ,فقم ب�أ�شياء �صغرية
بطريقة عظيمة.
 -جيه� .إف .كالرك.

ال تقل يل كم تكدح يف عملك ,بل قل يل كم �أجنزت به.
 -جيم�س لينج.

بعد.

�أنا ال �أالحظ � ًأبدا ما مت �إجنازه ,بل �أرى فقط ما مل يتم �إجنازه
 -مدام كورى.

الإجناز والو�صول للهدف ال يعد ن�صف املتعة – بل املتعة كلها.
 -روبرت تاون�سيند.

�ساعد الآخرين على احل�صول على ما يريدون ,وبالتايل �ستح�صل
على ما تريد.
 مارى كاى �آ�ش.506
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التفكري �سهل والتنفيذ �صعب ,لكن الأ�صعب هو �أن تنفذ ما تفكر فيه.
 -جوته.

�أنا ال �أ�سعى وراء الأمور ,بل �أجدها.
 -بابلو بيكا�سو.

حتى �إن كنت على الطريق ال�صحيح ,ف�سيلحق بك الآخ��رون �إن
توقفت يف منت�صفه.
 -ويل روجر.

�إن من ي�سرت�ضى الآخرين كمن يطعم التم�ساح ويتمنى �أال يفرت�سه
يف النهاية.
 -وين�ستون ت�شر�شل.

مهما كان ما ميكنك �أن تفعله �أو حتلم ب�أنك ت�ستطيع �أن تفعله,
فابد�أ به يف احلال ,فاجلر�أة لها �سمات العبقرية والقوة وال�سحر.
ابد�أ الآن فيما تريد �أن تفعله.
 -جوته.

ابد�أ الآن فيما تريد �أن يتذكرك به النا�س فيما بعد.
 -جريوم.

من بد�أ يف عمله فقد �أمت ن�صف هذا العمل.
 هورا�س.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ابد أ� يف عمل الأمور ال�صعبة وهي مازالت �سهلة؛ ف�إن م�شوار الألف
ميل يبد�أ بخطوة واحدة.
 -الوت�سى.

يتحرك العامل ب�سرعة كبرية هذه الأيام لدرجة �أن من يقول �إن
ثمة �شي ًئا ما م�ستحيلاً عادة ما يقاطعه �شخ�ص �آخر يفعل هذا ال�شيء.
 -هاري �إميري�سون فوزديك.

ال تبخ�س نف�سك قدرها ,فهي كل ما متلكه.
 -جاني�س جوبلني.

ال�شجاعة هي �أن تفعل ما تخ�شى القيام به ,ال توجد �شجاعة دون
خوف.
� -إيدى ريكنباكر.

ال ميكن للمرء �أن يحكم �شع ًبا بكلمة "لكن".
� -شارل دي جول.

�شجاعا.
وراء كل ق�صة جناح �شخ�ص اتخذ قرا ًرا
ً
 -بيرت� .إف .دراكر.

ال�شيء ينهك املرء وي�ضيع وقته �أكرث من الرتدد يف اتخاذ القرارات.
 -برتراند را�سل.

�إن الغاية الوحيدة من احلياة هي �أن نحقق ما نتمنى حتقيقه فيها.
 روبرت لوي�س �ستيفن�سون.508
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يخلط الكثري من النا�س بني امل�صري و�سوء الت�صرف.
 -كني هوبارد.

جدا �إن مل تكن تعرف �إىل �أين تذهب ,لأنك قد
يجب �أن حترت�س ً
ال ت�صل �إىل حيث تريد.
 -يوجى بريا.

�إن ا�ستطعت �أن حتلم ب�شيء ما ف�ست�ستطيع �أن حتققه.
 -والت ديزين.

لي�ست الغاية من حياتك �أن تتعلم ,بل �أن تطبق ما تعلمته.
 -لوجوف.

لن تعرف ما ال ت�ستطيع عمله ما مل حتاول �أولاً .
 -هرنى جيم�س.

لي�س لدى ما �أقدمه �سوى الدماء واجلهد والدموع والعرق.
 -وين�ستون ت�شر�شل.

عندما تتوقف عن امل�ساهمة يف احلياة ف�أنت حتت�ضر.
� -إليانور روزفلت.

احلياة كاملر�آة ال تعطى �أكرث مما تعك�س.
 -جمهول.

من يحاولون القيام ب�شيء ما ويخفقون �أف�ضل  -بالت�أكيد  -ممن
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ال يحاولون القيام ب�أي �شيء وينجحون.
 -لويد جيم�س.

�إن املغامرة تقوم على التخطيط بكل جر�أة و�إقدام ,والتنفيذ بكل
حما�س ,ور�سم خريطة االحتماالت ,ثم التعامل معها على �أ�سا�س �أنها
احتماالت قابلة للتحقيق.
 -بوفى.

�إن الوقت الذي ت�ستغرقه لت�أديه العمل ب�شكل �صحيح �أقل من ذلك
الذي ت�ستغرقه ل�شرح �أ�سباب ف�شلك به.
 -هرنى لوجنفيلو.

�إن مدى حر�ص املرء على التفوق هو ما يحدد مدى جودة حياته,
بغ�ض النظر عن جمال عمله الذي اختاره.
 -فين�س لومباردى.

جدا من
تنعم احلياة على بع�ض النا�س بالعظمة ,ولكن على قليل ً
النا�س بالتفوق.
 -جون جاردنر.

أ�سا�سا ,لأنه �إن مل
�إن مل تقم بال�شيء ب�شكل ممتاز ,فال تقم به � ً
مفيدا ,و�إن مل يكن هدفك الإفادة �أو
يكن ممتا ًزا فلن يكون ممت ًعا �أو ً
املتعة فما الذي تفعله يف احلياة باهلل عليك؟
 روبرت تاون�سيند.510
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ميكنك �أن ت�أمل يف حدوث معجزة .لكن ال تركن �إىل هذا الأمل.
 -جمهول.

�إن احلقيقة املحرية يف حياتنا هذه �أنك �إن �أبيت �إال �أف�ضل الأمور
فعادة ما �ستح�صل عليها.
� -سومر�ست موم.

اخلربة هي كلمة يطلقها النا�س على �أخطائهم.
� -أو�سكار وايلد.

لي�ست اخلربات هي ما يحدث لك ,بل هي ما تفعله حيال ما يحدث
لك.
� -ألدو�س هاك�سلى.

اخلربة هي ما ميكنك من �إدراك اخلط�أ �إن وقعت فيه مرة �أخرى.
� -إيرك ويل�سون.

دوم��ا للخرباء ,ف�سوف يخربونك مبا ال ميكن القيام به
�أن�صت ً
وال�سبب يف ذلك .ثم قم به.
 -روبر هينلني.

الإحباط والعدوانية وع��دم الأم��ان والوحدة وال�شك واال�ستياء
والفراغ ,هي عنا�صر بناء الف�شل ..وهي �أعدا�ؤك فاحذرها.
 ماك�سويل مات�س.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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الإخفاقات كجروح جلد الركبتني  ..م�ؤملة ولكن �سطحية وت�شفى
ب�سرعة.
 -رو�س بريوت.

�ضاعف معدل �إخفاقاتك  ..فالف�شل معلم – �صحيح �أنه �صارم �إىل
حد ما لكنه �أف�ضل معلم لك  ..ولذلك فال تتوان عن ارتكاب الأخطاء,
لأنك �ستجد النجاح على اجلانب الآخر البعيد من الف�شل.
 -توما�س جيه .وات�سون الأب.

يتحول الف�شل �إىل جناح �إن تعلمت منه.
 -مالكوم فورب�س.

ال وجود ملا ي�سمى بحادث غري مق�صود؛ فما هو �إال ا�سم �آخر من
�أ�سماء القدر.
 -نابليون بونابرت.

اخلوف هو ال�شيء الوحيد الذي �أخ�شاه.
 -دوق ويلنجتون.

جيدا.
�ضع كل ما معك من البي�ض يف �سلة واحدة ثم راقبها ً
 -مارك توين.

تتبع �سعادتنا احلقيقة من ب��ذل �أنف�سنا من أ�ج��ل ه��دف وغاية
حمددة.
 ويليام كاوبر.512
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العبقرية هي القدرة على تفعيل وتنفيذ ما يدور يف ذهنك.
� -إف� .سكوت فيتزوجريالد.

إلهاما و ( )%99عر ًقا.
تتكون العبقرية من (ً � )%1
 -توما�س �إدي�سون.

الأهم من �أن نعرف �أين نحن� ,أن نعرف يف �أي اجتاه نتحرك.
� -أوليفر ويندل هوملز.

ال توجد نهاية �أو بداية ,بل يوجد حما�س وحب ال نهائي للحياة.
 -فيدريكر فيلينى.

�إن مل تكن تعرف �إىل �أين تتجه فلن ت�صل �إىل �أي مكان.
 -هرنى كي�سنجر.

ي�ؤدى التع�صب �إىل م�ضاعفة جمهودك لأنك حينها تن�سى غايتك.
 -جورج �سانتيانا.

يف البداية �سنكون الأف�ضل ,وبعدها �سنكون الأوائل.
 -جرانت تينكر.

دوما �أن �أكون �إن�سا ًنا عظي ًما لكن كان يجب �أن �أكون �أكرث
�أردت ً
حتديدا يف �أمنيتي.
ً
 -ليلى توملني.

يجب �أن تكون لديك �أه��داف ذات مدى طويل حتى حتول دون
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�شعورك بالإحباط ب�سبب الإخفاقات ذات املدى الق�صري.
 -ت�شارلز نوبل.

القاعدة الذهبية هي �أنه ال توجد قواعد ذهبية.
 -جورج برنارد �شو.

يف البداية ن�صنع عاداتنا ,ولكن بعد ذلك هي التي ت�صنعنا.
 -جون درايدن.

�أولئك الذين يتحلون بالأمل مطل ًقا ,ال ميكن �أن ي�صيبهم الي�أ�س.
 -جورج برنارد �شو.

يف بداية حياتي كنت م�ضط ًرا لالختيار بني �أن �أك��ون �صاد ًقا
ومتعال ًيا و�أن �أكون مناف ًقا ومتوا�ض ًعا ,فاخرتت �أن �أكون �صاد ًقا ومتعال ًيا
ومل �أجد ما يجعلني �أعدل عن خياري هذا.
 -فرانك لويد رايت.

معظم الأفكار اجليدة تكون يف منتهى الب�ساطة ,حتى �أن اجلميع
يتعجبون :ملاذا مل يفعلها �أحد من قبل؟!
� -إ�ستيه لودر.

ال تظل الأفكار كما هي ,بل يجب �أن تدخل حيز التنفيذ.
 الفريد نورث وايتهيد.514
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من املمكن مقاومة جيو�ش الغزاة ,لكن ال ميكن مقاومة �أي فكرة
�آن �أوانها.
 -فيكتور هوجو.

اخليال �أكرث �أهمية من املعرفة.
� -ألربت �أين�شتاين.

فكرة واحدة �صحيحة ,توفر علينا قد ًرا ال نهائ ًيا من التجارب.
 -جاك ماريتان.

كما حتتاج الأفكار العظيمة �إىل �أجنحة تطري بها ,حتتاج كذلك
�إىل و�سائل تهبط بها.
� -سي.دي .جاك�سون.

�إن بنيت ق�صو ًرا يف الهواء ,فلي�س بال�ضرورة �أن ي�ضيع عملك,
فهذا مكان منا�سب لها ,والآن ابد�أ يف و�ضع �أ�سا�س متني حتتها.
 -هرنى ديفيد ثورو.

الفكرة هي الأب ال�شرعي للحدث.
 -رالف والدو �إميري�سون.

الأفكار هي �أمور غاية يف الغرابة ,فهي ال تتحرك �إال �إن حتركت
�أنت.
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االعتذار �أ�سهل بكثري من طلب الإذن.
 -جري�س موراى هوبر.

يحدث الإلهام نتيجة للقاء احلقائق بعقل م�ستعد.
 -لوي�س با�ستري.

�إن الأمر املهم هو ما تتعلمه بعد �أن تعرف.
� -إيثيل بارميور.

لي�س الك�سل �إال �أن تعتاد الراحة قبل �أن ت�شعر بالتعب.
 -جول رينار.

�أ�سمع و�أن�سى� ,أرى و�أتذكر� ,أفعل و�أفهم.
 -كونفو�شيو�س.

ت�شبه احلياة فري ًقا من الكالب التي جتر الزحافة� ,إن مل تكن �أنت
قائد الفريق فلن يتغري املنظر �أمامك � ًأبدا.
 -لوي�س جريزارد.

لن ت�ستطيع �أن تختار طريقة موتك �أو موعده .كل ما يف يدك هو
�أن تقرر كيف �ستعي�ش .فلتفعل الآن!
 -جوان بيز

يظن كل فرد �أن حدود جمال ر�ؤيته هي حدود العامل.
 �آرثر �شوبنهاور.516
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�أنا �أ�ؤم��ن ب�شدة باحلظ ,و�أرى �أنني كلما اجتهدت يف عملي نلت
مقدا ًرا وف ًريا منه.
 -توما�س جيفر�سون.

ذوو القدرات العادية ال يتطلعون � ًأبدا �إىل الأف�ضل ,لكن املوهبة
تدل فو ًرا على العبقرية.
� -آرثر كونان دويل.

�إن �أعظم احلقوق هو احلق يف �أن تخطئ.
 -ويليام راندولف هري�ست.

يتعلم احلكماء من �أخطاء الآخ��ري��ن ,بينما يتعلم احلمقى من
�أخطائهم اخلا�صة.
 -جمهول.

الغاية غري املخطط لها جمرد حلم.
 -دوجال�س ماكجريجور.

مفتوحا.
العقل كاملظلة ،ال يعمل �إال �إذا كان
ً
 -توما�س ديور.

من ينتظر وقوع �شيء ما ميكنه �أن يبد�أ بت�شمري �ساعديه.
 -جارث هيرني�ش

مكتوب على �أبواب الفر�ص كلمة "ادفع".
 جمهول.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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ي�ضيع معظم النا�س الفر�ص لأنها ترتدي زى العمال وتبدو كالعمل.
 -توما�س �إدي�سون.

يف الواقع ,ال تبدو احل�شائ�ش دائ ًما �أكرث خ�ضرة على اجلانب الآخر
من ال�سور ,كال ,فال�سور ال عالقة له بذلك الأمر ,احل�شائ�ش تكون �أكرث
خ�ضرة عندما ت�سقى باملاء ,وعندما تعرب ال�سور احمل معك املاء وارع
احل�شائ�ش �أينما كنت.
 -روبرت فولوم.

الأبطال ال يبد�أون يومهم بالإفطار املكون من رقائق احلبوب,
و�إمنا باملعار�ضة.
 -نيك �سيتز.

النجاح ال ي�أتي نتيجة ا�شتعال تلقائي لنار احلما�س ,بل يجب �أن
ت�شعل جذوة حما�سك بنف�سك.
 -ريجى ليت�ش.

"كف عن هذا الآن ,فلن تنجح � ًأبدا"� .إن جتاهلت هذه الن�صيحة,
ف�ستكون قد قطعت ن�صف الطريق نحو هدفك.
 -ديفيد زوكر.

�أهم �شيء تعلمته على مر ال�سنني هو الفرق بني �أن ي�أخذ املرء
عمله م�أخذ اجلد و�أن ي�أخذ نف�سه م�أخذ اجل��د .الأم��ر الأول مطلوب
للغاية ,والأمر الثاين ي�ؤدى �إىل كوارث.
 مارجوت فونتني.518
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لدى فل�سفة ب�سيطة للحياة :املأ ما هو فارغ ,و�أفرغ ما هو ممتلئ,
وحك املكان الذي ت�شعر ب�أنه ي�ستلزم احلك.
� -آلي�س روزفلت لوجنورث.

�إذا خططت لعام � ٍآت ..ابذر بذور الذرة.
�إذا خططت لعقد � ٍآت ..ازرع �شج ًرا.
�إذا خططت لع�صر � ٍآت ..درب الرجال وعلمهم.
 -كوان ت�سو.

االفرتا�ض هو �أ�سا�س اخلط�أ.
� -آجنلو دونغيا.

�إن ا�ستغرق منى الأمر ت�سع �ساعات لأقطع �شجرة ,فقد �أ�ستغرق
�ست �ساعات لأ�شحذ بلطتى!
� -إبراهام لينكولن.

الت�سويف هو فن اللحاق بالأم�س.
 -دان ماركيز.

الت�سويف ي�سرق الوقت.
� -إدوارد يوجن.

ي�أمل الهواة ,ويعمل املحرتفون.
 جار�سون كانني.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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�إن درجة ال�سلم لي�س هدفها � ًأبدا �أن ي�ستقر املرء عليها ,بل لتم�سك
قدمه لوقت يكفى لأن يتمكن من ال�صعود درجة �أعلى بقدمه الأخرى.
 -توما�س هاك�سلى.

رجل الأعمال :هو جمازف وخماطر يف�ضل الف�شل الذريع على
النجاح الهزيل.
 -جيم في�سك.

نعرف ما حدث ملن يظل يف منت�صف الطريق ,يتخطاه الآخرون.
� -أنورين بيفان.

�إن �شككت يف �أمر ما فال تخ�ش �أن جتعل من نف�سك �أ�ضحوكة.
فاخليط الفا�صل بني الإب��داع بعبقرية واحلمق املطبق هو خيط رفيع
للغاية� .إذن ماذا تخ�شى؟ تقدم.
� -سينثيا هيمل.

ال تخ�ش اتخاذ خطوات وا�سعة وكبرية ,فال ميكنك عبور الهوة يف
قفزتني �صغريتني.
 -ديفيد لويد جورج.

كل فرد ميلك احلق يف املجازفة بحياته حتى ينقذها.
 -جان جاك رو�سو.

ال ترف�ض الذهاب �إىل �سباق ل�صيد الطيور الربية ,فهذه فائدة
الطيور الربية على �أية حال.
 جمهول.520
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عادة ما تكون الأمواج والرياح مواتية مع �أقوى املالحني.
� -إدوارد جيبون.

اخرت من املعارك ما تكون كبرية بحيث ت�صبح لها قيمة ,و�صغرية
بحيث ت�ستطيع الفوز فيها.
 -جوناثان كوزول.

القامو�س هو املكان الوحيد الذي ت�أتي به كلمة "جناح" قبل كلمة
"عمل".
� -آرثر بري�سبني.

ال ميكنني �أن �أعطيك و�صفة للنجاح ,لكنني �أعرف و�صفة الف�شل
وهي :حماولة �إر�ضاء اجلميع.
 -هريبرت بايارد �سووب.

�أعظم متع احلياة هي �أن تقوم مبا يقول الآخرون �إنك ال ت�ستطيع
القيام به.
 -والرت باجهوت.

ال يعد الف�شل � ًأبدا �أم ًرا حتم ًيا ونهائ ًيا ,والنجاح دائ ًما يكون بال
نهاية ,لأن النجاح عبارة عن رحلة ولي�س مكا ًنا ت�صل �إليه.
 -روبرت �شولر.

�ألف باء النجاح هي القدرة واالقتحام وال�شجاعة.
 ت�شارلز لوكمان.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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النجاح لي�س مكا ًنا ت�صل �إليه ,بل هو الرحلة ،ون�صف املتعة يكمن
يف اجتياز هذه الرحلة.
 -جيتا بيلني.

يكمن ( )%80من النجاح يف جمرد الظهور.
 -وودي �آلني.

�أنا �أخ�شى النجاح ,لأن �إمتامه مبثابة �إنهاء مهمة املرء على الأر�ض,
مثل ذكور العنكبوت التي تلتهمها الإناث بعد عملية التزاوج� .أحب حالة
دوما �أمامي ولي�س
التجديد امل�ستمر بهدف تلو الآخر ,حيث يكون الهدف ً
خلفي.
 -جورج برنارد �شو.

�اح��ا ب�ين ع�شية
يحتاج امل��رء �إىل ع�شرين ع� ً
�ام��ا ك��ي يحقق جن� ً
و�ضحاها.
� -إيدى كانتور.

النجاح هو �أف�ضل العطور.
� -إليزابيث تيلور.

ال �أريد ممن حويل �أن يطيعوين ويوافقوين يف كل �شيء بل �أريد من
اجلميع �إخباري باحلقيقة ،حتى و�إن كلفهم ذلك وظائفهم.
 �صامويل جولدوين.522
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ا�ستخدم املوهبة التي متلكها مهما كانت� ,ست�صبح الغابة �صامتة
�إن غردت بها الطيور الأف�ضل �صو ًتا فقط.
 -هرنى فان دايك.

القليل من النا�س يفكرون �أكرث من مرتني �أو ثالث �سنو ًيا ,وحظيت
�أنا ب�شهرة عاملية لأنني �أفكر مرة �أو مرتني �أ�سبوع ًيا.
 -جورج برنارد �شو.

ال يهم حجم الكلب يف العراك ,بل القدرة على العراك لدى الكلب.
 -املدرب بري برايانت.

لي�ست الرغبة يف الفوز هي التي حتدث الفرق الكبري ,بل الرغبة
يف التدريب بهدف الفوز.
 -بوبى نايت.

مهما كان الذي قال" :ال يهم �أن تفوز �أو تخ�سر" فقد خ�سر على
الأرجح.
 -مارتينا نافراتيلوفا.

�أول من يح�ضر يح�صل على املحارة ,وثاين من يح�ضر يح�صل
على ال�صدفة.
 �أندرو كارنيجى.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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الفوز لي�س �أم ًرا وقت ًيا ,بل هو �شيء دائم ,ف�إنك ال تفوز �أحيا ًنا �أو
دوما .الفوز عادة ,ول�سوء احلظ ف�إن
حت�سن عملك �أحيا ًنا .بل تفعل ذلك ً
اخل�سارة عادة �أي�ضا.
 -فين�س لومباردى.

عملك يف احلياة هو الإغراء ال�شديد.
 -بابلو بيكا�سو.

العمل هو الثمن الذي تدفعه مقابل املال.
 -جمهول.

كل عمل هو �صورة متثل من قام به.
 -جمهول.

العمل يبعدنا عن �أكرب ثالثة �شرور يف احلياة :امللل والإثم واحلاجة.
 -فولتري.

العمل هو الثمن الذي تدفعه يف مقابل امل�ساحة التي ت�شغلها على
�سطح الأر�ض.
 -امللكة �إليزابيث الثانية.
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ثقافة �إ�سالمية

نحتاج يف هذا الع�صر �إىل �أن نغر�س يف نفو�س طالبنا وطالباتنا الثقافة
الإ�سالمية ال�صحيحة.
فللأ�سف؛ جتدين الكثري منهم ثقافته فقط يف �أمور الكرة والفن ،وال
�شيء غري ذلك �إال النزر الي�سري.
لذ ..كانت هذه الفقرة كحلقة يف طريق الثقافة الإ�سالمية التي علينا
معرفتها ،والبعد عن اجلهل بها.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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اخللوة يف ال�سيارة
هل يحكم باخللوة يف ال�سيارات اخلا�صة و�سيارات الأجرة؟
�إذا �أمنت الفتنة والريبة يف ال�سيارة ال�صغرية وك��ان يرى من
بداخلها وت�سري يف و�سط املدينة يف الطرق املليئة بال�سيارات واملارة
بعيدا
فالأقرب �أن هذا لي�س من اخللوة .على �أن حتر�صي على اجللو�س ً
عن الرجل قدر امل�ستطاع.
و�إن كان الأوىل البعد عن مواطن ال�شبهات ,وا�ستخدام و�سائل
النقل العام كالبا�صات والقطارات واملرتو وغري ذلك.

الفرق بني �أ�سماء اهلل و�صفاته
�أ�سماء اهلل كل ما دل على ذات اهلل مع �صفات الكمال القائمة به,
مثل :القادر ,العليم ,احلكيم ,ال�سميع ,الب�صري ,ف�إن هذه الأ�سماء دلت
على ذات اهلل ,وعلى ما قام بها من العلم واحلكمة وال�سمع والب�صر,
فاال�سم دل على �أمرين ,وال�صفة دلت على �أمر واحد ,ويقال :اال�سم
مت�ضمن لل�صفة ,وال�صفة م�ستلزمة لال�سم ,ويجب الإميان بكل ما ثبت
منهما عن اهلل تعاىل �أو عن النبي ﷺ على الوجه الالئق باهلل �سبحانه,
مع الإمي��ان ب�أنه �سبحانه ال ي�شبه خلقه يف �شيء من �صفاته ,كما �أنه
�سبحانه ال ي�شبههم يف ذاته؛ لقوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﱪ

(الإخال�ص ،)٤ -١ :قوله �سبحانه :ﱫ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﱪ (ال�شورى.)١١ :
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هل الدهر من �أ�سماء اهلل تعاىل؟!
الدهر لي�س من �أ�سماء اهلل � -سبحانه  -ومن زعم ذلك فقد �أخط�أ
وذلك ل�سببني:
ال�سبب الأول� :أن �أ�سماءه � -سبحانه  -ح�سنى؛ �أي :بالغة يف
احل�سن �أكمله ,فالبد �أن ت�شتمل على و�صف ومعنى هو �أح�سن ما يكون
من الأو�صاف واملعاين يف داللة هذه الكلمة؛ ولهذا ال جتد يف �أ�سماء
جامدا ,والدهر ا�سم جامد ال يحمل معنى �إال �أنه ا�سم
اهلل تعاىل ا�س ًما ً
للأوقات.
ال�سبب الثاين� :أن �سياق احلديث ي�أبى ذلك؛ لأنه قال�" :أقلب الليل
والنهار" ,والليل والنهار هما الدهر فكيف ميكن �أن يكون املقلب بفتح
الالم هو املقلب بك�سر الالم؟!

ا�ستعمال �آنية الذهب والف�ضة والأكل وال�شرب فيها

528

ال يكاد يخلو حمل من حمالت الأدوات املنزلية اليوم من الأواين
الذهبية والف�ضية �أو املطلية بالذهب والف�ضة وكذلك بيوت الأثرياء وعدد
من الفنادق بل �صار هذا النوع من الأواين من جملة الهدايا النفي�سة التي
يقدمها النا�س بع�ضهم لبع�ض يف املنا�سبات ،وبع�ض النا�س قد ال ي�ضعها
يف بيته ولكنه ي�ستعملها يف بيوت الآخرين ووالئمهم ،وكل هذا من الأمور
املحرمة يف ال�شريعة وقد جاء الوعيد ال�شديد عن النبي ﷺ يف ا�ستعمال
هذه الأواين فعن �أم �سلمة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت :قال ر�سول اهلل ﷺ:
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«�إن الذي ي�أكل �أو ي�شرب يف �آنية الف�ضة والذهب �إمنا يجرجر يف بطنه
نار جهنم» رواه م�سلم .وهذا احلكم ي�شمل كل ما هو من الآنية و�أدوات
الطعام كال�صحون وال�شوك واملالعق وال�سكاكني و�أواين تقدمي ال�ضيافة
وعلب احللويات املقدمة يف الأعرا�س ونحوها.
وبع�ض النا�س يقولون نحن ال ن�ستعملها ولكن ن�ضعها على رفوف
خلف الزجاج للزينة ،وهذا ال يجوز �أي�ضا �سدا لذريعة ا�ستخدامها.

اللعب بالرند
حتتوي كثري من الألعاب املنت�شرة وامل�ستعملة بني النا�س على �أمور
من املحرمات ومن ذلك الرند (املعروف بالزهر) الذي يتم به االنتقال
والتحريك يف عدد كثري من الألعاب كالطاولة وغريها وقد حذر النبي
ﷺ من هذا الرند الذي يفتح �أبواب املقامرة واملي�سر فقال« :من لعب
بالرند�شري فك�أمنا �صبغ يده يف حلم خنزير ودمه» رواه م�سلم .وعن �أبي
مو�سى الأ�شعري  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :من لعب
بالرند فقد ع�صى اهلل ور�سوله» رواه الإمام �أحمد.

حديث عظيم
عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل ﷺ قال« :يجمع
اهلل النا�س يوم القيامة يف �صعيد واح��د ثم يطلع عليهم رب العاملني
فيقول �أال يتبع كل �إن�سان ما كانوا يعدونه فيمثل ل�صاحب ال�صليب
�صليبه ول�صاحب الت�صاوير ت�صاويره ول�صاحب النار ناره فيتبعون ما
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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كانوا يعدون ويبقى امل�سلمون فيطلع عليهم رب العاملني فيقول �أال تتبعون
النا�س فيقولون نعوذ باهلل منك نعوذ باهلل منك اهلل ربنا هذا مكاننا
حتى نرى ربنا وهو ي�أمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول �أال تتبعون
النا�س فيقولون نعوذ باهلل منك نعوذ باهلل منك اهلل ربنا وهذا مكاننا
حتى نرى ربنا وهو ي�أمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يا ر�سول اهلل قال
وهل ت�ضارون يف ر�ؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا ر�سول اهلل قال ف�إنكم
ال ت�ضارون يف ر�ؤيته تلك ال�ساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نف�سه
ثم يقول �أنا ربكم فاتبعوين فيقوم امل�سلمون ويو�ضع ال�صراط فيمرون
عليه مثل جياد اخليل والركاب وقولهم عليه �سلم �سلم ويبقى �أهل النار
فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم
يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى �إذا �أوعبوا
فيها و�ضع الرحمن قدمه فيها و�أزوى بع�ضها �إىل بع�ض ثم قال قط قالت
قط قط ف��إذا �أدخ��ل اهلل �أهل اجلنة اجلنة و أ�ه��ل النار النار قال �أتي
باملوت ملببا فيوقف على ال�سور بني �أهل اجلنة و�أهل النار ثم يقال يا
�أهل اجلنة فيطلعون خائفني ثم يقال يا �أهل النار فيطلعون م�ستب�شرين
يرجون ال�شفاعة فيقال لأهل اجلنة و�أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون
ه�ؤالء وه�ؤالء قد عرفناه هو املوت الذي وكل بنا في�ضجع فيذبح ذبحا
على ال�سور الذي بني اجلنة والنار ثم يقال يا �أهل اجلنة خلود ال موت
ويا �أهل النار خلود ال موت» �أخرجه الرتمذي.

530

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

ربك؟!
�أال تذكرين ِ
روى �أنه ملا ح�ضرت الوفاة اخلليفة معاوية بن �أبي �سفيان ـ ر�ضي
اهلل عنه ـ قال� :أقعدوين ،ف�أقعدوه ،فجعل يذكر اهلل تعاىل ،وي�سبحه،
ويقد�سه؛ ثم قال" :الآن تذكر ربك يا معاوية بعد االنحطام واالنهدام؟
�أال كان ذلك وغ�صن ال�شباب ن�ضري ريان؟!"
وبكى حتى عال بكا�ؤه ثم قال:
ه��و امل ��وت ال منجى م��ن امل ��وت وال��ذي
ن��ح��اذر ب �ع��د امل� ��وت �أده � ��ى و�أف �ظ��ع

مـا هـذا؟
اب َر ِ�ض َي اللهَّ ُ
" َق� ِ�د َم َب ِري ُد َم ِل ِك ال � ُّر ِوم َع َلى ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
ا�س َت ْق َر َ�ض ِت ْام � َر�أَ ُة ُع َم َر ِدي َنا ًرا َ ،ف ْ
ا�شترَ َْت ِب ِه ِع ْط ًرا َ ،و َج َع َل ْت ُه
َع ْن ُه َ ،ف ْ
َاها ،
فيِ َق َوا ِري َر َ ،و َب َع َث ْت ِب ِه َم َع ا ْلبرَ ِ ِيد �إِلىَ ْام� َر�أَ ِة َم ِل ِك ال ُّر ِوم َ ،ف َل َّما �أَت َ
اب
َف َّر َغ ْتهُنَّ َو َم َ أ
لَ ْتهُنَّ َج َو ِاه َر َ ،و َقا َل ْت ْ :اذ َه ْب ِ�إلىَ ْام َر�أَ ِة ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
اب َ ،ف َق َال َ :ما
َ .ف َل َّما �أَت َ
َاها َف َّر َغ ْتهُنَّ َع َلى ا ْل ُب َ�س ِ
اط َ ،ف َد َخ َل ُع َم ُر ْبنُ الخْ َ َّط ِ
َه َذا ؟ َف�أَ ْخبرَ َ ْت ُه ِبالخْ َ برَ ِ َ ،ف�أَ َخ َذ ُع َم ُر الجْ َ َو ِاه َر َ ،و َب َاع ُه َ ،و َد َف َع �إِلىَ ْام َر�أَ ِت ِه
ِدي َنا ًرا َو َج َع َل َما َب ِق َي ِمنْ َذ ِل َك فيِ َب ْي ِت َم ِال المْ ُ ْ�س ِل ِم َني "

�سقـر
�سقر :ا�سم للنار� ..أو لنار الآخرة..
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ويقال �إن كلمة �سقر �إما �أن تكون �أعجمية ،ال ُيعرف لها ا�شتقاق..
و�إما �أن تكون عربية مبعنى �أنهاُ :تذيب الأج�سام والأرواح ..من
قولهم�َ :س َق َر ْت ُه ال�شم�س� ،إذا �أذابته ،و�أ�صابه منها �ساقور..
وال�ساقور � ً
أي�ضا :حديدة تحُ مى ويكوى بها احلمار..
وقد ذكر القر�آن كلمة �سقر ..قال جل �شـ�أنه :ﱫ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ (املدثر).

الأن�صار
الأن�صار هم �أهل املدينة وخا�صة قبيلة الأو�س واخلزرج ،الذين
�أ�سلموا وع��اه��دوا النبي ﷺ على �أن ين�صروه ،و�أن يبذلوا يف �سبيل
حمايته ون�صرته كل مرتخ�ص وغال ،وقد وفوا بكل ما عاهدوا اهلل عليه
يف حماية النبي ،ودفع الأذى عنه ،والقتال معه لن�صرة دعوته ،حتى
ظهر �أمر اهلل ،وعلت كلمة الإ�سالم .و�أ�صحاب النبي طائفتان :الأن�صار
وهم �أهل املدينة ،واملهاجرون الذين خرجوا من ديارهم و�أموالهم مبكة
الحقني بالنبي يف املدينة ،ابتغاء مر�ضاة اهلل ،وانت�صا ًرا لدعوته ﷺ.

ال�شتاء ربيع امل�ؤمن
خ َّرج الإمام �أحمد بن حنبل  -رحمه اهلل  -من حديث �أبي �سعيد
اخلدري  -ر�ضي اهلل عنه  ،-عن النبي ﷺ قال" :ال�شتاء ربيع امل�ؤمن،
وخ ّرجه البيهقي  -رحمه اهلل  -وغريه وزاد فيه ،طال ليله فقامه وق�صر
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نهاره ف�صامه.
يقول ابن رجب احلنبلي  -رحمه اهلل  -يف كتابه النفي�س (لطائف
املعارف فيما ملوا�سم العام من الوظائف)�" :إمنا ك��ان ال�شتاء ربيع
امل�ؤمن ،لأنه يرتع فيه ،يف ب�ساتني الطاعات وي�سرح يف ميادين العبادات
وينزّه قلبه يف ريا�ض الأعمال املي�سرة فيه ،كما البهائم يف مرعى الربيع
ي�سر
فت�سمن وت�صلح �أج�سادها ،فكذلك ي�صلح دين امل�ؤمن يف ال�شتاء مبا َّ
اهلل فيه من الطاعات ،ف�إن امل�ؤمن يقدر يف ال�شتاء على �صيام نهاره من
غري م�شقة وال كلفة حت�صل له من جوع وال عط�ش ،ف�إن نهاره ق�صري
بارد ،فال يح�س فيه مب�شقة ال�صيام".

من هم اليزيدية
اليزيدية هم فرقة �إ�سالمية منحرفة ،قد�ست يزيد بن معاوية
و�إبلي�س وملك امل��وت ،وي�ترددون على املراقد والأ�ضرحة ولهم عقيدة
خا�صة يف كل ركن من �أركان الإ�سالم ،ولهم �أعياد خا�صة كعيد ر�أ�س
ال�سنة امليالدية ،ويجيزون لليزيدي �أن يعدد يف الزوجات حتى �ست �إىل
غري ذلك من الأقوال ال�ضالة امل�ضلة.

الن�صريية
التعريف :الن�صريية حركة باطنية ظهرت يف ال�ق��رن الثالث
للهجرة� ،أ�صحابها يعدون من غالة ال�شيعة الذين زعموا وجو ًدا �إلهيا
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

533

يف علي و�ألهوه به ،مق�صدهم هدم الإ�سالم ونق�ض عراه ،وهم مع كل
غاز لأر�ض امل�سلمني ،ولقد �أطلق عليهم اال�ستعمار الفرن�سي ل�سوريا ا�سم
(العلويني) متويها وتغطية الراف�ضية والباطنية.
الت�أ�سي�س و�أبرز ال�شخ�صيات:
 م�ؤ�س�س هذه الفرقة �أبو �شعيب حممد بن ن�صري الب�صري النمريي(ت 270هـ) عا�صر ثالثة من �أئمة ال�شيعة وهم علي الهادي (العا�شر)
واحل�سن الع�سكري (احلادي ع�شر) وحممد املهدي "املوهوم" (الثاين
ع�شر).
 زعم �أنه الباب �إىل الإمام احل�سن الع�سكري ،و�أنه وارث علمه،واحلجة واملرجع لل�شيعة من بعده ،و�أن �صفة املرجعية والبابية بقيت معه
بعد غيبة الإمام املهدي.
 ادعى النبوة والر�سالة ،وغال يف حق الأئمة �إذ ن�سبهم على مقامالإلوهية.
 يعظمون اخلمرة ،ويحت�سونها ،ويعظمون �شجرة العنب لذلك،وي�ستفظعون قلعها �أو قطعها لأنها هي �أ�صل اخلمرة التي ي�سمونها
"النور".
 ي�صلون يف اليوم خم�س م��رات لكنها �صالة تختلف يف عددالركعات وال ت�شتمل على �سجود و�إن كان فيها نوع من ركوع احيا ًنا.
 ال ي�صلون اجلمعة وال يتم�سكون بالطهارة من و�ضوء ورفع جنابةقبل �أداء ال�صالة.
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 لي�س لهم م�ساجد عامة ،بل ي�صلون يف بيوتهم ،و�صالتهم تكونم�صحوبة بتالوة اخلرافات.
 لهم قدا�سات �شبيهة بقدا�سات الن�صارى. ال يعرتفون باحلج ،ويقولون ب�أن احلج �إىل مكة �إمنا هو كفروعبادة �أ�صنام!!.
 ال يعرتفون بالزكاة ال�شرعية املعروفة لديناـ نحن امل�سلمني ـ و�إمنايدفعون �ضريبة �إىل م�شايخهم زاعمني ب�أن مقدارها خم�س ما ميلكون.
 ال�صيام لديهم هو االمتناع عن معا�شرة الن�ساء طيلة رم�ضان. يبغ�ضون ال�صحابة ً�شديدا ،ويلعنون �أبا بكر وعثمان ر�ضي
بغ�ضا ً
اهلل عنهم �أجمعني.

الدروز
التعريف :فرقة باطنية ت�ؤله اخلليفة الفاطمي احلاكم ب�أمر اهلل،
�أخذت جل عقائدها عن الإ�سماعيلية ،وهي تنت�سب �إىل ن�شتكني الدرزي.
ن�ش�أت يف م�صر لكنها مل تلبث �أن هاجرت �إىل ال�شام .عقائدها خليط
من عدة �أديان و�أفكار ،كما �أنها ت�ؤمن ب�سرية �أفكارها ،فال تن�شرها على
النا�س ،وال تعلمها حتى لأبنائها �إال �إذا بلغوا �سن الأربعني.
 يعتقدون �أن القيامة هي رج��وع احلاكم ال��ذي �سيقودهم �إىلهدم الكعبة و�سحق امل�سلمني والن�صارى يف جميع �أنحاء الأر�ض ،و�أنهم
�سيحكمون العامل �إىل الأبد ،ويفر�ضون اجلزية والذل على امل�سلمني.
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 يحرمون التزاوج مع غريهم وال�صدقة عليهم وم�ساعدتهم ،كمامينعون التعدد و�إرجاع املطلقة.
 يحرمون البنات من املرياث. ال يعرتفون بحرمة الأخت والأخ يف الر�ضاعة.أحدا يف دينهم وال ي�سمحون لأحد باخلروج منه.
 -ال يقبل الدروز � ً

القومية العربية
التعريف :حركة �سيا�سية فكرية متع�صبة ،تدعو �إىل متجيد
العرب ،و�إقامة دولة موحدة لهم ،على �أ�سا�س من رابطة الدم والقربى
واللغة والتاريخ ،و�إحاللها حمل رابطة الدين .وهي �صدى للفكر القومي
الذي �سبق �أن ظهر يف �أوروبا.
 ي�صفها �سماحة ال�شيخ ابن باز ب�أنها" :دعوة جاهلية �إحلاديةتهدف �إىل حماربة الإ�سالم والتخل�ص من �أحكامه وتعاليمه" .ويقول
عنها" :وقد �أحدثها الغربيون من الن�صارى ملحاربة الإ�سالم والق�ضاء
عليه يف داره بزخرف من القول ..فاعتنقها كثري من العرب من �أعداء
الإ�سالم ،واغرت بها كثري من الأغمار ومن قلدهم من اجلهال ،وفرح
بذلك �أرباب الإحلاد وخ�صوم الإ�سالم يف كل مكان" .ويقولً � ،
أي�ضا" :
هي دعوة باطلة وخط أ� عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد �سافر
للإ�سالم و�أهله".
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حركة حترير املر�أة
حركة حترير املر�أة هي حركة علمانية ،ن�ش�أت يف م�صر ،ومنها
ن�شرت يف �أرج��اء البالد العربية والإ�سالمية ،وهدفها هو قطع �صلة
املر�أة بالآداب الإ�سالمية والأحكام ال�شرعية اخلا�صة بها كاحلجاب،
وتقييد الطالق ومنع تعدد الزوجات ،وامل�ساواة يف املرياث ،وتقليد املر�أة
الغربية يف كل �شيء .ويعد كتاب املر�أة يف ال�شرق ملرق�ص فهمي املحامي،
وحترير املر�أة واملر�أة اجلديدة لقا�سم �أمني من �أهم الكتب التي تدعو
�إىل ال�سفور واخلروج على الدين ،ومتتد �أهداف هذه احلركة لت�صل �إىل
جعل العلمانية والدينية �أ�سا�س حركة املر�أة واملجتمع.

عبدالرحمن بن ملجم لعنه اهلل
قاتل علي  -ر�ضي اهلل عنه -
خارجي مفرت ,ذكره ابن يون�س يف "تاريخ م�صر" ,فقال� :شهد فتح
م�صر ,واختط بها مع الأ�شراف ,وكان ممن قر�أ القر�آن ,والفقه ,وهو
�أحد بني تدول وكان فار�سهم مب�صر .قر�أ القر�آن على معاذ بن جبل,
وكان من العباد ,ويقال :هو الذي �أر�سل �صبي ًغا التميمي �إىل عمر ,ف�س�أله
عما �س�أله من م�ستعجم القر�آن.
وقيل� :إن عمر كتب �إىل عمرو بن العا�ص� :أن َق ِّرب دار عبد الرحمن
بن ملجم من امل�سجد ليعلم النا�س القر�آن والفقه ,فو�سع له مكان داره,
وكانت �إىل جانب دار عبد الرحمن ابن عدي�س البلوي ,يعني �أحد من
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�أعان على قتل عثمان .ثم كان ابن ملجم من �شيعة علي بالكوفة �سار �إليه
�إىل الكوفة ,و�شهد معه �صفني.
قلت :ثم �أدركه الكتاب ,وفعل ما فعل ,وهو عند اخلوارج من �أف�ضل
الأمة ,وكذلك تعظمه الن�صريية.
قال الفقيه �أبو حممد بن حزم :يقولون �إن ابن ملجم �أف�ضل �أهل
الأر�ض ,خل�ص روح الالهوت من ظلمة اجل�سد وكدره.
ف�أعجبوا يا م�سلمني لهذا اجلنون.

الأمهات ال�ست
يطلق هذا الو�صف على الأ�صول التالية:
� -1صحيح البخاري � -2صحيح م�سلم � -3سنن الن�سائي � -4سنن
�أبي داود � -5سنن الرتمذي � -6سنن ابن ماجه.
�صحيح البخاري:

هذا الكتاب �سماه م�ؤلفه "اجلامع ال�صحيح" وخرجه من �ستمائة
�ألف حديث ,وتعب رحمه اهلل يف تنقيحه ,وتهذيبه ,والتحري يف �صحته,
حتى كان ال ي�ضع فيه حدي ًثا �إال اغت�سل و�صلى ركعتني ,ي�ستخري اهلل يف
م�سندا �إال ما �صح عن ر�سول اهلل ﷺ؛ بال�سند املت�صل الذي
و�ضعه فيه ً
توفر يف رجاله العدالة وال�ضبط.
عاما ,ثم عر�ضه على الإم��ام �أحمد
و�أكمل ت�أليفه يف �ستة ع�شر ً
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ويحيى بن معني وعلى بن املديني ,وغريهم ,فا�ستح�سنوه ,و�شهدوا له
بال�صحة.
وقد تلقاه العلماء بالقبول يف كل ع�صر ,قال احلافظ الذهبي :هو
�أجل كتب الإ�سالم ,و�أف�ضلها بعد كتاب اهلل تعاىل.
وعد ًدا �أحاديثه باملكرر (� )7397سبعة وت�سعون وثالثمائة و�سبعة
�آالف ,وبحذف املكرر ( )2602اثنان و�ستمائة و�ألفا حديث ,كما حرر
ذلك احلافظ ابن حجر رحمه اهلل.
الإمام البخاري:

هو �أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن املغرية بن
بردزبه اجلعفي  -موالهم  -الفار�سي الأ�صل.
ولد ببخارى يف �شوال �سنة (194ه�ـ) �أربع وت�سعني ومائة ,ون�ش�أ
يتي ًما يف حجر والدته ,وبد�أ بالرحلة يف طلب احلديث �سنة ع�شر ومائتني,
وتنقل يف البالد لطلب احلديث ,و�أقام يف احلجاز �ست �سنوات ,ودخل
ال�شام وم�صر واجلزيرة والب�صرة والكوفة وبغداد ,وكان رحمه اهلل �آية
يف احلفظ ,ذكر عنه �أنه كان ينظر يف الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة,
�شجاعا� ,سخ ًيا� ,أثنى
بعيدا عن ال�سالطني والأمراء,
ورعا ً
وكان ً
ً
زاهدا ً
عليه العلماء يف ع�صره وبعده ,قال الإمام �أحمد :ما �أخرجت خرا�سان
مثله ,وقال ابن خزمية :ما حتت �أدمي ال�سماء �أعلم بحديث ر�سول اهلل
جمتهدا يف
ﷺ ,وال �أحفظ من حممد بن �إ�سماعيل البخاري .وك��ان
ً
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الفقه ,ولديه دقة عجيبة يف ا�ستنباطه من احلديث .كما ت�شهد بذلك
تراجمه يف "�صحيحه".
تويف رحمه اهلل يف خرتنك؛ بلدة على فر�سخني من �سمرقند ,ليلة
عاما
عيد الفطر �سنة (256هـ) �ست وخم�سني ومائتني عن اثنني و�ستني ً
يوما ,وقد خلف عل ًما كث ًريا يف م�ؤلفاته ,رحمه اهلل ,وجزاه
�إال ثالثة ع�شر ً
عن امل�سلمني خ ًريا.
�صحيح م�سلم:

هو الكتاب امل�شهور الذي �ألفه م�سلم بن احلجاج رحمه اهلل ,جمع
فيه ما �صح عنده عن ر�سول اهلل ﷺ ,قال النووي� :سلك فيه طر ًقا بالغة
يف االحتياط ,والإتقان ,والورع ,واملعرفة ,ال يهتدي �إليها �إال �أفراد يف
الأع�صار ا.هـ.
وك��ان يجمع الأح��ادي��ث املتنا�سبة يف مكان واح��د ,ويذكر طرق
احلديث و�ألفاظه مرت ًبا على الأبواب ,لكنه ال يذكر الرتاجم �إما :خو ًفا
من زيادة حجم الكتاب� ,أو لغري ذلك.
وق��د و�ضع تراجمه جماعة من �شراحه ,وم��ن �أح�سنها تراجم
النووي  -رحمه اهلل .-
وعدد �أحاديثه باملكرر ( )7275خم�سة و�سبعون ومائتان و�سبعة
�آالف حديث ,وبحذف املكرر نحو (� )4000أربعة �آالف حديث.
وقد اتفق جمهور العلماء �أو جميعهم على �أنه  -من حيث ال�صحة
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 يف املرتبة الثانية بعد �صحيح البخاري ,وقيل يف املقارنة بينهما:ت �� �ش��اج��ر ق� ��وم يف ال��ب��خ��اري وم���س�ل��م
ل� � ��دي وق� � ��ال� � ��وا� :أي ذي� � ��ن ت��ق��دم
ف �ق �ل��ت :ل �ق��د ف� ��اق ال� �ب� �خ ��اري �صحة
ك��ا ف��اق يف ح�سن ال���ص�ن��اع��ة م�سلم
والإم ��ام م�سلم :هو �أب��و احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم
الق�شريي الني�سابوري ,ولد يف ني�سابور �سنة (204ه�ـ) �أربع ومائتني,
وتنقل يف الأم�صار لطلب احلديث؛ فرحل �إىل احلجاز وال�شام والعراق
وم�صر ,وملا قدم البخاري ني�سابور الزمه ونظر يف عمله ,وحذا حذوه.
�أثنى عليه كثري من العلماء من �أهل احلديث وغريهم.
الإمام م�سلم:
�أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم بن ورد بن كو�شاذ
الق�شريي الني�سابوري 206( ،هـ  261 -هـ) ،من �أهم علماء احلديث
عند �أهل ال�سنة واجلماعة ،وهو م�صنف كتاب �صحيح م�سلم الذي يعد
ثاين �أ�صح كتب احلديث بعد �صحيح البخاري� .أخذ عن �أحمد بن حنبل
و�إ�سحاق بن راهويه وتتلمذ على الإمام البخاري ،كان �أحد �أئمة احلديث
وحفاظه ،اعرتف علماء ع�صره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان يف هذا
العلم ،تويف بن�صر �أباد قرب ني�سابور �سنة ( )261هجرية.
�سنن الن�سائي:

�ألف الن�سائي رحمه اهلل كتابه "ال�سنن الكربى" و�ضمنه ال�صحيح,
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واملعلول ,ثم اخت�صره يف كتاب "ال�سنن ال�صغرى" ,و�سماه "املجتبي",
جمع فيه ال�صحيح عنده ,وهو املق�صود مبا ين�سب �إىل رواية الن�سائي
من حديث.
و"املجتبي" �أقل ال�سنن حدي ًثا �ضعي ًفا ,ورجلاً
جمروحا ودرجته
ً
بعد "ال�صحيحني" ,فهو  -من حيث الرجال  -مقدم على "�سنن �أبي
داود والرتمذي"؛ ل�شدة حتري م�ؤلفه يف الرجال ,قال احلافظ ابن حجر
رحمه اهلل :كم من رجل �أخرج له �أبو داود والرتمذي جتنب الن�سائي
�إخراج حديثه ,بل جتنب �إخراج حديث جماعة يف "ال�صحيحني" ا.هـ.
الإمام الن�سائي:

هو �أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب بن علي الن�سائي ,ويقال:
ال�سنوي؛ ن�سبة �إىل ن�س�أ بلدة م�شهورة بخرا�سان.
ولد �سنة (215هـ) يف ن�س�أ ,ثم ارحتل يف طلب احلديث ,و�سمع من
�أهل احلجاز وخرا�سان وال�شام واجلزيرة وغريها ,و�أقام مب�صر طويلاً,
وانت�شرت م�صنفاته فيها ,ثم ارحتل �إىل دم�شق ,فح�صلت له فيها حمنة,
وتويف �سنة (303هـ) ,يف الرملة يف فل�سطني عن ثمان وثمانني �سنة.
وقد خلف م�صنفات كثرية يف احلديث والعلل ,فرحمه اهلل ,وجزاه
عن امل�سلمني خ ًريا.
�سنن �أبي داود:

هو كتاب يبلغ (� )4800أربعة �آالف وثمامنائة حديث ,انتخبه
م�ؤلفه من خم�سمائة �ألف حديث ,واقت�صر فيه على �أحاديث الأحكام
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وقال :ذكرت فيه ال�صحيح ,وما ي�شبهه وما يقاربه .وما كان يف كتابي
هذا فيه وهن �شديد بينته ,ولي�س فيه عن رجل مرتوك احلديث �شيء,
وما مل �أذكر فيه �شي ًئا فهو �صالح ,وبع�ضها �أ�صح من بع�ض ,والأحاديث
التي و�ضعتها يف كتاب "ال�سنن" �أكرثها م�شاهري ا.هـ.
قال ال�سيوطي :يحتمل �أن يريد ب�صالح :ال�صالح للو�صف دون
االحتجاج في�شمل ال�ضعيف ,لكن ذكر ابن كثري �أنه يروي عنه �أنه قال:
وما �سكت عنه فهو ح�سن ,ف�إن �صح هذا فال �إ�شكال .اهـ� .أي :فال �إ�شكال
يف �أن املراد ب�صالح� :صالح لالحتجاج ,وقال ابن ال�صالح :فعلى هذا ما
وجدناه يف كتابه مذكو ًرا مطل ًقا ولي�س يف �أحد "ال�صحيحني" ,وال ن�ص
على �صحته �أحد؛ عرفنا �أنه من احل�سن عند �أبي داود .اهـ .وقال ابن
منده :وكان �أبو داود يخرج الإ�سناد ال�ضعيف �إذا مل يجد يف الباب غريه؛
لأنه �أقوى عنده من ر�أي الرجال ا.هـ.
وقد ا�شتهر "�سنن �أبي داود" بني الفقهاء لأنه كان جام ًعا لأحاديث
الأحكام ,وذكر م�ؤلفه �أنه عر�ضه على الإمام �أحمد بن حنبل فا�ستجاده
وا�ستح�سنه ,و�أثنى عليه ابن القيم ثناء بال ًغا يف مقدمة "تهذيبه".
الإمام �أبو داود:

هو �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق الأزدي ال�سج�ستاين ,ولد يف
�سج�ستان �سنة (202هـ) ,ورحل يف طلب احلديث ,وكتب عن �أهل العراق
وال�شام وم�صر وخرا�سان ,و�أخذ عن �أحمد بن حنبل ,وغريه من �شيوخ
البخاري وم�سلم.
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�أثنى عليه العلماء وو�صفوه باحلفظ التام والفهم الثاقب والورع.
تويف يف الب�صرة �سنة (275هـ) عن ثالث و�سبعني �سنة.
وقد خلف عل ًما كث ًريا يف م�ؤلفاته -رحمه اهلل -وجزاه عن امل�سلمني
خ ًريا.
�سنن الرتمذي:

هذا الكتاب ا�شتهر � ً
أي�ضا با�سم "جامع الرتمذي"� ,ألفه الرتمذي
رحمه اهلل على �أبواب الفقه ,و�أودع فيه ال�صحيح واحل�سن وال�ضعيف,
مبي ًنا درجة كل حديث يف مو�ضعه مع بيان وجه ال�ضعف ,واعتنى ببيان
من �أخذ به من �أهل العلم من ال�صحابة وغريهم ,وجعل يف �آخره كتا ًبا
يف "العلل" جمع فيه فوائد هامة.
قال :وجميع ما يف هذا الكتاب من احلديث فهو معمول به ,وقد
�أخذ به بع�ض العلماء ما خال حديثني :حديث ابن عبا�س �أن النبي ﷺ
جمع بني الظهر والع�صر باملدينة واملغرب والع�شاء من غري خوف وال
�سفر .وحديث�" :إذا �شرب فاجلدوه ,ف�إن عاد يف الرابعة فاقتلوه" ا.هـ.
وقد جاء يف هذا الكتاب من الفوائد الفقهية واحلديثية ما لي�س يف
غريه ,وا�ستح�سنه علماء احلجاز والعراق وخرا�سان حني عر�ضه م�ؤلفه
عليهم.
هذا وقد قال ابن رجب :اعلم �أن الرتمذي خرج يف كتابه ال�صحيح
واحل�سن والغريب .والغرائب التي خرجها فيها بع�ض املنكر ,وال �سيما
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يف كتاب الف�ضائل ,ولكنه يبني ذلك غال ًبا ,وال �أعلم �أنه خرج عن متهم
بالكذب ,متفق عليه على اتهامه ب�إ�سناد منفرد ,نعم قد يخرج عن �سيئ
احلفظ ,ومن غلب على حديثه الوهن ,ويبني ذلك غال ًبا ,وال ي�سكت
عنه .اهـ.
الإمام الرتمذي:

هو �أبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة ال�سلمي الرتمذي ,ولد يف
ترمذ مدينة بطرف جيحون� ,سنة (209هـ) فطاف بالبالد ,و�سمع من
�أهل احلجاز والعراق وخرا�سان.
اتفقوا على �إمامته وجاللته حتى كان البخاري يعتمد عليه وي�أخذ
عنه مع �أنه � -أي البخاري  -من �شيوخه.
عاما ,وقد �صنف ت�صانيف
تويف يف ترمذ �سنة (279هـ) عن �سبعني ً
نافعة يف العلل وغريها ,رحمه اهلل ,وجزاه اهلل عن امل�سلمني خ ًريا.
�سنن ابن ماجه:

كتاب جمعه م�ؤلفه مرت ًبا على الأب��واب يبلغ نحو واحد و�أربعني
وثالثمائة و�أرب �ع��ة �آالف حديث ( ,)4341وامل�شهور عند كثري من
املت�أخرين �أنه ال�ساد�س من كتب �أ�صول احلديث (الأمهات ال�ست)� ,إال
�إنه �أقل رتبة من "ال�سنن"�" :سنن الن�سائي و�أبي داود والرتمذي" ,حتى
كان من امل�شهور �أن ما انفرد به يكون �ضعي ًفا غال ًبا �إال �أن احلافظ ابن
حجر قال :لي�س الأمر يف ذلك على �إطالقه با�ستقرائي ,ويف اجلملة ففيه
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�أحاديث كثرية منكرة ,واهلل امل�ستعان .اهـ ,وقال الذهبي :فيه مناكري
وقليل من املو�ضوعات .اهـ ,وقال ال�سيوطي� :إنه تفرد ب�إخراج احلديث
عن رجال متهمني بالكذب ,و�سرقة الأحاديث ,وبع�ض تلك الأحاديث ,ال
تعرف �إال من جهتهم.
و�أك�ثر �أحاديثه قد �شاركه يف �إخراجها �أ�صحاب الكتب ال�ستة
كلهم� ,أو بع�ضهم ,وانفرد عنهم بت�سعة وثالثني وثالثمائة و�ألف حديث
( )1339كما حقق ذلك الإ�سناد حممد ف�ؤاد عبد الباقي  -رحمه اهلل .-
الإمام ابن ماجه:

هو �أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن عبد اهلل بن ماجه (بالهاء
ال�ساكنة ويقال بالتاء) الربعي موالهم القزويني.
ولد يف قزوين (من عراق العجم) �سنة (209هـ) ,وارحتل يف طلب
احلديث �إىل الري والب�صرة والكوفة وبغداد وال�شام وم�صر واحلجاز,
و�أخذ عن كثري من �أهلها.
تويف �سنة (273هـ) عن �أربع و�ستني �سنة.
له عدد من الت�صانيف النافعة -رحمه اهلل -وجزاه عن امل�سلمني
خ ًريا.
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لـماذا؟ وكيف؟

تعد فقرة "ملاذا؟ وكيف؟" من الفقرات الثقافية ،والتي تعتمد على
�صب الفوائد واملعلومات يف قالب ممتع و�شيق يبد�أ بـ ملاذا؟ وكيف؟.
فهذه الفقرة ه��ي نكهة علمية ممتعة ،ووج�ب��ة ثقافية �شهية ،علينا
العناية واالهتمام بها.
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كيف بد�أت كذبة ني�سان "�أبريل" وملاذا؟
جدا اقتفاء �أثر
بع�ض العادات ,والأعياد ,والتقاليد من ال�صعب ً
بدايتها ,وقد نقوم بها وال ن�ستطيع تف�سري �سببها .فكيف ن�ش�أت كذبة
ني�سان؟ يقال �إن يوم كذبة ني�سان يف كل �أنحاء العامل تقري ًبا هو يوم نكات
عملية متثل على الأ�صدقاء واجلريان ,ك�إر�سالهم يف رحالت بعيدة� ,أو
خداعهم بعلم �أ�شياء �سخيفة.
ويعتقد �أن يوم كذبة ني�سان بد�أت عند الفرن�سيني ,عند �إ�صالح
التقومي ,ف�أول دولة تبنت هذا التقومي كانت فرن�سا؛ فلقد �أمر �شارلز
التا�سع عام (1564م)� ,أن ال�سنة اجلديدة ترتافق مع الأول من ني�سان.
وبعد �أن �أ�صدر �شارلز مر�سومه� ,صار كل هذا يرتافق مع الأول
من كانون الثاين ،وكان هناك �أنا�س عديدون قد اعرت�ضوا على هذا
التغيري ورف�ضوا العمل مبوجبه؛ ف�أخذ �أنا�س �آخ��رون ي�سخرون منهم
لهذا الأمر .ف�أر�سلوا �إليهم هدايا ب�سخرية ,وزعموا ب�أنهم يزورونهم,
ودعوهم �إىل احتفاالت �سنة جديدة �ساخرة ,كل هذا كان يف الأول من
ني�سان (�أبريل) .وقد كان بع�ض املغفلني ال يزالون يقولون �إن الأول من
ني�سان كان بداية ال�سنة اجلديدة من جهة ,وا�ستغفال �شخ�صي ما يف
هذا اليوم بد�أت مع الهدايا ال�ساخرة واالحتفاالت التي قاموا بها مع
ه�ؤالء الأ�شخا�ص من جه ٍة �أخرى.
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كيف بد�أ �صنع �أول طاولة ومتى؟
ميكنك �أن تتخيلي البيت لي�س فيه طاولة؟ ..فالطاولة ت�ستعمل
هل
ِ
لأ�شياء عدة ،منها الأكل ,والكتابة ,والألعاب ,وحمل امل�صابيح ,وغريها.
ويبدو �أن ال�ط��اوالت عرفت ووج��دت منذ بداية احل�ضارة؛ فالطاولة
ال�صغرية امل�صنوعة من معدن �أو خ�شب ,كانت معروفة عند ال�سومريني
وح�ضارتهم هي احل�ضارة الأوىل التي منلك �سجالت لها .والبابليون
والآ�شوريون �أخذوا فكرة الطاولة عنهم ,وكذلك فعل امل�صريون ،كما
�صنعوا ط��اوالت �صغرية منخف�ضة �صمموها ب�شكل جميل وب�صناعة
جيدة .واقتب�س اليونانيون �أ�شياء عديدة من احل�ضارة امل�صرية ,كما
طوروا كل �أنواع الأثاث مبا فيها الطاوالت ،فقد كانت طاوالتهم م�صنوعة
من الرخام ,واملعدن ,والأخ�شاب املر�صعة.
وطور الرومانيون الأثاث �إىل م�ستوى �أدق ,فلم ي�صنعوا الطاوالت
من معدن �أو خ�شب فقط ,بل �صنعوا � ً
أي�ضا ط��اوالت مزخرفة باهظة
الثمن منقو�شة بنعومة ومر�صعة بالعاج واملعادن الثمينة .فقد كانت
�أرجل الطاولة منقو�شة ب�صورة �أبي الهول� ,أو �أعمدة جموفة� ,أو ت�شبه
�أرجل الأ�سود �أو غريها من احليوانات ,فلقد كانت العادة عندهم هي
االتكاء عليها بدلاً من اجللو�س �إىل طاولة املائدة ,وهكذا كانت الطاوالت
منخف�ضة االرتفاع ,ويف الع�صور القدمية ,كان �أي نوع من الطاوالت ال
ميلكه �إال الأغنياء فقط.
وخ�لال الع�صور الو�سطى ,ظهرت ال�ط��اوالت بجميع الأ�شكال:
550

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

دائرية ,وبي�ضاوية ,وم�ستطيلة ،لكنها كانت م�صنوعة بكل ب�ساطة من
�ألواح ت�ستند �إىل �سقالة ثابتة �أو مطوية .وكانت تغطى ب�شر�شف ي�صل
بعيدا.
�إىل الأر�ض لكي يخفي الدعائم ..وبعد الوجبة كانت تنقل ً
وخالل القرن ال�ساد�س ع�شر ويف قالع الأغنياء تثبت الطاولة يف
القاعة الكربى وهذه الطاولة خ�ص�صت للنبالء� ،أما الأ�شخا�ص العاديون
فقد كانوا يجل�سون على طاوالت منف�صلة �أ�صغر �أو على �ألواح.

كيف بد�أ ا�ستعمال �أحوا�ض
اال�ستحمام لأول مرة ومتى؟
هناك �سببان ال�ستحمام النا�س يف املاء� :إما النظافة� ,أو للمراعاة
الدينية .فاليونانيون والرومانيون القدماء ا�ستحموا يف حمامات دافئة
لال�سرتخاء واال�ستمتاع ,وهكذا �أ�صبحت �أماكن اال�ستحمام مراكز
اجتماعية ,وكان اال�ستحمام � ً
أي�ضا يعد طريقة لعالج الأمرا�ض.
�أما عند امل�صريني القدماء فقد كان اال�ستحمام ب�صورة رئي�سة
من الطقو�س الدينية ,كما هو عند الهندو�س اليوم .واحلمامات الأوىل
كانت حمامات الق�صر يف كنو�سو�س ,بجزيرة كريت ,والتي يرجع
عمرها �إىل (� )4000سنة .فقد كان للق�صر غرف ا�ستحمام و�أحوا�ض
م�ستقلة ويف هذا الق�صر ويف �أجنحة امللكة اكت�شفت �أحوا�ض ا�ستحمام
تعود �إىل ما بني ( 1700و 1400ق.م) وكان حو�ض اال�ستحمام حديث
م�صنوعا بطريقة
جدا .ومبا �أن حو�ض اال�ستحمام يجب �أن ي�شكل
ال�شكل ً
ً
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معينة لت�ستعمله الكائنات الب�شرية و�أحوا�ض اال�ستحمام حافظت على
ت�صميمها فقد كان اليونانيون ي�ستحمون يف �أحوا�ض كانت ت�صنع من
�صخر م�صقول� ,أو رخام� ,أو خ�شب .وقد و�صف ال�شاعر اليوناين العظيم
خ�صي�صا من م�صر.
هومريو�س حو�ض ا�ستحمام ف�ض ًيا جميلاً �أح�ضر
ً
وب�ع��د الع�صور الو�سطى ا�ستعمل معظم الأوروب��ي�ي�ن العطور
جدا
وم�ستح�ضرات التجميل كبديل لال�ستحمام؛ فقد كان هناك القليل ً
من احلمامات اخلا�صة يف البيوت.
وبقي الأم��ر كذلك حتى ع�صر امللكة فيكتوريا فتطورت غرفة
اال�ستحمام و�أ�صبحت وحدة منف�صلة يف املنزل ,فاحلو�ض امل�صنوع من
اخل�شب �أو النحا�س �أو احلديد كث ًريا ما كان فوقه غطاء ليبدو �أ�شبه
بال�سونا.

كيف �صنعت �أول �ساعة ومتى؟
عندما نتحدث عن ال�ساعة ,ف�إننا نعني �آلة قيا�س الوقت ,لكن
الإن�سان اكت�شف طر ًقا كثري ًة لقيا�س الوقت قبل زمن طويل من اخرتاع
�أية �آلة للقيام بذلك.
ف�شروق ال�شم�س وغروبها كانا وح��دة ال��وق��ت الأ�سا�سية عند
الإن�سان ،وطول وق�صر الظالل امل�صنوعة بوا�سطة الع�صي �أو احلجارة
�أو الأ�شجار كانت فكرة قيا�س الوقت العام يف النهار ..وحتركات النجوم
زودت الإن�سان بنوع خا�ص من �ساعة �ضخمة فالحظ الإن�سان �أنه حاملا
552

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

ينق�ضي الليل �إىل حالة خمتلفة ت�صبح مرئية.
ق�سم امل�صريون القدماء الليل �إىل ( )12فرتة زمنية ,تتنا�سب
مع �شروق الإثني ع�شر جن ًما .كما ق�سموا النهار �إىل ( )12فرتة � ً
أي�ضا,
ويومنا امل�ؤلف من � 24ساعة هو مبني على �أ�سا�س التق�سيم امل�صري للنهار
والليل ،كما �صنع امل�صريون � ً
أي�ضا �ساعات ظل وهي عبارة عن كتل من
اخل�شب مع م�ؤ�شرات ,وبالفعل كان لهذه ال�ساعات ظل �أو املزاول وكان
لديها ( )12فرتة زمنية لتق�سيم النهار ,وهكذا كانت ال�ساعات الأوىل.
�أما النوع الثاين من ال�ساعة فقد طوره الإن�سان با�ستعمال النار
واملاء ،فو�ضعوا �شمعة لها �أ�سنان حمززة يف اجلانب هي التي �ستقي�س
الوقت حاملا حترتق من �سن �إىل �سن ,وطبق مع ثقب �صغري يف القاع
ميكن �أن يو�ضع على املاء .وبعد فرتة زمنية معينة �سيمتلئ الطبق العائم
باملاء ويغو�ص.
نوعا �آخ��ر من ال�ساعة وهي
وبعد نحو �ألفي �سنة طور الإن�سان ً
ال�ساعة الزجاجية .وهي تت�ألف من وعاء من زجاجيني جموفني مت�صلني
بحيث ي�ستطيع الرمل �أن ين�ساب من واحد �إىل الآخر .والوعاء العلوي
كان ممتل ًئا بالرمل الكايف لين�ساب عرب الثقب ل�ساعة واحدة.
ويف نحو عام ( 140ق.م) طور اليونانيون والرومانيون عجلة
م�سننة لتح�سني ال�ساعة املائية يف الوعاء ،وكانت هذه الطوافة مت�صلة
�إىل العجلة امل�سننة .وتدير العجلة م�ؤ�ش ًرا ينتقل تدريج ًيا من عالمة
�ساعة واحدة �إىل �أخرى.
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�أما �أول �ساعة �آلية حقيقية اخرتعت بعد نحو (� )1400سنة ،كما
لها وزن مت�صل �إىل خيط ملفوف على بكرة ،وحاملا يفك اخليط ,ف�إنه
يدير البكرة ,حترك �سل�سلة عجالت م�سننة �أو دواليب ,وتدير العجالت
عقر ًبا على قر�ص.

كيف �صنعت �أول �آلة طباعة ومتى؟
عرف ال�صينيون واليابانيون الطباعة الأوىل يف القرن اخلام�س
امليالدي ،وبعد ذلك الوقت �صارت الكتب نادرة ،ومن ال�صعب �صنعها،
و�إن قلة من النا�س ا�ستطاعت القراءة �أو كانت لديها كتب لتتعلم بها.
ا�ستعمل الطباعون الأوائ��ل بلوكات من اخل�شب للطباعة ،حيث
كانت ال�صور تنق�ش يف وجوهها ،وحترب البلوكات وتطبع على مكاب�س
وي�ضاف �إليها الكلمات مع ال�صور على �أن تنق�ش بعناية يف اخل�شب.
وكانت احلاجة ت�ستدعي طريقة لتق�صري العمل الطويل لنق�ش
كل �صفحة باليد .ا�ستغرق زم ًنا طويلاً قبل القيام ب�أي تغيري حقيقي يف
الطريقة امل�ستعملة لإنتاج الكلمة املكتوبة.
عا�ش يوهان غوتنربغ يف مدينة مينز ،وكان يعتقد بوجه عام �أنه
كان �أول رجل حل هذه امل�شكلة .فاكت�شف غوتنربغ فكرة ا�ستعمال حرف
الطباعة املعدين املتحرك ،وطبع كتابه الأول بهذه الطريقة بني عام
( 1453وعام 1456م).
كان تن�ضيد حرف الطباعة ب�سهولة ،يف كلمات و�أ�سطر و�صفحات،
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وعند �صفه وطباعته كانت ال�صفحات ُ
تق�ض ،والأح��رف يعاد توزيعها
وتن�ضيدها من جديد كي ت�ستعمل ثانية لطباعة �صفحات �أخرى.
وهذا النظام ال يزال قيد اال�ستعمال حتى اليوم ،مع �أن املخرتعني
الآخرين �سارعوا �إىل تطوير الطريقة التي ين�ضد بها حرف الطباعة
و ُي�صف.

كيف بد�أ النا�س بتجميد الطعام لأول مرة ومتى؟
قد يظن البع�ض �أن الطعام املجمد هو اخرتاع جديد ,لكنه كان
من الطرق القدمية املعروفة حلفظ الطعام ،فمنذ �أن ا�ستوطن الإن�سان
الأول املناطق الباردة ,وهو يجمد ال�سمك ,وحلوم ال�صيد ,واللحوم
الأخرى لال�ستعمال م�ستقبل ًيا.
�أم��ا �أول ترخي�ص معروف لتجميد الطعام منح يف �إنكلرتا فهو
يف �أوائل عام (1852م) ,حيث كانت الطريقة امل�ستعملة هي تغطي�س
الطعام يف حملول الثلج وامللح .كذلك منحت تراخي�ص �أخرى عديدة
لتجميد الطعام يف تلك الفرتة ,وجميعها ا�ستعملت الثلج وامللح.
لكن الأطعمة املجمدة مل ت�ستعمل ب�شكل وا�سع حتى تطوير التربيد
امليكانيكي ،وهذا ما جعل بالإمكان جتميد اللحوم ونقلها �إىل م�سافات
بعيدة .ويف �أوائل القرن الع�شرين ,جرت حماوالت حلفظ �أطعمة �أخرى
غري اللحوم والأ�سماك بوا�سطة التجميد .وقد ابتكر هـ�.س .يبكر طريقة
جتميد الفواكه يف كولورادو يف �أوائل عام (1908م) ,وكان الهدف من
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هذا التجميد جز ًءا من حم�صول الفاكهة الذي ال ميكن ت�سويقه وبيعه
لال�ستعمال الح ًقا.
وقد جمدت فواكه معينة يف البداية وخا�صة الفريز (الفراولة)
والكرز .وكانت جتمد بطريقة التو�ضيب البارد ,وهذا يعني و�ضع براميل
�أو �أوعية من الفاكهة يف غرف تخزين كبرية ،حيث حتفظ درجة احلرارة
بنحو ( )25درجة �سنتغراد حتت ال�صفر.
ويف عام (1916م) �أظهرت جت��ارب يف �أملانيا ب�إمكانها جتميد
الأطعمة بطريقة التجميد ال�سريع ,والذي يعني جتميد الطعام يف �ساعات
عدة بدلاً من �أيام عدة ،ويف عام (1917م) بد أ� كال رن�س بريد�سي العمل
بو�سائل جديدة لتجميد الأطعمة يف �أوعية �صغرية لتباع يف املحال ،لكن
ذلك مل يحدث حتى عام (1919م) ب�أن و�ضع يف ال�سوق �أول تو�ضيب
جتاري من هذا النوع.
وكنتيجة لتجاربه وعمل الآخرين ,وجد �أن بع�ض اخل�ضراوات
العديدة ميكن حفظها � ً
أي�ضا بهذه الطريقة ,وهكذا �أخ��ذت �صناعة
الأطعمة املجمدة طريقها �إىل الأ�سواق.

كيف بد�أ �صنع �أول �آلة خياطة ومتى؟
هناك ق�صة طريفة عن امل�ستك�شف الذي وجد نف�سه يف �إحدى
املناطق النائية من العامل ,وعندما التقى بالأهايل ,توقع �أن ال يرى بتا ًتا
�أية �إ�شارة �أو عالمة للح�ضارة ,لكنه ر�أى يف كوخ زعيم حملي �آلة خياطة!
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فه�ؤالء الأ�شخا�ص ح�صلوا على �آلة اخلياطة من �أقرب نقطة حرا�سة
متح�ضرة .كانت اخلياطة مهمة للإن�سان لدرجة �أنه اخرتع �آلة للقيام
بها.
وال�س�ؤال هو :من الذي اخرتع الآلة �أولاً ؟ لقد كان تاريخ اخرتاع �آلة
اخلياطة م�أ�ساو ًيا ,ف�أول �آلة خياطة اخرتعها الإنكليزي توما�س �سانت.
ترخي�صا لآلة لها العديد من مالمح
ففي عام (1790م) ,نال توما�س
ً
�آلة الغرزة املت�سل�سلة احلديثة ,وكان املق�صود منها �إىل حد كبري �أن
تخيط اجللد ,لكنها مل ت�ستعمل ,واملخرتع مل يجن �أي ربح من روائها.
ويف ع��ام (1830م) اخ�ترع اخلياط الفرن�سي الفقري باتليمي
ثيمونييه �آلة اخلياطة التي كانت ت�شبه النموذج احلايل ,وقد ا�ستعملت يف
فرن�سا ,لكن جمهو ًرا من العمال الغا�ضبني ,وخو ًفا من فقدان �أعمالهم,
حطموا امل�صنع والآالت ,وتويف ثيمونييه فق ًريا.
ويف نيويورك اخ�ترع رجل يدعى والرتهنت يف العام نف�سه �آلة
خياطة حتتوي على �إب��ر ٍة منحنية ,ذات عني يف ر�أ�سها ,وه��ذه الإب��رة
متر يف عروة خيط عرب قما�ش يلتقط بوا�سطة خيط ثان ,م�شكلاً غرزة
مقفلة .وف�شل والرتهنت يف احل�صول على ترخي�ص لآلته.
وهكذا ،ف�إن �شرف ترخي�ص �أول �آلة خياطة و�ضعت قيد اال�ستعمال
كان لل�سيد �إليا�س هاوي.
ويف ع��ام (1851م) ح�صل �إ�سحاق �سنجر على ترخي�ص يف
الواليات املتحدة لآلته؛ فقد كان هناك نزاع بني �سنجر وهاوي ملن له
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

557

الأف�ضلية ,فربح هاوي هذه الق�ضية ,وهكذا متكن من احل�صول على
ر�سومات عن كل نوع من الآلة و�ضع عمل ًيا قيد اال�ستعمال يف ذلك احلني.
وهناك �آالف الأنواع من �آالت اخلياطة ,مبا فيها �آالت خا�صة خلياطة
اجللد ,وقبعات اللباد ,واللحف ,والعراوي ولأغرا�ض �أخرى عديدة.

كيف بد�أت كتابة الكتاب ومتى؟
ا�ستغرق الإن�سان زم ًنا طويلاً للو�صول �إىل املرحلة الأوىل التي
متكنه من �إنتاج الكتاب كما نعرفه ..فعندما ن�أخذ يف عني الو�صف
متاما .فالكتب الأوىل
الكتاب الأول ,علينا �أن نفكر ب�شيء ما خمتلف ً
التي عرفناها مل تكن يف الواقع كت ًبا باملعنى احلديث للكلمة.
فمنذ �آالف عدة من ال�سنني �صنع البابليون والآ�شوريون لوحات من
الطني ،حيث و�ضعت �ألواح الطني يف فرن وخربت ,وعلى تلك اللوحات
نق�شوا ال�سجالت والكتابات التي كانوا يرغبون يف حفظها .وب�أداة حادة
ال��ر�أ���س ,قطعوا حرو ًفا على الطني .و�أحيا ًنا كانت ال�سجالت طويلة
ويلزمها العديد من اللوحات الطينية ,فمثل هذه ال�سل�سلة من اللوحات,
�أو ال�صفحات ,وميكننا على وجه التقريب �أن ن�سمي هذه اللوحات كتا ًبا.
واقرتب امل�صريون القدماء خطوة �أقرب �إىل الفكرة احلديثة للكتاب.
نوعا من ورق خام من الق�صب ي�سمى الربدي كانت عبارة
فلقد �صنعوا ً
عن �صفحات منب�سطة ببع�ضها يف �شرائط طويلة والتي كانت تلف حول
لفائف �أ�سطوانية من العظام �أو اخل�شب ,كما ا�ستعملوا (ماء ال�سخام)
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كحرب ,وكتب امل�صريون ال�شعر ,والق�ص�ص ,و�سجالت من كل الأنواع
بكتابة هريوغليفية� ,أو ت�صويرية .وحيث �إن اللفائف مل تكن مالئمة،
ف�إن الكتابة كانت تتم �أحيا ًنا على �صفحات منف�صلة وهذه ال�صفحات
جمعت م ًعا بخيوط ل�صنع كتاب بدائي.
و�صنع �شعوب قدمية �أخرى منهم اليونانيون والرومان كت ًبا كانت
تلف حول لفائف.

كيف بد�أ تعداد ال�سكان لأول مرة
يف اململكة املتحدة ومتى؟
منذ الع�صور الأوىل ,كانت احلكومات ت�أخذ درا��س��ات ر�سمية
لتعداد ال�سكان يف بالدها .واململكة املتحدة هي �أول دولة يف الع�صور
احلديثة جعلت الإح�صاء املنتظم بعدد ال�سكان جز ًءا من د�ستورها.
ففي القرن احلادي ع�شر �أمر وليم الفاحت ب�إجراء م�سح لكل الأرا�ضي
يف �إنكلرتا ,وقيمتها ,ومالكيها ,وهذه الدرا�سات ال تزال موجودة حتى
الآن يف �سجالت لذلك التعداد ال�سكاين الأول .ولقد �سمي بكتاب اليوم
الأ�سود.
ومنذ عام (1801م)� ,صار تعداد �سكان اململكة املتحدة ي�ؤخذ كل
ع�شر �سنوات ,وبالنظر �إىل هذه الأرقام ومنذ ذلك الوقت �أ�صبح بالإمكان
متييز التغيريات التي طر�أت منذ ذلك احلني .فعلى �سبيل املثال يف عام
(1801م) كان عدد �سكان اململكة (� )11.944.000شخ�ص� ،أما اليوم
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ف�إن تعدادها يبلغ �أكرث من ( )60مليون �شخ�ص.
متزوجا �أم عز ًبا,
وهناك �أ�سئلة كثرية ،منها� :إذا كان ال�شخ�ص
ً
ونوع املنزل الذي ي�سكنه ,وقيمة الأق�ساط املدر�سية التي يدفعها ومهنته,
وغريها من الأمور وامل�سائل احلياتية .وهذه املعلومات الإ�ضافية بالغة
الأهمية يف اتخاذ القرارات يف مناطق عديدة .فهي ت�ساعد يف تقرير
عدد املدار�س والأ�ساتذة ال�ضروريني .وميكن �أن ت�ساعد يف �إر�شادنا حول
الت�شريع االجتماعي ال�لازم للعجزة .وميكن � ً
أي�ضا �أن تخربنا ما هي
ت�أثريات وتغيريات ال�سكان على �سوق العمل ,وم�سائل �أخرى عديدة.
وهناك � ً
أي�ضا تعدادات �سكانية �أخرى ت�ؤخذ يف �أوقات خمتلفة تتعلق
بالزراعة ,وال�صناعيني ,وال�صناعات املعدنية ,وال�شركات ,والوحدات
احلكومية ,والري والبنية التحتية.

كيف بد�أت زراعة الأرز لأول مرة و�أين؟
�شيوعا يف ال�ع��امل ,فلقد
الأرز هو �أح��د �أه��م الأطعمة و�أك�ثره��ا ً
ا�ستعمل ال�صينيون الأرز لتحية بع�ضهم البع�ض ،فبدلاً من �أن يقول
الرجل للرجل :كيف حالك؟ يقول له :هل تناولت �أرزك اليوم؟ لأن الأرز
كان مه ًما بالن�سبة �إليهم.
يعي�ش ن�صف �سكان العامل تقري ًبا جزئ ًيا �أو كل ًيا على غذاء الأرز.
ويف بع�ض بلدان �آ�سيا ي�أكل كل �شخ�ص من (� 200إىل  )400باوند �أر ًزا
كل �سنة.
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ول�سنا نعرف بالت�أكيد �أين زرع الإن�سان الأرز لأول مرة ,لكن من
املحتمل �أن الأرز ن�ش�أ يف جنوبي الهند .ونحن نعلم �أنه كان يزرع هناك
لآالف عديدة من ال�سنني.
انت�شرت زراعة الأرز هناك منذ �أكرث من (� )5000سنة ،و�سرعان
ما �صار يزرع بعد ذلك يف �إيران وم�صر ,ومل ي�ستقدم الأرز �إىل �أمريكا
ال�شمالية حتى القرن ال�سابع ع�شر .ورغم �أن الأمريكيني ال�شماليني كانوا
ي�أكلون بع�ض الأرز ,لكن معظمهم كان يف�ضل القمح .وي�أكل يف الواليات
املتحدة يف الوقت احلا�ضر كل �شخ�ص نحو (2كلج) من الأرز يف العام.
والأرز املنزوع الق�شور ي�سمى البني ,وهو مغطى بق�شرة بنية تدعى
النخالة ,وهي التي تختزن فيها معظم فيتامينات ومعادن حبة الأرز.
ورغ��م ذل��ك ف ��إن الأرز البني ال يحفظ طويلاً ك��الأرز الأبي�ض,
جيدا على الأرز
ومعظم النا�س يف�ضلون الأرز الأبي�ض امل�صقول املطحون ً
البني .ويف بع�ض البلدان ي�ضاف �إىل الأرز امل�صقول بع�ض الفيتامينات
واملعادن.
وي�ستعمل الأرز بطرق عدة عالوة على الطعام ،كما ي�ستعمل طحني
الأرز ل�صناعة الغراء ,والن�شا ,ويف م�ساحيق الوجه ,وي�صنع منه النبيذ
� ً
أي�ضا كما يف اليابان ,وال�صني ,والهند ,كما ي�صنع منه خل الأرز الأبي�ض
اجليد.
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كيف بد�أ ا�ستعمال النفط كوقود لأول مرة ومتى؟
النفط اخلام يدعى برتولاً ,وال�صخور التي يتواجد فيها البرتول
تتواجد بعمق حتت الأر���ض ويتم الو�صول �إىل النفط بوا�سطة احلفر
حتت �سطح الأر�ض .وير�شح البرتول يف بع�ض الأماكن على �سطح الأر�ض
عرب ال�شقوق .وهذا الر�شح �أو ينبوع النفط� ,س ّهل على الإن�سان حتديد
موقعه .وهذا النفط اخلام الذي ر�شح على ال�سطح كان معرو ًفا لدى
ال�شعوب القدمية� .إذ كان بع�ض النفط يحرق يف امل�صابيح وامل�شاعل.
بد أ� التاريخ احلقيقي للنفط يف القرن التا�سع ع�شر ,وا�ستدعت الثورة
ال�صناعية احلاجة �إىل وقود م�صابيح �أف�ضل لإنارة امل�صانع اجلديدة,
ففي الواليات املتحدة يقع النفط قري ًبا من ال�سطح يف مناطق عديدة.
حمام
فكر الإن�سان الأول يف احلفر للح�صول على النفط ,و�أر�سل ٍ
من نيويورك يدعى (جورج بي�سيل) عينة من النفط اخلام من بن�سلفانيا
�إىل عامل �آخر يف جامعة يال يدعى (بنجامني �سيليمان) ولقد �صرح
�سيليمان ب�أن البرتول يعطي منتجات عديدة مفيدة ،منها :زيت امل�صباح,
وزيوت الت�شحيم ,وغاز الإنارة ,و�شمع الربافني لل�شموع ,وغريها .ولقد
�أقنع تقرير �سيليمان رجال الأعمال ب�أن هناك أ�م��والاً طائلة ميكن �أن
يجنوها من النفط .ا�ست�أجر بي�سيل رجلاً يدعى ادوين دريك للحفر من
�أجل النفط قرب مدينة تيتو�سفيل وبن�سلفانيا .ويف (� )17أغ�سط�س عام
(1859م) وجد النفط ,وانت�شر اخلرب ب�سرعة ,وتهافت الرجال ل�شراء
�أو ا�ستئجار الأر���ض ،حيث يتواجد النفط ,وا�ستمرت هجمة النفط,
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وانت�شرت حمى النفط �إىل �أجزاء �أخرى من الواليات املتحدة ,و�إىل كندا
و�إىل �أوروب��ا ,ووج��دت ا�ستعماالت جديدة للبرتول ,و�شملت ا�ستعماله
كوقود ,فتزايد الطلب على النفط .ويف �أيامنا هذه ال يزال البحث عن
قدم و�ساق يف كل �أنحاء العامل.
حقول نفط جديدة قائ ًما على ٍ

كيف بد�أ اخرتاع املحراث الأول ومتى؟
قبل �أن ي�ستطيع املزارع غر�س بذوره ,يتوجب عليه حت�ضري الأر�ض
باحلراثة ,حيث يفتت املحراث الأر�ض ال�صلبة ويقلب الرتبة.
جدا ,وال يعرف �أحد من هو الذي �صنع
واملحراث هو اخرتاع قدمي ً
املحراث الأول� ,أما املحراث الأول الذي وجد فقد كان عمره نحو ()5000
�سنة .والهدف الرئي�س لكل املحاريث هو حتريك الرتبة بوا�سطة اجلر �أو
النك�ش ,وقد كان املحراث يف البداية ع�صا �أو كتلة خ�شبية ذات �أ�سنان,
يدفعها الرجال �أو الن�ساء ,وتعلم الإن�سان فيما بعد ت�سخري احليوانات
لدفع املحراث.
ولقد تغري تدريج ًيا �شكل الع�صا ف�صارت تعمل ب�صورة �أف�ضل,
فقد كان �أ�سفل الع�صا ي�شكل �شفرة حادة تدعى �سهم املحراث ،وهي
التي �ساعدت املحراث للعمل عرب الأر�ض ب�سهولة �أكرث.
ثم �أ�ضيف �إليه جوانب منحنية ,وهي التي تقلب الرتبة وتفتتها
مبزيد من الدقة ،وه��ذه اجلوانب �سميت �أل��واح الت�شكيل� .أم��ا �سهم
املحراث و�ألواح الت�شكيل م ًعا في�شكلون �أ�سفل املحراث ,ونوع املحراث
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ال�شائع اال�ستعمال اليوم ي�سمى حمراث لوح الت�شكيل.
و�سهم املحراث كان �أقوى و�أكرث حدة من املعدن ,ففي القرن الثامن
ع�شر بد�أ الربيطانيون ب�صنع �سهم املحراث من احلديد ال�صب .وجميع
املحاريث احلديثة م�صنوعة من احلديد ال�صب �أو الفوالذ ,اعتما ًدا على
نوع الرتبة التي �سي�ستعمل فيها املحراث.
والغريب يف الأمر �أن توما�س جيفر�سون ا�ستخدم علم الريا�ضيات
لإيجاد ال�شكل الأف�ضل لأ�سفل املحراث ,كما �ساعد يف �صنع حمراث
احلديد ال�صب ال�شائع.
�أما يف الرتبة اجلافة ال�صلبة ,فت�ستعمل حماريث الأقرا�ص بدلاً
من حماريث �ألواح الت�شكيل .فبدلاً من �شفرات حادة على الأ�سفل .ف�إن
حماريث القر�ض هي جيدة للرتبة ال�صخرية؛ لأنها ت�ستطيع �أن تتدحرج
ف��وق ال�صخور التي توقف �أو تتلف حم��راث ل��وح الت�شكيل .وحماريث
القر�ص ممتازة � ً
أي�ضا حلرث النباتات القدمية يف الرتبة لإغنائها.

كيف بد�أ ا�ستعمال الفحم لأول مرة ومتى؟
جدا ,ومن
ا�ستعمل الإن�سان القدمي الفحم منذ الع�صور القدمية ً
املحتمل �أن �أول �شعب ا�ستعمله كان ال�صينيني ،وهناك �سجالت تظهر
�أن ال�صينيني ا�ستعملوه ل�صهر النحا�س واحلديد منذ (� )3000سنة.
لقد ذكر الفحم يف الكتب القدمية �أمثالاً وع ًربا مثلاً " :كالفحم لإ�شعال
الفحم ,واحلطب للنار" ,هكذا يكون الإن�سان املنا�ضل لي�ضرم الكفاح.
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وقد ذكر الفيل�سوف اليوناين �أر�سطو ,الذي عا�ش من (� 384إىل 322
ق.م) الفحم يف كتاباته.
عندما احتل الرومان بريطانيا خالل الفرتة والتي بد�أت من عام
( 50ق.م) ,كانوا ي�ستعملون الفحم؛ لأن الباحثني وجدوا �آثار الفحم
املحرتق يف �أط�لال الفيالت الرومانية يف بريطانيا ,وهناك �سجالت
تظهر �أن الفحم ك��ان يعدن يف مقاطعة ليمبورغ الهولندية يف عام
(1113م) .وهذا املنجم عرف الح ًقا با�سم منجم دومينال ,والذي كان
ال يزال ي�ستعمل حتى منت�صف القرن الع�شرين.
وخالل منت�صف القرن الثالث ع�شر جمع الن�ساء والأطفال ما
كان يعرف بالفحم البحري على طول ال�ساحل الإنكليزي ,ولقد احتاج
احلدادون �إىل الفحم ل�صهر احلديد ,كما احتفظ مالكو املحال ال�صغرية
مبحوالتهم دافئة با�ستعمالهم الفحم� ..أما الفقراء فقد ف�ضلوا الفحم
على اخل�شب لأغرا�ض الت�سخني؛ لأنه كان �أرخ�ص.
و�أم��ا نبالء ذل��ك الع�صر فقد رف�ضوا ا�ستعمال �أي �شيء يعمل
بالفحم .فلم يدخلوا بيتًا يدف�أ بالفحم �أو يطهو طعامه على نار الفحم,
اعتقا ًدا منهم �أن الدخان ي�سمم الطعام؛ وذلك لأن املنازل يف ذلك
الع�صر مل يكن لها مداخن ,فالدخان ميلأ الغرف ,الأمر الذي جعل
النا�س يكرهون ا�ستعمال الفحم.
وبعد اخرتاع املحرك البخاري الذي �سهل نقل الفحم من املناجم,
�أ�صبح ا�ستعمال الفحم �شائ ًعا.
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كيف بد�أ ا�ستعمال الغاز لأول مرة و�أين؟
ي�ستطيع الإن�سان احل�صول على الغاز من �أماكن تختزنه فيها
الطبيعة� ,أو ي�ستطيع �صنعه ،وميكن للإن�سان �أن ي�صنع الغاز ,ف�إذا مليء
�أنبوب من اخلزف مب�سحوق الفحم ,وغطي بالطني ,ومت ت�سخينه على
نار حامية ,ف�إن الدخان �سيت�صاعد من طرف �ساق الأنبوب ..و�سرعان
ما يتوقف الدخان ,و�إذا �أ�شعل لهب فوق ال�ساق ,ف�إن الغاز املت�صاعد
�سيحرتق بلمعان وبثبات ,وبت�ضخيمه �آالف املرات ,ف�إن هذه التجربة
تظهر عملية �صنع غاز الفحم.
يف عام (1972م) اكت�شف مهند�س ا�سكتلندي يدعى وليم مريدوك
الغاز ,وكان �أول من ا�ستعمل الغاز امل�صنوع ,فلقد عمل على تنقية الغاز
الذي يت�سرب من الفحم امل�شتعل وعب�أه يف �أنابيب لي�ستعمله يف �إنارة
منزله .وبعد �سنوات عدة ,ا�ستعمله لإنارة م�صنع برمنغهام.
وكان الغاز امل�صنوع يف الواليات املتحدة ي�ستعمل للإنارة قبل
الغاز الطبيعي ,ويف عام (1812م)� ,أن��ار داف�ير ميلفيل من �سكان
نيوبورت يف برود ايالند منزله وال�شارع املقابل بغاز �صنعه من فحم
م�شتعل ,ويف عام (1816م) �أنارت بلتيمور ماريالند� ,شوارعها بالغاز
امل�صنوع .وا�ستعمل الغاز الطبيعي لأول م��رة يف فريدونيا ,بوالية
نيويورك عام (1821م).
وي�ستعمل ال�ي��وم ,الغاز الطبيعي أ�ك�ثر من الغاز اال�صطناعي,
الكت�شاف حقول غاز جديدة ,وتطور ا�ستعماالت جديدة للغاز ,والأنواع
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اجلديدة من الأنابيب التي جعلت بالإمكان و�صل حقول الغاز البعيدة
باملدن الكبرية.

كيف بد�أ ا�ستعمال القرميد لأول مرة و�أين؟
لو طلب منا �أن ن�سمي �أهم �أطول مادة ,لقلنا �إنها القرميد فالقرميد
يفوق عم ًرا عن اجلرانيت� ,أو ال�صخور الكل�سية� ,أو احلديد � ً
أي�ضا.
والقرميد ,هو مادة بناء حديثة ,ي�ستعمل اليوم يف كل مكان يف
العامل .لكن القرميد قدمي ج� ً�دا قدم تاريخ احل�ضارة؛ �إذ البابليون
وامل�صريون �صنعوه وا�ستعملوه قبل (� )3000سنة من والدة امل�سيح -
عليه ال�سالم  ،-وت�شري بع�ض احلفريات �إىل �أنه كان ي�ستعمل قبل ذلك.
جدا,
كانت �صناعة القرميد يف الع�صور الأوىل ,بدائية وفجة ً
حيث ي�صنع من الطني ويخبز �أو يحرق على درجة ح��رارة عالية ,يف
الع�صور الأوىل ,وكان الطني اخلام ي�ستعمل ,ومل تخرتع الآالت ل�صنعه.
وكان الطني (ال�صل�صال) يهر�س ويخلط باملاء بوا�سطة العمال الذين
يخلطونه ب�أقدامهم العارية .وكان الق�ش � ً
أي�ضا يخلط مع الطني الرطب
ليتما�سك القرميد مع بع�ضه ً
بع�ضا ،وعندئذ كان هذا اخلليط ي�شكل
باليد �إىل �أحجام و�أ�شكال خمتلفة ويو�ضع يف ال�شم�س ليجف.
اتبعت هذه الطريقة البدائية ل�سنوات عديدة حتى اكت�شاف حرق
الطني بالنار وال��ذي يجعل القرميد �أك�ثر �صالبة و�أف�ضل ق��درة على
مقاومة الرطوبة ..عند ذلك مل تعد هناك حاجة للق�ش.
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وكان القرميد املخبوز يف ال�شم�س من دون فائدة يف �إنكلرتا ،لكنه
يف البلدان ال�شرق �أو�سطية احلارة �أثبت �أنه قابل للتحمل حتى �أن بع�ض
القرميد الذي ا�ستعمله البابليون القدماء ال يزال بالإمكان م�شاهدته
حتى اليوم.

كيف كان بناء �أول منارة و�أين؟
عاما من دون �إ�شارات حتذرك من
هل ميكنك �أن تتخيل طري ًقا ً
املخاطر ،وتقاطع الطرق ،واملنعطفات اخلطرة ،واالقرتاب من املدن؟
والطرق العامة يف البحار حتتاج �إىل مثل هذه الإر�شادات � ً
أي�ضا ،واملنارة
واحدة منها؛ ذلك �أن �أنوارها توم�ض الطريق �إىل امليناء ،ولتدلهم على
موقعهم يف البحر� ،أو لتحذرهم من الأماكن ال�ضحلة اخلطرة �أو الأماكن
التي تكرث فيها ال�صخور.
كانت املنارات الأوىل عبارة عن أ�ب��راج منخف�ضة و�ضعت عليها
�سال�سل معدنية مليئة باحلطب �أو الفحم امل�شتعل ،ومن املحتمل �أنها
و�ضعت عندما بد�أ الإن�سان ميخر عباب البحر ب�سفنه وال يعلم �أحد متى
مت هذا بال�ضبط ،لكننا نعلم �أنه يف القرن ال�سابع ق .م .وكانت هناك
منارة معروفة م�شيدة عند (كاب �سيغيوم) يف (هيل�سبونت).
�أم��ا �أ�شهر منارات الع�صور القدمية ،فكانت منارة (فارو�س)
الرخامية يف مدينة الإ�سكندرية يف م�صر والتي اعتربها العلماء من
�إحدى عجائب الدنيا ال�سبع ،وقد �سميت هكذا ن�سبة �إىل اجلزيرة التي
تقف عليها ،وقد كلفه بناء هذه املنارة ما ي��وازي مليون دوالر .ومنذ
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القرن الثالث ق .م .كانت النار الرباقة التي تتوهج من قمتها تر�شد
ال�سفن �إىل ميناء الإ�سكندرية.
كذلك بنى الرومان العديد من املنارات ال�شهرية كالتي توجد يف
(بولون) ،بفرن�سا والتي كانت ال تزال قيد اال�ستعمال حتى القرن ال�سابع
ع�شر ،وقد بدت مناراتهم �صغرية و�ضعيفة البناء بالن�سبة ملنارات اليوم،
واليوم لدى كل بلد �ساحلي مكتب حكومي يبنى ويحافظ على املنارات.
وعندما تبنى املنارة على �أر���ض جافة ،فبنا�ؤها يكون �سهلاً وال
يكلف كث ًريا ،لكن عندما يتوجب بنا�ؤها على �صخور تتالطمها الأمواج،
�أو على �أماكن �ضحلة متنقلة ،ف�إن امل�شاكل الهند�سية ال�صعبة تواجهها،
ويكون برج املنارة من احلجر ال�صلب كاجلرانيت� ،أو من الأ�سمنت
امل�سلح بواجهة من احلجر� ،أو من احلديد ال�صب �أو الفوالذ.

كيف بد�أ ا�ستعمال ال�شموع لأول مرة؟
�أول ابتكار �إ�ضاءة للإن�سان هو عود م�شتعل من احلطب يتناوله
من حريق� ،أو م�صباح ا�ستعمله الإن�سان كاحلجر املجوف �أو �صدفة� ،أو
جمجمة ممتلئة بدهن حيواين �أو زيت �سمك� ،أما الفتيلة فكانت عبارة
عن ق�صبة� ،أو ليف نباتي �أو قطعة من قما�ش جمدول على الفتيلة ،ولقد
ا�ستعمل القدماء �شمع النحل منذ الع�صور الأوىل كما ذكرها الكتاب
الرومانيون القدماء.
ومل تتح�سن �صناعة ال�شموع منذ فرتة طويلة ،ففي نحو منت�صف
القرن التا�سع ع�شر ،اعتربت �صناعة ال�شموع �ضرورة مهمة لربة البيت،
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

569

حيث ال كهرباء وال �إنارة ،وكان دهن الأغنام �أو الثريان ي�سخن يف قدر
ويو�ضع معه غزل من خيوط القطن املحاكة ،ب�ضعف حجم ال�شمعة،
ويعلق على ق�ضيب ،ويجعل الطرفان م ًعا ،وتعلق هذه الفتائل يف ق�ضيب
واحد ،وعندئذ تغط�س مرات عدة يف ال�شحم ،وتعلق لكي تربد بعد كل
تغطي�سة.
وعندما تغطي الفتيلة الكثافة املنا�سبة من ال�شحم ،ت�صبح ال�شموع
جاهزة لال�ستعمال ،و�أحيا ًنا كان ال�سائل ي�صب يف قوالب ت�شبه الأنبوب
التي �أدخلت فيها الفتيلة.
وقد حت�سنت م�صانع ال�شموع احلديثة �إىل حد كبري ،ورغم ذلك
فالفتيلة ما زالت ت�صنع من غزل قطني جمدول م ًعا ،لكن �شمع النحل،
والربافني واملواد الدهنية الأخرى ،وكذلك ال�شحم ال تزال ت�ستعمل حتى
الآن .ويجب معاجلة الدهون كي تعطي املزيد من ال�ضوء مع �أقل قدر
من الدخان ،فمنذ القدم كانت ال�شموع تدخن با�ستمرار وتطلق رائحة
كريهة ،ب�سبب اجللي�سرين املوجود يف الدهن ،وق��د ا�ستغنى �صانعو
ال�شموع احلديثة عن اجللي�سرين اليوم.

كيف بد�أت �أول حديقة للحيوانات؟
حديقة احليوانات هي املكان الذي حتفظ فيه احليوانات احلية
وتعر�ض.
ملاذا نحتفظ باحليوانات الربية يف حديقة احليوانات؟ فال�سبب
الأهم هو �أن كل �شخ�ص يهتم باحليوانات ،وال�سبب الآخر هو �أن العلماء
ي�ستطيعون تعلم �أ�شياء كثرية مهمة عن طريق درا�سة احليوانات احلية؛
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فمراقبة احلركات التي تقوم بها احليوانات ،وماذا ت�أكل ،وكيف تنمو،
ميكن تعلم الكثري لي�س فقط عنها ،بل عن الكائنات الب�شرية � ً
أي�ضا.
فحديقة احليوانات هي مدر�سة للتعليم .مل��اذا �أول حديقة حيوانات
�أ�س�ست كانت ت�سمى (منتزه الذكاء)؟ بد�أت هذه احلديقة منذ فرتة
طويلة نحو عام ( 1150ق.م)� .أ�س�سها �إمرباطور �صيني ،و�ضع فيها
نوعا ما
أنواعا عدة من الغزالن ،والطيور ،والأ�سماك ،ومع �أنها كانت ً
� ً
�أ�شبه بحديقة حيوانات ع�صرية .فمن املحتمل �أنها مل تكن مفتوحة
للجمهور ،بل �أن�شئت لت�سلية الإمرباطور ورجال بالطه.
وحيث �إن حديقة احليوانات واملحافظة عليها تكلف كث ًريا فحدائق
احليوانات يف الع�صور القدمية كان ميلكها امللوك والأغنياء اللوردات،
وك��ان ل��دى العديد منهم جمموعات من الطيور ،والأ�سماك النادرة
واحليوانات من كل الأنواع والأجنا�س.
�أما �أول حديقة حيوانات حقيقية عامة افتتحت يف العامل فقد كانت
يف باري�س عام (1793م) ،وهي عبارة عن حديقة النباتات ال�شهرية
وكان فيها حيوانات ،ومتحف ،وحديقة نباتات عملية.
و�أما ثاين حديقة حيوانات كبرية افتتحت فكانت يف عام (1829م)
يف ريجنت بارك لندن ،ثم �أن�شئت حديقة حيوانات برلني (1844م)
والتي �أ�صبحت من �أجمل و�أف�ضل حدائق احليوانات يف العامل.
و�أول حديقة حيوانات يف الواليات املتحدة ،كانت يف فيالدليفا
عام (1874م) ،ويف العام التايل � 1875أقيمت حديقة احليوانات يف
�سين�سيناتي.
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كيف بد�أ ا�ستعمال الأ�سمدة لأول مرة ومتى؟
�أي��ة م��ادة ت�ضاف �إىل الرتبة لإعطائها العنا�صر التي ت�ساعد
النباتات على النمو ت�سمى �سما ًدا .فلماذا نحتاج �إىل الأ�سمدة؟ نحتاج
�إليها لأنها يف الأ�سا�س حتافظ على خ�صوبة الرتبة اجليدة ،وت�صحح
�أو تعالج نق�ص اخل�صوبة يف الرتبة ال�ضعيفة عند ح�صاد املحا�صيل،
نرى �أن كل العنا�صر الغذائية التي دخلت فيها �أخذت من الأر�ض وبهذه
الطريقة؛ ف�إن املحا�صيل ا�ستعملت املورد من العنا�صر الغذائية يف الرتبة،
وي�ستعمل املزارع الأ�سمدة لإعادتها� ،أو لتكوين مورد من العنا�صر التي
تكون ب�صورة طبيعية قد انت�شرت يف الرتبة.
وهناك �أ�سمدة طبيعية ت�أتي من �أ�شياء حية ،كالطفال الذي يتكون
من نباتات متعفنة؛ �أو وجبة م�صنوعة من عظام احليوانات �أو البذور �أو
روث (زبل) حيواين ،وهناك �أ�سمدة كيماوية ت�أتي من م�صادر عديدة.
ولقد ا�ستعمل الإن�سان الأ�سمدة لفرتة طويلة ،ونحن ال ندري متى،
لكننا نعلم �أن ال�صينيني ا�ستعملوا ف�ضالت احليوان والنبات ك�أ�سمدة
منذ �آالف ال�سنني .و�ضع الرومان يف �أوائل القرن الثاين ق .م مداورة
�إىل حما�صيلهم ،فقد �أ�ضافوا �إىل الرتبة النيرتوجني بزراعة البازيالء
والفا�صوليا .وخالل القرن ال�سابع ع�شر كان روث احليوان يف القارة
الأوروبية ي�ستعمل ك�سماد ،وكانت ف�ضالت املدن ت�ؤخذ �إىل املزارع ،وكان
الرب�سيم ي�ستعمل يف املح�صول مداورة.
ويف عام (1748م) ،عر�ض (بنجامني فرانكلني) يف �أمريكا قيمة
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�سماد اجلري ،فلقد و�ضع طال ًء من اجلري يف �شكل �أح��رف �ضخمة يف
حقل على طول طريق عام قرب فيالدليفا ،ولقد كانت احلرف عبارة
عن الر�سالة التالية (هذا احلقل طلي باجلري).
و�سرعان ما اختفت الأحرف البي�ضاء ،وعندما نبت املح�صول،
ظهرت الر�سالة من جديد ،لأن املنطقة امل�سمدة كانت �أكرث اخ�ضرا ًرا
من بقية احلقل.

كيف بد�أ �أول طريق عام و�أين؟
كانت �آثار و�أقدام احليوانات عرب الغابات والأدغال البداية لطرق
الإن�سان ..لقد كانت �أ�سهل و�أكرث �أما ًنا لال�ستعمال؛ الأمر الذي حثهم
على �شق طرق جديدة عرب نباتات كثيفة .والطرق الأوىل التي �صنعها
الإن�سان ال�ستعماله اخلا�ص كانت ممرات م�شاة ت��ؤدي من م��أواه �إىل
�أقرب جداول املاء.
وعندما بد�أ الإن�سان بالتجارة مع الآخرين� ،أ�صبحت الطرق �أكرث
�أهمية والطرق التجارية الكربى على الياب�سة عرب �أوروبا و�آ�سيا دخلت
حيز اال�ستعمال لنقل مواد التجارة كالكهرمان ،واحلرائر ،واحلجارة
الكرمية.
ومن املحتمل �أن �أول طريق مر�صوف باحلجارة بني يف م�صر عام
( 3000ق.م) .عند بناء الهرم الكبري؛ ولنقل كتل ال�صخور ال�ضخمة
لبناء الهرم ..وقد مت بناء طريق ممهد من حجارة م�صقولة ،بعر�ض
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نحو ( )18مرتًا وطول (� )805أمتار.
و�أول طرق مر�صوفة بنيت يف جزيرة كريت عام (1500ق .م).
ويعتقد ب�أن القرطاجيني بنوا �شبكة طرق مر�صوفة باحلجارة نحو عام
( 500ق.م).
وكان الرومانيون من �أ�شهر بنائي ومهند�سي الطرق يف الع�صور
القدمية؛ فقد كانت املركبات والعربات الرومانية ذات حماور ثابتة
فال ت�ستطيع ال��دوران؛ لهذا ال�سبب كانت الطرق الرومانية مبنية يف
خطوط م�ستقيمة .وقد بنى الرومان �أكرث من ( )70000ميل من الطرق
امل�سطحة التي امتدت يف �إمرباطوريتهم� .أما �أول و�أ�شهر تلك الطرق
املر�صوفة فهي طريق �أبيان والذي بدئ العمل به عام (312ق.م).
ويف �أمريكا بلغ بع�ض ال�شعوب الهندية درجة عالية من احل�ضارة.
فمنذ �أكرث من (� )1000سنة بنى �شعب الأنكا يف البريو طري ًقا مر�صو ًفا
بطول ( )4000ميل ،من الإك ��وادور �إىل و�سط ت�شيلي .ويف يوكاتان
بنى �شعب املايا الطرق امل�ستقيمة واملبنية من حجارة �صلبة ،واملغطاة
�سطحا � ً
أمل�سا.
بالإ�سمنت امل�سلح مما �أعطاها ً
أبي�ضا � ً

كيف بد�أت املعار�ض العاملية لأول مرة و�أين؟
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ما ن�سميه باملعر�ض العاملي هو يف الواقع عر�ض �إعالين للب�ضائع..
�شيوعا لبيع وجتارة الب�ضائع.
واملعر�ض هو �أحد �أقدم الو�سائل و�أكرثها ً
والعر�ض الإعالين من جهة �أخرى ،هو لهدف خمتلف ،وقد �أن�شئت
هذه العرو�ض الكبرية ب�صورة رئي�سة لإظهار التطور ال�صناعي والفني
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لبلد معني �أو فرتة معينة.
و�أول عر�ض� ،أو معر�ض عاملي ،ك��ان العر�ض الكبري للأ�شغال
ال�صناعية لكل ال�شعوب ،الذي عقد يف حديقة هايد بارك ،بلندن عام
(1851م) .كان العر�ض يف مبنى كري�ستال باال�س ،وكان هذا املبنى
م�صنوعا من احلديد والزجاج ،كبيت زجاجي �ضخم ،ولقد
الدائم
ً
دمره احلريق عام (1936م) تدم ًريا كاملاً � ..أما �أول معر�ض دويل
يف الواليات املتحدة فكان يف مدينة نيويورك يف عام (1853م) .وعلى
الرغم من ا�شرتاك نحو ( )5000عار�ض ن�صفهم من بلدان �أجنبية �إال
ناجحا.
�أن هذا املعر�ض مل يكن ً
و�أول معر�ض كبري يف الواليات كان املعر�ض املئوي الذي �أقيم يف
فيالدلفيا بن�سلفانيا عام (1876م)؛ فلقد �أحيا الذكرى املئوية لإعالن
اال�ستقالل وهناك ولأول مرة �شاهد الآالف من الأ�شخا�ص منتجات
و�صناعات البلد بكامله جمتمعة .وعر�ض الك�سندر غراهام بل هاتفه
للجمهور للمرة الأوىل يف الذكرى املئوية.
�أما املعار�ض ال�شهرية الأخرى فقد �شملت احتفال بريطانيا الذي
عقد يف عام (1951م) لالحتفال بذكرى املعر�ض الكبري لعام (1851م)
ومعر�ض ( )67الهائل النجاح الذي عقد يف كندا.
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كيف يحارب اجل�سم العدوى؟
ت�أخذ اجلراثيم يف التكاثر بعد دخولها اجل�سم ،و�أول رد فعل
لذلك هجرة عدد كبري من كريات الدم البي�ضاء �إىل مو�ضع العدوى؛ يف
حماولة البتالع اجلراثيم والق�ضاء عليها ،كما ين�شط نخاع العظم لإنتاج
عدد كبري من هذه الكريات لال�شرتاك يف حرب اجلراثيم.
وتتو�سع �شعريات الدم وال�شرايني يف مكان العدوى ليغزر فيه مدد
الدم ،وتبد أ� الأج�سام امل�ضادة ،وهي كيميائية قادرة على قتل البكرتيا
والق�ضاء على توك�سيناتها ،والعمل يف هذا ال�سبيل ،كما تتجمع �سوائل
اجل�سم لت�ساعد موادها الكيميائية على قتل اجلراثيم .وتكون هذه
الظواهر جمتمعة ما ي�سمى يف علم باثولوجيا "بااللتهاب".
ف ��إذا ما جنحت ه��ذه الو�سائل ق�ضي على ال�ع��دوى ،و�إال احتاج
املري�ض �إىل م�ساعدة طبية .وقد تنتهي الأعرا�ض وتبقى اجلراثيم؛
في�صبح ال�شخ�ص حاملاً للجراثيم ،ينقل العدوى من غري �أن ي�صيبه
املر�ض.

كيف عالج القر�آن الف�شل والي�أ�س؟
ماذا ميكن لإن�سان فقد الأمل من كل �شيء �أن يفعل؟ كيف ميكن له
�أن ينجح يف الدنيا والآخرة؟ ينادي اهلل  -تعاىل  -ه�ؤالء اليائ�سني الذين
�أ�سرفوا على �أنف�سهم وارتكبوا املعا�صي ،يناديهم ندا ًء مفع ًما بالرحمة،
يقول تعاىل :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
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ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱪ (الزمر:
 .)٥٤ -٥٣يف هذا النداء ي�أمر اهلل ه�ؤالء اليائ�سني ب�أال يفقدوا الأمل
من رحمة اهلل تعاىل ،ويخربهم ب�أن الذنوب والف�شل واملعا�صي وكل �أنواع
الإ�سراف التي ارتكبوها ف�إن اهلل تعاىل ميحوها بلمح الب�صر ،ب�شرط �أن
يرجع الإن�سان وينيب �إىل اهلل تعاىل بقلب �سليم!
ثم يحذرهم من ع��ذاب �سي�أتيهم �إن مل يفعلوا ذل��ك ويرجعوا
�إىل اهلل ويتوبوا �إليه� .إذن ،ت�أمل معي كيف جاءت الآي��ة الأوىل بخرب
�إيجابي والآي��ة الثانية ج��اءت بخرب �سلبي ،فالآية الأوىل تتحدث عن
مغفرة اهلل ورحمته ،وعدم الي�أ�س :ﱫ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﱪ� ،أما الآية
الثانية فتحذر من عواقب عدم الرجوع �إىل اهلل و�أن العذاب �سي�أتي:
ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱪ ،ث��م ت��أت��ي الآي ��ات التالية
لت�صور لنا نتائج الأعمال ال�سلبية �إذا بقينا عليها ،وت�أمرنا بتغيريها
فو ًرا ،يقول تعاىل :ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﱪ (الزمر،)٥٥ :
وت�أملي معي �أختي احلبيب الأمر الإيجابي ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﱪ  ،ويليه مبا�شرة النتيجة ال�سلبية امل�ؤملة ملن ال ينفذ الأمر
الإلهي ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ  ،ثم
ت�أتي مرحلة الت�صور لنتائج الفعل ال�سلبي من خالل �آيات مرعبة ،ت�صور
لنا هذه الآي��ات احتماالت متعددة لنتائج �سلبية م�ؤكدة احلدوث فيما
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لو مل ن�ستجب للتغيري الإيجابي الذي ي�أمرنا القر�آن به ،يقول تعاىل:
ﱫ ﯻ ﯼ ﯽﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ

ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﱪ (الزمر ،)٦٠ - ٥٦ :وتت�ضمن هذه الآيات ت�صورات ملا ميكن
ح��دوث��ه :ﱫ ﯻ ﯼ ﯽﯾﱪ :نتيجة �سلبية تت�ضمن احل�سرة
والندم ..بتغيريها فو ًرا ،ﱫ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﱪ  :نتيجة �سلبية
تت�ضمن مت ّني الرجوع �إىل املا�ضي ،لكن هيهات �أن يحدث ذلك.
ولكن م��اذا يحدث لو ا�ستجبنا للربجمة القر�آنية وطبقنا ما
�أمرنا اهلل تعاىل به؟ ..انظري �إىل الآية التالية التي ت�صور لنا النتائج
الإيجابية العظيمة يف ذلك اليوم :ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱪ(الزمر ،)٦١ :وتت�ضمن هذه الآية
ثالثة جناحات متتالية:
 -1ال�ن�ج��اة م��ن ع ��ذاب اهلل ي��وم ال�ق�ي��ام��ة :ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﱪ.
 -2ل��ن يكون هنالك �أي أ�م��ر �سيء يف امل�ستقبل :ﱫ ﮈ ﮉ
ﮊ ﱪ.
 -3لن يكون هنالك �أي حزن على ما م�ضى :ﱫﮋﮌﮍﱪ.
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ن�ص واحد يحوي كل هذه العجائب ،فكيف بنا لو �أردن��ا �أن
�إنه ّ
ن�ستخرج من القر�آن جميع الآيات التي ت�سري وفق هذا النظام الإلهي
املحكم؟ �إننا لن نح�صي كل الآيات؛ لأن القر�آن مليء بالعجائب والأ�سرار!

كيف �أعرف ب�أن اهلل يحبني؟
كل واحد منا مهما كرثت ذنوبه لديه جوهرة �إميانية ،لكن عليها
غبا ًرا �أو ترا ًبا� ،أو رمبا غطيت بال�شحوم وات�سخت.
نريد الآن بهذا التمرين �أن نزيل هذا الغبار وهذه الأتربة وهذه
ال�شحوم؛ كي ت�صفو وت�صفو.
كنت
أيامك ال�سالفة وتذكري حلظات �شعورية �إميانيةِ ،
ارجعي �إىل � ِ
نف�سك بروحانية �إميانية عالية ،ابحثي حتى جتدي و�ستجدين
فيها مع ِ
الكثري.
كيانك،
فكري فيها ً
جيدا ..ادخلي فيها بهدوء؛ حتى ت�سيطري على ِ
ما ال�صوت الذي ت�سمعينه:
هل هو �صوت �آيات قر�آنية من حنجرة ندية تذكرك باهلل؟� ..أم
�صوتك اخلافت و�أن��ت تدعني اهلل؟ � ،أم �صوت �أزي��ز �صدرك من �شدة
خ�شية اهلل؟ � ،أم �صوت �أذان الفجر وهو يد ّوي يف هدءة الليل؟ � ،أم �صوت
�آيات تتلى؟  ،قال تعاىل :ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
جيدا ذلك ال�صوت ..ما
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ(احلديد .)١٦ :ا�ست�شعري ً
ال�صورة التي ترينها يف ذلك املوقف اخلا�شع؟
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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مفتوحا؟� ..أم �صورة الكعبة
هل هي �صورة امل�صحف �أمامك
ً
امل�شرفة و�أنت تتخيلينها �أمامك وهي مت�صلة بالبيت املعمور؟ ..وهل �سبح
بك اخليال �إىل املالئكة وهم يطوفون بالبيت املعمور فازداد �شعورك
من خ�شية اهلل؟� ..أم هي �صورة الطائفني بالبيت العتيق فتذكرت دعوة
اخلليل �إبراهيم  -عليه ال�سالم  -؟ ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱪ (�إبراهيم ..)٣٧ :ف�ضج �صدرك خو ًفا من
اهلل؟
ما ال�شعور الذي أ� ّمل بك يف ذلك اجلو اخلا�شع؟
�سجودك بني يدي
ج�سمك يف حال
هل هي ق�شعريرة �سرت يف
ِ
ِ
بقربك من
أ�شعرتك
�شعرت مبنتهاها ،ف�
لكنك
ِ
ِ
ِ
اجلبار مل تدري مبد�أهاِ ،
اهلل؟
أ�شعرك بلطف اهلل؟
�أم هي طم�أنينة وهدو ٌء نف�سي وروحي � ِ
أ�شعرتك برحمة اهلل؟
غ�شيتك ف�
�أم هي ال�سكينة
ِ
ِ
يف هذه احلالة التي ترين وت�سمعني وت�شعرين بالراحة الإميانية؛
ف ّكري يف هذا ال�س�ؤال:
عليك؟
�أمل تكن هذه احلالة هي نعمة ومنة من اهلل ِ
أنك مولود جديد؟
إن�سانيتك
�أمل ت�شعري ب�
وفطرتك ال�سليمة وك� ِ
ِ
ِ
ربك عليها؟
�أال حتبي �أن تكون هذه احلالة هي التي تتمنني �أن تلقي ِ
أنك فعلاً يف الفردو�س الأعلى من اجلنة؟
�أل�ست تفكرين الآن ب� ِ
عليك واجبات؟
� ِ
أنك م�ؤمنة ح ًقا و�أن للإ�سالم ِ
أل�ست ت�شعرين ب� ِ
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عنه؟

منك �أن تقفي معه وتدافعي
� ِ
أل�ست معي ب�أن الإ�سالم الآن ينتظر ِ

نف�سك مبو�ضوعية و�شفافية �صافية:
وبعد هذه الت�سا�ؤالت ا�س�أيل ِ
قدمت للإ�سالم؟
� ًإذا!! ماذا ِ
قلبك.
أريدك �أن تقويل من قرارة ِ
� ِ
َ
أعاهدك �أال �أعود �إىل املعا�صي ما حييت.
يا رب� :
يا رب  :ثبتني على الطاعات ما حييت.
تذكري هذه احلالة ال�شعورية واجعلي لها ً
يذكرك بها ،وكلما
رابطا
ِ
نف�سك نحو املعا�صي ا�ستح�ضري عظمة اهلل  -جل وعال ،-
جنحت
ِ
أنت ،و�ستعودين �إىل
وتذكري تلك احلالة؛ يف تلك اللحظة �ستعرفني من � ِ
وعليك بالدعاء
الطاعات  -ب�إذن اهلل -؛ فا�ستعيني باهلل وال تعجزي،
ِ
بالثبات.

كيف نفقد ذاكرتنا ؟
عينيك ،وح��اويل �أن تتذكري
ال �أحد يدري كم يتذكر! �أغم�ضي
ِ
كل �شيء �سبق لك �أن ر�أي ِته ..كل الأ�شخا�ص ،واملنازل ،وال�شوارع ،وكل
نظرت �إليها ،وكل الكلمات والأعداد التي تعلم ِتها
الأ�شياء التي �سبق �أن ِ
من قبل ..يبدو �أنه لي�س ثمة نهاية لذلك.
يف دماغنا مركز ذاكرة ب�صري ،حيث تختزن هذه املاليني من
االنطباعات ،بطريقة مرتبة ت�شبه �أي مكتبة فوتوغرافية جيدة ،وال
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ي�سعنا بعد تف�سري كيفية حدوث هذه املعجزة يف الت�صنيف والإ�ضبار
(حفظ الأوراق يف �إ�ضبارة �أو يف ملف) ..لكننا نعلم �أن ذلك �إمنا يتم
بطريقة مرتبة وبح�سب املو�ضوعات.
وبف�ضل هذا التنظيم املرتب ،ميكن لق�سم �أن ي�صاب ب�أذى �أو يتلف
من دون �إيذاء الأق�سام الأخرى .مثال ذلك� :أن �إن�سا ًنا ميكن �أن ي�صاب
بتلف دماغي �أو بنزف دموي خمزنه اخلا�ص ببع�ض الذكريات .ميكن �أن
يكون "ن�سي" كيفية ا�ستعمال الكلمات ،لكنه ميكن �أن يبقى قاد ًرا على
ا�ستعمال الأعداد.
هناك بع�ض الأ�شخا�ص م�صابون مبا ي�سمى "عمى الذاكرة" ب�سبب
التقدم يف ال�سن� ،أو �أي �أذى يحول بينهم وبني التعرف �إىل الأ�شياء التي
يرونها.
ميكن �أن ينظروا �إىل كرة ،فال يعرفون ما هي ..لكن �إذا ما مل�سوها،
ف�إنهم ي�ستطيعون التعرف �إليها لأنهم ال يعتمدون على خمزن ذاكرتهم
الب�صري.
ولدماغنا كذلك مركز ذاكرة �سمعي .هنا تختزن كل الأ�صوات التي
نتذكرها ،كما لو كنا يف ف�سيحة للت�سجيالت ال�صوتية �أو الأ�سطوانات.
ورمب��ا كان ال�شخ�ص ي�شكو من فقدان الذاكرة .وه��ذا ع��ادة ما
يت�سبب عن حالة قلق �شديدة ،فتجعله ين�سى ،من غري وع��ي ،بع�ض
الأ�شياء املرتابطة يف الذاكرة �أو اخليال مع �شخ�ص �أو �شيء �آخر ،التي
ال يود تذكرها.
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وعندما ُيعالج �أولئك امل�صابون بفقدان الذاكرة ،ميكن �إعادة هذه
الأ�شياء املرتابطة ،وتعود ذاكرتهم من جديد �إىل حالتها الطبيعية.

ملاذا يقال �إن �أ�شعة ليزر حتيي ومتيت؟
كث ًريا ما ترافق خيبة الأمل �أو اال�ستياء العام انت�صارات العلماء؛
لأن اخرتاعاتهم وابتكاراتهم ما تتحول �إىل قوى هدامة ،على الرغم
مما لها من فوائد جمة .و�أكرب دليل على ذلك حتويل الإ�شعاع الراديومي
�وان معدودة ,كما حدث يف
�إىل قنابل ذرية متحو مدينة ب�أ�سرها يف ث� ٍ
نهاية احلرب العاملية الثانية ملدينتي هريو�شيما وناكازاكي اليابانيتني.
مع الإ�شارة �إىل �أن الإ�شعاع الراديومي نف�سه ي�ستخدم يف حقول كثرية,
و�أهمها الطب ,ل�شفاء الكثري من الأمرا�ض.
وينطبق ال�شيء نف�سه على �أ�شعة ليزر التي �أ�صبحت �سي ًفا ذا
جدا ت�ستخدم
حدين؛ �إذ �إنها تتمكن من تكوين حزمة من ال�ضوء قوية ً
يف عملية جراحية دقيقة على �شبكية العني ,وحتدث ثقو ًبا �صغرية يف
مواد �صلبة كالأملا�س ,مثلاً  .ف�ضلاً عن �أن هذه الأ�شعة حققت �إمكانية
الت�صوير يف ثالثة �أبعاد ,وقامت بقيا�س امل�سافة بني الأر���ض والقمر
بخط�أ ال يتعدى ب�ضعة �سنتيمرتات� .سوى �أن هذه الأ�شعة كانت �أحيا ًنا
�أداة لتوجيه القنابل ,وال ي�ستبعد �أن ت�صبح �أداة حربية �أ�شد فت ًكا من
كل ما عرف من الأ�سلحة حتى اليوم� ,أي �أ�شعة مبيدة للحياة الب�شرية
واحليوانية والنباتية جمي ًعا.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

583

فقد �أ�شعلت ه��ذه الأ�شعة ,يف التجارب التي �أجريت يف �إح��دى
ال�صحارى الأمريكية ,النار يف �أهداف خ�شبية ,تقوم على م�سافة ثالثة
�أميال ون�صف امليل تقري ًبا .وحملت بع�ض التقارير �أن طائرات كانت
حتلق فوق منطقة التجارب تلك وتوجه من مناطق بعيدة �أ�صيبت بعطل
وهبطت بفعل هذه الأ�شعة .والأ�سو�أ من ذلك �أنه يحتمل يف حال عدم
تعطل الطائرة �أن ي�صاب كل ما يحول نظره مبا�شرة �إليها.

كيف جتعلنا ال�سعرات بدينات؟
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ال�سعر� ،أو الوحدة احلرارية� ،أو الكالوري ،ثالثة �أ�سماء مل�سمى
ُ
واحد.
والآن ،نبادر �إىل القول �إن ال��وح��دات احل��راري��ة ه��ذه ال جتعلنا
بدينات ،وذلك ل�سبب ب�سيط ،وهو �أن الكالوريات ال عالقة لها �ألبتة
بالطعام!� ..إنها طريقة لقيا�س �شيء ،وهذا الذي تقي�سه الكالوريات هو
الطاقة �أو احلرارة.
والكالوري هي كمية احل��رارة ال�لازم��ة لرفع ح��رارة واح��د من
املاء درجة مئوية واحدة .وعندما ُنطبق هذا ال�شكل من القيا�س على
الطاقة يف الطعام ،ف�إننا ن�ستعمل كالوري كبرية �أو كيلوجرام ـ كالوري.
والكيلوجرام ـ كالوري يعادل �ألف كالوري عادية.
ولكن ماذا يحدث عن كل هذا الكالم على الكالوريات التي جتعلنا
بدنيات؟
ح�س ًنا� ،إن الطعام ال��ذي نتناوله ويدخل ج�سمنا ميكن و�صفه
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"وقو ًدا" .وحتلل الطعام يف �أن�سجة اجل�سم هو ح ًقا �شكل من الت�أك�سد،
�أو "االحرتاق" .وملا كنا يف حاجة �إىل طريقة لقيا�س كمية "الوقود" التي
قيا�سا للوقود ـ وهو
نتناولها ،وكم يحتاج �إليه اجل�سم ،ف�إننا ن�ستعمل ً
(ال�سعرات).
الكالوريات� ،أو الوحدات احلرارية ُ
�إن كل امرئ يف حاجة �إىل كمية خمتلفة من الكالوريات للحفاظ
على احلياة ،لكن هل من املمكن و�ضع قواعد عامة �أو �شروط �أ�سا�سية؟
مثلاً � ،إن متو�سط ما يحتاج �إليه ال�شخ�ص البالغ هو ما بني �ألفي كالوري
يوم ًيا وثالثة �آالف .ولكن لنفر�ض �أن عاملاً يف م�صنع ،وي�ستهلك الكثري
من الوحدات احلرارية يف عمله ،ف�إنه يحتاج رمبا �إىل ( )3400كالوري.
وم��اذا عن الريا�ضيني واحلطابني؟ لعلهم يحتاجون �إىل �أربعة
�آالف كالوري �أو �أكرث.
والأوالد يحتاجون �إىل كالوريات �أكرث مما يحتاج �إليه البالغون؛
واملتقدمون يف ال�سن يحتاجون �إىل كالوريات �أكرث مما يحتاج �إليه منها
�أولئك العاملون داخل حجرات مغلقة.
تناولت من الكالوريات �أك�ثر من
والآن ،م��اذا يحدث ،فيما لو
ِ
حاجتك� ،أي �أكرث مما ت�ستعملينه يف غ�ضون النهار؟
ِ
�إن "وقود" اجل�سم ال��ذي يوفر ال�ك��ال��وري��ات يتحول �إىل دهن
�شئت
خ�ص الكالوريات .و�إذا ِ
ويختزن ..ومن هنا كان قلق النا�س يف ما ّ
�أن تقتطعي قليلاً من الكالوريات ،فخففي من تناولك ال�سكر ،والدهون،
والن�شويات!
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ملاذا ن�ستغرق يف �أحالم اليقظة؟
هل هناك �أحد ال ي�ستغرق يف �أحالم اليقظة �أحيا ًنا� ..إنه بالأحرى
لأمر جميل ولطيف نقوم ب�أ�شياء تبعث على ال�سرور� ،أو نتمتع بانت�صار
كبري� ،أو ننجز �شي ًئا نرغب فيه كث ًريا� ،أو �أننا نح�صل على �شيء طاملا
متنينا احل�صول عليه.
اال�ستغراق يف �أح�لام اليقظة هو �شكل من �أ�شكال احللم ،لكنه
�شيء يتم ونحن م�ستيقظون .الأحالم الليلية حتدث ونحن م�ستغرقون
يف النوم ،وذلك هو الفارق الوحيد بني احللمني ،ما دام االثنان يتمان
واحلامل يف حالة ا�سرتخاء ،بحيث �إنه ال ينتبه �إىل ما يدور حوله ،وعندها
بو�سع �أفكاره �أن تتيه حيثما ت�شاء.
ومن هنا كان نوعا احللم ه��ذان ،غال ًبا ،ي��دوران على �أ�شخا�ص
غريبني ،وحيوانات� ،أو حاالت و�أو�ضاع ال ميكن �أن يكون لها �أي وجود
يف احلياة احلقيقية ،حتى �أن �أحالم الليل هي �أغرب و�أبعد ما يكون عن
الواقعية من �أحالم اليقظة؛ لأن الب�شر النائمني لي�س لهم تقري ًبا �أي
�سيطرة على ما يفكرون فيه.
من ال�شيق �أن نذكر �أن ثمة نوعني من �أحالم اليقظة ،لدى ال�صغار،
من دون البالغني :حلم اليقظة لدى رفيق اللعب اخليايل ،وحلم اليقظة
لدى "الولد بالتبني" .فالولد الذي عنده بع�ض الأ�صدقاء ممن يلعبون
ويلهون ،ميكن �أن يحلم يف اليقظة ب�أن له رفي ًقا للعب .وثمة ولد �آخر
يحب �أن يت�صور �أنه "مميز" � -أي �أنه ح ًقا �أمري ،و�أن والديه هما ملك
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وملكة� .إن مثل هذا الولد يحلم يف اليقظة؛ �إذ ذاك� ،أنه ولد متبنى ،و�أن
والديه من امللوك.
انطال ًقا من ذلك ميكنك �أن تتبيني �أنه يف �أحالم اليقظة نعرب،
عادة ،عن �شيء نحن يف حاجة �إليه �أو نريده .ويف الأحالم الليلية ،غال ًبا
ما نعرب لي�س وح�سب عن مثل هذه الأمور ،بل كذلك عن �أ�شياء تخيفنا.
ويف كال احلالني ،ف�إن احللم لي�س �شي ًئا ي�أتي من "اخلارج" ،لكنه تعبري
من داخ��ل الإن�سان عن حاجات ،ومطالب ،وخم��اوف ،ورغ�ب��ات ،وما
�شاكل .ويوفر احللم الفر�صة لهذه الأ�شياء لكي تعرب عن نف�سها .و�أحالم
اليقظة ميكن �أن متنح ما يرغب فيه ،لكنه ال يح�صل عليه يف احلياة
احلقيقية .ويف بع�ض احلاالت ترينها ت�ساعد احلامل على و�ضع خطط
للقيام ب�أ�شياء يف احلقيقة والواقع .والأحالم الليلية ،يف �إخفائها م�شعر
احلامل وتلبيتها رغباته ،رمبا �ساعدته للبقاء نائ ًما وم�ستمت ًعا بالراحة.
لنف�سك ،وله معنى خا�ص بالن�سبة �إىل
واحللم هو �شيء ترويه
ِ
ال�شخ�ص الذي يبتكره.

ملاذا نكتب اليوميات؟
عليك �أن تفكري
رغبتك يف كتابة
�إذا مل تكوين واثقة من
يومياتكِ ،
ِ
ِ
ت�ساعدك
عليك من فوائد جمة ..ميكن لكتابة اليوميات �أن
ِ
فيما �سيعود ِ
على:
• اال�سرتخاء والتقليل من ال�ضغط الع�صبي.
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�صحتك البدنية والذهنية.
• حت�سني
ِ
• مواجهة
خماوفك والتغلب عليها.
ِ
م�شكالتك.
• حل
ِ
انطالقاتك العاطفية والبدنية،
م�شاعرك ،وحتديد
• التعبري عن
ِ
ِ
نف�سك ب�شكل �أكرب.
وفهم ِ
• متابعة املعلومات واخلربات والأحداث.
مزاجك.
• حت�سني
ِ
�صفائك الذهني.
• زيادة
ِ
إبداعك.
• تو�سيع نطاق � ِ
• التعامل مع التغيري والتكيف معه.
وميكنك القيام
بو�سعك كتابة اليوميات بالقدر الذي ترغبينه،
ِ
ِ
ل�ست يف حاجة �إىل القلق ب�ش�أن ما �ستبدو
بذلك يف �أي وقت ومكانِ .
كتابتك؛ ان�سي �أم��ر تركيب اجلمل والإم�لاء والقواعد اللغوية.
عليه
ِ
إمكانك �أن تخرب�شي �أو تخطي �أو تر�سمي ،فالعملية ذاتها تفوق املحتوى
ب� ِ
لغريك .اكتبي ق�صة �أو ق�صيدة �أو
لنف�سك �أو
�أهمية ..اكتبي خطا ًبا
ِ
ِ
ا�صنعي الئحة ..لي�س هناك طريقة �صائبة و�أخرى خاطئة لكتابة دفرت
وحدك؛ لذا قرري ما �ستفعلينه بها.
لك
اليوميات� ..إن
ِ
يومياتك ملك ِ
ِ
ميكنك �أن ت�شرتي كتا ًبا فاخ ًرا �أو �أن ت�ستخدمي ق�صا�صة ورق �أو
ِ
بك ..املهم �أن ت�ضعي القلم على الورقة
�أن ت�ستخدمي الكمبيوتر اخلا�ص ِ
لنف�سك العنان ،ومبرور
أ�صابعك على لوحة املفاتيح وتطلقي
�أو �أن ت�ضعي �
ِ
ِ
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ذهنك ،و�أمعني التفكري يف
الوقت �سي�صبح الأمر �أكرث �سهولة� ..ص ّفي
ِ
حياتك واتركي
م�شاعرك ..احتفظي ب�سجل
خواطرك ،وتوا�صلي مع
ِ
ِ
ِ
بيديك.
مريا ًثا للأجيال القادمة ..والقرار ِ

يومك؟
كيف تنظمني ِ
�إن التنظيم اليومي يف احلياة ي��ؤدي دائ ًما �إىل النجاح !..على
الرغم من وقوع بع�ض النا�س يف �أتعاب دون هذا التنظيم ..تعالوا معنا
ملعرفة الأفكار القيمة لتنظيم يومك!..
�إذا جنح الإن�سان يف تنظيم يومه جنح يف تنظيم حياته ،وكثري
من النا�س يواجهون �أعباء احلياة يوم ًيا من دون تنظيم وال تخطيط
إليك هذه الأفكار
لأعمالهم فريهقون �أنف�سهم ،وال يبلغون �أهدافهم ،ف� ِ
والتي نرجو �أن تتحول �إىل برنامج وعمل:
أعمالك اليومية يف م�ساء اليوم الذي قبله �أو
� -1أعدي قائمة ب� ِ
جيبك وكلما �أجنزت
يف �صباح اليوم نف�سه ،واحتفظي بهذه القائمة يف ِ
عملاً ف�أ�شري عليه بالقلم.
يذكرك بها فقط.
� -2أوجزي عبارات الأعمال يف الورقة مبا
ِ
 -3قدري لكل عمل وقتًا كاف ًيا وحددي بدايته ونهايته.
ق�سمي الأعمال تق�سي ًما جغراف ًيا مبعنى �أن كل جمموعة �أعمال
ّ -4
يف مكان واحد �أو يف �أماكن متقاربة تنجز متتالية ً
حفظا للوقت ..متقاربة
كلها.
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قائمتك مرنة بحيث ميكن احلذف منها والإ�ضافة �إليها
 -5اجعلي
ِ
�إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
برناجمك للطوارئ التي ال تتوقعينها مثل �ضيفة
 -6اتركي وقتًا يف
ِ
تزورك من دون موعد� ،أو طفل ي�صاب مبر�ض طارئ� ،أو �سيارة تتعطل
ِ
عليك يف الطريق �أو �أمثال ذلك.
ِ
 -7بادري ال�ستغالل بع�ض هوام�ش الأعمال الطويلة لإجناز �أعمال
ق�صرية مثال عند االنتظار يف عيادة الطبيب اقرئي يف كتاب �أو اكتبي
ر�سالة �أو ات�صلي �إذا وجد هاتف لإجناز بع�ض الأمور ،وهكذا.
أعمالك
 -8عندما يكون و�ضع
برناجمك اليومي اختيار ًيا ،ن ّوعي � ِ
ِ
لئال ت�صابي بامللل؛ فاجعلي ج��ز ًءا منها �شخ�ص ًيا و�آخ��ر عائل ًيا وثال ًثا
خارج البيت� ..إلخ.
أمنياتك
مل�شروعاتك و�
برناجمك اليومي
 -9اجعلي ج��ز ًءا من
ِ
ِ
ِ
وحفظك للقر�آن الكرمي والتفكري الهادئ
وثقافتك
ذاتك
ِ
ِ
الكبرية كتطوير ِ
مل�شروعاتك امل�ستقبلة و�أمثال ذلك.
ِ
برناجمك اليومي
�صممت ا�ستمارة منا�سبة لكتابة
 -10حبذا لو
ِ
ِ
�صورت منها ً
وجعلت لكل يوم
لديك
عليها ،ثم
ِ
ن�سخا وو�ضع ِتها يف ملف ِ
ِ
منها واحدة.

حتبك يف " "90ثانية �أو �أقل؟
كيف جتعلني النا�س ِ
يحبونك من خالل �أول انطباع:
هذه بع�ض النقاط لتجعلي النا�س
ِ
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 -1تع ّودي �أن تنظري �إىل النا�س مبا�شرة �إىل �أعينهم.
 -2يجب �أن تعريف وحت��ددي م��ا ال��ذي تريدينه م��ن الآخ��ري��ن
ر�سالتك التي تودين �إي�صالها �إىل النا�س.
بال�ضبط؛ ليتم حتديد
ِ
ج�سدك
ج�سدك ال يعرف كيف يكذب فبطريقة غري واعية يقوم
-3
ِ
ِ
وم�شاعرك من خالل احلركات التي تقومني بها.
أفكارك
ِ
بنقل � ِ
�شخ�صا لأول مرة ال تبذيل جمهو ًدا فوق املعتاد؛
 -4عندما تقابلني ً
ففي درا�سة قام بها الباحثون يف جامعة بري�ستون مت �س�ؤال الطلبة عن
الطرق التي ي�ستحوذون بها على اهتمام النا�س الذين يقابلونهم �أول
مرة ..كانت املبالغة يف احلما�س �أحد �أ�سباب الف�شل.
عنك ،وال حتاويل �أن تتذاكي �أو �أن
 -5ال حتاويل �أن تبت�سمي رغ ًما ِ
تكوين م�ؤدبة �أكرث من الالزم� ،أو �أن تتعاملي مع الطرف الآخر باحرتام
لنف�سك.
احرتامك
زائد يكون على ح�ساب
ِ
ِ
 -6من خالل بحث قام به الربوفي�سور �ألربت مبهدييان بعنوان
(حل �شفرة التفاعل غري املن�سجم) وجد �أن الر�سائل التي نعرب عنها يف
حياتنا متثل بالن�سب التالية )%55( :لغة اجل�سد ( )%38نربة ال�صوت
( )%7كلمات.
أنك واثقة من
� -7إن القدرة على �إجراء ات�صال بالعينني تعني � ِ
نف�سك� ،أما خف�ض العني فيبدو مذعنة ح�سب ال�سياق.
ِ
 -8االبت�سامة تعك�س ال��دفء وتظهر الثقة وتن�شئ الألفة ،لكن
حذار من االبت�سامة يف الوقت غري املالئم ،ف�إنها تعك�س ال�ضعف وفقدان
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الثقة.
 -9رفع احلاجبني للأعلى مدة ثانية هو عالمة لل�صداقة.
 -10املظهر املثايل للثياب �أن تكون جذابة مريحة تعطي الثقة
بالنف�س تعك�س القانون االجتماعي يف الثياب تعك�س ال�شخ�صية تدعم
الر�سالة التي تودين �إي�صالها للنا�س.

ملاذا ال ين�صرنا اهلل؟
ﱫ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﱪ

ي� �ق ��ول اهلل ت � �ع� ��اىل:
(املنافقون.)٨ :
العزة هلل ولر�سوله وللم�ؤمنني؛ فما بالنا نرى امل�سلمني يف كل �أر�ض
يذلون ويعتدى عليهم؟! ما بالهم ال يجدون لهم ن�ص ًريا؟!
يقول ال�شيخ علي الطنطاوي  -يرحمه اهلل �" :-إن اهلل وعد
امل�سلمني الن�صر؛ فما بالنا ال ين�صرنا اهلل؟!.
ون�ح��ن ن��دع��و على امل�ن��اب��ر يف ك��ل جمعة :اللهم �أع��ز الإ� �س�لام
وامل�سلمني ..ونحن ندعو على الكفار� :أن ي�شتت �شملهم ،ويفرق جمعهم،
و�أن يجعل تدمريهم يف تدبريهم.
�ألأننا ندعو عليهم ونحن نتبع خطواتهم ،ونرتك �أحكام �شرعنا
ونقتدي بهم؟!
ندعو ونحن قاعدون ،والر�سول ﷺ يوم بدر �أعد اجلي�ش و�صف
اجلند ،وهي�أ كل و�سيلة للن�صر ،ثم دعا حتى �سقط ردا�ؤه عن منكبه..
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وكذلك يكون دعاء امل�سلم.
اهلل ربط ن�صره �إيانا بن�صرتنا �شرعه :ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﱪ (حممد)٧ :؛ فهل ن�صرناه حتى ين�صرنا؟!
هل كنا معه يف الرخاء حتى يكون معنا يف ال�شدة؟!
ه��ل عرفنا للم�سلمني املعذبني يف ك��ل �أر���ض ح��ق الأخ ��وة بيننا
وبينهم؟!
الأخ��وة التي عقدتها يد اهلل حني ق��ال :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ
(احلجرات.)١٠ :
�أم نحن نلهو ونلعب و�إخواننا يقتلون؟!
ونحن ن�شتغل بالعبث ،وهم ت�ستباح �أر�ضهم ودي��اره��م ،وتهرق
ب�سيف البغي والعدوان دما�ؤهم!
ما لنا نبتغي يف الغرب ال�ع��زة ،ونن�سى �أن العزة هلل ولر�سوله
وللم�ؤمنني؟!
�أم نحن نخ�شاهم؛ فاهلل �أحق �أن نخ�شاه �إن كنا م�ؤمنني.
�إن ما عندهم من القوة زائل ،وما عند اهلل باق؛ �أفال نطلب ما
يبقى ون�ؤثره على ما يزول؟!
�أن�سينا �أن الدهر دوالب ،و�أنه ينزل بالذي هو فوق ،ويعلو بالذي هو
حتت؟! فما بالنا ني�أ�س من ن�صر اهلل؟!
�إن الليل ينتهي �إذا �أذن الفجر ،فحينما ي�ؤذن امل�ؤذن بيننا �صاد ًقا،
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ون�سمعه �صادقني ..نتدبر ما يقول ،ونعمل مبا ن�سمع ،وجنعله د�ستور
حياتنا ..اهلل �أكرب ،ال �إله �إال اهلل؛ يكون قد طلع الفجر ،وانتهى الليل،
وجاء ن�صر اهلل والفتح..
فيا �أيها امل�سلمون! عودوا �إىل اهلل يعد لكم الن�صر.
ع��ودوا �إىل اهلل يف �أنف�سكم ،ويف �أ�سركم ،ويف جماعاتكم ..يف
حربكم ويف �سلمكم؛ ف�إنه ال ي�أتيكم الن�صر �إال من عند اهلل".

ملاذا يطلى بع�ض املعادن بالكروم؟
يتم طلي بع�ض املعادن بالكروم جلعله يبدو �أجمل ,وللحيلولة دون
قا�س ,لونه
ت�آكله �أو �إ�صابته بال�صد�أ .والكروم هو معدن �سريع االنك�سارٍ ,
�أبي�ض مييل �إىل الف�ضي ,اكت�شفه العامل "فوكولني" �سنة (1798م) .وقد
جعلته خ�صائ�صه الفريدة من مثل عدم الت�آكل ,واملتانة العالية ,ومقاومة
احلرارة ,ي�ستخدم يف الأ�شابات ,ويف الطالء� ,أو التلبي�س بالكهرباء.
يف ه��ذه العملية يتم و�صل القطعة امل��راد ط�لا�ؤه��ا �أو تلبي�سها
بالكهرباء بالطرف ال�سالب من البطارية ,ويو�ضع يف حملول يعرف با�سم
الإلكرتوليت� ,أو املنحل بالكهرباء .ويدخل التيار الكهربائي املبا�شر عرب
الطرف املوجب من البطارية� ,أو الأنود ,الذي يت�ألف عادة من املعدن
الذي �ستطلى به القطعة نف�سها .فينف�صل املعدن ببطء عن الأنود وي�شكل
تر�س ًبا على القطعة .ويحتوي �إلكرتوليت الكروم على حم�ض الكروميك
وحم�ض الكربيتيك .وهو ير�سب طبقة عليا براقة ..لكن ذلك لي�س وحده
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اجلزء املهم من الطلي الكهرباء؛ فالكروم هو ب�سماكة ( )0.00002من
البو�صة (الإن�ش) ،وحتته تقوم طبقة �سميكة من النيكل ,وحتتها ,كذلك,
ميكن �أن توجد طبقة من النحا�س.
كثري من التجهيزات املنزلية مطلية �أو ملب�سة بالكروم ,وكذلك
الأجزاء الالمعة والرباقة من ال�سيارات ،وكذلك تعالج الأدوات والأجهزة
الكيميائية ,والتجهيزات الكهربائية ,وامل�سننات ,وماكينات التغليف ,وما
�شكل من ال�سلع واملعدات؛ لكي ت�صبح المعة براقة ,وجميلة ,ومقاومة
لل�صد�أ والت�آكل ,والبلى.
والتلبي�س الكهربائي بالكروم يعطي لو ًنا �أزرق �ضار ًبا �إىل البيا�ض,
وله قوة انعكا�س تبلغ ( )77يف املائة من قوة انعكا�س الف�ضة.

كيف نزيل �أ�سباب القلق؟
مظلوما تواط�أ النا�س على ه�ضمه ,وزهدوا يف �إن�صافه
ال نعرف
ً
كاحلقيقة!!
ما �أق��ل عارفيها ,وما �أق��ل  -يف �أولئك العارفني  -من يقدرها
ويغايل بها ويعي�ش لها!!
�إن الأوه��ام والظنون هي التي مترح يف جنبات الأر���ض ,وتغدو
وتروح بني الألوف امل�ؤلفة من النا�س.
ولو ذهبت تبحث عن احلق يف �أغلب ما ترى وت�سمع لأعياك طالبه.
�صباحا وم�سا ًء,
هناك �آالف ال�صحف والإذاعات متوج بها الدنيا
ً
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لو غلغلت النظر فيما ينطقها ما وجدت �إال ح ًقا قليلاً ,يكتنفه باطل
خفوت ك�أنه جنمة تو�شك �أن تنطفئ يف �أعماء الليل.
كثيف ,ح ًقا يربق يف ٍ
يف جمال العقيدة كم من دين قام على �إ�شاعة كاذبة �أو خرافة
�سمجة.
ويف ميدان ال�سيا�سة كم من هوى جعله اجلور عدلاً ,وقوة �أحالت
اخلري �ش ًرا؛لهذا قال اهلل  -عز وجل  -لنبيه ﷺ ولكل معت�صم بال�صدق
يف جمتمع طافح بالزيغ :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﱪ (الأنعام).
وقال  -عز وجل  : -ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ

(الأنعام).
وقال  -عز وجل  : -ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ (يون�س).
وجدير بالإن�سان يف عامل ا�ستوح�ش فيه احلق على هذا النحو
�أن يجتهد يف حتريه ,و�أن يلتزم الأخذ به ,و�أن يرجع �إليه كلما بعدته
التيارات عنه ،ولعل هذا هو ال�سر يف �أن اهلل طلب �إىل كل م�ؤمن �أن ي�س�أله
الهدى ,وكلفه �أال ي�س�أم من تكرار هذا ال�س�ؤال حي ًنا بعد حني.
ففي كل �صالة مفرو�ضة �أو نافلة يقف املرء بني يدي ربه يقول:
ﱫﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﱪ (الفاحتة).
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ما هذا ال�صراط امل�ستقيم؟ �إنه لي�س �سكة مطروقة يف �أحد البالد,
وال ج�س ًرا م�ضرو ًبا هنا �أو هناك� .إنه املنهج الذي ي�شقه املرء لنف�سه بني
م�شكالت احلياة ,واخلط الذي يتلم�س فيه ال�صواب بني وجوه الر�أي.
وكلما ا�ستم�سك امل��رء بعرى اال�ستقامة ,وا�ستك�شف احلق فيما
يعر�ض له من م�سائل اليوم والغد ,ف�إنه يكون �أدنى �إىل التوفيق؛ �إذ اخلط
امل�ستقيم �أقرب م�سافة بني نقطتني ,و�صاحبه �أبعد عن التخبط يف �شتى
املنحنيات واملنعرجات.
على �أن االهتداء �إىل احلق والثبات على �صراطه يحتاج �إىل جهد
ود�أب ,ويحتاج كذلك �إىل ا�ستلهام طويل من عناية اهلل ..وقد كان ر�سول
اهلل ﷺ �إذا حزبه �أمر جنح �إىل ال�صالة ,ي�ضم �إىل عزميته وجلده حول
اهلل وطوله.

قليل من اجلدية يكفي
ت�س�أل كيف �أميز بني اجلدية املطلوبة ,والأخ��رى ال��زائ��دة عن
اللزوم؟
واجل��واب� :إذا ر�أي��ت �أنك تعاملني كل �شيء باجلدية ,حتى ك�أن
احلياة يجب �أن ت�ؤخذ يف كل تفا�صيلها بحزم ال لني معه ,فهذه جدية
مفرطة.
�إن البع�ض ي�شعر بال�ضيق �إذا ت�أخر �أحد عن موعده معه ربع �ساعة,
ويثور �إذا توقفت �سيارته يف الزحام خم�س دقائق ,ويتوتر �إذا ارتكب
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خط�أ ً
ب�سيطا.
هذه الأمور ت�ؤدي باملرء �إىل فقدان التمتع باحلياة ,وت�سلبه النظرة
ال�سليمة �إىل الأمور.
�إن املطلوب هو �أن ن�أخذ جد احلياة بجد ,وهزلها بالهزل ,وما هو
بني بني ن�أخذه بطريقة بني بني.
ولعل �أ�سا�س �شعورنا بالتوتر وال�ضيق يكمن يف رغبتنا �أن ال تختلف
حياتنا عما نتوقعه ,وك�أن احلياة هي قالب خا�ص لكل واحد منا ..بينما
احلياة مت�ضي بالطريقة التي �أرادها اهلل لها ,ولها معايريها ،و�سجيتها,
وطريقتها ,ومن �أراد التعامل ال�صحيح معها ف�إن عليه �أن يت�أقلم معها,
ال �أن يتوقع �أن تت�أقلم هي معه.
وبب�ساطة ،ف�إن بع�ض ال�ضيق �أو التوتر الذي نواجهه هو من �صنع
�أيدينا :فنحن ن�ضع ت�صورات معينة للحياة ,وحينما ال تتوافق الظروف
مع تلك الت�صورات ،تتحول الظروف �إىل �صعوبات تواجهنا.
ولكي نعالج م�شكلة اجلدية املفرطة ,ال بد �أولاً من االع�تراف
بوجود م�شكلة من هذا النوع يف حياتنا ,و�أن نقرر ثان ًيا تغيري طريقتنا يف
احلياة ,و�أن نحاول م�سايرة الأمور كما هي والتعامل مع الأ�شخا�ص كما
هم ,ولي�س كما نريد نحن.
واخلطوة الأهم تتمثل يف تخفي�ض م�ستوى التوقعات ,ف�إذا �شعرت
بال�ضيق يف املرة القادمة لأن الأمور لي�ست على ما يرام  -كما تعتقدين
 فحاول ي�أن تتحرري من توقعاتك ,وتخففي من جديتك.598
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واحدا من دون توقعات
يوما ً
ويقرتح بع�ض اخلرباء هنا �أن تق�ضي ً
يحرتمك النا�س ,و�أن
م�سبقة ,فمنذ ال�صباح ال تتوقعي يف ذلك اليوم �أن
ِ
لك ما خططتي لإجنازه,
يتعاملوا معك بود كبري ,وال تتوقعي �أن تنجز ِ
عليك �أن تقومي به� ,أجنزيه
وال �أن تك�سبي لذة �إ�ضافية ,وحتى ما يجب ِ
بروح جذلة ,فبدلاً من �أن جتربي احلياة ,ارحلي معها يف رحلة ..ومع
وجودك.
التمرين �سوف تخففي اجلدية التي تنه�ش
ِ
وهنا ال بد من التذكري ب�أن (ال�سعادة) من الأم��ور التي ميكن,
ويجب التخطيط لها .والذين ال يخططون ل�سعادتهم ي�ؤجلون ال�سعادة
بق�صد �أو بغري ق�صد ،لكنهم دائ ًما يحاولون �إقناع �أنف�سهم ب�أنهم �سوف
يكونون �سعداء ذات يوم.

كيف تواجهني الك�آبة؟
�إن (الك�آبة ال�سريرية) قد تكون �شديدة اخلطورة ,وتتطلب عناية
طبيب �أو ع��امل نف�ساين م��درب على معاجلة ه��ذا اال�ضطراب ،ولكن
ميكنكم � ً
أي�ضا �أن ت�ساعدوا �أنف�سكم ,يف التغلب على الك�آبة؛ فمثلاً �أ�شغلوا
�أنف�سكم بعمل ب ّناء :يقول �أحد اخلرباء�« :إن الك�آبة تتغذى من اجلمود,
واحلركة عدوها الطبيعي» ..فكلما تكا�سلتم زادت رغبتكم يف الك�سل,
وملحاربة اجلمود فال بد من تدوين برنامج عمل يومي من ال�صباح �إىل
امل�ساء ,دونوا كل �شيء مبا فيه �أوقات اال�ستحمام ووجبات الطعام؛ لأنكم
�إذا كنتم تعانون الك�آبة ح ًقا ف�ستبدو املهمات ال�صغرية كبرية يف نظركم.
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جزئوا الن�شاطات املعقدة �إىل خطوات �صغرية منف�صلة ,فتبدو
لكم �أكرث قابلية للحل.
و�إذا تبني لكم �أن حت�ضري برنامج اليوم م�شروع م�ستحيل ,فاعلموا
بنظرية �أن احلركة تتقدم على احلافز �أحيا ًنا ,وهذا يعني �أن عليكم
�أال تتوقعوا ال�شعور بدافع �إىل احلركة لكي تتحركوا ,لأنكم �إذا بقيتم
ً
وعو�ضا عن ذلك
فري�سة الك�آبة فلن ت�شعروا � ًأبدا بدافع �إىل احلركة,
عليكم �أن تعدوا العدة وتخطوا اخلطوة الأوىل ،و�إن كنتم يف حالة نف�سية
غري مالئمة.
لقد �أثبت املتخ�ص�صون �أن �أفعالنا ترتك �أث ًرا يف داخلنا ,ففي كل
مرة نقدم على الفعل ,نكرب الفكرة الأ�سا�سية �أو النزوع الأ�سا�سي الكامن
وراءه� ,إن معظم النا�س يفرت�ضون العك�س� ,أي �أن طباعنا ومواقفنا
ت�ؤثر يف �سلوكنا .ويف حني �أن ذلك �صحيح �إىل درجة معينة ,ف�إنه من
ال�صحيح � ً
أي�ضا �أن طباعنا ومواقفنا (ت�ؤثر) يف �سلوكنا ,فقدرتنا على
�أن نخطط لأنف�سنا طريقة جديدة للتفكري ,ال تقل عن قدرتنا على �أن
(نفكر) لأنف�سنا يف طريقة جديدة للفعل.

كيف يتم متويل اال�ستثمار؟
اال�ستثمار يجب �أن ميول ،وهذا يتطلب ت�سهيالت توفري وقرو�ض..
ففي بع�ض احلاالت ..العمل التجاري� ،أو الفرد� ،أو احلكومة قد يتمكنون
من متويل اال�ستثمار من مواردهم اخلا�صة :العمل التجاري قد ي�ستخدم
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�أرباحه املحفوظة ل�شراء �آلة جديدة� ،أو الفرد قد ي�ستخدم مدخراته
�أو مدخراتها ال�شخ�صية ل�شراء منزل .ويف عدد كبري من احلاالت ،مع
ذلك ،الأعمال التجارية� ،أو الفردية� ،أو احلكومية عليها ا�ستخدام �أموال
�أ�شخا�ص �آخرين لرفع املال الذي يحتاجون �إليه عن طريق االقرتا�ض
�أو �إ�صدار �ضمانات مالية مثل ال�سندات املالية والأ�سهم� ،إنه يف هذه
احلالة الأخرية التي يلعب فيها النظام املايل للبلد دو ًرا مه ًما ،عن طريق
حتويل املدخرات والأر�صدة الأخرى �إىل ا�ستعماالت اال�ستثمار ،وكذلك
متويل ال�صرف على اال�ستهالك ال�شخ�صي (مثل قرو�ض ل�شراء �سيارة
جديدة).

كيف حتمي �أ�سنانك من الت�سو�س؟
 -1قللي يف طعامك من الن�شويات وال�سكريات واحللويات ,و�أكرثي
من الفواكه واخل�ضراوات ..فهذه هي القاعدة الذهبية يف تناول الطعام.
 -2ليكن ما ت�أكلينه يف نهاية كل وجبة فاكهة �أو خ�ضا ًرا؛ ف�إن
�ألياف الفواكه واخل�ضراوات تنظف الأ�سنان مما علق بها من ف�ضالت
املواد ال�سكرية والن�شوية التي ت�سبب ت�سو�س الأ�سنان.
جيدا بالفر�شاة واملعجون �أو ال�سواك عقب
 -3اغ�سلي �أ�سنانك ً
خ�صو�صا عقب وجبتي الإفطار والع�شاء,
كل وجبة من وجبات الطعام,
ً
ف�إن فر�شاة الأ�سنان �أو ال�سواك تبعد كل ما تبقى من ف�ضالت الطعام
بني الأ�سنان �أو على �أ�سطحها املختلفة .وقد �أثبت الطب احلديث فوائد
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ال�سواك ,حيث �إن��ه يبي�ض الأ�سنان ويقوي اللثة ويحافظ على �صحة
الأ�سنان.
 -4ال ت�أكلي �شي ًئا بني وجبات الطعام ,وخا�صة امل��واد الن�شوية
وال�سكرية.
فقد ال ت�ستطيعي �أن تغ�سلي فمك عقب ذلك ,فال تعط الفر�صة
مليكروبات الفم �أن تعمل على ف�ضالت الطعام هذه ,وت�سبب لك ت�سو�س
الأ�سنان.
 -5ا�ستخدام معجون الأ�سنان احلاوي الفلورين؛ ف�أمالح الفلورين
جتعل للأ�سنان مقاومة �شديدة �ضد الت�سو�س.
 -6حافظي على زيارة طبيب الأ�سنان مرة كل �ستة �أ�شهر للك�شف
على �أ�سنانك دور ًي��ا ,و�إي�ق��اف الت�سو�س يف مراحله الأوىل ,وقبل �أن
ي�ستفحل �أم��ره ,فالنا�س عادة ال ينتبهون �إىل ت�سو�س الأ�سنان �إال حني
حدوث الأمل يف الأ�سنان.
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�سنك
�أ�ضحك اهلل ِ

يرى كثري من املفكرين �أن ال�ضحك واالبت�سامة من �أق��وى الأ�سباب
إنتاجا.
التي تدفع الإن�سان ليكون �أكرث فاعلية و� ً
وتخل�ص تو�صياتهم� :أن يكون اجلميع  -كل بح�سب موقعه على �شتى
مرحا
�ضروب احلياة � -إذا �أراد �أن يعي�ش مطمئ ًنا
مرتاحا �سعيدًا �أن يكون ً
ً
مبت�س ًما �ضاح ًكا ،وه��ذا من �ش�أنه �أن يخلق ج� ًوا من النقاء وال�صفاء وطرد
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ال�س�آمة وامللل والقلق من هذه احلياة.
يقول ال�صينيون يف حكمة يرددونها�" :إن الرجل الذي ال يعرف كيف
يبت�سم ال ينبغي له �أن يفتح متج ًرا".
وقد و�صف عدد من العلماء ال�ضحك ب�أنه اختالجات عقلية ت�ستهلك
الكميات الفائ�ضة من التوتر.
وال غرو ،ف�إن ال�ضحك  -و�أعني به ال�ضحك املعتدل  -بل�سم للروح ودواء
للنف�س وراحة للخاطر املكدود بعد اجلهد والعمل .واالبت�سامة وال�ضحك فن
من فنون احلياة ال يرغب الكثري �أن يتعلمه رغم �سهولته وي�سره.
يقول �أبو الدرداء  -ر�ضي اهلل عنه � :-إين لأجم ف�ؤادي ببع�ض الباطل
"�أي اللهو املباح" لأن�شط احلق.
ويقول �أبو الفرج بن اجلوزي :ما زال العلماء الأفا�ضل يعجبهم امللح،
ويه�شون لها؛ لأنها جتم النف�س وتريح النف�س ،وتريح القلب من كد الفكر.
وتقول احلكمة :ابت�سم لغرميك ي�ساحمك ،ول�صديقك يفديك.
واعلمي �أين لو ا�ستطردت يف ذك��ر فوائد ال�ضحك واال�ستجمام على
النف�س الب�شرية ما ات�سع املقام ،ولكن يكفي من القالدة ما �أحاط بالعنق.
يقول �أحدهم :ت�ؤكد الأبحاث والدرا�سات �أن معظم �أعرا�ض االكتئاب
وامللل يجعل الإن�سان �ضج ًرا اً
ملول ثائ ًرا ع�صبي املزاج.
وال��و��ص�ف��ة ال �ت��ي ي�صفها اجل�م�ي��ع مل�ث��ل ه ��ذا احل ��ال ه��ي ال�ل�ج��وء �إىل
ال�ضحك؛ فال�ضحك يتيح للإن�سان موا�صلة عمله بروح معنوية مرتفعة ويف
حيوية ون�شاط.
ل ��ذا ..علينا نحن يف منا�شطنا الثقافية �أال نهمل ج��ان��ب الطرائف
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واللطائف؛ فهي تعمل عمل امللح يف الطعام ي�ؤخذ منه القليل ،لكن من دونه
قد ال ي�ؤكل الطعام �ألبتة.
فينبغي �أن نخ�ص�ص طرفة �أو طرفتني يف الأ�سبوع لطرحها عرب منرب
الإذاعة املدر�سية ،مع احلر�ص على البعد عن الطرائف العامية التي ال هدف
من وراء الكثري منها �سوى ال�ضحك فقط؛ بل ينبغي احلر�ص على الطرائف
الهادفة والتي يرجى من ورائها ح�صول �شيء من الفائدة والتفكري ،عالوة
على �إ�شاعتها جلو املرح وال�سرور.
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حمامي يف املطعم
جل�س �أحد املحامني يف ركن من �أركان املطعم يدر�س ق�ضية مهمة,
فتقدم منه اخلادم وقال له :طلباتك يا �أ�ستاذ؟ فرد على الفور� :أطلب
رف�ض الدعوى و�إلزام املدعي دفع امل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

�سرق الل�ص البنك
كتب مدر�س اللغة العربية على ال�سبورة عبارة� :سرق الل�ص البنك.
و�س�أل تالميذه� :أين الفاعل يف اجلملة؟
ف�أجابه �أحد التالميذ :يف ال�سجن يا �أ�ستاذ.

حجا والديك املفكر
يوما طائ ًرا ملو ًنا يباع يف ال�سوق بع�شرين دينا ًرا؛ فقال
ر�أى جحا ً
يف نف�سه لقد راجت الطيور وحان وقت الربح ،ويف ثاين يوم حمل دي ًكا
روم ًيا وذهب �إيل ال�سوق فلم يزد ثمنه على ع�شرين دره ًما فغ�ضب وقال:
بالأم�س ر�أيتكم ت�شرتون طائ ًرا ملو ًنا �صغري احلجم بع�شرين دينا ًرا،
وهذا الطائر الكبري ال يزيد ثمنه على ع�شرين دره ًما فكيف �إذن هذا؟
فقالوا له:
ـ �إن الطائر الذي تقول عنه هو ببغاء.
فقال� :ألي�س هو طائر؟ فما فائدته؟
606

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

ف�أجابوه:
ـ �أنه يتكلم كالإن�سان.
فنظر �إيل الديك وقال:
�إذا كان ذلك يتكلم فهذا الديك يفكر.

النجدة يا دكتور!
و�صل رجل اله ًثا �إيل الطابق اخلام�س من مبنى ،ودخل ثم قال:
دكتور؛ ماذا �أفعل لأ�ستعيد لياقتي؟
 الدكتور :عليك �أن تخفف من �أكلك فتخ�سر خم�سة وع�شرينكيلوجراما من وزنك ،ومتتنع عن التدخني ،وفى النهاية تق�صد طبيب
ً
عيون.
قال :وملاذا طبيب العيون؟
الدكتور :لكي ت�ستطيع ق��راءة الالفتة على الباب؛ ف�أنا مهند�س
ول�ست طبي ًبا؛ الطبيب هو الذي يف الطابق الأول.

اقــتــراح!
طلب مدير �أح��د ال�سجون الأم�يرك�ي��ة م��ن ال �ن��زالء �أن يقدموا
عاما
مقرتحاتهم عن الطريقة التي يقرتحونها لالحتفال مبرور (ً )25
على تعيينه يف هذا املن�صب.
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ف�أجاب اجلميع �إجابة واحدة هي :افتح الأبواب!

االبن املثايل
بد�أ لوي�س الكاز من �سكان باري�س (1869 - 1799م) درا�سة الطب
وهو يف ال�ساد�سة وال�ستني من عمره ،فقط للعناية ب�أمه املري�ضة .وقد
توفى بعد �أن نال �شهادة الطب بب�ضعة �أ�شهر.

�صار ي�أخذ احلبوب هو واحل�صان!
كان �أحد املزارعني ميلك ح�صا ًنا ك�سولاً �أخذه للطبيب البيطري،
فقال له الطبيب� :س�أعطي ح�صانك حبو ًبا لي�صري ً
ن�شيطا ،وبعد �أ�سبوع
قابله الطبيب و�س�أله عن احل�صان.
فقال له� :إنه �صار يعدو لدرجة �أنى ال �أ�ستطيع �إم�ساكه.
فقال الطبيب :هل توقفت عن �إعطائه احلبوب؟
ف�أجاب الرجل :ال ،ولكني �آخذ احلبوب �أنا واحل�صان.

ما هو الفعل املا�ضي؟
�س�أل مدر�س اللغة العربية �أحد التالميذ عن حمل كلمة (تزوج).
ف�أجاب التلميذ �إنها فعل م�ضارع.
فغ�ضب املدر�س وقال له �إذن ما هو الفعل املا�ضي لها.
فقال التلميذ بكل ثقة (طلق).
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ال�سائق الذكي
�أوقف �شرطي املرور �إحدى ال�سيارات فاكت�شف �أن عداد ال�سرعة
به ُعطل ومتوقف عن العمل ف�س�أله كيف تعرف �سرعة ال�سيارة؟
ف�أجابه ال�سائق :عند �سرعة ( )40كيلومرتا يف ال�ساعة تهتز
امل�صابيح وعند �سرعة ( )60كيلومرتا تهتز النوافذ والأبواب.
ف�س�أله ال�شرطي :وكيف تعرف �أنك جاوزت ال�سرعة املقررة؟..
ف�أجاب ال�سائق� :أهتز �أنا.

را�سب يف التاريخ
�س�أل �أب ابنه الذي ر�سب يف مادة التاريخ ..ملاذا ر�سبت يا بني يف
مادة التاريخ بالذات؟
ف�أجاب االبن قائلاً  :لأنهم �س�ألوين عن �أ�شياء حدثت قبل مولدي
ب�أكرث من �ألف عام.

الغنيمة يف ال�سالمة
بلع ذئب عظ ًما فن�شب يف حلقه ،فلج�أ �إيل كركى ،وجعل له �أج ًرا،
�إن هو �أخرج العظم مبنقاره ،ف�أدخل الكركي ر�أ�سه يف فم الذئب ،و�أخرج
العظم ،ثم قال له :هات الأجرة .قال له الذئب� :أل�ست تر�ضى �إن �أدخلت
ر�أ�سك يف فمي ،ثم �أخرجته �ساملًا.
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النا�س والبهائم عندي واحد!
كان ن�صر بن مقبل عاملاً للر�شيد بالرقة ،وقد بلغ من حمقه �أنه
جلد �شاة.
فقالوا له� :إنها بهيمة ال عقل لها .فقال :احلدود ال تعطل والنا�س
والبهائم عندي واحد!
فغفر له الر�شيد ملا �سمع اخلرب.

�أيها الفا�صد رفقًا
م��ن غ��ري��ب م��ا يحكى ع��ن �أم�ي�ر امل ��ؤم �ن�ين ال�ن��ا��ص��ر ل��دي��ن اهلل
عبدالرحمن الثالث �أنه �أراد الف�صد ،فقعد بالبهو يف املجل�س الكبري
امل�شرف ب�أعلى مدينته بالزهراء ،وا�ستدعى الطبيب لذلك ،و أ�خ��ذ
الطبيب الآل��ة وج�س بها الناب�ض ،فبينما هو كذلك �إذا أ�ط��ل زرزور،
ف�صعد على غناء ذهب باملجل�س و�أن�شد:
�أي � � � � �ه� � � � ��ا ال�� � �ف� � ��ا��� � �ص� � ��د رف�� � � ًق� � ��ا
ب� � � � � � � أ�م � � �ي� � ��ر امل� � � � ؤ�م� � � �ن� � � �ي� � � �ن � � ��ا
�إمن� � � � � � � � � ��ا ت � � �ف � � �� � � �ص� � ��د ع� � � ��ر ًق� � � ��ا
ف� � � �ي�� � ��ه حم� � � �ي�� � ��ا ال� � �ع � ��امل� � �ي� � �ن � ��ا
وجعل يكرر ذلك املرة بعد املرة ،فا�ستظرف �أمري امل�ؤمنني النا�صر
و�سر به غاية ال�سرور ،و�س�أل عمن اهتدى �إىل
ذلك غاية اال�ستظراف ُ
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ذلك وعلم الببغاء ،فذكر له �أن ال�سيدة الكربى مرجانة �أم ويل عهده
احلكم امل�ستن�صر باهلل �صنعت ذلك ،و�أعدته لذلك الأمر ،فوهب لها ما
ينيف على ثالثني �ألف دينار.

�أحد املجانني
يروى �أن �أحد امللوك �أراد م�شاهدة املجانني عن قرب ،فلما دخل
عليهم وجد فيهم �شا ًبا نظي ًفا ح�سن الهيئة؛ فدنا منه و�س�أله عن �أ�شياء
كثرية ،ف�أجابه عن جميعها ب�أح�سن جواب.
ثم �إن ال�شاب قال للملك :موالي �إين �أ�س�ألك �س�ؤالاً
واحدا و�أرجو
ً
�أن جتيبني عنه.
فقال امللك متعج ًبا :وما هو؟
قال ال�شاب :متى يجد النائم لذة النوم؟
فقال امللك �ساخ ًرا :حال نومه طب ًعا.
فقال ال�شاب� :إن النائم يف حالة النوم لي�س له �إح�سا�س فكيف
ي�شعر بهذه اللذة؟
فقال امللك يف حرية� :إذن قبل النوم.
فرد ال�شاب ب�سرعة :كيف توجد لذته قبل وجوده؟
فقال امللك وقد ازدادت حريته :بعد النوم!
فرد ال�شاب عليه :كيف توجد لذته وقد انق�ضى؟
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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فزاد �إعجاب امللك بال�شاب واختاره ند ًميا له ،ويف جمل�س ال�شراب
تناول امللك ك� ًأ�سا ،وناول ال�شاب ك� ًأ�سا �أخرى ،فقال ال�شاب� :أيها امللك،
�أنت �شربت هذا لت�صري مثلي ،ف�أنا �أ�شربه لأ�صري مثل من؟!
وعندئذ اعترب امللك ،ورمى بالك�أ�س من ف��وره ،وقال يف تعجب:
�أجمنون هذا �أم نحن املجانني؟!
متاما!!
وحرم دخول اخلمر �إىل ق�صره ً

الأعم�ش وليلة ال�شك
�أتت ليلة ال�شك يف رم�ضان ،فكرث النا�س عند الأعم�ش ي�س�ألونه عن
ال�صوم ،ف�ضجر ،ثم �أتى برمانة ف�شقها وو�ضعها بني يديه ،فكلما �أقبل
رجل يريد �أن ي�س�أله تناول حبة ف�أكلها.

القا�ضي التنوخي
كان �أبو القا�سم التنوخي ظري ًفا نبيلاً  ،تقلد الق�ضاء يف بالد عدة،
يوما يف بع�ض ال��دروب ،ف�سمع امر�أة تقول
وكان جيد النادرة ..اجتاز ً
لأخرى :كم عمر بنتك يا �أختي؟
فقالت :ولدت يوم �صفع القا�ضي التنوخي و�ضرب بال�سياط!!
فرفع ر�أ�سه �إليها وقال :يا غرباء� ،صارت �صفعتي تاريخك؟! ما
وجدت ً
تاريخا غريه؟!
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ال�سري بن املغل�س
ﱫﮞﮟ ﮠ

روي �أن ال�سري بن املغل�س قر�أ على م�ؤدبه:
ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ (مرمي .)٨٦ :فقال :يا �أ�ستاذ ،ما الورد؟
فقال امل�ؤدب :ال �أدري.
وق��ر�أ :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﱪ
(مرمي.)٨٧ :
فقال :يا �أ�ستاذ ،ما العهد؟
فقال امل�ؤدب :ال ادري.
فقطع ال�سري القراءة ،وقال� :إذا كنت ال تدري فلم غررت النا�س؟
ف�ضربه امل�ؤدب.

يحيى بن �أكثم
وىل يحيى بن �أكثم قا�ض ًيا على �أه��ل جبلة ،فبلغه �أن الر�شيد
انحدر �إىل الب�صرة ،فقال لأهل جبلة� :إذا اجتاز الر�شيد ،فاذكروين
عنده بخري ،فوعدوه بذلك .فلما جاء الر�شيد يف احلراقة ومعه �أبو
يو�سف القا�ضي ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني ،نعم القا�ضي قا�ضي جبلة ،عدل
فينا وفعل كذا وكذا ،وجعل يثني على نف�سه ،فلما ر�آه �أبو يو�سف عرفه،
ف�ضحك ،فقال الر�شيد :مم ت�ضحك؟ فقال :يا �أمري امل�ؤمنني ،املثني على
القا�ضي هو القا�ضي؛ ف�ضحك الر�شيد حتى فح�ص برجله الأر�ض ،ثم
�أمر بعزله فعزل.
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مقاتل بن �سليمان
يوما وقد �أخذته العزة بالعلم ،فقال ملن
جل�س مقاتل بن �سليمان ً
حوله :هلموا فا�س�ألوين عما حتت العر�ش �إىل �أ�سفل الرثى!
فقام من بني اجلماعة رجل وقال له :نحن ال ن�س�ألك عن �شيء من
ذلك� ،إمنا ن�س�ألك عما معك يف الأر�ض؟
قال مقاتل :مرح ًبا مرح ًبا ،فا�س�ألوا ما �شئتم.
فقال الرجل� :أخربين عن كلب �أ�صحاب الكهف ما كان لونه؟
قال مقاتل :واهلل ،لقد �أعجزتني.

قا�ضي حم�ص
قال �أبو الف�ضل الربعي :حدثنا �أبي قال� :س�أل امل�أمون رجلاً من
�أهل حم�ص عن ق�ضاتهم.
قال :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إن قا�ضينا ال يفهم ،و�إذا فهم و�صم.
قال :ويحك ،كيف هذا؟
قال :قدم عليه رجل رجال ،فادعى عليه �أربعة وع�شرين دره ًما،
ف�أقر له الآخر ،فقال� :أعطه.
قال� :أ�صلح اهلل القا�ضي� ،إن يل حما ًرا �أكت�سب عليه كل يوم �أربعة
دراهم� ،أنفق على احلمار دره ًما ،وعلي دره ًما ،و�أدفع له درهمني ،حتى
�إذا اجتمع ماله غاب عني فلم �أره ف�أنفقتها.
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يوما حتى �أجمع
وما �أعرف وج ًها �إال �أن يحب�سه القا�ضي اثني ع�شر ً
له �إياها.
فحب�س �صاحب احلق حتى جمع ماله .ف�ضحك امل�أمون وعزله.

�إيا�س بن معاوية وقا�ضي دم�شق
يحكى �أن �إيا�س بن معاوية تقدم وهو �صبي �إىل قا�ضي دم�شق ومعه
�شيخ ،فقال� :أ�صلح اهلل القا�ضي ،هذا ال�شيخ ظلمني واعتدى علي و�أخذ
مايل.
فقال القا�ضي :ارفق به وال ت�ستقبل ال�شيخ مبثل هذا الكالم.
فقال �إيا�س� :أ�صلح اهلل القا�ضي� ،إن احلق �أكرب مني ومنه ومنك.
قال� :إن �سكت فمن يقوم بحجتي؟
قال :تكلم بخري.
فقال :ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له.
فرفع �صاحب اخلرب هذا اخلرب ،فعزل القا�ضي وويل �إيا�س مكانه.

�إيا�س بن معاوية والأربع ن�سوة
تقدم �إىل �إيا�س بن معاوية �أربع ن�سوة ،فقال �إيا�س� :أما �إحداهن
فحامل ،والأخرى مر�ضع ،والأخرى ثيب ،والأخرى بكر ..فنظروا فوجدوا
الأمر كما قال.
قالوا :وكيف عرفت؟
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فقال� :أما احلامل ،فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها ،فعرفت
�أنها حامل .و�أما املر�ضع ،فكانت ت�ضرب ثدييها ،فعرفت �أنها مر�ضع.
و�أم��ا الثيب ،فكانت تكلمني وعينها يف عيني ،فعرفت �أنها ثيب .و�أما
البكر ،فكانت تكلمني وعينها يف الأر�ض ،فعرفت �أنها بكر.

واعظ
�ألقى الواعظ ج�سمه املتعب على الكر�سي ،وقال لزوجته :اليوم
حاولت �إقناع امل�صلني �أن من واجب الأغنياء م�ساعدة الفقراء.
ف�س�ألته زوجته :وهل جنحت يف �إقناعهم؟
فقال الواعظ :ن�صف جناح ،فلقد جنحت يف �إقناع الفقراء بقبول
امل�ساعدة.

قا�ض باجلزائر
ٍ
حكى �أبو اخلري اخلياط عن بع�ض �أ�صحابه قال :دخلت "تاهرت"-
مدينة يف اجلزائر -ف�إذا فيها قا�ض من �أهلها وقد �أتى برجل جنى جناية
لي�س لها يف كتاب اهلل حد من�صو�ص وال يف ال�سنة ،ف�أح�ضر الفقهاء
فقال� :إن هذا الرجل جنى جناية ولي�س لها يف كتاب اهلل حكم معروف،
فما ترون؟
فقالوا ب�أجمعهم :الأمر لك.
قال :ف�إين ر�أيت �أن ا�ضرب امل�صحف بع�ضه ببع�ض ثالث مرات،
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ثم �أفتحه ،فما خرج من �شيء عملت به.
قالوا :وفقت.
ففعل بامل�صحف ما ذكره ،ثم فتح فخرج قوله تعاىل:
ﭓ ﭔ ﱪ (القلم) ،فقطع �أنف الرجل وخلى �سبيله!

ﱫﭑﭒ

ما �سبب هذا ال�شكر؟
حممدا بن م�سلم يقول :تكلم رجل
قال حارث بن حممد� :سمعت
ً
يف جمل�س ابن عبا�س ف�أكرث اخلط�أ.
عبد له ف�أعتقه ،فقال له الرجل :ما
فالتفت عبداهلل بن عبا�س �إىل ٍ
�سبب هذا ال�شكر؟
فقال� :إذ مل يجعلني اهلل مثلك!!

�أطال ال�ضيافة
نزل رجل عند قوم و�أطال ال�ضيافة ،فكرهوا �إقامته .فقال الزوج
لزوجته :كيف لنا �أن نعلم مقدار �إقامته؟
غدا ونتحاكم �إليه للعلم متى يرحل!
قالت :نت�شاجر ً
فت�شاجرا .فقالت الزوجة لل�ضيف� :أ�ستحلفك باهلل الذي يبارك
غدا� ،أينا �أظلم؟
لك يف �سفرك ً
فقال ال�ضيف :واهلل الذي يبارك يل يف �إقامتي عندكما �شه ًرا ،ما
�أعلم �أيكما �أظلم؟!
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 ونظر طفيلي �إىل قوم من الزنادقة ي�سار بهم �إىل القتل ،فر�أىلهم هيئة ح�سنة وثيا ًبا نقية ،فظنهم يدعون �إىل وليمة .فتلطف حتى
دخل يف لفيفهم و�صار واح� ً�دا منهم .فلما بلغ �صاحب ال�شرطة قال:
�أ�صلحك اهلل ،ل�ست واهلل منهم ،و�إمنا �أنا طفيلي ظننتهم يدعون �إىل
�صنيع فدخلت يف جملتهم! فقال :لي�س هذا مما ينجيك مني ،ا�ضربوا
عنقه! فقال� :أ�صلحك اهلل� ،إن كنت وال بد فاعلاً ف�أمر ال�سياف �أن ي�ضرب
بطني بال�سيف؛ ف�إنه هو الذي ورطني هذه الورطة! ف�ضحك �صاحب
ال�شرطة ،وك�شف عنه ،ف�أخربوه �أنه طفيلي معروف ،فخلى �سبيله.

امل�أمون ورجل من الأعراب
وفد رجل من الأعراب على امل�أمون ،وقال له� :أنا رجل من الأعراب
يا �أمري امل�ؤمنني.
فقال له امل�أمون :ال عجب!
فقال الأعرابي� :أريد احلج.
فقال امل�أمون :الطريق وا�سعة.
فقال الأعرابي :لي�س معي نفقة.
فقال امل�أمون :لقد �سقط عنك احلج!
فقال الأعرابي :لقد جئتك م�ستجد ًيا ،ال م�ستفت ًيا �أيها الأمري!!
ف�ضحك منه امل�أمون ،و�أح�سن جائزته.
618

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

ه�شام بن عمرو وفتى �أعرابي
�س�أل ه�شام بن عمرو فتى �أعراب ًيا عن عمره فبادره ه�شام بال�س�ؤال:
كم تعد يا فتى؟
الفتى� :أعد من واحد �إىل �ألف و�أكرث.
ه�شام :مل �أرد هذا ،بل �أردت كم تعد من ال�سن؟
الفتى :اثنني وثالثني �س ًنا يف فمي �ست ع�شرة من فوق ومثلها من
حتت.
ه�شام :مل �أرد هذا ...كم لك من ال�سنني؟
الفتى :قدرها اهلل �سبحانه.
ه�شام :ق�صدي �أن �أ�س�ألك ما �سنك؟
الفتى� :سني من عظم.
ه�شام :يا بني� ،إمنا �أق�صد ابن كم �أنت؟
الفتى :طب ًعا ابن اثنني �أب و�أم.
ه�شام :يا اهلل� ،أريد �أن �أ�س�ألك ما عمرك؟
الفتى :الأعمار بيد اهلل ال يعلمها �إال هو.
ه�شام :ويحك يا فتى ،لقد حريتني ،ماذا �أقول؟
الفتى :قل :كم م�ضى من عمرك؟
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يطلقون الكالب ويربطون احلجارة
• دخل �أعرابي مدينة للمرة الأوىل ،فهاجمته كالبها وكادت �أن
تعقره ،ف��أراد �أن ي�أخذ حج ًرا من الأر���ض لي�ضربها به كي تبعد عنه،
فا�ستع�صى عليه ،فقال حان ًقا :عجيب حال �أهل هذه يطلقون الكالب
ويربطون احلجارة!

الأعرابي وطبق التني
�أقبل �أعرابي يريد رجلاً وبني يدي الرجل طبق تني ،فلما �أب�صر
الأعرابي غطى التني بك�سائه ،والأعرابي يالحظه ،فجل�س بني يديه،
فقال له الرجل :هل حت�سن من القر�آن �شي ًئا؟
قال :نعم.
قال :فاقر�أ.
فقر�أ :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ(التني).
قال الرجل :ف�أين التني؟
قال :التني حتت ك�سائك!!

نذرت هلل �أن �أدفنها يف �أكرم بقعة تكون
قال ال�شيباين :نزل عبداهلل بن جعفر �إىل خيمة �أعرابية ولها
دجاجة وقد دجنت عندها ،فذبحتها وج��اءت بها �إليه فقالت :يا �أبا
جعفر ،هذه دجاجة يل كنت �أدجنها و�أعلفها من قوتي! و�أمل�سها يف �آناء
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الليل فك�أمنا �أمل�س بنتي زلت عن كبدي ،فنذرت هلل �أن �أدفنها يف �أكرم
بقعة تكون ،فلم �أجد تلك البقة املباركة �إال بطنك ،ف�أردت �أن �أدفنها
فيه.
ف�ضحك عبداهلل بن جعفر و�أمر لها بخم�سمائة درهم.

دعني من هذه الأميان
قال الأ�صمعي :اخت�صم �أعرابيان �إىل بع�ض الوالة يف دين لأحدهما
على �صاحبه؛ فجعل املدعى عليه يحلف بالطالق والعتاق ،فقال له
املدعي :دعني من هذه الأميان واحلف مبا �أقوله لك :ال ترك اهلل لك
خ ًفا يتبع خ ًفا وال ظل ًفا يتبع ظلفا؛ وحتك من �أهلك ومالك حت الورق
من ال�شجر� ،إن مل يكن يل هذا احلق قبلك!
ف�أعطاه حقه ومل يحلف له.

اللهم قمت و�أنا عجلي
قال بع�ض ال��رواة :خرجنا نريد الب�صرة فنزلنا على ماء لبني
�سعد ،ف�إذا �أعرابية نائمة ف�أنبهناها لل�صالة؛ ف�أتت املاء فوجدته بار ًدا
فتوجهت �إىل القبلة قاعدة ومل مت�س املاء ،فكربت ثم قالت :اللهم قمت
و�أنا عجلى ،و�صليت و�أنا كهلي؛ فاغفر يل عدد الرثى .قال :فعجبنا وقلنا:
ما جتوز لك ال�صالة وما هذه بقراءة! قالت :واهلل� ،إن هذه ل�صالتي منذ
�أربعني �سنة.
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قد يدرك املت�أين بع�ض حاجته
قال �أحدهم� :سافرت مرة �إىل ال�شام عن طريق الرب ومعي �أعرابي
ا�ست�أجرت منه مركبي ،وم�ضني طول ال�سفر ،وبطء الدابة ،ف�أخذت
�أ�سلي نف�سي بقول القطامي:
قد يدرك املت�أين بع�ض حاجته وقــد يكون مع امل�ستعجل الزلل
فقال الأعرابي :ما زاد قائل هذا ال�شعر على �أن يثبط النا�س عن
احلزم .وكان �أوىل به �أن يزيد:
ورمبا �ضر بع�ض النا�س بط�ؤهم وكان خ ًريا لهم لو �أنهم عجلــوا
فقلت:
�أنا�شدك اهلل �أن تقنع حمارك بهذا الر�أي لعله ي�سرع.

�إال ثالث لفظات
قال رجل لآخر :قد �أحكمت النحو كله �إال ثالث لفظات �أ�شكلت علي.
قال :وما هي؟
قال� :أبا فالن ،و�أبو فالن ،و�أبي فالن ،ما الفرق بينها؟
قال له �صاحبه� :أما �أبو فالن :فللملوك والأمراء والق�ضاة واحلكام،
و أ�م��ا �أبا فالن :فللتجار و�أرب��اب الأم��وال والو�سط من النا�س ،و�أم��ا �أبي
فالن :فلل�سفلة والأ�سقاط والأوبا�ش من النا�س!
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�أو �أثر م�سمار �أو يف خده الأي�سر
دخل رجل على املعت�ضد فقال :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إن فال ًنا العامل
ظلمني ،قال :ومن فالن؟ قال :واهلل ،ما �أدري ا�سمه ولكن يف خده الأمين
خال �أو ث�ؤلول �أو �أثر حرق نار �أو �أثر م�سمار �أو يف خده الأي�سر ،وكان له
مرة غالم يقال له :جرير �أو جنم �إال �أن يف ا�سمه طاء �أو الم ،ف�ضحك
املعت�ضد ،وق��ال :ك�أنه مو�سو�س؟ ق��ال� :سلني عما �شئت حتى �أجيبك،
قال :كم �إ�صب ًعا لك؟ قال :ثالثة �أرجل ف�أمر ب�إخراجه ،فقال :ما �أقول
لبنتي �إذا دخلت وقد فتحت حجرها لأطرح فيه اجلوز يوم العيد؟ ف�أمر
املعت�ضد �أن يحمل معه �إىل منزله طعام وجائزة.

�صديق حامد بن العبا�س
مر�ض �صديق حلامد بن العبا�س ف�أراد �أن ينفذ ابنه �إليه ليعوده؛
ف�أو�صاه وقال :يا بني� ،إذا دخلت فاجل�س يف �أرفع املوا�ضع ،وقل للمري�ض:
ما ت�شكو؟ ف�إذا قال :كذا وكذا ،فقل له� :سليم �إن �شاء اهلل ،وقل :من
يجيئك من الأطباء؟ ف�إذا قال :فالن ،فقل :ميمون ،وقل :ما غدا�ؤك؟
ف ��إذا ق��ال :كذا وك��ذا ،فقل :طعام حممود ،فذهب فدخل على العليل
وكان بني يديه منارة ،فجل�س عليها الرتفاعها فوقعت على �صدر العليل
فاوجعته ،ثم قال للمري�ض :ما ت�شكو؟ فقال� :أ�شكو علة املوت ،فقال:
�سليم �إن �شاء اهلل ،فمن يجيئك من الأطباء؟ قال :ملك امل��وت ،قال:
مبارك ميمون ،فما غدا�ؤك؟ قال� :سم املوت ،قال :طعام طيب حممود!!
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�إنه تارك للحج مع اال�ستطاعة
حكي �أن رجلاً طلب �إىل �شهادة ،فلما �شهد ،قال امل�شهود عليه� :إنه
تارك للحج مع اال�ستطاعة ،فكيف تقبل �شهادته؟ فقال له القا�ضي :كيف
تركت احلج؟ قال :لقد حججت .ف�أراد القا�ضي امتحانه ،ف�س�أله� :أين
يقع بئر زمزم من البيت؟ فقال :ملا حججت ذلك العام ،مل تكن البئر قد
حفرت بعد!

علم فالنا تعزية
قال �أبو العالية :ملا مات �سعيد بن م�سلم الباهلي ،قال يل الر�شيد:
ع ّلم فال ًنا تعزية يعزى بها ولد �سعيد لفتى من بني ها�شم.
فقلت للفتى� :إذا �صرت للقوم فقل :عظم اهلل �أجركم ،و�أح�سن
�سعيدا.
عزاءكم ،ورحم ً
قال :هذا طويل.
فقلت :فقل :عظم اهلل �أجركم .وكررته عليه مرتني.
فلما كان اليوم الثالث ركب وركبنا معه ،فلما قرب من باب القوم
إعظاما له ،فلما ر�آهم قال :ما فعل �سعيد؟
خرجوا �إليه حفاة � ً
قالوا :مات.
قال :جيد ،وما �أظن ذلك .فما عملتم به؟
قالوا :دفناه.
قال� :أح�سنتم .ثم ان�صرف.
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�أحمد �شوقي
كان للدكتور حمجوب ثابت ح�صان يرتاد به ما �شاء من �أحياء
القاهرة ،وقد ا�ستبدل به �سيارة ،فنظم ال�شاعر هذه الق�صيدة داعب
الدكتور ويعزي ح�صانه:
ل� � � �ك � � ��م يف اخل� � � � � � ��ط � � � �س � � �ي� � ��ارة
ح�� � ��دي�� � ��ث اجل � � � � � � ��ار واجل � � � � � � ��ارة
�إذا ح � � � ��رك� � � � �ه � � � ��ا م � � ��ال � � ��ت
ع � � �ل� � ��ى اجل � � �ن � � �ب� �ي��ن م � � �ن � � �ه� � ��ارة!
ق � � � � � ��د حت�� � � � � � � ��زن �أح � � � � �ي� � � � ��ا ًن� � � � ��ا
ومت� � � ��� � � �ش � � ��ي وح� � � � ��ده� � � � ��ا ت� � � � ��ارة
وال ت� � � ��� � � �ش� � � �ب� � � �ع� � � �ه � � ��ا ع��ي��ن
م � � � � ��ن ال� � � �ب� � � �ن � � ��زي � � ��ن ف� � � � � � ��واره
وال ت� � � � � � � � ��روي م � � � � ��ن ال � � ��زي � � ��ت
و�إن ع � � ��ام � � ��ت ب� � � ��ه ال� � � �ف � � ��ارة
ت � � � � � ��رى ال� � � � ��� � � � �ش � � � ��ارع يف ذع � � ��ر
�إذا الح� � � � � ��ت م � � � ��ن احل� � � � � ��اره
و� � � � �ص � � � �ب � � � �ي� � � ��ا ًن� � � ��ا ي� � ��� � �ض� � �ج � ��ون
ك � � � �م� � � ��ا ي � � � �ل � � � �ق� � � ��ون ط � � � �ي� � � ��ارة
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ويف م� � � � �ق � � � ��دم� � � � �ه � � � ��ا ب� � � � ��وق
ويف امل � � � � � � � ؤ�خ� � � � � � ��ر زم� � � � � � � ��اره
ف� � �ق�� ��د مت� � ��� � �ش � ��ي م� � �ت�� ��ى �� � �ش�� ��اءت
وق� � � � � � � ��د ت� � � � ��رج� � � � ��ع خم � � � �ت� � � ��ارة
ق� � ��� � �ض � ��ي اهلل ع � � �ل� � ��ى ال� � ��� � �س � ��وا
ق �أن ي�� �ج�� �ع�� �ل�� �ه� ��ا داره!
ي�� � �ق�� � ���� � �ض� � ��ي ي � � � � ��وم � � � � ��ه ف�� �ي�� �ه� ��ا
وي � � �ل � � �ق� � ��ى ال � � �ل � � �ي� � ��ل م� � � ��ا زاره

الأ�صمعي والر�شيد
قال الأ�صمعي للر�شيد :بلغني يا �أمري امل�ؤمنني �أن رجلاً من العرب
طلق يف يوم خم�س ن�سوة! قال� :إمنا يجوز ملك الرجل على �أربع ن�سوة؛
يوما
خم�سا؟ ق��ال :كان لرجل �أرب��ع ن�سوة ،فدخل عليهن ً
فكيف طلق ً
فوجدهن متالحيات متنازعات  -وكان �شنط ًريا  -فقال� :إىل متى هذا
التنازع؟ ما �إخال هذا الأمر �إال من قبلك  -يقول ذلك المر�أة منهن -
اذهبي ف�أنت طالق!
فقالت له �صاحبتها :عجلت عليها بالطالق ،ولو �أديتها بغري ذلك
لكنت حقيق ًيا!
فقال لها :و�أنت � ً
أي�ضا طالق!
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فقالت الثالثة :قبحك اهلل! ف��واهلل ،لقد كانتا �إليك حم�سنتني،
وعليك مف�ضتني!
فقال :و�أنت �أيتها املعددة �أياديهما طالق � ً
أي�ضا!
فقالت الرابعة  -وكانت هاللية وفيها �أناة �شديدة � :-ضاق �صدرك
عن �أن ت�ؤدب ن�ساءك �إال بالطالق!
أنت طالق � ً
أي�ضا! وكان ذلك مب�سمع جارة له ،ف�أ�شرفت
فقال لها :و� ِ
عليه وقد �سمعت كالمه ،فقالت :واهلل ،ما �شهدت العرب عليك وعلى
قومك بال�ضعف �إال ملا بلوه منكم ووجدوه فيكم� ،أبيت �إال طالق ن�سائك
يف �ساعة واحدة!
قال :و�أنت � ً
أي�ضا �أيتها امل�ؤنبة املتكلفة طالق� ،إن �أجاز زوجك!
ف�أجابه من داخل بيته :قد �أجزت! قد �أجزت.

من طرائف املعلمني
قال اجلاحظ :مررت مبعلم ,وقد حب�س دي ًكا ,وهو ي�ضربه ,ويقول
له� :ألف �شني� ,ألف �شني .فقلت له :ما هذا؟ فقال� :أعزك اهلل ,انظر
�إىل تلك املزبلة ,و�أ�شار �إىل مزبلة �أمام مكتبة ,فقال� :أنا �أن�صب ً
فخاخا
ل�صيد الع�صافري ,في�أتي هذا الديك فيلتقط احلب الذي �أجعله لها,
ف�أقول له�" :أ�ش" فال يفهمني ,فقلت :لعله ال يعلم ,و�أردت �أن �أعلمه حتى
يفهمني!
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يف �أي �شيء �أنت؟
قال ابن عرابة امل�ؤدب :حكى يل حممد بن عمر ال�ضبي �أنه حفظ
ابن املعتز وهو ي�ؤدبه �سورة (والنازعات) وق��ال له� :إذا �س�ألك �أمري
امل�ؤمنني �أبوك :يف �أي �شيء �أنت؟ فقل له :يف ال�سورة التي تلي (عب�س)
وال تقل� :أنا يف النازعات.
ف�س�أله �أبوه :يف �أي �شيء �أنت؟
قال :يف ال�سورة التي تلي عب�س.
فقال :من علمك هذا؟
قال :م�ؤدبي.
ف�أمر له بع�شرة �آالف درهم.

جحا واحلمال
قف�صا فيه زجاجات على �أن يعلمه
ا�ست�أجر جحا حمالاً ليحمل له ً
ثالث خ�صال ينتفع بها يف حياته.
فحمل احل�م��ال القف�ص ,ومل��ا بلغ ثلث الطريق ��س��أل جحا :ما
اخل�صلة الأوىل؟
ف��رد عليه جحا :م��ن ق��ال ل��ك� :أن اجل��وع خ�ير م��ن ال�شبع؛ فال
ت�صدقه.
فقال احلمال :نعم.
وملا بلغ ثلثي الطريق ,قال احلمال :هات الثانية.
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فقال ل��ه جحا :م��ن ق��ال ل��ك� :أن امل�شي خ�ير م��ن ال��رك��وب؛ فال
ت�صدقه.
فقال احلمال :نعم.
فلما انتهى �إىل باب الدار قال له احلمال :هات الثالثة.
فقال له جحا :من قال لك� :أنك �ست�أخذ �أج� ًرا على حملك هذا
القف�ص؛ فال ت�صدقه.
فرمى احلمال القف�ص على الأر�ض وقال :من قال لك� :إن يف هذا
القف�ص زجاجة واحدة �سليمة؛ فال ت�صدقه!!

امر�أة �شهرية ب�إ�صابة العني
كانت امر�أة �شهرية ب�إ�صابة العني ال تنظر �إىل �شيء با�ستح�سان �إال
عانته � -أي� :أ�صابته بالعني  -فدخلت على �أ�شعب وهو يف املوت ,فقال
لها� :إن ا�ستح�سنت مني �شي ًئا ف�صلي على النبي :فقال� :أي �شيء �أنت مما
ي�ستح�سن؟ �أنت يف �آخر رمق .قال :قد علمت ولكني قلت لئال تكوين قد
ا�ستح�سنت خفة املوت علي و�سهولة النزع ,في�شتد ما �أنا فيه .فخرجت
املر�أة من عنده وهي ت�سبه ..و�ضحك من حوله من كالمه ,ومات.

ال�صياح �إىل ال�صباح
قال �أحدهم لبع�ض الظرفاء :قد لدغتني عقرب ,فهل هناك دواء؟
قال :ال�صياح �إىل ال�صباح!
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من �أين �أنت يا فتى؟
�أطال �شاب املكث عند ال�صاحب بن عباد ,فقال له :من �أين �أنت
يا فتى؟
قال :من قم.
قال ال�صاحب :ف� ًإذا قم!

قبل �أن تفتح املدائن وتبنى �أ�صفهان!
نوعا من احللوى
�أهدى �أحد الأدباء يف �شهر رم�ضان �صدي ًقا له ً
قد ف�سد مذاقها ب�سبب قدمها ,وبعث معها بطاقة كتب فيها� :إين اخرتت
لهذه احللوى ال�سكر املدائني والزعفران الأ�صفهاين؛ ف�أجابه �صديقه
بعد �أن ذاق طعمها :واهلل ,ما �أظن حلواك هذه �صنعت �إال قبل �أن تفتح
املدائن وتبنى �أ�صفهان!

رثاء حمار
مات حمار لل�شاعر امل�صري يحيى بن عبدالعظيم اجلزار ,املعروف
ب�أبي احل�سني اجلزار (672 - 601هـ) ,فكتب ق�صيدة يف رثائه منها:
م�� ��ا ك�� ��ل ح��ي��ن ت� �ن� �ج ��ح ا أل��� �س�� �ف� ��ار
ن� �ف ��ق احل � �م� ��ار وب� � � ��ارت الأ�� �ش� �ع ��ار
خ ��رج ��ي ع �ل��ى ك �ت �ف��ي وه� ��ا أ�ن � ��ا دائ ��ر
ب� �ي��ن ال� � �ب� � �ي � ��وت ك� � � أ�ن� � �ن � ��ي ع� �ط ��ار
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مل �أدر ع � �ي � � ًب� ��ا ف � �ي� ��ه �إال �أن� � ��ه
م ��ع ذا ال� ��ذك� ��اء ي� �ق ��ال ع �ن��ه ح �م��ار

في�سمونك :فاحتًا!!
قب�ض الفاحت الإغريقي الإ�سكندر الأك�بر على �أح��د الل�صو�ص,
وحني �س�أله :ب�أي حق ي�سرق مال غريه؟
ل�صا,
�أجابه الل�ص� :أنا �أ�سرق ب�سفينة �صغرية فيدعوين النا�سً :
و�أنت ت�سرق ب�أ�سطول كبري في�سمونك :فا ً
حتا!!

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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نـــداء وحـــداء

الأنا�شيد من الفقرات اجلميلة واملحببة �إىل النف�س ،وهي جتمع بني
�صفاء العبارة ،وعذوبة ال�صوت.
وق��د ك��ان للنبي ﷺ ح��ا ٍد يحدو ل��ه ،ول��و ك��ان ه��ذا احل��داء مكروهًا �أو
حمر ًما لكان �أبعد النا�س عنه هو نبينا حممد ﷺ .
وقد انت�شرت الأنا�شيد يف زماننا �إىل حدٍ مبا َل ٍغ فيه ،وتبعه �إقبال من
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العديد من ال�شباب والفتيات ،وهذا بالطبع يحتاج �إىل التو�سط والإن�صاف.
فاال�ستماع �إىل الأنا�شيد اخلالية من املحاذير ال�شرعية مباح ،بل رمبا
خ�صو�صا �إذا كان ي�صور �أحداث و�آالم الأمة الإ�سالمية،
يكون عملاً عظي ًما،
ً
وكذلك �إذا كان فيه حث على الف�ضائل ومكارم الأخ�لاق ،فكل هذا مباح ،بل
ندعو �إليه ،وبخا�صة يف منابر الإذاعات املدر�سية.
أ�م��ا �إذا كان اال�ستماع �إىل الأنا�شيد ي�شغل ال�ساعات الطوال من وقت
ال�شاب ،وكذلك يلهيه عن الأعمال اخلريية الأخرى ،فهذا بال �شك خمالف
لهدف الأنا�شيد الإ�سالمية؛ فالإ�سالم لي�س دين لهو ولعب؟ ،بل هذا اللهو
واللعب هو بقدر حمدود كحبة امل�س ّكن ت�ؤخذ بكمية �ضئيلة لتحدث �شي ًئا من
ال�شعور بالراحة.
لذا ..من املهم علينا يف منابر الإذاعات املدر�سية �أن نوازن بني الإفراط
والتفريط يف م�س�ألة الأنا�شيد املدر�سية.
فالعناية بالأنا�شيد داخ��ل امل��در��س��ة ت�ساهم يف زرع ن��وع م��ن ال�شعور
بالراحة والتنويع يف الربامج بالن�سبة للطالبات ،وكذلك ت�ساهم يف اكت�شاف
و�إخ��راج العديد من الطالب من �أ�صحاب الأ�صوات الندية وال�شجية والتي
رمبا ما كان لها لتخرج لوال اهلل � -سبحانه ..ثم منرب الإذاعة املدر�سية.
وخال�صة القول� :إن تخ�صي�ص يوم يف الأ�سبوع لعر�ض �أن�شودة ب�صوت
إ�ح ��دى الطالبات أ�م��ر ح�سن وج�ي��د ،وحم��اول��ة إ�ع�ط��اء الفر�صة للطالبات
الكت�شاف مواهبهن الإن�شادية �أمر يف غاية الأهمية.
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النــــــدم
�أت� � � � � � � � � ��اك ي� � � �ج � � ��ر �أ� � � �س � � �م� � ��ال� � ��ه
وي� � ��� � �ش� � �ك � ��و ب � � ��الأ�� � � �س � � ��ى ح� ��ال� ��ه
�� � �س� � �ب� � �ت � ��ه زخ� � � � � � � � ��ارف ال � ��دن� � �ي � ��ا
و�أن� � � � � � � � � � � � �ف � � � � � � � � � � � ��ق م � � � � ��ال � � � � ��ه
و�أق� � � � � � � � � � � � � � � � ��دام ب � � � � � ��ه ط � � ��اف � � ��ت
ع � � �ل� � ��ى احل � � � � ��رم � � � � ��ات ج� � ��وال� � ��ه
و�أي � � � � � � � � � � ��دي ط� � � ��امل� � � ��ا ب� �ط� ��� �ش���ت
ون � � � � � � ��ال ال � � � � � � ��ذي ب � � �ه� � ��ا ن � ��ال � ��ه
وك� � � � � � � � ��م ق� � � � � � � � ��ال م� � � � � � ��ن ق�� � � ��ول
مت�� � �ن� � ��ى ال � � � � �ي� � � � ��وم م� � � � ��ا ق � ��ال � ��ه
وك � � � � � ��م �� � �س� � �م� � �ع � ��ت ل� � � � ��ه �أُذن
ب � � � � � � � � ��دت ل � � � �ل � � � �غ� � � ��و م�� � �ي� � ��ال� � ��ه
�أت � � � � � � � � � � ��اك ي � � � � � � � � ��روم م� � �غ� � �ف�� ��رة
ل�� �ت� ��رف�� � � ��ع ع � � � �ن� � � ��ه �أث � � � �ق� � � ��ال� � � ��ه
ي� � � � �ق�� � � ��ول وه � � � � � � ��ل ي � � � �ج� � � ��ب اهلل
ع�� � � � �ب� � � � ��دا �آب � � � � � � � � � ��ق �� � � �س� � � ��أل � � ��ه
�أال م � � � � � ��ن ت � � � � ��وب � � � � ��ة مت�� �ح� ��و
ع�� � � ��ن امل � � �� � � �س � � �ك� �ي��ن �إه�� � �م� � ��ال� � ��ه
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�أال ف � � � � � � � � � ��اهلل رح�� � � � �م� � � � ��ان
ف� � � ��أق� � � �ب � � ��ل ت� � �ل� � �ق � ��ى إ�ق � � �ب� � ��ال� � ��ه
ف� � � � � � �ب � � � � � ��اب اهلل م� � � �ف� � � �ت � � ��وح
وت � � ��رج � � ��و ال� � �ن � ��ا� � ��س أ�ف � �� � �ض� ��ال� ��ه
وك� � � � � ��م م�� � � ��ن ن�� � � � � � ��ادم �أر� � � � �س� � � ��ى
ع�� � �ل� � ��ى اجل� � � � �ن�� � � ��ات ت�� ��رح�� ��ال�� ��ه
ف � � �ت� � ��ب واج�� � � �ه� � � ��د وال ت� �ب� ��� �ص ��ر
م� � � � ��ن امل � � � � � �غ� � � � � ��رور إ�م� � � �ه � � ��ال � � ��ه
وال مت� � � � �ن� � � � �ع � � � ��ك �� � �س� � �ي� � �ئ�� ��ة
ف � � � �ك� � � ��ل ال� � � � �ن�� � � ��ا��� � � ��س زالل� � � � � ��ه

نحن �أدرى
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�أي�ه��ا احل��ادي ال��ذي يحدو القــــواف ْــل
�أن���ت م �ـ �ـ��ا� ٍ��ض ،وج �ـ��دي � ٌر �أن ت��وا��ص� ْ�ل
�أ��س� ِ�م� ِْع ال�صــــحراء �صــو ًتا �أنجْ �شــ ًّيا
لهب أ�خ �ف� َ
�اف الرواح ْــل
�صــافــيــًا ُي ُ
وب� �ـ ��ه مت �ن �ح �ن��ا ال��راح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ظ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ًلً
وب��ه ُت�ط�ـ�ـ��وى م��ن ال���درب املـــراح ْــل
�أي �ه��ا احل�ـ�ـ�ـ�ـ��ادي� ،أدر � َ��ش�ـ�ـ� َ
�دوك فـــينا
�ام ال� �غ ��وا فل
ن �غ � ًم��ا ي ��وق ��ظ أ�ح� �ـ� �ـ� �ـ�ل َ
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�صـوتــك ال�ع�ـ�ـ��ذب ُي��ري�ـ�ن��ا ك�ي��ف تهـفو
�داب امل �ـ �ن� ْ
�ازل
ُم� �ق � ُ�ل ال��رم��ـ��ل ،و�أه� � � � ُ
� �ص��وت��ك ال �ع �ـ �ـ��ذب غ �ـ �ـ �ن��ا ٌء ي�ت�لا��ش��ى
�وات ال�ب�ـ�ـ�لاب�ـ� ْ�ل
ع �ن��ده ت �غ��ري � ُد �أ� � �ص� � ِ
ك � ّل �م��ا �أن� ��� �ش ��دتُ حل �ـ �ـ � ًن��اِ ،خ �ل �ـ� ُ�ت �أين
�أم �� �س��ح ال �ن �ج� َ�م ب� ��أط ��راف الأن ��ام � ْ�ل
و�أن� �ـ ��اج� �ـ ��ي ق �م �ـ��ر ال��ل��ـ��ي��ل و�أب��ـ��ـ��ن��ي
�راج ف���ض��ائ� ْ�ل
ف��وق �ـ��ه ���ص� ً
�رح��ا ،و�أب� � � � َ
و�أرى دائ� � � � ��رة ال� � �ن � ��ور �أم� �ـ� �ـ ��ام ��ي
ُغ� �ـ� � ّر ًة ب�ي���ض��اء يف ج�ـ�ـ�ب�ه�ـ� ِة ��ص��اه� ْ�ل
و�أرى الأجن�� �ـ� ��م ع� �ـ� �ـ� �ق � ً�دا ل� ��ؤل� ��ؤ ًي���ا
م� ��ا ل� ��ه يف ع � ��امل ال�� �ـ� ��دِّ ر ممُ ��اث� �ـ � ْ�ل
�أ ّي �ـ �ه �ـ��ا ال��ـ��ح��ادي ،ت �ـ ��أل �ـ �ق �ـ� َ�ت ف�ـ��رف� ًق��ا
ب��ال �ـ �ق��واري��ر ور َّب� �ـ� �ـ ��ات ال�ـ�خ�ـ�لاخ �ـ� ْ�ل
خ� ِّف��ف اللـــحنَ ال ��ذي �أ��ص�ب��ح �ســح ًرا
يت�ســامى َو��ص�ـ�ـ� ُف��ه ع��ن �سحر باب ْـل
�ارت
�أي �ه��ا احل �ـ �ـ��ادي ،ع�ل��ى حلـنك ��س�ـ� ْ
خـيـ ُلنا ال ُّده ُـم الكريـماتُ ال ْ
أ�صــائل
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ـرك ُ�ضــها يف خـــري �أر� ٍ��ض
ْمل ن �ـ��زل ُن ِ
رب ال ْ
ــزالزل
�صانها الرحـمن من َ�ض ِ
مل ن ��زل ن�سقي رم���ال ال�ب�ـ�ي��د غــــي ًثا
�اب ،ع�ّب�رّ ت عنه اجل ْ
ـــداول
م��ن ��س�ح� ٍ
ْمل ن���زل يف رح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ل��ة ال �ـ �ح��ب ��س�ـ��و ًّي��ا
نقــطـع ال �ب �ـ �ي� َ�د وجن��ت��از امل�ج�ـ��اه�ـ� ْ�ل
رمب� �ـ ��ا ي �ع �ـ� ُ�ذل �ن��ا م �ـ �ـ��ن ل �ي �ـ �ـ ����س م�ـ�ـ�ن�ـّ��ا
والفــتى ال��واث� ُ�ق ال يخ�شى ال �ع� ْ
�واذل
ن �ح �ـ��ن م��ازل �ـ �ن��ا ع �ل �ـ��ى درب هُ ��دان �ـ��ا
ن��ر� �ش �ـ��د ال �ن��ا���س ون �ـ��دع �ـ��و ون� �ح � ْ
�اول
�لام
ال ن �ـ �ب �ـ �ـ��ال �ـ��ي ب�خ�ـ�ـ�ف�ـ��اف�ـ�ي�ـ����ش ظ �ـ ٍ
ْ
هاطل
ــــب
ب��ل ننـاديـها وغ�ـ�ي��ثُ احل ِّ
ي��ا خ�ف��اف�ـ�ي�ـ��� َ�ش ظ �ـ �ـ�لام ال�ل�ـ �ي�ـ��ل� ،إ ّن �ـ��ا
ْ
ـــوا�صل
ق��د عرفنا ك� َّ�ل م��ا ُتخفي احل
ع �ـ �ج �ب �ـً��ا ،ك �ـ �ي��ف وه �ـ �م �ـ �ت��م ،أ�ن �� �س �ي �ت� ْ�م
�أنّ بــحـر الوهــم ال يلقاه �ساحـل؟
ل �ـ �ـ� ّ�ج �ـ �ـ � ٌة م �ـ �ظ �ـ �ل �م � ٌة ي� �غ� �ـ ��رق ف�ـ�ي�ه�ـ��ا
�دوع وع�ـ�ـ��اط�ـ� ْ�ل
ك��ل م�ـ�ج�ـ�ن� ٍ
�ون وم �ـ �خ �ـ� ٍ
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ي ��ا خ�ـ�ف�ـ��اف�ـ�ي����ش ظ �ـ�ل�ام ال �ل �ـ �ي��ل �إ ّن �ـ �ـ �ـ��ا
ْمل ن ��زل ن �ح �م� ُ�ل يف ال �ل �ي��ل امل���ش��اع� ْ�ل
م �ـ��ا وج��دن �ـ��ا َح� �ـ�ي�ر ًة ل�ـ�م��ا انطـلـقـنــا
ب��ل عـرفـنـا كيـف منـ�ضـي ون ْ
ـوا�صل
ن�ـ�ح�ـ��ن ل �ـ��م ن�ـ�ج�ـ�ن�ـ� ْ�ح ع��ن احل ��ق ول�ك��ن
ج�ن�ـ� َ�ح ال �ـ��واه��م وال�ـ� ِّل�ـ�� ُ��ص املـخات ْــل
دارت ال�ـ��دن�ـ�ي�ـ��ا ب �ن��ا ح�ـ�ـ�ت��ى ثبـتـْنــا
وورث�ـ�ـ�ن�ـ��ا ب��ال�ه��دى مـج َــد الأوائ �ـ �ـ �ـ� ْ�ل
وع �ـ��رف �ـ �ن �ـ��ا ل �ـ �غ��ة ال� �ت� �ج ��دي ��د ،ل�ـ�ـ�ك��ن
دون �أن نـفـقد روح �ـً��ا �أو نـجــام ْـل
�أر� �ض �ـ �ن �ـ��ا مـهـبط وح �ـ��ي اهلل ،فـيهـا
ـات الـقــبـائ ْـل
�لام �أ�شـت َ
ج� َّم��ع الإ� �س �ـ ُ
�وب
ه� ��ذه ك �ـ �ـ �ع �ب �ـ �ت �ـُ�ن �ـ��ا م� �ه ��وى ق �ـ �ـ �ـ �ل �ـ �ـ� ٍ
� �ش �ـ��و ُق �ه��ا ي�غ�ل��ي ك �م��ا ت�غ�ل��ي امل��راج� ْ�ل
رك�ـ� ُن�ـ�ه�ـ��ا وال �ـ �ح �ج��ر الأ���س��ـ��ود فــيهـا
والـمـ�ص ّلى والـحـمامـاتُ ال�ـ��زواج� ْ�ل
�� �ص ��ور ٌة تخـتـ�صـر ال �ـ �ك��ونَ وتــمحو
مـن قــلـوب الـنـا�س �آث �ـ��ا َر الغ ْ
ـوائل
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�لام ال�ل�ـ�ـ�ي��ل ،مـهل
ي��ا خـفـافيـ�ش ظ �ـ ِ
�رج �ك��م يف � �س��اح��ة امل� �ي ��دان م��ائ� ْ�ل
� �س� ُ
� �ش � ِّرق �ـ��وا �أو غ� �ـ� � ِّرب ��وا �إ ّن� �ـ� �ـ ��ا ورث�ن�ـ�ـ�ـ��ا
ْ
ير
ال�شمائل
مـن تـعـالـيم ال �ه��دى خ� َ
وورث �ـ �ن �ـ �ـ �ـ��ا م �ـ��ن ك �ـ �ت��اب اهلل ع�ـ�ل�ـ� ًم��ا
ك �ـ � ُّل ع�ـ�ل� ٍ�م ب�ـ�ع�ـ��ده حت ُ
ـ�صيل ح ْ
ـا�صل
وي �ـ �ل �ـ �ك��م ،ك �ـ �ي��ف ن���س�ـ�ي�ت��م �أن دي�ـ�ن��ي
هـو نبـع اخلـيـر والأر� �ُ�ض خـــمائل؟!
�إن �ـ �م �ـ��ا ي�ح�ـ�ف�ـ��ظ ح �ـ��ق ال �ن �ـ��ا���س دي �ـ��نٌ
ي �ـ� ِ�ر ُد ال�ن�ـ��ا���س ب�ـ��ه أ�� �ص �ف��ى املن ْ
ـــاهل
وب� �ـ ��ه ُي �ـ �ـ �ح �ـ �ـ � َف��ظ ح� �ـ� � ٌّق ل���ض�ـ�ع�ـ�ي�ـ� ٍ�ف
وب��ـ��ه ُي�ـ �ط �ـ �ع �ـ��م م���س�ـ�ك�ي�ـ��نٌ وع��ائ �ـ �ـ� ْ�ل
وب� � �ـ�� ��ه ُت� � ��رف� � ��ع راي � � � � � � ��اتُ ب��ل ��ادي
وب��ـ��ه ُت �ـ �ع��رف �أح �ـ �ـ �ك �ـ��ام ال �ـ �ـ �ن� ْ
�وازل
�إن م ��ن �أع� �ظ ��م م ��ا ي��رع �ـ��ى ح �ق��و ًق��ا
ل�ب�ـ�ن�ـ��ي ا إلن �� �س �ـ �ـ��ان �أن ُي �ق �ت��ل ق��ات� ْ�ل
�أن ت�ـ�ـ��رى ك�ـ�ـ�ـ� ُّ�ف ال���ذي ي���س�ـ�ـ��رق ح � ًّدا
ْ
ال�سنابل
�صـــارما يحمي من اللـ�ص
ً
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�أن ي �ـ��رى امل�ـ�ـ�ـ�ج�ـ�ـ��رم ��س�ـ�ي� ًف��ا ح�ي��در ًي��ا
م���ش�ـ��ر ًق��ا يـلـمع ف�ـ��ي قـب�ضـة ع �ـ� ْ
�ادل
�أن ت�ـ�ـ��رى الأم �ـ �ـ � ُة م�ـ��ا يحـمي حـماها
م��ن ه�ـ�ـ��وى ب �ـ �ـ��ا ٍغ وم ��ن زل�ـ�ـ��ة جـاه ْـل
�أن ي�ـ��رى م��ن يهـتك الأع �ـ��را���ض ظـل ًما
ْ
الرجم �أع َ
احلالئل
ـرا�ض
كيف يحمي
ُ
ـح�ش
�أن يــرى م��ن يقـذف ال�ن��ا���س ب ُف ٍ
�أن حـ َّد القـذف يحمي ِعـر�ض ْ
غافل
يف الق�صا�ص الأم� ��نُ م��ن ��س�ط��وة ب��ا ٍغ
وب � ��ه ت��ـُ��ط��ف���أ ن� �ي ��رانُ ال �ق �ـ �ـ�لاق �ـ �ـ� ْ�ل
� �ص �ـ��ورة م�ـ�ـ�ح�ـ�ك�م��ة ال �ن �� �س��ج ،ودي�ـ�ـ�ـ��ن
وا��ض�ـ�ـ� ٌح ت�ســمو ب��ه الأرواح كـام ْــل
عـجـبـًا مم��ن ي �ـ��رى يف ال�ت�م��ر جـم ًرا
وي �� �س �ـ �ـ��اوي ب�ي�ـ�ـ��ن م�ـ�ـ�ج�ن��ون وع�ـ�ـ��اق� ْ�ل
وي� �ـ���رى �أن ال �ـ �ع �ـ �� �ص��ا م �ث��ل ح���س�ـ��ام
�ان وب��اق �ـ� ْ�ل
وي�����س��اوي ب�ي�ـ��ن ��َ�س �ـ �ح �ـ � َب �ـ� ٍ
ك�ي��ف ي��رع��ى م��ن ح�ق��وق ال�ن��ا���س �شي ًئا
َمـن يـنـاديـهـم �إل�ـ��ى وحـل ال��رذائ��ل؟
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وي��ـ��ـ��رى ح �ـ��ري��ة ال �ن �ـ��ا���س ان �ـ �ـ �ح �ـ�لال
ْ
الف�ضائل
وانـحرافــًا عـن م�ـ��وازي��ن
�رب ال��ـ��ذي ي�ـ�ط�ـ�ل��ق فينا
ع �ـ �ـ �المَ ال �ـ �غ� ِ
ْ
�صـائل
�وم �صـرخـ ًة م�ـ��ن ف�ـ��م
ك �ـ � َّل ي �ـ� ٍ
مل ي� ��زل ي �� �س �ب��ح يف ب��ح��ر امل �ع��ا� �ص��ي
وعــلــى ��ش�ـ�ـ�ط�ـ� آ�ن��ه جت ��ري امل �ه �ـ� ْ
�ازل
مل ي���زل ي�ن�ه���ش�ـ�ن��ا ل�ـ�ـ�ح�ـ�م�ـ�ـً��ا وع�ظ� ًم��ا
و ُي�ـ�ـ��ري�ـ�ـ�ن��ا ك�ـ�ي��ف َي�ح�ـ�ـ� َت� ُّز املـف ْ
ـا�صل
�ول
ع �ـ �ـ �المَ ال �غ �ـ��رب اخ �ت�راع� ��اتُ ع �ـ �ق� ٍ
�أ�صبــحت يف خ�ـ��ال��ق ال �ك��ون جت�ـ� ْ
�ادل
ي�� ��زنُ الأم � � ��ر ب �ـ �م �ـ �ي �ـ��زان �ـ �ي �ـ��ن ،ه �ـ��ذا
راج�ـ�ـ�ـ� ٌح يف ال�ـ�ـ�ـ��وزن والآخ��ـ��ر ْ
�شائل
�زام��ا
كيـف ن��رج�ـ��و م��ن فتـى ي � أ�ب��ى ال�ت� ً
بفــرو�ض الـديـــن تطبيقَ النوافل؟!
م��ـ��ا ق��ـ��ل��وب ال� �ن ��ا� ��س �إال ك �ـ �ـ �ب �ـ �ق �ـ� ٍ�اع
مع�شو�شب والبع�ض قاح ْـل
بع�ضها
ٌ
�وب ك �ـ��زه �ـ��ور ال ��رو� ��ض ح� ًّب��ا
ك �ـ��م ق �ـ �ل� ٍ
�وب ك�ـ��ال�ـ�ج�ـ�ن�ـ�ـ� ْ
�ادل
و� �ص �ـ �ـ �ف �ـ��ا ًء ،وق� �ل � ٍ
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�أ ّي��ه��ا امل��ا� �ض �ـ��ون يف درب ال��دع�ـ�ـ�ـ��اوى
در ُب �ن �ـ��ا ُي�ســقـى م�ـ��ن اخل �ـ�ير ب�ـ��واب� ْ�ل
ن�ـ�ح�ـ�ـ��ن يف مم �ل �ك��ة �أ� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ��رق فيـها
فـجــ ُر دي �ـ��ن اهلل يـجـتاز احل �ـ��وائ� ْ�ل
ن�ح��ن �أدرى بحــقوق ال �ن �ـ��ا���س ،هــذا
دي�ـ�ن�ـ�ن�ـ��ا ي �ـ��دف��ع ع�ـ�ن�ه�ـ��ا وي�ـ�ن�ـ��ا��ض�ـ� ْ�ل
دي �ـ �ن �ـ �ن �ـ��ا ل ��دي ��ن وال �ـ��دن �ـ �ي��ا ن �ـ �ـ �ظ �ـ��ا ٌم
ْ
�شـامل
ج�ـ�ـ��ام�ـ�ـ� ٌع م���س�ـ�ت��وع� ٌ�ب ل�ل�ك��ون
ين
دي�ـ�ن�ـ�ن�ـ��ا � �ص �ـ��ر ٌح م ��ن اخل �ـ �ـ�ير م�ت�ـ�ـ� ٌ
ت �ـ �ت �ـ �ه��اوى دون� �ـ ��ه �أع �ت �ـ �ـ �ـ��ى امل �ـ �ع �ـ� ْ
�اول
دي�ـ�ن�ـ�ن�ـ��ا �أث �ـ �ب �ـ� ُ�ت م ��ن ُق �ـ � ّن �ـ � ِة ر��ض�ـ��وى
ك �ـ � ُّل دي �ـ �ـ� ٍ�ن غ �ـ�يره يف الأر�� ��ض ب ْ
ـاطل
راي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ُة ال�ت�ـ��وح�ـ�ي��د �إع� �ـ�ل�ا ٌن ��ص�ـ��ري� ٌح
ْ
�ســائل
ــواب عنــدمـا ي�ســ�أل
وج ٌ

�أمتــي
�أم� � � �ت�� � ��ي ه�� � ��ل ل�� � ��ك ب� �ي ��ن الأمم
م� � �ن �ب��ر ل� �ل� ��� �س� �ي���ف �أو ل� �ل� �ق� �ل ��م
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

643

�أت � � � �ل � � � �ق� � � ��اك وط � � � � � � ��ريف م� � �ط � ��رق
خ � �ج �ًل�اً م� ��ن أ�م � �� � �س� ��ك امل��ن�����ص��رم
�أي�� � ��ن دن� � �ي � ��اك ال � �ت� ��ي �أوح � � � ��ت �إىل
وت�� � � � ��رى ك � � ��ل ي � �ت � �ي� ��م ال� � �ن� � �غ � ��م ؟
ك� � ��م ت� �خ� �ط� �ي ��ت ع � �ل� ��ى أ��� � �ص � ��دائ � ��ه
م� �ل� �ع ��ب ال�� �ع� ��ز وم� �غ� �ن���ى ال �� �ش �م��م
وت� � � �ه�� � ��ادي�� � ��ت ك � � � � � � ��أين � � �س� ��اح� ��ب
م � � �ئ� � ��زري ف� � � ��وق ج� � �ب � ��اه ا ألجن� � � ��م
�أم � � � �ت� � � ��ي ك� � � ��م غ� � ��� � �ص � ��ة دام� � �ي�� ��ة
خ� �ن� �ق ��ت جن � � ��وى ع� �ل ��اك يف ف �م��ي
�ألإ� � � � �س� � � ��رائ � � � �ي� � � ��ل ت� � �ع� � �ل � ��و راي� � � ��ة
يف ح � �م� ��ى امل� � �ه � ��د وظ�� � ��ل احل� � ��رم
ك� �ي ��ف �أغ� ��� �ض� �ي ��ت ع� �ل ��ى ال�� � ��ذل ومل
ومل ت�ن�ف���ض��ي ع �ن��ك غ �ب��ار ال �ت �ه��م ؟
�أو م� ��ا ك� �ن ��ت �إذا ال� �ب� �غ ��ي اع� �ت ��دى
م � � ��وج � � ��ة م� � � ��ن ل � � �ه� � ��ب �أو دم
ا� �س �م �ع��ي ن � ��وح احل� ��زان� ��ى واط ��رب ��ي
وان � �ظ� ��ري دم ال��ي��ت��ام��ى واب �� �س �م��ي
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ودع� � � � ��ي ال� � � �ق � � ��ادة يف �أه � ��وائ� � �ه � ��ا
ت� �ت� �ف���ان���ى يف خ� ��� �س� �ي� �� ��س امل� �غ� �ن ��م
رب وام � �ع � �ت � �� � �ص � �م� ��اه ان� �ط� �ل� �ق ��ت
م� � ��لء �أف� � � � ��واه ال� ��� �ص� �ب ��اي ��ا ال� �ي� � ّت ��م
الم�� ���� �س� ��ت �أ��� �س�� �م� ��اع�� �ه� ��م ل��ك��ن��ه��ا
مل ت �ل�ام � ��� ��س ن� � �خ � ��وة امل��ع��ت�����ص��م
�أم � � � �ت� � � ��ي ك� � � ��م �� � �ص� � �ن � ��م جم� ��دت� ��ه
مل ي� �ك ��ن ي� �ح� �م ��ل ط� �ه ��ر ال �� �ص �ن��م
ال ي� �ل� ��ام ال� � ��ذئ� � ��ب يف ع�� ��دوان�� ��ه
�إن ي � ��ك ال� � ��راع� � ��ي ع� � ��دو ال �غ �ن��م
ف��اح��ب�����س��ي ال� ��� �ش� �ك ��وى ف�� �ل� ��والك مل��ا
ك � ��ان يف احل� �ك���م ع��ب��ي��د ال���دره���م

�إين � ..شهيد املحنة
ال حت� � � � ��زن� � � � ��وا ي� � � � ��ا �إخ � � � ��وت � � � ��ي
�إين � � � �ش � � �ه � � �ي� � ��د امل� � �ح� � �ن�� ��ة
ي� � � � � � ��ا ف � � � ��رح� � � � �ت � � � ��ي مب� � �ن� � �ي� � �ت � ��ي
ال � � � � �ي� � � � ��وم �أن � � � � �ه� � � � ��ي غ � ��رب� � �ت � ��ي
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و ك�� � ��رام� � � �ت�� � ��ي ب�� ���� �ش�� �ه� ��ادت� ��ي
ه � � � ��ي ف� � ��رح � � �ت� � ��ي و م � �� � �س� ��رت� ��ي
يف ظ� � � � � ��ل ع� � � � ��ر�� � � � ��ش ال� � �ه� � �ن�� ��ا
�أب� � � � � �غ � � � � ��ي ل� � � � �ق � � � ��اء أ�ح � � �ب � � �ت� � ��ي
م � � �ع � � �ه� � ��م �أع � � � �ي � � � ��� � � ��ش م� � �ك � ��رم � ��ا
و م � � �ف � � �ع � � �م� � ��ا ب� � ��� � �س� � �ع � ��ادت � ��ي
و ل� � �ئ � ��ن �� � �ص � ��رع � ��ت ف� � � � ��ذا دم � ��ي
ي � � � � � ��وم ال� � � �ق� � � �ي � � ��ام � � ��ة آ�ي� � � �ت � � ��ي
ال� � � � � � ��ري� � � � � � ��ح م� � � � �ن�� � � ��ه ع � � ��اط � � ��ر
و ال� � � � �ل � � � ��ون ل�� � � � ��ون ال� � � � � � ��وردة
و ك� � � ��رام � � � �ت� � � ��ي ي� � � � ��ا إ�خ� � � ��وت� � � ��ي
ب� � ��ر� � � �ص� � ��ا� � � �ص� � ��ة �أو ط� �ع� �ن ��ة
ذك� � � � � � ��ر الأح � � � � � �ب� � � � � ��ة ��� �س�� �ل� ��وت� ��ي
يف خ� � � �ل � � ��وت � � ��ي و اجل� � � �ل � � ��وة
ت � � � � �ق� � � � ��وى الإل� � � � � � � � � � � ��ه وذل � � � �ت� � � ��ي
ع� � �ن � ��د ال � � �� � � �ص� �ل��اة ط ��ري� �ق� �ت ��ي
و ال�� � �ق�� � �ل� � ��ب دوم� � � � � � � ��ا ��� �ش� ��اك� ��ر
�أو �� � � �ص � � ��اب � � ��ر يف �� � �ش�� ��دة
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و � � � �س� �ل��ام � � �ت� � ��ي يف وق� � �ف� � �ت � ��ي
ي � � � � ��وم ال� � � ��وغ� � � ��ى ب� ��� �ش� �ج���اع���ة
ن � � �� � � �ص� � ��را ل� � ��دي � � �ن� � ��ي و ال� � ��دم� � ��ا
ب � � �� � � �ش� � ��رى ب� � � �ق � � ��رب �� � �ش� � �ه � ��ادة
�آج� � � � � � ��ال � � � � � � �ن� � � � � � ��ا حم � � � � � � � � � ��دودة
و ل� � � � �ق � � � ��ا�ؤن � � � ��ا يف اجل� � �ن � ��ة
و ل�� � � � �ق� � � � ��ا�ؤن� � � � ��ا ب � �ح � �ب � �ي � �ب � �ن� ��ا
حم� � � � �م � � � ��د وال�� � ���� � �ص�� � �ح�� � �ب� � ��ة
و �� � � �س� �ل ��اح� � � �ن � � ��ا �إمي� � � ��ان � � � �ن� � � ��ا
و ح� � � �ي � � ��ات� � � �ن � � ��ا يف ع� � � ��زة

مال الطيور
ِ
م � ��ال ال� �ط� �ي ��ور ال� ��� �ص ��ادح ��ات ت �ن��وح
م � ��ال ال��ي��ت��ام��ى ب��ال��ع��وي��ل ت �� �ص �ي� ُ�ح
م � ��ال احل� ��دائ� ��ق �أق � �ف� ��رت وجت � ��ردت
�وح
م � ��ن ك � ��ل زج � � ��ر ب ��ال� �ع� �ب�ي�ر ي� �ف�� ُ
م � ��ال احل � �م� ��ام ال � �غ� ��ادي� ��ات ب �ك��وره��ا
�وح
ت �� �ش �ك��و ح��وا� �ص �ل �ه��ا اجل� �ي���اع ت��ب� ُ
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م � ��ال امل� �ن ��اب ��ر �أخ ��ر�� �س ��ت أ�ف ��واه� �ه ��ا
�وح
م�� ��ال امل� �ع ��اه ��د ���ص��وت��ه��ا م��ب��ح� ُ
م� ��ال امل �� �س��اج��د �أو� � �ص� ��دت ح�ل�ق��ات�ه��ا
�وح
ال� � �ك � ��ل ي� ��� �ش� �ك ��و ح � ��زن � ��ه وي� � �ن � � ُ
م ��ال ال ��دم ��وع ع �ل��ى اخل � ��دود ت�ن��اث��رت
�روح
م � ��ن ل��ل� ��أرام� � ��ل ق��ل��ب��ه��ا جم� � � ُ
اب� ��ن ال �� �س �ب �ي��ل �أت�� ��ى ل �ي �ط �ل��ب ح��اج��ة
�روح
�أي� � � ��ن امل� �غ� �ي ��ث ل � ��ه و أ�ي�� � � ��ن ي� � � ُ
م� ��ن ل��ل��ف��ق�ي�ر وق� � ��د ت�ل�ا�� �ش ��ى م��ال��ه
�وح
وغ � � � � � ��ذاءه وك � �� � �س� ��ائ� ��ه و� � �ص � �ب� � ُ
امل �� �س �ل �م��ون وق � ��د ت� �ع ��اىل � �ص �ي��اح �ه��م
�روح
ي �ب �ك��ون م ��ن �أمل امل� ��� �ص ��اب ج� � ُ
ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز ال� �ب ��از م� ��ات إ�م��ام �ن��ا
�وح
ح�� � ًق� ��ا ع� �ل� �ي� �ن ��ا ب � ��ال � ��دع � ��اء ن� �ب�� ُ
ي ��ارب� �ن ��ا ارح� � ��م � �ض �ع �ف �ن��ا يف غ��رب��ة
�دوح
واج� �ب��ر م�����ص��اب ال���دي���ن امل� �ن�� ُ
�أع� � � ��داء دي� ��ن اهلل �أب� � � ��دوا ح �ق��ده��م
�روح
يف ك � � ��ل ف � � ��ج ن � �ك � �ب� ��ة وج� � � � � � ُ
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ي���ا ح��ام��ل��و ع��ل��م ال� �ك� �ت ��اب دع��وت �ك��م
�وح
�أن ت �ع �م �ل��وا ب��ال �ع �ل��م ف��ه��و ط��م� ُ
�أن � �ت� ��م ع� � ��دول اهلل ف ��اح� �م ��وا دي �ن��ه
�روح
ف��ل��ق��د ت� ��داع� ��ى � �س �ق �ف��ه و� � �ص� � ُ
ول� �ق���د ت� �ك ��اث ��رت ال � ��ذئ � ��اب ع �ل �ي �ك� ُ�م
م��ع��ه��ا امل� � �ع � ��اول ل �ل �� �ش �ب��اب ت �ط �ي� ُ�ح
ل�ي���س��ت �أم � ��ور ال ��دي ��ن ب �ع ����ض م���س��ائ��ل
�وح
حم� �ف ��وظ ��ة ب�ي��ن ال � �� � �ص� ��دور ت� �ل � ُ
ع �� �ص��ر اجل� �ه ��اد ل �ك��ل ب ��اغ ��ي ف��ا� �س��ق
�وح
ب��و� �س��ائ��ل ال �ع �� �ص��ر احل ��دي ��ث حل � ُ
ك� ��ون� ��وا ك �م �ث��ل ال � �ب� ��از يف �إخ�ل�ا���ص��ه
�روح
داوى امل ��ري� �� ��ض ك � ��أن� ��ه امل � �ج� � ُ
وي�����س��اع��د امل� �ل� �ه ��وف ع��ن��د م �� �ص��اب��ه
�وح
اهلل �أك�� �ب � ��ر �إن ذاك ف � �ت� � ُ
ومب �ن �ه��ج ال �� �س �ل��ف ال � �ك� ��رام مت���س�ك��وا
ال ي� ��رع� ��وي � �ك� ��م ج � ��اه � ��ل وق� �ب� �ي � ُ�ح
ه� � ��ذا ال � � ��ذي ج� �ع ��ل اب� � ��ن ب� � ��از �أم� ��ة
ف � � ��ذا ي � �ن� ��ال ال� �ع� �ل���م وال �ت�رج � �ي� � ُ�ح
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ي� ��ارب � �ن� ��ا اج � �م� ��ع � �ش �م �ل��ن��ا يف ج �ن��ة
ال� � �ك�� ��ل ف � �ي � �ه� ��ا ه�� ��ان�� ��ئ وجن�� �ي� � ُ�ح
ي� ��ارب�� �ن� ��ا ه� � ��ب �أم � � �ت� � ��ي خ� �ل� �ف���ا ل��ه
�روح
�أن � � ��ت ال� � �ع � ��زاء مل� ��ن ف � � ��داه ال � � � ُ

على ماذا التناحر وال�ضغينة
ع��ل��ى م� � ��اذا ال��ت��ن��اح��ر وال �� �ض �غ �ي �ن �ـ��ة
وف �ي �م��ا احل��ق��د ي �ف �ق��دن��ا ال�سكينــة
ع� �ل ��ام ن� ��� �س ��د �أب� � � � � ��واب ال� �ت� ��آخ� �ـ ��ي
ون� ����س��ك��ن ق�� ��اع أ�ح� � �ق � ��اد دف �ي �ن �ـ �ـ �ـ��ة
�أي � �ه � �ج� ��ر م� ��� �س� �ل ��م ف � �ن� ��ا أ�خ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اه
�� �س� �ن� �ي� � ًن ��ا ال مي�� ��د ل � �ـ� ��ه مي �ي �ن �ـ �ـ �ـ��ه
�أي�� �ه�� �ج� ��ره لأج� � � ��ل ح � �ط� ��ام دن �ـ �ـ �ي��ا
أ�ي�� �ه�� �ج� ��ره ع� �ل���ى ن� �ت���ف ل �ع �ي �ن �ـ �ـ �ـ��ة
�آال �أي� � ��ن ال �� �س �م��اح �ـ��ة وال��ت�����ص��ايف
و�أي� � � ��ن ع � � ��راء أ�خ� ��وت � �ن� ��ا امل �ت �ي �ن �ـ �ـ��ة
ب� �ن� �ي� �ن ��ا ب ��امل� �ح� �ب� �ـ� �ـ ��ة م� � ��ا ب �ن �ي �ن �ـ �ـ��ا
وم � ��ا ب � ��اع ام� � � ��ر�ؤٌ ب��ال �ه �ج��ر دي �ن �ـ �ـ��ة
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ت� ��أل� �ف� �ن ��ا ال� �ق� �ل���وب و�إن ق��درن �ـ �ـ �ـ��ا
ع��ل��ى ال� �ب ��اغ ��ي �أب� �ي� �ن ��ا �أن ن�ه�ي�ن�ـ�ـ��ه
�أالن حم� � �م � � ً�دا ب ��ال� �ع� �ف� �ـ� �ـ ��و ق �ـ �ل � ًب��ا
ف� �ج ��اءت ��ه اجل� �ب ��اب ��ر م���س�ت�ك�ي�ن�ـ�ـ�ـ��ة
ك� � ��ذاك ن � ��دى ال� �ق� �ل ��وب جت � ��ود ع��ف�� ًوا
ك � ��ذاك ن� ��دى ال��ق��ل��وب جت� ��ود ع �ف � ًوا
ق� �ل ��وب الأن � �ق � �ي� ��اء ت �ف �ي �ـ �ـ ����ض �أن� �� �ً�س ��ا
وت� ��دف� ��ن م� ��ا م �� �ض��ى ك� ��ي ال ت�ب�ي�ن�ـ��ه
ت� ��زي� ��د مب � ��ن ي� �ج ��رح� �ه ��ا ���ص��ـ��ـ��ف��ا ًء
ك���زه���ر زدن � � ��ه الأ� � � �ش� � ��واك زي �ن �ـ �ـ��ه

هلل يف الآفاق
هلل يف الآف� � � � � � ��اق �آي� � � � � ��ات ل� �ع� �ـ� �ـ� � ّل
�أق�� �ل�� �ه� ��ا ه�� ��و م�� ��ا �إل� � �ي�� ��ه ه� ��داك� ��ا
ول� �ع���ل م� ��ا يف ال��ن��ف�����س م� ��ن �آي���ات���ه
�اب ل� ��و ت � ��رى ع �ي �ن��اك��ا
ع� �ج � ٌ�ب ع � �ج� � ٌ
وال� � �ك � ��ون م�����ش��ح��ون ب � ��أ� � �س� ��رار �إذا
ح� ��اول� ��ت ت� �ف� ��� �س�ي ً�را ل� �ه ��ا �أع� �ي ��اك ��ا
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ق���ل ل �ل �ط �ب �ي��ب ت �خ �ط �ف �ت��ه ي���د ال� ��ردى
م � ��ن ي � ��ا ط� �ب� �ي ��ب ب� �ط� �ب ��ه �أرداك�� � � ��ا
ق���ل ل �ل �م��ري ����ض جن���ا وع� � ��ويف ب �ع��دم��ا
ع��ج��زت ف��ن��ون ال��ط��ب م ��ن ع��اف��اك��ا
ق� ��ل ل �ل �� �ص �ح �ي��ح مي � ��وت ال م� ��ن ع�ل��ة
م� ��ن ب ��امل� �ن ��اي ��ا ي� ��ا � �ص �ح �ي��ح ده ��اك ��ا
ق� ��ل ل �ل �ب �� �ص�ير وك� � ��ان ي� �ح ��ذر ح��ف��ر ًة
ف��ه��وى ب �ه��ا م ��ن ذا ال � ��ذي أ�ه ��واك ��ا
ب��ل �سائل الأع �م��ى خطا ب�ين الزحـام
ب�ل�ا ا�� �ص� �ط ��دام م ��ن ي� �ق ��ود خ�ط��اك��ا
راع
ق��ل ل�ل�ج�ن�ين ي�ع�ي����ش م� �ع ��زولاً ب�ل�ا ٍ
وم� � ��رع� � ��ى م� � ��ا ال� � � � ��ذي ي���رع���اك���ا
ق ��ل ل �ل��ول �ي��د ب �ك��ى و�أج� �ه� �� ��ش ب��ال�ب�ك��اء
ل � ��دى ال� � � ��والدة م� ��ا ال� � ��ذي �أب��ك��اك��ا
و�إذا ت � ��رى ال��ث��ع��ب��ان ي �ن �ف��ث ��س�م��ه
ف��ا� �س � أ�ل��ه م��ن ذا ب��ا ل���س�م��وم ح�شاكا
وا� � �س � ��أل� ��ه ك� �ي ��ف ت �ع �ي ����ش ي� ��ا ث �ع �ب��ان
�أو حت �ي��ا وه � ��ذا ال �� �س��م مي �ل ��أُ ف��اك��ا
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وا���س���أل ب �ط��ون ال�ن�ح��ل ك�ي��ف تقاطرت
�� �ش� �ه � ً�دا وق� ��ل ل �ل �� �ش �ه��د م���ن ح�ل ّ�اك��ا
ب� ��ل �� �س ��ائ ��ل ال � �ل �ب�ن امل� ��� �ص� �ف ��ى ك ��ان
�رث م��ن ال� ��ذي ��ص� ّف��اك��ا
دم وف � � ٍ
ب�ي�ن ٍ
و�إذا ر�أيت احلي يخرج من حنايا ميت
ف��ا���س���أل��ه م ��ن ي ��ا ح ��ي ق ��د �أح �ي��اك��ا
ق � ��ل ل� �ل� �ن� �ب ��ات ي� �ج���ف ب� �ع���د ت��ع��ه� ٍ�د
�اف رم ��اك ��ا
ورع � ��اي� � � ٍة م� ��ن ب� ��اجل � �ف� � ِ
و�إذا ر�أي� � ��ت ال �ن �ب��ت يف ال �� �ص �ح��راء
ي ��رب ��و وح� ��د ف��ا���س���أل��ه م ��ن �أرب ��اك ��ا
و�إذا ر�أي�� ��ت ال� �ب ��در ي �� �س��ري ن��ا� �ش � ًرا
�أن� � � � ��واره ف ��ا�� �س� ��أل ��ه م� ��ن �أ�� �س ��راك ��ا
وا�� �س� ��أل � �ش �ع��اع ال���ش�م����س ي��دن��و وه��ي
�أب� �ع ��د ك ��ل ���ش��يء م ��ا ال � ��ذي �أدن ��اك ��ا
ق ��ل ل �ل �م��ري��ر م ��ن ال��ث��م��ار م ��ن ال ��ذي
ب� ��امل� ��ر م� ��ن دون ال� �ث� �م���ار غ ��ذاك ��ا
و�إذا ر�أي � ��ت ال �ن �خ��ل م �� �ش �ق��وق ال �ن��وى
ف��ا���س���أل��ه م ��ن ي ��ا ن �خ��ل � �ش��ق ن��واك��ا
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و�إذا ر�أي�� � ��ت ال � �ن� ��ار �� �ش ��ب ل�ه�ي�ب�ه��ا
ف ��ا�� �س� ��أل ل �ه �ي��ب ال� �ن ��ار م ��ن �أوراك� � ��ا
و�إذا ت���رى اجل �ب��ل الأ�� �ش ��م م�ن��اط� ً�ح��ا
ق �م��م ال �� �س �ح��اب ف���س�ل��ه م��ن �أر� �س��اك��ا
و�إذا ت� ��رى �� �ص� �خ� � ًرا ت �ف �ج��ر ب��امل �ي��اه
ف �� �س �ل��ه م� ��ن ب� ��امل� ��اء �� �ش ��ق � �ص �ف��اك��ا
و�إذا ر�أي � ��ت ال �ن �ه��ر ب��ال �ع��ذب ال ��زالل
�� �س ��رى ف �� �س �ل��ه م ��ن ال � ��ذي �أج ��راك ��ا
و�إذا ر�أي��ت البحر ب��امل��اء الأج ��اج طغى
ف� ��� �س� �ل ��ه م� � ��ن ال� � � � ��ذي أ�ط�� �غ� ��اك� ��ا
و�إذا ر�أي� � ��ت ال �ل �ي��ل ي �غ �� �ش��ي داج� � ًي ��ا
ف��ا� �س � أ�ل��ه م ��ن ي ��ا ل �ي��ل ح���اك دج��اك��ا
و�إذا ر�أي ال���ص�ب��ح ي���س�ف��ر ��ض��اح� ًك��ا
ف��ا��س��أل��ه م��ن ي��ا �صبح ��ص��اغ �ضحاكا
� �س �ت �ج �ي��ب م ��ا يف ال� �ك ��ون م ��ن آ�ي ��ات ��ه
�اب ل��و ت��رى عيناكا
ع �ج� ٌ�ب ع �ج� ٌ
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لي�س الغريب
�ام وال� َي� َم� ِ�ن
َل� ْي��� َ�س ال� َغ��ري� ُ�ب َغ��ري� َ�ب ال���َّ�ش� ِ
�إِنَّ ال � َغ��ري� َ�ب َغ��ري� ُ�ب ال� َّل�ح� ِ�د وال� َك� َف� ِ�ن
�إِنَّ ال � � َغ� ��ر ِي� � َ�ب َل� � � ُه َح� � � ٌّق ِل� � ُغ� � ْر َب� �ت� �ـِ� � ِه
وال�س َك ِن
على المْ ُقيم َني يف الأَوط�ـ�ـ� ِ
�ان َّ
��َ�س � َف��ري َب �ع �ي � ٌد َوزادي َل� ��نْ ُي� َب� ِّل� َغ�ن�ـ��ي
َو ُق� � َّوت ��ي � َ��ض � ُع � َف� ْ�ت وامل� �ـ ��وتُ َيط ُل ُبنـي
�وب َل ��� ْ�س� ُ�ت �أَ ْع � َل � ُم �ه��ا
َويل َب�ق��اي�ـ�ـ��ا ُذن � � ٍ
اهلل َي � ْع � َل � ُم �ه �ـ �ـ��ا يف ال���� ِّ�س� ِ�ر وال� � َع� � َل � ِ�ن
م �ـَ��ا �أَ ْح� � َل � َ�م َ
اهلل َع �ن��ي َح � ْي��ثُ �أَ ْم � َه � َل �ن��ي
و َق�� ْ�د تمَ �ـ��ا َد ْي� ُ�ت يف َذ ْن �ب��ي و َي ��� ْ�س�ُت�رُ ُن
تمَ ُ � � � ُّر � �س �ـ��اع �ـ��اتُ �أَ ّي� �ـَ���ام���ي ِب �ل�ا َن� � َ�د ٍم
وال ُب� �ك���اءٍ َوال َخ � �ـ � � ْو ٍف وال ح� �ـَ���زَ ِن
�واب مجُ ْ � َت� ِ�ه� ً�دا
�أَ َن �ـ��ا ا َّل� � ِ�ذي �أُ ْغ� � ِل � ُ�ق الأَ ْب� � � َ
هلل َت ْن ُظ ُرنـي
َع�ل��ى امل�ع��ا�ِ��ص��ي َو َع �ْي�نْ ُ ا ِ
َي �ـ��ا َز َّل � � � ًة ُك� � ِت� � َب � ْ�ت يف َغ� � ْف� � َل� � ٍة َذ َه� � َب � ْ�ت
َيـا َح ْ�س َر ًة َب ِق َي ْت يف ال َق ِلب تحُ ْ ِر ُقني
�وح َع �ل��ى َن� ْف���س��ي َو�أَ ْن� ِ�د ُب �ـ �ه �ـ��ا
َد ْع �ن��ي �أَ ُن � � ُ
َو�أَ ْق � َ�ط� � ُع ال � َّد ْه � َر ِب��ال� َّت� ْ�ذ ِك�ي�ـ� ِ�ر َو َ
احل���زَ ِن
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َك � أَ� َّن �ن��ي َب�ي َ�ن ت�ل��ك ا َ أله � � ِ�ل ُم�ن� َ�ط� ِ�رح�ـ�ـًَ��ا
َع �ل��ى ال � ِف��را�� ِ�ش َو�أَ ْي ��دي � ِ�ه � ْ�م ُت َق ِّل ُبنــي
َوق� ��د أَ� َت�� � � ْوا ِب� َ�ط �ب �ي� ٍ�ب َك��ـ� ْ�ي ُي�ع�الجِ َ �ن�ـ��ي
�وم َي ْن َف ُعني
َولمَ ْ �أَ َر ال� ِّ�ط� َّ�ب ه�ـ��ذا ال�ي�ـ� َ
وا� َ��ش�ت��د َن��زْ ِع��ي َو� َ��ص��ار ا َمل ��وتُ َي ْج ِذ ُبـها
ِم ��ن ُك� � ِّ�ل ِع� � � ْر ٍق ِب�ل�ا ِرف� � ٍ�ق وال َه � � َو ِن
وح ِم�ن��ي يف َت� َغ� ْر ُغ� ِ�ره��ا
وا��س� َت� ْ�خ� َر َج ال� � ُّر َ
ين َغ � ْر َغ � َرين
و��ص�ـَ��ا َر ِري�ق��ي َم��ري � ًرا ِح� َ
راح ال � ُك � ُّل وا ْن � َ���ص � َرف��وا
َو َغ � َّم �� ُ��ض��وين َو َ
َب� ْع� َ�د ا ِلإي��ا�� ِ�س َو َج� � ُّدوا يف � ِ��ش� َرا ال َك َف ِن
�ام َم��نْ ك��انَ ِح � َّ�ب ل� ّن��ا�� ِ�س يف َع� َ�ج� ٍ�ل
َوق �ـ� َ
َن � ْ�ح� � َو املُ � َغ ��� ِّ�س� ِ�ل َي ��أْت �ي �ن �ـ��ي ُي� َغ�� ِّ��س� ُل�ن�ـ�ـ��ي
َوق �ـ �ـ� َ
�ال يـا َق � � ْو ِم َن � ْب � ِغ��ي غ��ا� ِ��س�ًل�اً َح� ِ�ذق��ا
ُح � � ًرا �أَ ِري� � ًب���ا َل� ِب�ي�ب�ـً��ا َع��ا ِرف��ـً��ا َف� ِ�ط� ِ�ن
َف �ج �ـ �ـ��ا َءين َر ُج � � � ٌل ِم� � ْن� � ُه � ْ�م َف�� َ�ج� � َّر َدين
�اب َو �أَ ْع� � � َراين و �أَ ْف� � � َر َدين
ِم ��نَ ال� ِّث�ي�ـ�ـ� ِ
�واح ُم� ْن� َ�ط� ِ�رح�ـً��ا
َو أَ� ْو َدع � � ��وين َع �ل��ى ا أَل ْل� � � ِ
َو� �ص �ـَ��ا َر َف � ْوق��ي َخ� ِ�ري � ُر امل ��ا ِء َي ْن ِظ ُفني
َو�أَ� �ْ�س� � َك � َ�ب امل� ��ا َء ِم ��نْ َف��وق��ي َو َغ���َّ�س� َل�ن��ي
ُغ���ْ�س�ًل�اً َث�لا ًث��ا َو َن� ��ا َدى ال � َق � ْو َم ِبال َك َف ِن
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�ام لهـا
َو�أَ ْل � � َب � ��� ُ��س� ��وين ِث �ي��اب �ـً��ا ال ِك� �م�� َ
وطي حيـنَ َح َّن َطني
َو��ص��ا َر َزادي َح ُن ِ
و�أَ ْخ � � َرج� ��وين ِم ��نَ ال� ُّدن�ي�ـ��ا َف ��وا �أَ��َ�س � ًف��ا
زاد ُي � َب � ِّل � ُغ �ن �ـ��ي
َع� �ل ��ى َر ِح� �ي� �ـ � ٍ�ل ِب �ل�ا ٍ
�اف �أَر َب � � َع � � ٌة
َو َح� � َّم� �ل ��وين ع �ل��ى الأْك� �ت� �ـ�� ِ
�ال َو َخ � ْل � ِف��ي َم��نْ ُي َ�ش ِّي ُعني
ِم��نَ ال � ِّرج �ـ� ِ
�راب وان� َ���ص� َرف��وا
َو َق� � َّدم ��وين ِ�إىل امل��ح� ِ
�ام َف� َ���ص� َّل��ى ث�ـ� ّ�م َو َّد َع �ن��ي
َخ � ْل� َ�ف ا ِلإم� �ـَ � ِ
� َ��ص� � َّل� � ْوا َع� � َل � َّ�ي � َ��ص�ل�ا ًة ال ُرك� � ��و َع لهـا
وال ��ُ�س �ج �ـ��و َد َل� � َع � َّ�ل ال �ل �ـ � َه َي � ْر َح � ُم �ن��ي
َو�أَ ْن� � ��زَ ل� � ��وين �إل� �ـ ��ى َق�ب��ري ع �ل��ى َم � َه� ٍ�ل
واح�� � ً�دا ِم�ن�ه�ـ��م ُي� َل� ِّ�ح� ُدن �ـ��ي
َو َق � � َّد ُم� ��وا ِ
َو َك ���َّ�ش� َ�ف ال � ّث � ْو َب َع��ن َو ْج �ه��ي ِل َي ْن ُظ َرين
َو�أَ��ْ�س � َك� َ�ب ال � َّد ْم � َع ِم��نْ َع ْيني ِه �أَ ْغ� َر َق�ن��ي
�زم ُم���ْ�ش� َت� ِ�م�ًلً
َف��ق� َ
�ام محُ �َت�رَ ِ م �ـ �ـً��ا ِب��ال�� َع� ِ
َو� َ��ص � َّف� َ�ف ال � َّل�ِب�نِ َ ِم��نْ َف � ْو ِق��ي وفـا َر َقني
و َق� � َ
�ال هُ ��لُّ��وا ع�ل�ي��ه ال �ُّت��رُّْ َب ْ
واغ � َت � ِن �م��وا
حمن ِذي ا ِمل�َن�نَ ِ
ُح ْ�سنَ ال� َّث� ِ
�واب ِم��نَ ال َّر ِ
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يف ُظ�� ْل�� َم�� ِة ال��ق�ب ِ�ر ال أُ� ٌّم ه�ن�ـ�ـ��اك وال
أَ� ٌب ��َ�ش �ف �ـ �ي � ٌق وال �أَ ٌخ ُي ��ؤَ ِّن ��� ُ�س �ن �ـ �ـ��ي
َف� � ِ�ري � � ٌد َو ِح � �ي � � ُد ال� �ق�ب� ِر ،ي �ـ �ـ��ا أَ���َ�س �ف �ـً��ا
�راق ِب�ل�ا َع� � َم � ٍ�ل ُي��زَ ِّو ُدن��ـ��ي
َع �ل��ى ال� � ِف�� ِ
ين ِإ� ْذ َن� َ�ظ � َر ْت
َوه��ا َل �ن��ي � ُ��ص��و َر ًة يف ال �ع� ِ
ده َ�شني
ِم��نْ َه � ْو ِل َم ْط َل ِع ما َق� ْ�د ك��ان َ�أ َ
و َق� � َ
�ال هُ ��لُّ��وا ع�ل�ي��ه ال �ُّت��رُّْ َب ْ
واغ � َت � ِن �م��وا
حمن ِذي ا ِمل�َن�نَ ِ
ُح ْ�سنَ ال� َّث� ِ
�واب ِم��نَ ال َّر ِ
ِم � ��نْ ُم� �ن� � َك � ٍ�ر ون� �ك�ي ٍ�ر م �ـ��ا أَ�ق � � � ُ
�ول لهم
َق� ْ�د هــَا َلني �أَ ْم � ُرهُ � ْ�م ِج� ً�دا َفَ�أ ْفزَ َعني
َو�أَ ْق� � � َع�� ��دوين َو َج� � � � ُّدوا يف �� ُ�س ��ؤا ِل �ه �ـِ� ُ�م
�ال ��ِ�س � َو َ
اك ِإ�ل�ه�ـ��ي َم��نْ ُي َخ ِّل ُ�ص ِني
َم �ـ� يِ
�ام�ُن�نُ ْ َع�� َل� َّ�ي ِب � َع � ْف � ٍو ِم �ن��ك ي�ـ�ـ��ا َ أ� َم �ل��ي
َف � ْ
َف�� ِإ� َّن��ن��ي ُم ��و َث� � ٌق ِب ��ال � َّ�ذ ْن � ِ�ب ُم � ْر َت �ه �ـ �ـَ� ِ�ن
َقا�سم ال ْأه � ُ�ل م��ايل بعدما ا ْن َ�ص َر ُفوا
ت َ
َو� َ��ص��ا َر ِو ْز ِري َعلى َظ � ْه� ِ�ري َف َ�أ ْث َق َلني
وج �ت��ي َب � ْع�ًل�اً لهـا َب� َ�ديل
وا� �س � َت � ْب� َ�د َل� ْ�ت َز َ
َو َح� � َّك� � َم� � ْت� � ُه فيِ الأَ ْم� � � � � َو ِال وال ���َّ�س � َك �ـ� ِ�ن
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َو�� َ��ص �َّي�رَّ َ ْت َو َل � ��دي َع� � ْب � ً�دا ِل� َي� ْ�خ� ُد َم�ه�ـ�ـ��ا
َو� َ��ص ��ا َر َم �ـ��ايل ل�ه��م ح �ـِ�ًل�اً ِب�ل�ا َث � َم� ِ�ن
َف �ل�ا َت � � ُغ � � َّر َّن� � َ�ك ال�� ُّد ْن��ي��ـ��ـ��ا َو ِزي� � َن� � ُت� �ه ��ا
وا ْن� ُ�ظ� ْر �إىل ِف ْع ِلهــا يف الأَ ْه� ِ�ل وال َو َط ِن
وا ْن� ُ�ظ� ْر ِ�إىل َم��نْ َح � َوى ال ُّد ْنيا ِب�أَ ْج َم ِعها
َه� ْ�ل َر َاح ِم ْنها ِب� َغ�ْي�رْ ِ َ
احل� ْن� ِ�ط وال َك َف ِن
ُخ� ِ�ذ ال َقنـَ َاع َة ِم��نْ ُد ْن � َي��اك وا ْر� �َ�ض ِبها
َل� � ْو مل َي�� ُك��نْ َل�� َ�ك �إِال َر َاح� � � ُة ال�� َب� َ�د ِن
َي�ـ��ا َزا ِر َع ا َ
خل�ْي�رْ ِ حت� ُ���ص� ْ�د َب�� ْع� َ�د ُه َث � َم � ًرا
ال�ش ِّر َم � ْو ُق� ٌ
َي��ا َزا ِر َع َّ
�وف َع� َل��ى ال� َو َه��ن
يان وا ْكت َِ�س ِبي
يـَا َن ْف ُ�س ُك ِّفي َع� ِ�ن ال ِع ْ�ص ِ
ِف� � ْع�ًل�اً ج �م �ي�ًل�اً َل� � َع � َّ�ل َ
�رح � ُم �ن��ي
اهلل َي� َ
َي��ا نف�س و ْي� َ�ح� ِ�ك ُت��وب��ي واع� َم� ِل��ي َح َ�س ًنا
�وت ِب َ
احل َ�س ِن
َع�سى تجُ ��ا َز ْي��نَ َب� ْع� َ�د امل� ِ
ث � َّ�م ال �� �ص�لا ُة ع�ل��ى المْ ُ �خ �ت �ـ��ا ِر � َ��س� ِّي� ِ�دن�ـ��ا
�ام ويف يمَ َ � ِ�ن
َم��ا َو� َّ��ص �ـ��ا ال�َب �ررَ ْ َق يف ��َّ�ش� ٍ
واحل��م�� ُد هلل ممُ ْ �� ِ��س�ي� َن�ـ��ا َو ُم � ْ���ص � ِب� ِ�ح � َن��ا
ِب��ا َ
�ان َوا ِمل�َن�ننَ ِ
خل�ْي�رْ ِ وال � َع � ْف � ْو وا ِلإ ْح�� �س �ـ �ـ� ِ
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متفائل يف زمن الي�أ�س
م� �ت� �ف ��ائ ��ل وال� � �ي� � ��أ� � ��س ب ��امل ��ر�� �ص ��اد
م� �ت� �ف ��ائ ��ل ب ��ال� ��� �س� �ب ��ق دون ج��ي��اد
م� �ت� �ف ��ائ ��ل رغ� � ��م ال� �ق� �ن���وط ي��ذي �ق �ن��ا
ج� �م ��ر ال� ��� �س� �ي ��اط وزج�� � ��رة اجل �ل�اد
م �ت �ف��ائ��ل ب��ال �غ �ي��ث ي �� �س �ق��ي رو� �ض �ن��ا
و�� �س� �م���ا ؤ�ن���ا � �ش �م ����س و�� �ص� �ح ��و ب ��اد
م��ت��ف��ائ��ل ب� ��ال� ��زرع ي� �خ���رج � �ش �ط ��أه
رغ � ��م اجل � � ��راد ك �م �ن �ج��ل احل �� �ص��اد
م��ت��ف��ائ��ل ي� ��ا ق�� ��وم رغ�� ��م دم��وع��ك��م
�إن ال �� �س �م��ا ت �ب �ك��ي ف �ي �ح �ي��ى ال� ��واد
وال � �ب � �ح� ��ر ي� �ب� �ق ��ى خ� �ي ��ره أ�ت� ��� �ض���ره
ي�� ��ا ق� ��وم � �ن� ��ا ��� �س�� �ن� ��ارة ال� ��� �ص� �ي ��اد
ف ��دع ��وا ال �ي �ه��ود مب �ك��ره��م وذي��ول �ه��م
�دب ب�� �غ� ��اب� ��ة ا آل��� � �س� � ��اد
من� � ��ل ي � � � � � ٌ
م� �ت� �ف ��ائ ��ل ب� ��� �ش ��رى ال� �ن� �ب ��ي ق��ري �ب��ة
ف � �غ� � ً�دا � �س �ن �� �س �م��ع م �ن �ط � ًق��ا جل �م��اد
ح��ج��ر و �أ�� �ش� �ج ��ار ه� �ن ��اك ب�ق��د��س�ن��ا
ق �� �س �م��ا ���س��ت��دع��و م �� �س �ل �م��ا جل�ل�اد
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ي� � ��ا م� ��� �س� �ل� �م� � ٌا هلل ي� � ��ا ع� � �ب � ��دا ل��ه
خ� �ل� �ف ��ي ي� � �ه � ��ودي �أخ� � � ��و الأح� � �ق � ��اد
ف��اق��ت��ل��ه ط� �ه ��ر ت ��رب� �ن ��ا م� ��ن رج �� �س��ه
ال ت� �ب� �ق ��ي دي � � � � ��ا ًرا م � ��ن الإحل� � � ��اد
ق �� �س �م��ا مب� ��ن �أ� � �س� ��رى ب��خ�ي�ر ع��ب��اده
وق� ��� �ض ��ى ب � ��دائ � ��رة ال� �ف� �ن���اء ل��ع��اد
ل� � �ت � ��دور دائ � � � ��رة ال�� ��زم�� ��ان ع �ل �ي �ه��م
وي � �ك� ��ون ح� �ق ��ا م� ��ا ح� �ك���اه ال� �ه���ادي
ه� ��ذا ي �ق �ي �ن��ي وه� ��و يل ب���ل ال �� �ص��دى
وال� � �ك� � ��أ� � ��س غ � ��ام � ��رة ل� �غ� �ل ��ة ���ص��اد
ف ��اج� �ع ��ل ي��ق��ي��ن��ك ب � ��الإل � ��ه ح �ق �ي �ق��ة
وا��ص�ن��ع بكفك ��ص��ارم��ا ل�سداد

مثل لنف�سك �أيها املغرور
م � �ث� ��ل ل� �ن� �ف� ��� �س ��ك �أي � � �ه� � ��ا امل� � �غ � ��رور
ي� � ��وم ال� �ق� �ي ��ام ��ة وال� ��� �س� �م���اء مت ��ور
�إذ ك � ��ورت � �ش �م ����س ال��ن��ه��ار و�أدن� �ي ��ت
ح� �ت ��ى ع� �ل ��ى ر�أ��� � ��س ال� �ع� �ب ��اد ت���س�ير
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و�إذا ال �ن �ج��وم ت �� �س��اق �ط��ت وت �ن��اث��رت
وت � �ب� ��دل� ��ت ب� �ع ��د ال� ��� �ض� �ي ��اء ك � ��دور
و�إذا ال �ب �ح��ار ت �ف �ج��رت م ��ن خ��وف�ه��ا
ور�أي� � �ت� � �ه � ��ا م� �ث ��ل اجل� �ح� �ي ��م ت��ف��ور
و�إذا اجل � �ب� ��ال ت �ق �ل �ع��ت ب ��أ� �ص��ول �ه��ا
ف ��ر�أي� �ت� �ه ��ا م� �ث ��ل ال� ��� �س� �ح ��اب ت���س�ير
و�إذا ال� �ع� ��� �ش ��ار ت �ع �ط �ل��ت وت �خ��رب��ت
خ� �ل ��ت ال � ��دي � ��ار ف� �م ��ا ب� �ه ��ا م �ع �م��ور
و�إذا ال��وح��و���ش ل��دى القيامة �أح�شرت
وت� � �ق � ��ول ل� �ل ��أم� �ل��اك �أي� � � ��ن ت �� �س�ير
و�إذا ت � �ق� ��اة امل� ��� �س� �ل� �م�ي�ن ت ��زوج ��ت
م � ��ن ح � � ��ور ع �ي��ن زان� � �ه � ��ن ���ش��ع��ور
و�إذا امل � � ��وءدة � �س �ئ �ل��ت ع ��ن � �ش � أ�ن �ه��ا
وب � � � � � ��أي ذن� � � ��ب ق� �ت� �ل� �ه ��ا م� �ي� ��� �س ��ور
و�إذا اجل �ل �ي��ل ط ��وى ال �� �س �م��اء بيمينه
ط � ��ي ال� ��� �س� �ج � ِّ�ل ك� �ت ��اب ��ه امل��ن�����ش��ور
و�إذا ال���ص�ح��ائ��ف ن �� �ش��رت ف�ت�ط��اي��رت
وت � �ه � �ت � �ك� ��ت ل � �ل � �م � ��ؤم � �ن �ي�ن �� �س� �ت ��ور
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و�إذا ال �� �س �م��اء ت�ك���ش�ط��ت ع��ن �أه�ل�ه��ا
ور�أي � � � ��ت �أف � �ل ��اك ال� ��� �س� �م ��اء ت� ��دور
و�إذا اجل��ح��ي��م ت �� �س �ع��رت ن�يران �ه��ا
ف��ل��ه��ا ع� �ل ��ى �أه � � ��ل ال � ��ذن � ��وب زف�ي�ر
و�إذا اجل� �ن ��ان ت��زخ��رف��ت وت�ط�ي�ب��ت
ل �ف �ت��ى ع��ل��ى ط � ��ول ال � �ب �ل�اء � �ص �ب��ور
و�إذا اجل� � �ن �ي��ن ب � � ��أم� � ��ه م �ت �ع �ل��ق
ي�خ���ش��ى ال �ق �� �ص��ا���ص وق �ل �ب��ه م��ذع��ور
ه � � ��ذا ب �ل��ا ذن � � ��ب ي�� �خ� ��اف ج �ن �ي �ن��ه
ك�ي��ف امل���ص��ر ع�ل��ى ال��ذن��وب ده ��ور؟!
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مقر ب�أثقال الذنوب ومكرث
ٌ
�وب و ُم� �ك�ث�ر
ُم � �ق � � ٌر ب � ��أث � �ق� ��ال ال� � ��ذن� � � ِ
وي ��رج ��وك يف ُغ �ف��را ِن �ه��ا وه ��و َيطمع
ف ��إن��ك ذو الإح �� �س��ان واجل� ��ود والعطا
ل��ك امل �ج��د وا إلف�����ض��ال وامل� ��نُّ �أج�م��ع
ف�ك��م م��ن قبيح ق��د ��س�ترت ع��ن ال��ورى
وك� � ��م ِن � �ع� ��م ت� �ت��رى ع��ل��ي��ن��ا وت �ت �ب��ع
وم ��ن ذا ال ��ذي ُي��رج��ى � �س��واك و ُيتقى
و�أن� ��ت إ�ل� ��ه اخل �ل��ق م��ا ��ش�ئ��ت ت�صنع
ف �ي��ا م ��ن ه ��و ال� �ق ��دو� ��س ال رب غ�يره
�رج��ع
ت �ب��ارك��ت أ�ن � ��ت اهلل ل�ل�خ�ل��ق َم� ِ
ويامن على العر�ش ا�ستوى ف��وق خلقه
ت��ب��ارك��ت ت �ع �ط��ي م ��ن ت �� �ش��اء ومت �ن��ع
ب�أ�سمائك احل�سنى و�أو��ص��اف��ك العلى
ت� ��و� � �س� ��ل ع � �ب� ��د ب� ��ائ � ��� ��س ي��ت�����ض��رع
�أع� � ّن ��ي ع �ل��ى امل� ��وت امل ��ري ��رة ك� أ���س�ه��ا
�إذا ال� ��روح م��ن ب�ين اجل��اون��ح ُت�ن��زع
وك��ن م��ؤن���س��ي يف ظلمة ال �ق�بر عندما
ُي���ر َّك�� ُ�ب م ��ن ف��وق��ي ال �ت��راب و�أو َد ُع
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وح �ج �ت��ي
وث� �ب ��ت َج � �ن� ��اين ل� �ل� ��� �س� ��ؤال ُ
�إذا ق �ي��ل م��ن رب ��ك وم ��ن ك �ن��ت تتبع
وم��ن ه��ول ي��وم احل�شر وال�ك��رب جنني
�إذا الر�سل والأم�ل�اك والنا�س ُخ�شع
وي ��ا � �س �ي��دي ال ُت��خ��زين يف �صحيفتي
�إذا ال �� �ص �ح��ف ب�ي�ن ال �ع��امل�ي�ن ت ��وزع
وه � ��ب يل ك��ت��اب��ي ب��ال �ي �م�ين و َث � � ِّق��ًلً
مل � �ي� ��زان ع� �ب ��د يف رج� ��ائ� ��ك ي�ط�م��ع
وي� ��ا رب خ �ل �� �ص �ن��ي م ��ن ال� �ن ��ار �إن �ه��ا
ل� �ب� �ئ� �� ��س م � �ق� ��ر ل � �ل � �غ� ��واة وم� ��رج� ��ع
�أج � ��رين �أج � ��رين ي ��ا �إل� �ه ��ي ف�ل�ي����س يل
��� �س� ��واك م� �ف ��ر �أو م� �ل��اذ وم� �ف ��زع
وه���ب يل � �ش �ف��اء م �ن��ك رب���ي و��س�ي��دي
ف �م��ن ذا ال� ��ذي ل�ل���ض��ر غ�ي�رك ي��دف��ع
ف� ��أن ��ت ال � ��ذي ُت ��رج ��ى ل �ك �� �ش��ف م�ل� َّم��ة
وت �� �س �م��ع م�����ض��ط�� ًرا ل��ب��اب��ك ي �ق��رع
ف�ق��د �أع �ي��ت الأ� �س �ب��اب وان�ق�ط��ع ال��رج��ا
� �س��وى م �ن��ك ي��ا م��ن ل�ل�خ�لائ��ق م�ف��زع
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�إل� �ي���ك �إل� �ه���ي ق���د رف� �ع ��ت � ِ��ش �ك��اي �ت��ي
و�أن � � ��ت مب���ا أ�ل � �ق� ��اه ت� � ��دري وت �� �س �م��ع
ف �ف��رج ل �ن��ا خ �ط � ًب��ا ع�ظ�ي�م��ا ومع�ضال
وك���ر ًب���ا ي��ك��اد ال �ق �ل��ب م �ن��ه ي �� �ص � َّدع
ف � �م� ��اذا ع� �ل ��ى رب � ��ي ع ��زي ��ز وف �� �ض �ل��ه
علينا م��دى ا ألن �ف��ا���س يهمي ويهمع
ف �ك��م ِم� �ن � ٍ�ح �أع� �ط ��ى وك���م محِ � � ٍ�ن كفى
له احلمد وال�شكران واملنُّ �أجمع

ملكنا هذه الدنيا قرونا
م� �ل� �ك� �ن ��ا ه�� � ��ذه ال� ��دن�� �ي� ��ا ق ��رون� �ـ� �ـ ��ا
و �أخ �� �ض �ع �ـ �ه��ا ج � �ـ� ��دود خ��ال �ـ �ـ��دون��ا
و�� �س� �ط ��رن ��ا ���ص��ح��ائ��ف م� ��ن � �ض �ي �ـ��اء
ف��م��ا ن �� �س �ـ��ي ال� ��زم� ��ان وال ن���س�ـ�ي�ن��ا
وك � �ن� ��ا ح��ي��ـ��ـ��ن ي � ��أخ� ��ذن� ��ا ول �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي
ب �ط �ـ �غ �ي��ان ن� �ـ ��دو� ��س ل �ـ �ـ��ه اجل�ب�ي�ن�ـ�ـ��ا
ت �ف �ي ����ض ق �ل �ـ �ـ��وب �ن��ا ب��ال �ه �ـ �ـ��دي ب � أ�� �س �ـ��ا
ف �م��ا ن�غ���ض��ي ع �ـ��ن ال�ظ�ل�ـ��م اجل�ف��ون�ـ��ا
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ب �ن �ي �ن��ا ح �ق �ب �ـ��ة ف �ـ��ي الأر��� � ��ض م�ل�ك�ـ�ـ��ا
ي��ـ��دع��م��ـ��ه ���ش��ـ��ـ��ب��اب ط��احم �ـ �ـ��ون��ا
�� �ش� �ب ��اب ذل� �ل� �ـ� �ـ ��وا � �س �ـ �ب��ل امل �ع �ـ �ـ��ايل
وم ��ا ع �ـ��رف��وا � �س��وى الإ���س��ـ�ل�ام دينـا
ت��ع��ه��ـ��ـ��ده��م ف� ��أن� �ب� �ت� �ه� �ـ ��م ن �ب �ـ �ـ �ـ �ـ��ات��ا
ك �ـ��رمي��ا ط �ـ��اب يف ال��دن �ي��ا غ�صـونا
�إذا � �ش �ه��دو ا ال ��وغ ��ى ك ��ان ��وا ك �م��اة
ي ��دك� �ـ ��ون امل �ع��اق �ـ �ـ �ـ��ل واحل �� �ص �ـ��ون��ا
�� �ش� �ب ��اب ل �ـ �ـ��م حت �ط �م �ـ �ـ��ه ال �ل �ي��ال �ـ �ـ �ـ��ي
ومل ي�ســلم �إىل اخل�صــم العرينا
و�إن ج��ـ��ن امل �� �س �ـ �ـ��اء ف �ل�ا ت��راه �ـ �ـ��م
م �ـ �ـ��ن الإ���ش��ف��ـ��ـ��اق �إال � �س��اج��دي �ن��ا
ك��ذل��ـ��ك �أخ � � ��رج الإ��� �س�ل��ام ق��وم�ـ�ـ�ـ��ي
� �ش �ب �ـ �ـ �ـ��اب خم�ل���ص�ـ�ـ�ـ��ا ح� ��را �أم �ي �ن��ا
وع��ل��م��ـ��ـ��ه ال � �ك� ��رام� ��ة ك��ي��ـ��ف ت�ب�ن �ـ��ى
ف� �ي� ��أب ��ى �أن ي �ق �ي �ـ �ـ �ـ��دا �أو ي�ه�ـ�ـ�ـ��ون��ا
وم �ـ �ـ �ـ��ا ف� �ت ��ى ال� ��زم� ��ان ي� � ��دور ح�ـ�ت��ى
م �� �ض �ـ��ى ب��امل��ج��د ق��ـ��ـ��وم �آخ��ـ��ـ��رون��ا
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و�أ�� �ص� �ب ��ح ال ي� ��رى يف ال ��رك ��ب ق��وم��ي
وق� ��د ع��ا� �ش �ـ��وا أ�ئ �م �ت �ه �ـ �ـ �ـ��م ��س�ن�ي�ن�ـ��ا
و�آمل � �ـ � �ـ � �ـ � �ن� ��ى و�أل� � �ـ� � �ـ � ��م ك� �ـ� �ـ ��ل ح �ـ �ـ��ر
� �س �ـ �ـ �ـ ��ؤال ال ��ده ��ر �أي� ��ن امل���س�ل�م�ـ�ـ��ون��ا
ُت� � ��رى ه �ـ �ـ��ل ي ��رج ��ع امل ��ا�� �ض ��ي ف � ��إين
�أذوب ل �ـ��ذل��ك امل��ا� �ض �ـ �ـ��ي حــنينا
�ان ك� �ـ� �ـ� �ـ ��اذب ��ات
دع� � � ��وين م � ��ن �أم�� � � � � ٍ
ف �ل �ـ �ـ��م أ�ج��ـ��ـ��د ال �ـ �ـ �م �ن��ى �إال ��ض�ن��ون��ا

�أمي فل�سطني
ر�أي� � ُت� �ـ� �ـ� � ُه ُم� �ط ��ر ًق ��ا ي �ب �ك��ي ف�� أ�ب��ك��اين
�وم �أ� �ش �ج��اين
وه� ��اج م��ن ق�ل�ب��ي امل �ك �ل� ِ
يف زه � ��ر ِة ال � ُع �م �ـ� ِ�ر �إال �أن ده� ��رك ال
ي��رع��ى ال���ش�ي��وخ وال ي��رث��ى ل�صبياين
�ذوب �أ��س��ى
ب�ك��ى ف �ك��ادت ل� � ُه نف�سي ت� � ُ
ك� � ��أن رام�� � َي�� � ُه ب��ال �� �س �ه��م �أ���ص��م��اين

دن � � ��وت م� �ن ��ه �أُح� ��اك�� �ي� ��ه و أ���� �س�� � أ�ل�� � ُه
ع�ـ� ّل��ي أُ�وا�� �س ��ي ج ��راح امل�ث�ق��ل ال�ع��اين
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ألت ما �أ�سمك ق��ال ا�سمي ي��دل على
�س� ُ
م�ع�ن��ى غ��ري� ٍ�ب ع�ل��ى م�ث�ل��ي �أن���ا ه��اين
ح �ك��ى ال � � ُغ �ل�ام ك� � ��أن اهلل ُي �ل� ِ�ه � ُم �ـ �ـ � ُه
�إل� �ه���ام ي �ح �ي��ي � �ص �ب � ًي��ا �أو ��س�ل�ي�م��ان
�إن � ِ��ش ��أت ي��ا ع� ُ�م فا�سمع ق�ص ًة عج ًبا
و�إن ت�ك��ن ُع� ِ�رف��ت للقا�صي وال ��داين
ي� ��ا َع� � � ُ�م �إين ُغ� ��� �ص ��نٌ ال ح� �ي ��اة ل��ه
ُق� � ِ�ط � � ّع� � ُ�ت ِب���ال� �غ� �ـ���د ِر ع� ��ن �أ���ص��ل��ي
ف� �ق ��دتُ روح� ��ي �أُم � ��ي واحل��ب��ي� َ�ب �أب ��ي
ف��ق��دتُ �أه��ل��ي و�أرح� ��ام� ��ي وج�ي�راين
م�سحت دم � َع الفتى ال� َب��اك��ي و ُق �ل� ُ�ت ل ُه
ُ
عت م�ن� َ�ك ف� ُ�خ��ذ ف�ك��ري و ِوج ��داين
َ�س ِم ُ
دم ��ا
ُب��ن��ي ُج ��رح ��ك يف ق �ل �ب��ي ي �� �س �ي� ُ�ل ً
فارحم ِ�صباك فما �أ�شجاك �أ�شجاين
ال ت�أ�سى �أن ع�شت بعد الأه��ل ُمنفر ًدا
ف � ُك �ل �ن��ا ل ��ك ذاك ال� ��وال � � ُد احل ��اين
أزواج� � � �ن � � ��ا �أُ ٌم ب� �ه ��ا � �ش �غ� ٌ�ف
و ُك � � ��ل � ُ
�روح ق� �ب ��ل ُج� �ث� �م ��اين
ل� �ت� �ف ��دي ��ك ب � � � � ٍ
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ت� �ه� �ل ��ل ال� �ن ��ا�� �ش ��ئ ال � �ب� ��اك� ��ي وق� �ـ ��ال
�أج ��ل ي��ا ع� ُ�م �إين يف أ�ه �ل��ي و�أوط ��اين
ي��ا ع� ُ�م �أح�ي�ي��ت م��ن ع��زم��ي وم��ن ثقتي
ه�ـ�ب�ن��ي مي �ي � ًن��ا �أُق � ِب �ل �ـ �ـ �ه��ا ِب �� �ش� ِ�ك��راين
أُ�م�� ��ي ف�ل���س�ط�ين ال ت ��أ� �س��ي وال تهني
�إن� ��ا ��س�ن�ف��دي��ك م��ن ��ش�ي��ب و��ُ�ش �ب��اين

حي ال�شباب
حيي ال�شبـاب العامليـن خري الكتائـب �أجمعيـــن
مـن �شـيدوا �صرح الر�شاد لـيـرفـعـوا هلل ديــن
مـن قـد �أبـوا �إال ال�صالح فديـتهم من م�صلحيـن
ال يـعـمـلون لـغــايــة �إال فـالح املـ�سـلـمـيـن
جاءوا الـمال بــر�سالـة بي�ضاء من وحــي الأميـن
ودعوا �إىل ال�سيـر القـومي على غرار ال�سالفـيــن
قـ�سـمـا لـهـم جمد �أغـر فـاق مـجـد اخلـالـديــن
وم�شى لركاب بذكرهـــم ندا على مـر ال�سـنيـــن
هي �أمتـي خيـر الأمـم ودرة العــر�ش املـكـيــن
هذا الرداء من التكـا�سـل واخلمول �ستخـلعـيـن
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�إن كـ ّل عزم للـ�شـيـوخ وبالـنـجاح لهم نـديــن
ال تـجزعي �أو تي�أ�سي عزم ال�شبـيـبة ال يليــن
يا فـتية الإر�شـاد جـند املجـد مـ�صبـاح اليـقيـــن
يا خري من حمل امل�شاعـل للهـدى يف العاملـيـن
�سريوا �إىل العليـــاء ال قرت عيــون احلـا�سـديــن
واهلل جـــل يـمــدكـم بالعـون والن�صر املبـيـن

�أن�شودة يا من يرى
ي ��ا م ��ن ي���رى م ��د ال �ب �ع��و���ض ج�ن��اح�ه��ا
يف ظ �ل �م��ة ال��ل��ي��ل ال �ب �ه �ي��م الأل� �ي ��ل
وي� � ��رى م� �ن ��اط ع ��روق� �ه ��ا يف ن �ح��ره��ا
وامل� � ��خ م� ��ن ت� �ل ��ك ال� �ع� �ظ ��ام ال �ن �ح��ل
وي� � ��رى خ ��ري ��ر ال� � ��دم يف �أوداج�� �ه� ��ا
م �ت �ن �ق�لا م� ��ن م �ف �� �ص��ل يف م�ف���ص��ل
ام� �ن ��ن ع� � �ل � � ّ�ي ب � �ت� ��وب� ��ه مت � �ح� ��و ب �ه��ا
م���ا ك � ��ان م��ن��ي يف ال� ��زم� ��ان الأول
وي ��رى و� �ص��ول غ��ذى اجل �ن�ين ببطنهــا
يف ظ �ل �م��ة الأح � �� � �ش� ��اء ب� �غ�ي�ر مت�ق��ل
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وي� � ��رى م� �ك���ان ال� ��وط� ��ئ ب� � أ�ق ��دام� �ه ��ا
يف ���س�ي�ره��ا وح �ث �ي �ث �ه��ا امل���س�ت�ع�ج��ل
وي� � ��رى وي �� �س �م��ع ح �� �س �ه��ا ه� ��و دون��ه��ا
يف ق � ��اع ب��ح��ر م� ��ن م �ظ �ل��م م �ت �ه��ول
ام � �ن ��ن ع � �ل� ��ي ب � �ت� ��وب� ��ة مت � �ح� ��و ب �ه��ا
م���ا ك � ��ان م��ن��ي يف ال� ��زم� ��ان الأول

يعاتبني يف َّ
الدين قومي
يقول املقنع الكندي:
ي �ع��ات �ب �ن��ي يف ال���دي���ن ق ��وم ��ي و إ�من � ��ا
ت��دي �ن��ت يف أ�� �ش �ي��اء تك�سبهم ح �م� ً�دا
�أ�� �س ��د ب ��ه م ��ا ق ��د �أخ � �ل� ��وا و ��ض�ي�ع��وا
ث �غ��ور ح �ق��وق م��ا أ�ط���اق���وا ل �ه��ا ��س��دا
ويف ج �ف �ن��ة م ��ا ي �غ �ل��ق ال� �ب ��اب دون �ه��ا
م� �ك� �ل� �ل ��ة حل � �م� ��ا م� ��دف � �ق� ��ة ث� � ��ردا
ويف ف� ��ر�� ��س ن � �ه� ��د ع� �ت� �ي ��ق ج �ع �ل �ت��ه
ح �ج��ا ًب��ا ل �ب��اب��ي ث ��م أ�خ��دم��ت��ه ع�ب��دا
و�إن ال� � ��ذي ب �ي �ن��ي وب �ي��ن ب��ن��ي أ�ب� ��ي
وب� �ي��ن ب� �ن ��ي ع� �م ��ي مل��خ��ت��ل��ف ج ��دا
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ف� � ��إن �أك� �ل���وا حل �م��ي وف � ��رت حل��وم�ه��م
و�إن ه��دم��وا جم��دي بنيت لهم جمدا
و�إن ��ض�ي�ع��وا غ�ي�ب��ي ح�ف�ظ��ت غيوبهم
و�إن هم ه��ووا غيبي هويت لهم ر�شدا
و�إن زج�� ��روا ط �ي�را ب�ن�ح����س مت ��ر بي
زج� ��رت ل �ه��م ط�ي�را مت��ر ب �ه��م �سعدا
وال �أح� �م ��ل احل� �ق ��د ال� �ق ��دمي ع�ل�ي�ه��م
ولي�س رئي�س القوم من يحمل احلقدا
ل �ه��م ج ��ل م� ��ايل �إن ت �ت��اب��ع يل غنى
و�إن ق ��ل م� ��ايل مل �أك �ل �ف �ه��م رف ��دا

ٌ
م�سامرة البيان
ق�صيدة اعتزازا باللغة العربية ،لل�شاعر /خالد بن حبري العنزي.
م� ��ا زال يف � �ص �م��ت ال �ب �ي��ان خ�ط��اب
ق��د ك���ان � �ص��اح��ب ف �ك��رت��ي ون��دمي�ه��ا
ج � ��اءت ت �� �س��ام��ره ح� ��روف ق�صيدتي
ي �ـ��ا ��ص��اح�ب��ي خ �ف��ف ف �ف �ك��ري م�ت�ع� ٌ�ب
ير ن�� ��زار ه� ��اك ه��وي �ت��ي
�أي�� �ـ�� � ٌه � �س �ـ �م� َ
ال ت�ـ�ل�ـ�ت�ف��ت ل �ل �م��وت ج �ئ �ت��ك � �ش��اع��را
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ال ت�ـ�ب�ت�ئ����س �إن ب���ات ي�ق�ل�ق��ك ال� ّ�ظ �م��ا
ال تـبتئ�س �إن ط ��ال ع �ن��ك غيابنا
ح �ـ �ت��ى �إذا م ��ا ال �ل �ح��ن ���ص��ار مطية
ف��ال���ض��اد � �س��وف ت �ع��ود ف �ج��را �صادقا
وال��ـ�����ض��اد ن� �ه� � ٌر ال ُي � �خ� � ُ
�اف ن �� �ض��و ُب��ه
وال��ـ�����ض��ـ��اد ظ� �ـ� � ٌل ٌ
وارف ل �ق �ل��وب �ن��ا
�وب ت�شوبها
ل �غ � ُة اخل��ل��ود ف�ل�ا اخل� �ط � ُ
ح �ـ �ت��ى ول� ��و وق� ��ف ال��ق��ري��ب مل�ك��ره��ا
ق ��ول ��وا مل ��ن و� �ض �ع��وا ال ��رط ��ان� � ِة م �ب��د�أً
م �ـ��ن ي���ش�ت�ك��ي وي �ع �ي� ُ�ب ل� ��ونَ �إه��اب��ه
ق��ـ��وم��ي �أي � ��ا ل �غ �ت��ي و ن � ��ادي جمعنا
ف� �ـ� ��إذا �أردن � �ـ� ��ا يف ال� ��وج� ��و ِد م��ن��ار َة
�اب
وع��ـ��ل��ى ال �� �ش �ف��اه امل �ط �ب �ق��ات ع �ت� ُ
�اب
وال� �ـ� �ي� �ـ ��وم م ��ن و�� �ص � ٍ�ل ل �ه��ا ي ��رت � ُ
�واب
ت �ـ �� �ش �ـ��دو ول� �ـ� �ك ��ن م� ��ا أ�ط � � ��ل ج�� � ُ
�اب
ت �ـ �ل �ـ��ك ال �ـ �م�لام � ُة م ��ا ل �ه��ا أ�� �س �ب� ُ
وم � �ـ� ��ن امل �ل�ام� ��ح ت� �ع ��رف ا ألع�� � ��راب
�ذاب
ف �ـ��ي خ �ـ��اف �ق��ي حل��ن احل� �ي���ا َِة م�� ُ
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�اب
ف� �ـ� ��أن� �ـ ��ا �أت � �ي� ��ت ويف ي� � � ّ
�دي � �س �ح� ُ
�اب
ل �ـ��ن ي �ـ��وه��ن ال �ف �ج��ر ال �� �س �ن��ي غ �ي� ُ
�اب
�أو ح��ل يف � �ص��رف احل��دي��ث ��ض�ب� ُ
�اب
� �ش �ـ �ه �ـ��دت ب� �ـ���ذاك م � � � ��آذ ٌن وق� �ب � ُ
�اب
�أو م��ـ��ا ت�� ��راه ع��ل��ى امل�� ��دى ي �ن �� �س� ُ
�اب
وع � �ـ � �ب � �ـ� ��اد ٌة و ت � � �ـ� �ل��او ٌة وك� �ـ� �ت�� ُ
�راب
م � �ـ� ��ادام ي �ـ �ح��ر���س ل �ي � َل �ه��ا امل� �ح�� ُ
خ�ـ���س��ر ال� �ع���دا ُة اخل��ائ��ن��ون وخ��اب��وا
�راب
م��ا ط ��ار َم � � ْع ���س� ِ
�رب احل��م��ام غ�� ُ
�اب
ف �ـ �ل��دى ج �م �ي��ع اخل �ل��ق ل �ي ����س ي �ه� ُ
�اب
ؤوب رح� � � ُ
�آم� �ـ ��ال� �ـ� �ن� �ـ ��ا �أ ّن� � �ـ � ��ا ن � � �ـ � � �� ُ
�اب
ف �ـ �ل �ـ �ن �ـ��ا ل �ـ �ظ �ـ �ل��ك ع� � � ��ود ٌة و�إي� � � � ُ
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مــن القـــائل؟

"من القائل؟" ف�ق��رة ثقافية تعر�ض �شي ًئا م��ن �أق ��وال احلكماء،
والعلماء ،وال�شخ�صيات البارزة ،وت�س�أل عن قائليها.
فهي حماولة لعر�ض درر الأق ��وال ،وحكم ال�ق��ادة ،مع التعريف بهم،
والتذكري ب�سريهم.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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من القائل:

• نحن ال نح�صل على ال�سالم باحلرب و�إمنا بالتفاهم.
القائل :عامل يف الفيزياء النظرية .ولد ب�أملانيا ودر�س بها وب�سوي�سرا
وح�صل على اجلن�سية ال�سوي�سرية .ونال الدكتوراه من جامعة زيورخ عام
(1905م) ..اكت�سب �شهرة عاملية لبحوثه القيمة ..جتن�س باجلن�سية
الأملانية مرة �أخرى� ..أخرج النظرية الن�سبية العامة على �أ�س�س ريا�ضية
عام (1916م) .نال جائزة نوبل يف الفيزياء عام (1921م) لبحوثه
على ظاهرة "الكهرو �ضوئية" ،وعندما توىل هتلر احلكم يف �أملانيا
�سنة (1933م)� ،صودرت ممتلكاته ورحل �إىل الواليات املتحدة وجتن�س
باجلن�سية الأمريكية (1940م) وا�ستقر فيها؛ فرا ًرا بنف�سه من احلكم
النازي .يعد �أحد �أعظم عباقرة العامل يف خمتلف الع�صور .تويف عام
(1955م) ،وهو يف ال�ساد�سة وال�سبعني من عمره ..فمن هو؟
اجلواب� :آين�شتاين.
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�إذا ك��ن��ت يف ك���ل الأم� � � ��ور م �ع��ات � ًب��ا
� �ص��دي �ق��ك مل ت �ل��ق ال� ��ذي ال ت�ع��ات�ب��ه
ف �ع ����ش واح� � � ً�دا �أو � �ص��ل أ�خ � ��اك ف � إ�ن��ه
م� � �ق � ��ارف ذن � � ��ب م � � ��رة وجم ��ان� �ب ��ة
وقال � ً
أي�ضا:
�أع� �م���ى ي� �ق ��ود ب� ��� �ص�ي ً�را ال أ�ب� � ��ا ل�ك��م
ق��د ي�ضل م��ن ك��ان��ت العميان تهديه
وقال � ً
أي�ضا:
ي��ا ق ��وم �أذن� ��ى لبع�ض احل ��ى عا�شقة
والأذن ت�ع���ش��ق ق �ب��ل ال �ع�ين �أح �ي��ا ًن��ا
ق��ال��وا مب��ن ال ت��رى ت �ه��ذي؟ فقلت لهم
الأذن ك��ال�ع�ين ت��وف��ى ال�ق�ل��ب م��ا كانا
القائل� :شاعر خم�ضرم من الكبار ،فار�سي الأ�صل ،فقد ب�صره.
فقوى خياله ،وا�شتد حفظه وا�ستوعبت ذاكرته كل ما مير بها .ويكاد
يجمع الدار�سون على �أن عاهة العمى عنده كانت مبع ًثا لنبوغه الفكري.
وعرف عن هذا ال�شاعر هجا�ؤه الالذع ،ولقد جلب عليه ل�سانه م�شاكل
�أودت بحياته .فلقد مات بعد عقوبة جلد ب�سبب هجائه اخلليفة املهدي.
هل تعرفني ا�سم �صاحب هذه الأقوال؟
اجلواب :ب�شار بن برد.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

من القائل:

 �إذا كان �آدم يحرث وحواء تغزل فمن يربي الأبناء؟عري�سا ..يف حني �أن الرجل
 تقلق املر�أة على امل�ستقبل حتى جتد ًال يقلق على امل�ستقبل �إال بعد �أن يجد زوجة!
 احلياء ،جمال يف املر�أة ..وف�ضيلة يف الرجل. النجاح يغطي عورات كثرية.القائل :كاتب م�سرحي بريطاين ..ا�شتهر ب�صراحته ولذاعة قلمه
ول�سانه يف كتاباته ويف �أحاديثه وجمال�سه ..بد�أ حياته العملية ي�ؤلف
الروايات واملقاالت عن الأدب واملو�سيقى :عا�ش حياة طويلة زاخرة
بالإنتاج .من �أ�شهر م�سرحياته :قي�صر وكيلوباترا ،ورائعته اخلالدة
"جان دارك" .ح�صل على جائزة نوبل للآداب عام (1925م) .هل
تعرفني ا�سم �صاحب هذه الأقوال؟
اجلواب :برنارد �شو.
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من القائل:

 �إن معظم الرجال العظام �صنعتهم الن�ساء. �أهل الأدب �أهل التعب.القائل :روائي فرن�سي ولد يف �أ�سرة بورجوازية و�أهمل كث ًريا يف
�صباه ،در�س القانون ،لكنه اجته �إىل الت�أليف الأدبي .ق�ضى حياته يف
عمل م�ستمر ون�شاط جم .وعا�ش مع ذلك غار ًقا يف ب�ؤ�سه وديونه ..له
جمموعة روايات وق�ص�ص ق�صرية بعنوان "الكوميديا الإن�سانية" ي�صف
فيها املجتمع الفرن�سي بكل فئاته .من �أ�شهر هذه املجموعة "�أوجيني
جرانديه" .كان يعو�ض �أ�سلوبه املهمل وميله �إىل الوعظ واحلزن ،مبا
امتاز به من قوة املالحظة وحدة اخليال ،وامليل �إىل ال�سخرية الالذعة.
تويف �سنة (1850م) وهو يف اخلم�سني من عمره ..ترى ما ا�سم هذا
القائل؟
اجلواب :بلزاك.
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من القائل:

 �إن بيتًا يخلو من كتاب هو بيت بال روح. الب�شر يقللون من قيمة ما ال ي�ستطيعون فهمه. جمال املر�أة كالوردة� ...سريعة املوت. احلياة بال فائدة موت م�سبق. ال�شخ�ص امل�سرع يبحث عن الباب ،ومير من �أمامه.القائل� :شاعر وكاتب م�سرحي وروائي �أملاين ..ظهرت عبقريته يف
ميادين �شتى يف الأدب والعلم على ال�سواء .در�س القانون ،واطلع على
�أعمال �شك�سبري و�أدب القرون الو�سطى يف �أملانيا ،وحتم�س لها .وت�أثر
يف بداية حياته بكثري من الفال�سفة� ،أمثال رو�سو و�سبينوزا .كما در�س
النبات واحليوان و�أخرج بحو ًثا يف علم الأحياء الذي ظل ميار�سه طوال
حياته .اهتم بكتاباته العلمية اهتمامه بكتاباته الأدبية وظل ي�ؤلف ال�شعر
والأدب حتى نهاية حياته .كان يجيد الر�سم واملو�سيقى ويعرف الفرن�سية
والإنكليزية والإيطالية والالتينية واليونانية والعربية .كان ماه ًرا يف
ركوب اخليل وال�سباحة والتزحلق على اجلليد ،وزاول التمثيل يف �شبابه،
واهتم يف فرتات من حياته بالالهوت والطب وعلم الآثار ،وحرر جمالت
�أدبية وفنية وعلمية عدة .حاول �أن يجعل حياته مثلاً
حم�سو�سا لإمكانات
ً
الإن�سان الكاملة ،وجنح يف ذلك �أكرث من �أي �إن�سان �آخر .تقع م�ؤلفاته
جملدا .وهو يعد بحق �أعظم �أدباء �أملانيا ..ترى من هو
يف نحو (ً )140
�صاحب هذه الأقوال؟
اجلواب :جوته.
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من القائل:

 احلاجة �أم االخرتاع.القائل :م��ؤل��ف �إنكليزي ..يعد �أع�ظ��م كاتب �ساخر يف الأدب
الإنكليزي على الإط�ل�اق .ول��د يف �أيرلندا ،لكنه ق�ضى معظم حياته
يف �إنكلرتا ,حيث �أخذ مكانه يف عامل الأدب وال�سيا�سة� .أ�شهر �أعماله
"رحالت جيلفر" (1726م) .التي �أرخى فيها العنان لقلمه يف ال�سخرية
باخللق الب�شري ،وهي الق�صة اخليالية التي حتكي �أ�سفا ًرا وهمية يف
بالد الأقزام والعمالقة ,حيث تتجلى وح�شية الب�شر ودها�ؤهم� .أ�صيب
باجلنون يف �أواخر حياته ،وتويف �سنة (1745م) ..ترى ما ا�سم �صاحب
هذا القول؟
اجلواب :جوناثان �سويفت.
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من القائل:

 لقد �شهدت مائة زحف �أو نحوها ,وما يف بدين مو�ضع �إال وفيه�ضربة �سيف �أو طعنة رمح �أو رمية �سهم  ..ثم ه�أنذا �أموت على فرا�شي
حتف �أنفى كما متوت البعري ,فال نامت �أعني اجلبناء!
القائل :من �أ�شهر قادة العرب ,و�أح�سنهم بالء يف حروب الإ�سالم
الأوىل ..وف��د مع عمرو بن العا�ص وعثمان بن طلحة بعد احلديبية
على الر�سول ﷺ يف املدينة و�أ�سلموا .ذاع �صيته بعد غزوة �أحد ,قاد
معارك كثرية وانت�صر فيها� .أ�شهرها معركة الريموك التي انت�صر
فيها على البيزنطيني .يقال� :إن هذا القائد العربي� ,أمره عجب!! قاتل
�ضد امل�سلمني يوم "�أحد" وقاتل مع امل�سلمني بقية الأيام!! لقبه الر�سول
الكرمي �سيف اهلل .تويف يف حم�ص �سنة (641م) ..فمن هو القائل؟
اجلواب :خالد بن الوليد – ر�ضي اهلل عنه .-
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من القائل:

 لو �سئل �أهل القبور عن �سبب موتهم لقالوا ,التخمة؟القائل :لغوي ومف�سر ..ولد ب�إحدى مدن خ��وارزم والتي ينت�سب
�إليها ومات بعا�صمتها اجلرجانية ورحل �إىل �أماكن عدة وخا�صة �إىل
مكة ،حيث ق�ضى زم ًنا و�س ّمي "جار اهلل" .ورغم فار�سيته �أحب العربية
وتبحر فيها وكتب يف نحوها و�صرفها .من �أ�شهر م�ؤلفاته "�أ�سا�س
البالغة" و"املف�صل" و"مقدمة الأدب" ,و"الق�سطا�س" .له ديوانا
�شعر ,ونرث ,ومقامات .ا�سنت �سنة جديدة يف و�ضع املعاجم اللغوية لتلتزم
التزاما كل ًيا� .صادف كتابه "الك�شاف عن حقائق
الرتتيب الأبجدي
ً
جناحا كب ًريا ,ويعد �أثره اخلالد ,وقد ت�أثر به كل املف�سرين من
التنزيل" ً
بعده ,على الرغم من معار�ضة البع�ض له ..تويف عام (1144م) ..ترى
ما ا�سم �صاحب هذا القول؟
اجلواب :الزخم�شري.
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من القائل:

 �إن البرتول لي�س ب�أغلى من الدم العربي.القائل :رئي�س دولة عربية خليجية ..عرفت عنه خ�صال طيبة
كثرية ,فلطاملا وق��ف مع الأ�شقاء من ال��دول العربية مواقف م�شرفة
يذكرها اجلميع ,ويف حرب �أكتوبر (1973م) ,وعندما ا�ستخدم �سالح
البرتول �ضد دول الغرب ,قال عبارته ال�شهرية ,مو�ضوع هذه الفقرة.
ولهذا الزعيم العربي اهتمامات ثقافية وريا�ضية ,فهو كاتب و�شاعر,
عا�شق للرتاث ال�شعبي ,خا�صة �سباق الهجن وريا�ضة ال�صيد بال�صقور.
وله كتاب ن��ادر املثال يف املكتبة العربية ,وهو كتاب بعنوان "ريا�ضة
ال�صيد بال�صقور" �صدر عام (1976م) .ويعد هذا الزعيم خب ًريا يف
هذه الريا�ضة العربية العريقة من حيث �أ�صولها وفنونها و�آدابها .كما يعد
(�شيخنا) مرج ًعا مه ًما يف هذا النوع من الريا�ضيات العربية الأ�صيلة.
وهو يعدها ترا ًثا �شعب ًيا يجب املحافظة عليه والعناية به وت�شجيع الأبناء
على ممار�سته حتى ينتقل من جيل �إىل جيل .ترى من هو �صاحب هذا
القول؟
اجلواب :زايد بن �سلطان �آل نهيان.
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من القائل:

 الرجل ال�ضعيف هو من يتزوج عن حب. �سر النكد �أن يتاح لك فراغ من الوقت لتفكر� :أ�أنت �سعيد �أم ال؟القائل :كاتب �إنكليزي ,من �أبرز ال�شخ�صيات الأدبية يف �إنكلرتا,
خا�صة يف القرن الثامن ع�شر ,بد أ� حياته بق�صيدة �ساخرة �أ�سماها
"لندن" �سنة (1738م) ,ثم �أعقبها ب�سل�سلة من املقاالت الأدبية,
�أ�شهرها جمموعة �صدرت (1750م) .دعمت �شهرته ومكانته بف�ضل
ظهور القامو�س الذي جمعه للغة الإنكليزية �سنة (1755م) .وقد كان
حمد ًثا لب ًقا وا�سع االطالع ،ترك �أث ًرا كب ًريا يف جمتمع ع�صره .وكان الآمر
الناهي يف الق�ضايا الأدبية يف ع�صره ..كما كان لآرائه ال�صائبة النزيهة
�أثر كبري يف بلورة الذوق الأدبي يف ذلك احلني .من �أ�شهر م�ؤلفاته "حياة
بارعا يلقي �ضو ًءا على م�ؤلفات كبار ال�شعراء
ال�شعراء" الذي يحوي ً
نقدا ً
الإجنليز الذين تناولهم البحث .تويف هذا الكتاب عام (1784م) ..هل
تعرف ا�سم �صاحب هذه الأقوال؟
اجلواب� :صمويل جون�سون.

688

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

من القائل:

 �س�أل املمكن ,امل�ستحيل� ,أين تقيم؟ ف�أجابه :يف �أحالم العاجز.القائل� :شاعر هندي من �أعالم الأدب العاملي .امتازت �أعماله
بالوطنية والتدين ،له عدد من الروايات والق�ص�ص الق�صرية� ..أما
�شعره ف�أكرث �شهرة .خا�صة جمموعته ال�شعرية "جيتا جناىل" التي
منح عنها جائزة نوبل يف الآداب لعام (1913م)" :ال تتخل �أب� ً�دا عن
حريتك العقلية �سواء ل�صديق �أو لعدو ,ودع نوافذ عقلك دائ ًما متحررة
فالتع�صب يق�ضي باملوت على العقل والإن�سان"� .إنه حار�س ال�شرق ,رجل
الهند الأعظم� ,أعظم من �أجنبت الهند ..هذه الألقاب وغريها� ,أطلقها
عليه عظماء ع�صره �أمثال غاندي ونهرو يف حماولة متوا�ضعة لو�صف
عبقرية و�إن�سانية هذا ال�شاعر ..هل تعرف ا�سم �صاحب هذا القول؟
اجلواب :طاغور.
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من القائل:

 �أ�شقى الوالة من �شقيت به رعيته. ثالثة يثبنت لك الود يف �صدر �أخيك� :أن تبد�أه بال�سالم ,وتو�سعله يف املجل�س ,وتدعوه ب�أحب الأ�سماء �إليه.
 علموا �أوالدكم ال�سباحة والفرو�سية وما �سار من املثل وما ح�سنمن ال�شعر.
 متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرا ًرا.القائل :هو �أحد اخللفاء الرا�شدين� ,أول من لقب ب�أمري امل�ؤمنني,
يف �أي��ام��ه فتحت اجليو�ش الإ��س�لام�ي��ة ا إلم�براط��وري�ت�ين ال�سا�سانية
والبيزنطية ,عرف بالعدل واحلزم والت�شدد يف تطبيق �أحكام الدين،
ومما يحكى عن عدله� ,أنه جاء �إليه رجل من م�صر م�ستظل ًما وقال :يا
�أمري امل�ؤمنني! هذا مكان العائذ بك ,فقال له (اخلليفة) :ما �ش�أنك؟
قال� :سابقت ولد عمرو بن العا�ص مب�صر ف�سبقته فجعل يعنفني ب�سوطه
ويقول� :أنا ابن الأمري ,وبلغ �أباه ذلك فحب�سني خ�شية �أن �أقدم عليك,
فكتب (اخلليفة العادل) �إىل عمرو� ,إذا جاءك كتابي هذا ف�أ�شهد املو�سم
�أنت وابنك ,فلما قدم عمرو وابنه دفع الدرة �إىل امل�صري وقال :ا�ضربه
كما �ضربك ,فجعل امل�صري ي�ضربه (واخلليفة الرا�شد) يقول :ا�ضرب
ابن الأمري ,ا�ضرب ابن الأمري� ,أخذ يرددها حتى قال امل�صري :يا �أمري
امل�ؤمنني! قد ا�ستعدت منه فقال (اخلليفة) و�أ�شار �إىل عمرو� :ضعها على
�صلعته ,فقال امل�صري :يا �أمري امل�ؤمنني� :إمنا �أ�ضرب من �ضربني ,فقال:
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�إمنا �ضربك بقوة �أبيه و�سلطانه فا�ضربه �إن �شئت فواهلل لو فعلت ملا
منعك �أحد منه ,حتى تكون �أنت الذي تتربع بالكف عنه ..ثم قال :يا ابن
العا�ص! "متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرا ًرا".
اجلواب :عمر بن اخلطاب – ر�ضي اهلل عنه .-
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من القائل:

 جي�ش بال �أ�سلحة خري من جي�ش بال �صحافة.القائل :ج�نرال �إ�سباين .هو ديكتاتور �إ�سبانيا والقائد الأعلى
جلي�شها (1975 - 1939م)� .أعلن يف مراك�ش الإ�سبانية يوم ()17
م�ضرما بذلك
يوليو (1936م) الثورة على احلكم اجلمهوري يف بالده,
ً
نار احلرب الأهلية� .أدى انت�صاره عام (1939م) �إىل �إقامة ديكتاتورية
حكمت البالد حك ًما فا�ش�ست ًيا .حافظ على حياد بالده خالل احلرب
العاملية الثانية .عرف بعدائه ال�شديد لل�شيوعية ..هل تعرفني ا�سم
�صاحب هذا القول؟
اجلواب :فرانكو فران�سي�سكو.
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من القائل:

 ال وطن �إال مع احلرية.مه�ضوما.
 من عرف قيمة احلق ,ع ّز عليه �أن يراهً
القائل :م�صلح اجتماعي عربي .دعا �إىل احلرية و�إق��رار حقوق
الإن�ساين� .شارك يف الثورة العرابية بدور حددته وجهة نظره اخلا�صة,
والتي عار�ضت الثورة يف بادئ الأمر .من �أهم م�ؤلفاته :ر�سالة التوحيد,
والإ��س�لام بني العلم واملدنية ,وفل�سفة الرتبية احلقة .يلقب بالإمام
ال�شيخ ..فمن هو؟
اجلواب :ال�شيخ /حممد عبده  -يرحمه اهلل .-

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

693

من القائل:

 �أيتها احلرية! كم من اجلرائم ترتكب با�سمك.القائلة :ثائرة فرن�سية عا�شت يف الفرتة من (1793 -1754م).
ت�شبعت باملثل العليا الكال�سيكية وفل�سفة جان جاك رو�سو ,وجعلت من بيتها
�صالو ًنا الجتماع املثقفني من الأع�ضاء "اجلريونديني" .واجلريونديون
هم جماعة من اجلمهوريني املعتدلني يف الثورة الفرن�سية .كانت هذه
الثائرة الفرن�سية ذات نفوذ عظيم على زوجها "روالن دى البالتري"
ال��ذي عني وزي � ًرا للداخلية ع��ام (1792م) .يف وزارة اجلريونديني.
وحينما �سقطت الوزارة ,قب�ض على هذه الثائرة ,وقيدت �إىل املق�صلة
وهي ت�صيح مبقولتها ال�شهرية ,مو�ضوع هذه الفقرة ,وانتحر زوجها
الذي كان هرب من باري�س حينما و�صله نب أ� م�صريها ..ترى ما ا�سم
القائلة؟
اجلواب :مانون روالن.
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من القائل:

 تقطع يدي وال تقطع ال�سودان من م�صر. ما كان لقوة يف الوجود �أن متحق �آمال �شعب ,وال تبدد وحدة�أمة.
 من �أجل م�صر وقعت معاهدة (1936م)  ..ومن �أجل م�صر�أطالبكم اليوم ب�إلغائها.
القائل :زعيم �سيا�سي م�صري ..ولد عام (1876م) ،خدم الق�ضاء
امل�صري مدة طويلة ,ثم دخل غمار ال�سيا�سة ،ان�ضم �إىل الوفد امل�صري
برئا�سة �سعد زغلول بعد �أن ا�ستقال من احلكومة ,نفى مع زغلول �إىل
جزر �سي�شل (1921م) .تزعم حزب الوفد بعد وفاة �سعد زغلول عام
(1927م) .ت��وىل رئا�سة ال��وزارة م��رات ع��دة� ،أولها ع��ام (1928م)
و�آخرها عام (1950م) .و ّقع املعاهد امل�صرية الربيطانية عام (1936م)
وفيها اعرتفت بريطانيا مب�صر دولة م�ستقلة ذات �سيادة .اعتزل العمل
ال�سيا�سي بعد ثورة (1952م) ،وتوفى �سنة (1965م) .هل تعرفني ا�سم
هذا الزعيم الوطني �صاحب هذه الأقوال؟
اجلواب :م�صطفى النحا�س  -رحمه اهلل .-
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من القائل:

 �إن �أكرب خطر يكمن يف حلظة االنت�صار. الربودة هي �أكرب مزايا الرجل امل�ؤهل للقيادة. اجليو�ش ت�سري على بطونها. الرجل نرث واملر�أة �شعره. كنت �أرد بثالث ,على ثالث :من قال :ال �أقدر ,قلت له :حاول.ومن قال :ال �أعرف ,قلت له :تعلم .ومن قال :م�ستحيل! قلت له :جرب.
 ال �أخ�شى �ألف مدفع و�ألف جندي ,بقدر ما �أخ�شى ل�سان �صحفي,�أو مقال جريدة.
 النجاح هو �أعظم خطيب يف العامل.القائل :هو �إمرباطور فرن�سا (1815 - 1804م) .ولد يف ()15
�أغ�سط�س (1769م) يف "�أجاك�سيو" بجزيرة كور�سيكا .يعد �أحد �أعظم
القادة الع�سكريني يف جميع الع�صور .دوخ بفتوحاته القارة الأوروبية.
حاول احتالل رو�سيا ،لكنه ارتد عنها خائ ًبا عام (1812م) .تنازل عن
العر�ش عام (1814م) ,فنفى �إىل جزيرة �ألبا .وقد حاول ا�ستعادة
عر�شه خالل فرتة الأي��ام املائة ,لكنه هزم يف معركة "واترلو" عام
(1815م) .فنفاه الإنكليز �إىل جزيرة (�سانت هيالنة) ،حيث ق�ضى
�سنوات املنفى املريرة ميلي مذكراته .ومات مبر�ض ع�ضال يف ( )5مايو
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(1821م) ,و�أعيد جثمانه ليدفن بجوار نهر ال�سني بباري�س ..هل عرفت
ا�سم �صاحب هذه الأقوال؟
اجلواب :نابليون بونابرت.
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يجـوز وال يجـوز

هذه الفقرة ميكن تقدميها �ضمن �إطار تربوي �إ�سالمي؛ ففيها �أحكام
يومية تهم الطالبات.
وهي مق�سمة على م�ستويات وميكن للم�شرفة �أو مقدمة الإذاع��ة �أن
تختار احلكم الذي تهم الطالبات ،ومبا يتنا�سب مع حالهن وفهمهن.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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 -يجــوز:

لك �أن تكذبي يف حال الإ�صالح بني النا�س.
 يجوز ِ جتوز ال�صالة من دون و�ضوء عند التحام ال�صفوف مع الكفاريف املعركة.
لك �أن ت�صلي يف �أي مكان �إذا ح�ضر وقت ال�صالة ,فقد
 يجوز ِم�سجدا.
جعلت الأر�ض
ً
 يجوز الق�صر يف ال�صالة يف حالة اخلوف وال�سفر واملر�ض. يجوز للم�سلم �أن يومل مبنا�سبة الرتقية �أو نيل الوظيفة.تطوعا �أن يفطر متى ي�شاء.
 يجوز لل�صائم ً يجوز �صيام يوم عرفة لغري احلاج و�صومه يكفر ال�سنة التي قبلهوال�سنة التي بعده.
 يجوز غ�سل الأواين امللوثة بالرتاب ملا فيه من معادن وعنا�صرم�ضادة للتلوث.
 يجوز للم�سلم �أن يحج �أو يعتمر عن والديه �إذا كانا على قيداحلياة وال يقدران على احلج لعجز �أو مر�ض.
 يجوز للم�سلم �إذا تو�ض�أ و�شك يف و�ضوئه يف �أثناء ال�صالة �أنيتابع �صالته (ال يعيد الو�ضوء) .ال�شك ال يزيل اليقني.
 يجوز ملن ن�سي �أن ي�سمي على الطعام �أن ي�سمي متى تذكر ذلك.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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 يجوز ملن ن�سي عدد الركعات التي �صالها �أن ي�سجد �سجودال�سهو.
 يجوز ملن ن�سي �أن يقيم ال�صالة يف وقتها �أن يق�ضيها يف وقت�آخر.
 يجوز للخائف واملكره واملري�ض ال�صالة لغري القبلة �إذا عجزعن ا�ستقبالها نهائ ًيا.
 يجوز للم�سافر على منت �إحدى و�سائل النقل �أن ي�صلي �أولاً جلهةالقبلة ،ثم ي�ستمر يف �صالته �إذا حتول اجتاه و�سيلة النقل.
 يجوز للم�سلم التيمم يف حالة املر�ض ال�شديد الذي يحول دونا�ستعمال املاء.
 يجوز تربية احليوانات الأليفة يف البيت ما عدا الكلب.كنت قد لب�س ِته على
لك ال�صالة و�أنت تلب�سني احلذاء �إذا ِ
 يجوز ِطهارة.
 يجوز �أن ت�صافحي الكافرة �إذا مدت يدها بال�سالم. -ال يجوز:

 ال يجوز رفع اليدين يف �أثناء دعاء الإمام خالل �صالة اجلمعة. ال يجوز �أن ي�أكل امل�سلم الب�صل �أو الثوم ،ثم يذهب �إىل امل�سجد؛لأن رائحتهما م�ؤذية.
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 ال يجوز �أن تدخلي امل�سجد دون �أن ت�صلي ركعتني حتية امل�سجدحتى لو كان الإمام يخطب.
كنت على نهر.
 ال يجوز الإ�سراف يف ا�ستعمال املاء للو�ضوء ولو ِ ال يجوز للمر�أة �أن جتهر يف ال�صالة (�أي �أن ترفع �صوتها). ال يجوز احللف بغري اهلل. ال يجوز �أن حتلفي بامل�صحف (وه��و ال��ورق ال��ذي يكتب فيهالقر�آن).
 ال يجوز العمل بالقر�آن وحده وترك ال�سنة النبوية ال�شريفة. ال يجوز عدم الإميان بالر�سل الآخرين غري حممد ﷺ. ال يجوز للم�صلي �أن ي�شغل باله ب�أفكار �أخرى تخرجه عن اخل�شوعيف ال�صالة.
 ال يجوز ال�صوم يف عيد الفطر. ال يجوز للم�سلم �أن يرف�ض دعوة �أخيه امل�سلم ،بل يجب تلبيةالدعوة.
 ال يجوز للم�سلم �أن ي�ستمر يف �أعماله �إذا ح�ضرت �صالة يوماجلمعة.
 ال يجوز ترك ال�صالة لأي �سبب كان. ال يجوز للم�سلم �أن ي�ؤذي جاره.اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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 ال يجوز للم�سلم قطيعة الرحم. ال يجوز تزويج الفتاة دون ر�ضاها. ال يجوز لب�س ال�سواد يف احلداد. ال يجوز احلنث باليمني. ال يجوز التنابز بالألقاب. ال يجوز لنا رفع �صوتنا فوق �صوت والدينا. ال يجوز للم�سلم �أن يهجر �أخاه امل�سلم �أكرث من ثالثة �أيام. ال يجوز لك �أن ت�صلي من دون و�ضوء �إذا مل يتوفر املاء ,بل يجب�أن تتيممي.
لك �أن ت�صلي يف مكان ال ت�ضمنني طهارته.
 ال يجوز ِيدك مل�صافحة الكافرة.
 ال يجوز �أن متدي ِ ال يجوز للمر�أة امل�سلمة �أن حتد على ميت �أكرث من ثالثة �أيام �إالعلى زوجها �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام.
 ال يجوز للمر�أة امل�سلمة البكاء والنياح �أو تنتف ال�شعر عندماتفقد عزيزًا.
 ال يجوز للم�سلم �أن ي�أكل بيده الي�سرى.غريك وال تلقني ال�سالم.
 ال يجوز �أن متري على ِ704
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 ال يجوز التمييز بني النا�س على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو اللون. ال يجوز �أن نحكم على الإن�سان من خالل مظهره اخلارجي. ال يجوز �إيذاء احليوانات. ال يجوز التكلم يف يف �أثناء تناول الطعام والطعام يف فمنا. ال يجوز ال�شرب من الإناء والنفخ فيه. ال يجوز �أن مت�شي بتكرب وا�ستعالء.نف�سك.
 ال يجوز �أن تخلفي ًوعدا قطع ِته على ِ
 ال يجوز �أن نلوث املياه ونخرب الأ�شجار ون�ؤذي الطبيعة اجلميلة. ال يجوز الكذب على الأطفال للتخل�ص من �أ�سئلتهم املحرجة. ال يجوز رفع ال�صوت يف �أثناء الكالم والنقا�ش. ال يجوز رمي القاذورات والأ�شياء امل�ؤذية يف ال�شارع. ال يجوز تخريب املمتلكات العامة. -ال يجوز قطع ال�شارع والإ�شارة حمراء.
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فا�س�ألوا �أهل الذكر

ق��ال تعاىل يف �سورة النحل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﱪ (النحل).

يقول �صاحب التف�سري املي�سر يف هذه الآية« :وما �أر�سلنا يف ال�سابقني
قبلك � -أيها الر�سول � -إال ر�سال من الرجال ال من املالئكة ,نوحي �إليهم ,و�إن
كنتم  -يا م�شركي قري�ش  -ال ت�صدقون بذلك فا�س�ألوا �أهل الكتب ال�سابقة,
يخربونكم �أن الأنبياء كانوا ب�ش ًرا� ,إن كنتم ال تعلمون �أنهم ب�شر .والآية عامة
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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يف كل م�س�ألة من م�سائل الدين� ,إذا مل يكن عند الإن�سان علم منها �أن ي�س�أل
من يعلمها من العلماء الرا�سخني يف العلم».
وكل هذا الكالم يدل على �أهمية الفتوى ،وعلو قدرها و�ش�أنها يف جميع
الأديان.
لذا ..حر�صنا على تخ�صي�ص فقرة يف جانب الفتوى ،فقد قمنا بجمع
عدد من الفتاوى من �أهل العلم والتي يكرث ال�س�ؤال عنها ،لكي تطرح على
جموع الطالب يف املدار�س.
وقد عمدت �إىل تق�سيم هذه الفقرة �إىل ق�سمني:
الأول :ق�سم الفتاوى املف�صلة :وهذا الق�سم يعتمد على ذكر الفتوى
كاملة كما هي؛ وذلك لهدف زيادة احلجة ولغر�ض تبيني الأمر كاملاً فال
يكون هناك �أي غمو�ض �أو عدم فهم.
ال�ث��اين :ق�سم الفتاوى املخت�صرة :وه��ذا الق�سم يهتم بذكر الفتوى
خمت�صرة قدر الإمكان ،مع مراعاة عدم الإخالل ب�أي جزء منها قد يخرجها
عن مرادها ال�صحيح؛ بل عمدنا �إىل االخت�صار بحيث حافظنا على جوهر
الفتوى مع تقليل عدد ال�سطر؛ وذلك لهدف عدم الإطالة ،وكذلك لق�صر
الوقت املخ�ص�ص للإذاعة عمو ًما يف املدار�س ،و� ً
أي�ضا لكي يت�سنى طرح �أكرث
من فتوى يف وقت واحد.
لذا� ..أو�صى �أخواتي م�شرفات الإذاعات املدر�سية ب�ضرورة العناية بهذه
الفقرة ،واالنتقاء من هذه الفتاوى مبا ينا�سب احل��ال واملقام؛ فمثلاً عند
قرب موعد االختبارات تطرح الفتاوى التي تبني حكم الغ�ش يف االختبارات،
وعند قرب نهاية العام يبني حكم االحتفال بعيد بر�أ�س ال�سنة ..وهكذا يتم
انتقاء الفتاوى بعناية واهتمام.
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• الق�سم الأول :الفتاوى املف�صلة:
حكم ال�سهر
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني :عمن ي�سهر وال ي�ستطيع �أن ي�صلي
الفجر �إال بعد خروج الوقت فهل تقبل منه؟.
ف�أجاب ف�ضيلته� :أما �صالة الفجر التي ي�ؤخرها عن وقتها وهو
قادر �أن ي�صليها يف الوقت لأن ب�إمكانه �أن ينام مبك ًرا ف�إن �صالته هذه
ال تقبل منه ،لأن الرجل �إذا �أخر ال�صالة عن وقتها دون عذر ثم �صالها
ف�إنها ال تقبل منه لقول النبي ﷺ« :من عمل عملاً لي�س عليه �أمرنا فهو
عمدا بال عذر قد عمل عملاً لي�س
رد» والذي ي�ؤخر ال�صالة عن وقتها ً
عليه �أمر اهلل ور�سوله فيكون مردود عليه.
لكن قد يقول �إين �أن��ام وقد قال النبي ﷺ« :من نام عن �صالة
�أو ن�سيها فلي�صلها �إذا ذكرها ال كفارة لها �إال ذلك» .فنقول �إذا كان
ب�إمكانه �أن ينام مبك ًرا لي�ستيقظ مبك ًرا �أو يجعل عنده �ساعة تنبهه �أو
تعمدا لت�أخري
يو�صي من ينبهه فعن ت�أخريه ال�صالة وعدم قيامه يعد ً
ال�صالة عن وقتها فال تقبل منه.
�أما بقية ال�صلوات التي كان ي�صليها يف وقتها ف�إنها مقبولة.
و�إنني بهذه املنا�سبة �أوجه كلمة وهي �أنه يجب على امل�سلم �أن يقوم
بعبادة اهلل على الوجه الذي ير�ضي اهلل عز وجل لأنه يف هذه احلياة
الدنيا �إمنا خلق لعبادة اهلل وال يدرى متى يفاجئه املوت فينتقل �إىل عامل
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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الآخرة �إىل دار اجلزاء التي لي�س فيها عمل كما قال الر�سول ﷺ�« :إذا
مات الإن�سان ابن �آدم انقطع عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية� ,أو علم
ينتفع به� ,أو ولد �صالح يدعو له».

واجب الأ�سرة نحو الأبناء تاركي ال�صالة
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن واجب الأ�سرة
نحو الأبناء تاركي ال�صالة؟.
ف�أجاب  -رحمه اهلل� :-إذا كان عندهم �أوالد ال ي�صلون ,فالواجب
عليهم �أن يلزموهم بال�صالة� ،إما بالقول �أو الأمر و�إما بال�ضرب لقوله
ﷺ« :وا�ضربوهم عليها لع�شر» ف�إن مل ينفذ معهم ال�ضرب ف�إنه يرفع
بهم �إىل اجلهات امل�سئولة يف الدولة  -وفقها اهلل -من �أجل �إلزامهم
ب�أدائها وال يحل ال�سكوت عنهم ف�إن ذلك كفر خمرج عن امللة فتارك
ال�صالة كافر خملد يف النار فال يجوز �إذا مات على ذلك �أن يغ�سل �أو
ي�صلى عليه �أو يدفن يف مقابر امل�سلمني ..ن�س�أل اهلل ال�سالمة.

العزلة ال�شعورية
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ عادل بن حممد العبد العايل هذا ال�س�ؤال:
علي بيئة غري �صاحلة ،وال�س�ؤال هو كيف �أ�ستطيع
�أنا �شاب قد فر�ض َّ
علي �أن
�أن �أحافظ على ديني و�إمياين ،وما هي الواجبات الرتبوية التي َّ
�أحر�ص عليها يوم ًيا كي �أ�سري يف تربية نف�سي بنجاح يف هذه البيئة؟.
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ف�أجاب ف�ضيلته :هذا ال�س�ؤال يدل على �أن ال�سائل ي�ست�شعر خطورة
ما هو فيه ،وهذه خطوة �أوىل للحر�ص على النجاة بالنف�س من الزيغ
واتباع الأهواء.
�أما الواجبات الرتبوية التي ينبغي �أن يعتنى بها من عا�ش هذه
امل�شكلة ،فهي:
املحافظة على الفرائ�ض وجماهدة النف�س على التزامها على
الت�ساهل يف ت�أخريها..
تكثيف الطاعات يف احلياة اليومية فمن �صالة �إىل ذكر �إىل قراءة
قر�آن والكتب ال�شرعية ،و�إ�شغال النف�س ب�سماع الأ�شرطة النافعة ف�إن
القلب حينما ي�شتغل بالطاعات ين�شغل عن التفكري ب�أحوال �أهل املعا�صي
وعن �شرور النف�س و�أهوائها.
االرتباط بال�صحبة ال�صاحلة ،واملواظبة على ح�ضور جمال�سهم
وحينما ي�شعر املرء ب�ضعف ي�صيبه يت�صل بهم ويبث �شكواه ليقفوا معه
وليثبتوه على طريق الهداية ولي�صربوه عن �سلوك �سبل الغواية.
ينبغي احلر�ص على اعتزال �أه��ل املعا�صي �شعوريا ومفارقتهم
ج�سد ًيا كلما �أمكن فيبتعد عن جمال�س اللغو ومتابعة �أجهزة اللهو ويفر
العبد بدينه ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيلاً ..
ينبغي �أن يتحرك ال�شاب امللتزم للإ�صالح يف هذه البيئة بح�سب ما
يطيق وحري به �أن ال يحقر من املعروف �شي ًئا ،فكم من بيوت حترك فيها
داعية �صغري ف�أ�صلح اهلل على يديه الأم والأخوات ثم البقية الباقية.
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بلغوا عني ولو �آية
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ عادل بن حممد العبد العايل هذا ال�س�ؤال:
بع�ض ال�شباب  -جزاهم اهلل خريا  -حري�صون على الدعوة ولكنك جتد
�أحدهم لي�س عنده من العلم ما ي�صلح به نف�سه ،حتى �إن بع�ضهم ال
يعرف �أحكام امل�سح على اخلفني ،وهو مع ذلك يقوم بدعوة الآخرين..
فما ن�صيحتكم له�ؤالء الأخوة؟.
ف�أجاب ف�ضيلته :الدعوة �إىل اهلل باب وا�سع ،وال يحجر على �أحد �أن
يدعو �إىل �شيء يعرفه فلقد قال ﷺ« :بلغوا عني ولو �آية» ،وال يلزم لتدعو
�إىل اهلل �أن تكون قا�ض ًيا �أو من �أهل الفتوى ..بل ميكن �أن يكون الداعية
ممن يدعو �إىل ترك املنكرات �أو ممن يحبب النا�س �إىل اخلري ..هذه
�أمور وا�ضحة جلية يعرفها �أكرث النا�س ،فالداعية �إذا حترك يف دائرة ما
يعرف ف�أمر باملعروف ونهي عن املنكر الذي يعلم يقي ًنا �أنه منكر ،ففعله
م�شكور وهو مب�شيئة اهلل م�أجور ،ولكن لي�س له �أن يتعدى ذلك �إىل �أن
يفتي فيما ال يعلم �أو ينكر فيما لي�س مبنكر..
وخال�صة القول :ال نقعد عن الدعوة حتى نتعلم كل العلم ،وال
نفرت�ض يف الداعية �أن يكون عاملًا ،وكذا ال يدعو مبا ال يعلم فنفرق بني
هذا وذاك ..واهلل املوفق.
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من خطوات ال�شيطان
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ عادل بن حممد العبد العايل هذا ال�س�ؤال� :أنا
�شاب �أحب الطيبني و�أخرج معهم ،ولكن عندي بع�ض املعا�صي ف�إذا كنت
معهم �أطعت اهلل ،و�إذا خلوت بنف�سي وقعت يف هذه الذنوب ،وقد دفعني
ذلك �إىل التفكري اجلاد باالبتعاد عنهم ..فما ن�صيحتكم يف اتخاذ هذا
احلل؟.
ف ��أج��اب ف�ضيلته :ت��رد كثري م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ح��ول ه��ذه الق�ضية
وخال�صتها �أن الإن�سان ي�شعر مع �إخوانه ال�صاحلني ب�إقبال على الطاعة
حتى �إذا ابتعد عنهم وانفرد بنف�سه ثقلت عليه الطاعات ،ومال �إىل
ال�سيئات وبع�ض من ي�شعر بهذا الأمر يتهم نف�سه بالنفاق �أو حب الرياء،
ولقد جمع ف�أوعى يف هذه امل�س�ألة املقد�سي يف كتابه "خمت�صر منهاج
القا�صدين" فقال رحمه اهلل ":قد يبيت الرجل مع املجتهدين ،في�صلون
�أكرث الليل ،وعادته قيام �ساعة فيوافقهم� ،أو ي�صومون في�صوم ،ولوالهم
ما انبعث هذا الن�شاط فرمبا ظن ظان �أن هذا رياء ،ولي�س كذلك على
الإطالق ،بل فيه تف�صيل ،وهو �أن كل م�ؤمن يرغب يف عبادة اهلل تعاىل،
ولكن تعوقه العوائق وت�ستهويه الغفلة فرمبا كانت م�شاهدة الغري �سب ًبا
لزوال الغفلة ،ثم قال" :ويخترب �أمره ب�أن ميثل القوم يف مكان يراهم وال
يرونه ،ف�إن ر�أى نف�سه ت�سخو بالتعبد فهو هلل ،و�إن مل ت�سخ كان �سخا�ؤها
عندهم رياء ،وق�س على هذا".
�أما احلل الذي قرره ال�سائل ف�أح�سب �أنه مما �أوحى به ال�شيطان
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�إليه ف�إن من و�سو�سة ال�شيطان �أن ي�شجع املرء على االبتعاد عن ال�صاحلني
ثم ينفرد به ويزين له ال�سيئات حتى يغرق فيها ،ويتبع ذلك البحث عن
جمال�س �أهل الفجور الذين يفتحون له �أبواب ال�شر ويحثونه على الولوج
فيها ،فاحلذر ..احلذر من خطوات العدو املبني..

ال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ عادل بن حممد العبد العايل هذا ال�س�ؤال:
�أنا �شاب ملتزم ،وقد اجتهدت بحمد اهلل يف دعوة الآخرين لاللتزام
علي وزجرين وقال" :ال تتدخل
بالدين ،وحينما علم والدي بذلك �شنع َّ
يف �شئون غريك!" وهو يحاول منعي ،فهل �أطيعه ،و�أتوقف عن الدعوة
�إىل اهلل؟
ف�أجاب ف�ضيلته� :إن من نظر �إىل واقع ال�شباب يف هذه الأزمنة وما
و�صلوا �إليه من انحطاط وتدهور ليعلم �أن التحرك الدعوى يف �صفوفهم
من �أعظم الواجبات ،وقد قال تعايل :ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱪ (�آل عمران:
.)١٠٤
ولعل الوالد �إمنا منع ابنه من الدعوة �إىل اهلل جلهله بحقيقة هذا
الواجب العظيم ،ولذا حري باالبن �أن يبني لوالده الأجر اجلزيل ملن
دعا �إىل التزام دين اهلل ،ويذكر له الأدلة من الكتاب وال�سنة ويقر�أ عليه
فتاوى كبار العلماء يف ذلك وحثهم على الدعوة وينبغي �أن يبني االبن �أن
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الآخرين يفرحون بذلك ،ولي�س يف الأمر م�ضايقة لأحد ..ف�إن مل يقتنع،
فيمكن التوجه �إىل �إمام امل�سجد ليقوم بدوره يف بيان �أهمية الدعوة �إىل
اهلل ,و�أن ما عليه االبن من بذل ودعوة �إمنا هو جهد م�شكور م�أجور فلعله
بعد ذلك يقتنع في�ستح�سن من االبن حتركه فيوا�صل م�سرية الدعوى
دون م�شاكل منزلية تن�صب عليه ،فتعكر عليه �أيامه ولياليه..

حوار مع متع�صب لر�أيه
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ عادل بن حممد العبد العايل هذا ال�س�ؤال:
هناك جمموعة �أو نوعية من الأ�شخا�ص ي�صرون على التم�سك باملفاهيم
اخلاطئة ،والآراء املرجوحة ،ولو حاولت معهم بجميع الو�سائل والطرق
ال يرتاجعون ،فهل يرتكون �أم ماذا نفعل معهم؟.
ف�أجاب ف�ضيلته :ال يرتكون ما دام �أنهم يتم�سكون ب�أمر لي�س �أ�صلاً
بدع ًيا يدعو �إىل هجرانهم فالأوىل �أن ي�ستمر معهم باحلوار ،وميكن �أن
تَتخذ اخلطوات التالية-:
 ينبغي �أن يراجع املرء نف�سه ،ويت�أكد �أن ما يعتقده الراجح و�أنهبالفعل هو كذلك ،وليتثبت من الدليل ي�ؤيده ،فقد يكون املخالف هو
املحق ،والنا�صح على خالفه ،فتل�صق به تهمة التع�صب لر�أيه من حيث
ال ي�شعر!!
 احلوار مع ه�ؤالء على انفراد لئال ت�أخذهم العزة بالإثم ،وتنقلبامل�س�ألة �إىل حماولة لك�سب املوقف و�إثبات الهزمية للمخالف وح�سب.
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 ال يلزم �أن يظهر احلق يف جمل�س واحد ،وال ب�أ�س بتكرار احلواربالأدلة وب�أ�سلوب هادئ دون جتريح لهم �أو رميهم ب�أنهم متع�صبون �أوال
يريدون الو�صول �إىل احلق ،ومن �أ�سباب �شرح �صدورهم ذكر الأدلة
الوا�ضحة ،يف كل م�س�ألة ،فيمكن دعوتهم �إىل الذهاب �إىل �أحد العلماء
ممن له مكانة يف قلوبهم ليقوم بدوره يف بيان احلق لهم ورفع ما �أ�شكل
عليهم.

حكم االحتفال بعيد احلب
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد �إىل
�سماحة املفتي العام من امل�ستفتي  /عبد اهلل �آل ربيعة ،واملحال �إىل
اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( ) 5324وتاريخ
(1420/11/3هـ) .وقد �س�أل امل�ستفتي �س�ؤالاً هذا ن�صه:
«يحتفل بع�ض النا�س يف اليوم ال��راب��ع ع�شر من �شهر فرباير
( )2/14من كل �سنة ميالدية بيوم احلب (فالنتني داي).
ويتهادون الورود احلمراء ويلب�سون اللون الأحمر ويهنئون بع�ضهم
وتقوم بع�ض حمالت احللويات ب�صنع حلويات باللون الأحمر وير�سم
عليها قلوب وتعمل بع�ض املحالت �إعالنات على ب�ضائعها التي تخ�ص
هذا اليوم فما هو ر�أيكم:
�أولاً  :االحتفال بهذا اليوم؟
ثان ًيا :ال�شراء من املحالت يف هذا اليوم؟
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ثال ًثا :بيع �أ�صحاب املحالت (غري املحتفلة ) ملن يحتفل ببع�ض ما
يهدى يف هذا اليوم؟ .وجزاكم اهلل خ ًريا».
وبعد درا�سة اللجنة لال�ستفتاء �أجابت ب�أنه دلت الأدلة ال�صريحة
من الكتاب وال�سنة  -وعلى ذلك �أجمع �سلف الأم��ة � -أن الأعياد يف
الإ�سالم اثنان فقط هما :عيد الفطر وعيد الأ�ضحى وما عداهما من
ب�شخ�ص �أو جماعة �أو َح َد ٍث �أو �أي معنى من
الأعياد �سواء كانت متعلقة
ٍ
املعاين فهي �أعياد مبتدعة ال يجوز لأهل الإ�سالم فعلها وال �إقرارها وال
�إظهار الفرح بها وال الإعانة عليها ب�شيء؛ لأن ذلك من تعدي حدود اهلل
ومن يتعدى حدود اهلل فقد ظلم نف�سه ،و�إذا ان�ضاف �إىل العيد املخرتع
كونه من �أعياد الكفار فهذا �إثم �إىل �إثم؛ لأن يف ذلك ت�شب ًها بهم ونوع
مواالة لهم وقد نهى اهلل �سبحانه امل�ؤمنني عن الت�شبه بهم وعن مواالتهم
يف كتابه العزيز وثبت عن النبي ﷺ �أنه قال « :من ت�شبه بقوم فهو منهم».
وعيد احلب هو من جن�س ما ذكر؛لأنه من الأعياد الوثنية الن�صرانية
فال يحل مل�سلم ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر �أن يفعله �أو �أن يقره �أو �أن يهن�أ به
وبعدا عن �أ�سباب �سخط
بل الواجب تركه واجتنابه ا�ستجابة هلل ور�سوله ً
اهلل وعقوبته ،كما يحرم على امل�سلم الإعانة على هذا العيد �أو غريه من
أكل �أو �شرب �أو بيع �أو �شراء �أو �صناعة
الأعياد املحرمة ب�أي �شيء من � ٍ
�أو هدية �أو مرا�سلة �أو �إعالن �أو غري ذلك لأن ذلك كله من التعاون على
الإثم والعدوان ومع�صية اهلل والر�سول واهلل جل وعال يقول :ﱫ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

ﱪ (املائدة.)٢ :
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ويجب على امل�سلم االعت�صام بالكتاب وال�سنة يف جميع �أحواله
ال�سيما يف �أوقات الفنت وكرثة الف�ساد ،وعليه �أن يكون فط ًنا حذ ًرا من
الوقوع يف �ضالالت املغ�ضوب عليهم وال�ضالني والفا�سقني الذين ال
يرجون هلل وقا ًرا وال يرفعون بالإ�سالم ر� ًأ�سا ،وعلى امل�سلم �أن يلج�أ �إىل
اهلل تعاىل بطلب هدايته والثبات عليها ف�إنه ال هادي �إال اهلل وال مثبت
�إال هو �سبحانه وباهلل التوفيق .و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه
و�سلم.

متى يتوقف عمل الإن�سان
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  : -هل يتوقف عمل
الإن�سان بظهور �أوىل العالمات الكربى ،وما هي �أوىل العالمات الكربى؟.
اجلواب� :أول العالمات الكربى عند �أهل العلم خروج املهدي الذي
يحكم النا�س بالعدل ،وهو من �أهل بيت النبي ﷺ من �أوالد احل�سن من
�أوالد فاطمة ،فيخرج يف �آخر الزمان ويبايعه النا�س ويحكم النا�س بالعدل
وميلأ الأر�ض عدلاً بعدما ملئت جورا ،وهذا يقع عند نزول امل�سيح ،قرب
ن��زول امل�سيح ابن مرمي يف �آخ��ر الزمان ،وعند خ��روج الدجال .و�أول
العالمات هو املهدي ،ثم ال��دج��ال ،ثم ن��زول عي�سى  -عليه ال�صالة
وال�سالم  ، -ثم خروج ي�أجوج وم�أجوج هذه كلها متقاربة يف زمن واحد،
�أولها املهدي ثم يليه الدجال ثم ينزل امل�سيح ابن مرمي فيقتل الدجال
ثم يخرج ي�أجوج وم�أجوج ،وامل�سيح موجود يف الأر���ض -عليه ال�صالة
وال�سالم.-
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والآيات التي �إذا خرجت مل تقبل التوبة وختم على الأعمال هي
طلوع ال�شم�س من مغربها� ،إذا طلعت من مغربها ال�شم�س حينئذ ال
تقبل التوبة من التائبني ،الكل يبقى على عمله ،كما قال  -عز وجل : -
ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲﭳ ﱪ (الأنعام ،)١٥٨ :هذا هو طلوع ال�شم�س من مغربها ،كما
�صحت به الأخبار عن ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم .-

كتابة �آيات القر�آن على اجلدران على �سبيل التربك
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  : -ماحكم كتابة
القر�آن على اجلدار �أو تعليق �آيات من القر�آن الكرمي؟
اجلواب� :أما تعليق القر�آن �أو كتابته على اجلدران فلي�س من هدي
ال�سلف  -ر�ضوان اهلل عليهم  -وهذا الذي كتبه ي�س�أل ملاذا كتبته؟ �أتريد
�أن يقر�أ؟ ف�إن من املعلوم �أن اجلال�س ال يقر�ؤه �إال على �سبيل الفرجة فقط
تعبدا.
ال يقر�ؤه ً
وهل هو على �سبيل التربك؟ فالتربك على هذا الوجه بدعة.
وهل هو على �سبيل احلماية؟ على �أنه ورد فكذلك �أي�ضا مل يرد
االحتماء بالقر�آن على هذا الوجه.
وهل هو على �سبيل الن�صيحة؟ ف�إن الغالب �أن النا�س ال يهتمون
ب��ذل��ك ,ولن�ضرب لهذا مثلاً ل��و كتب �آي��ة ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﱪ
(احلجرات ،)١٢ :هل اجلال�س �إذا قر�أ الآية تهيب عن الغيبة ووقف؟ ثم
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هل كل جمل�س يكون فيه غيبه؟ �إذا كان بع�ض املجال�س لي�س فيها غيبة
فما الفائدة من كتابة الآية �إذا كان �أهل املجل�س ال يهتمون بالغيبة ,ف�إن
هذه الآية املكتوبة �أو املعلقة مل تنفعهم على كل حال ,يكفينا يف هذا �أن
نقول تعليق القر�آن الكرمي على اجلدران �أو كتابته على اجلدران لي�س
من هدي ال�سلف ال�صالح ولن ي�صلح �آخر هذه الأمة �إال ما �أ�صلح �أولها.

مدى �صحة عبارة� :أنتم خلفاء اهلل يف �أر�ضه
ُ�سئلت اللجنة الدائمة يف ال�سعودية عن حكم قول� :أنتم خلفاء اهلل
يف �أر�ضه؟
ف�أجابت ب�أن؛ هذا التعبري غري �صحيح من جهة معناه؛ لأن اهلل
تعاىل هو اخلالق لكل �شيء ,املالك له ,ومل يغب عن خلقه ملكه ,حتى
يتخذ خليفة عنه يف �أر�ضه ,و�إمنا يجعل اهلل بع�ض النا�س خلفاء لبع�ض
يف الأر�ض ,فكلما هلك فرد �أو جماعة �أو �أمة جعل غريها خليفة منها
يخلفها يف عمارة الأر�ض ,كما قال تعاىل :ﱫ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﱪ (الأنعام)،
وق��ال ت�ع��اىل :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ
ﱫﭑﭒﭓ

ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ (ا ألع�� � ��راف) ،وق� ��ال:
نوعا من
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﱪ (البقرة)٣٠ :؛ �أيً :
اخللق يخلف من كان قبلهم من خملوقاته.
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قول اهلل غري مادي
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  : -عن حكم قول:
اهلل غري مادي؟
القول ب��أن اهلل غري م��ادي قول منكر؛ لأن اخلو�ض يف مثل هذا
بدعة منكرة ,فاهلل تعاىل لي�س كمثله �شيء ,وهو الأول اخلالق لكل �شيء,
وهذا �شبيه ب�س�ؤال امل�شركني للنبي -عليه ال�صالة وال�سالم ,-هل اهلل
من ذهب�,أو من ف�ضة �أو من كذا وكذا؟ وكل هذا حرام ال يجوز ال�س�ؤال
عنه ,وجوابه يف كتاب اهلل :ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﱪ (الإخال�ص).

حكم قول بع�ض النا�س :اهلل ي�س�أل عن حالك
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل : -عن حكم قول:
اهلل ي�س�أل عن حالك؟
ف�أجاب ب�أن؛ هذه العبارة( :اهلل ي�س�أل عن حالك) ,ال جتوز؛ لأنه
توهم �أن اهلل تعاىل يجهل الأمر فيحتاج �إىل �أن ي�س�أل ,وهذا من املعلوم
�أنه �أمر منكر عظيم ,والقائل ال يريد هذا يف الواقع ال يريد �أن اهلل يخفى
عليه �شيء ,ويحتاج �إىل �س�ؤال.
لكن ه��ذه العبارة قد تفيد ه��ذا املعنى� ,أو توهم ه��ذا املعنى,
فالواجب العدول عنها ,وا�ستبدالها ب�أن تقول�( :أ�س�أل اهلل �أن يحتفي
بك)( ,و�أن يلطف بك) ,وما �أ�شبهها.
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و�صف العا�صي ب�أنه
بعيد عن الهداية �أو بعيد عن اجلنة
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل : -عن حكم و�صف
العا�صي ب�أنه بعيد عن الهداية �أو بعيد عن اجلنة؟
هذا ال يجوز لأنه من باب التايل على اهلل  -عز وجل  ,-وقد ثبت
يف ال�صحيح� :أن رجلاً كان م�سر ًفا على نف�سه ,وكان مير به رجل �آخر,
فيقول :اهلل ال يغفر اهلل لفالن ,فقال اهلل  -عز وجل « : -من ذا الذي
يت�أىل على �أن ال �أغفر لفالن قد غفرت له ,و�أحبطت عملك» رواه م�سلم.
وال يجوز للإن�سان �أن ي�ستبعد رحمة اهلل  -عز وجل  ,-كم من �إن�سان قد
بلغ يف الكفر مبل ًغا عظي ًما ,ثم هداه اهلل ف�صار من الأئمة الذين يهدون
ب�أمر اهلل  -عز وجل  ,-والواجب على من قال ذلك �أن يتوب �إىل اهلل,
حيث يندم على ما فعل ,ويعزم على �أن ال يعود يف امل�ستقبل.

حكم جتن�س امل�سلم بجن�سية
دولة حكومتها كافرة
���س� :سئلت اللجنة ال��دائ�م��ة يف ال�سعودية ه��ذا ال���س��ؤال :كثري
من امل�سلمني الذين يقدمون �إىل هذه الديار ينوون الإقامة ,وكذلك
يح�صلون على اجلن�سية الأمريكية ,فهل يجوز لهم ذلك؟ عل ًما ب�أنها
ديار كفر و�شرك وانحالل  ..فكيف يعطون والءاتهم حلكومتها بالتنازل
عن جن�سية بالدهم الإ�سالمية وقبول جن�سية هذه البالد؟! فما حكم
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الإ�سالم يف ذلك؟ عل ًما ب�أنهم يربرون ذلك بن�شر الإ�سالم.
ج :ال يجوز مل�سلم �أن يتجن�س بجن�سية بالد حكومتها كافرة؛ لأن
ذلك و�سيلة �إىل مواالتهم واملوافقة على ما هم عليه من الباطل� ,أما
الإقامة دون �أخذ اجلن�سية ,فالأ�صل فيها :املنع؛ لقوله تعاىل :ﱫ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﱪ (الن�ساء ،)٩٨ - ٩٧ :ولقول النبي ﷺ�« :أن��ا برئ من
كل م�سلم يقيم بني امل�شركني» رواه �أبو داود ,ولأحاديث �أخرى يف ذلك,
ولإجماع امل�سلمني على وجوب الهجرة من بالد ال�شرك �إىل بالد الإ�سالم
مع اال�ستطاعة ,لكن من �أقام من �أهل العلم والب�صرية يف الدين بني
امل�شركني لإبالغهم دين الإ�سالم ودعوتهم �إليه ،فال حرج عليه �إذا مل
يخ�ش الفتنة يف دينه ,وكان يرجو الت�أثري فيهم وهدايتهم.
وباهلل التوفيق� .صلى اهلل على نبينا حممد ,و�آله و�صحبه و�سلم.

االقرتا�ض بالربا ل�شراء ال�سكن فائدة
�أفتى بع�ض �أه��ل العلم بجواز االق�ترا���ض بالربا ل�سكان �أوروب��ا
و�أمريكا ل�شراء املنازل وا�ستندوا يف ذلك الأمرين �أن (ال�ضرورات تبيح
املحظورات) و�إىل قول مرجوح عند احلنفية بجواز الربا بني امل�سلم
واحلربي.
واحلق �أن �شراء املنازل بال �شك لب�س من ال�ضرورات التي ال تقوم
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حياة امل�سلم دونها كالطعام وال�شراب ,حتى جنيز من �أجلها �أحد ال�سبع
املوبقات و�أحد �أ�صول الإ�سالم املالية التي توعد اهلل من خالفها ،و�إن
كان �ضعي ًفا ترده عمومات الأدلة من الكتاب وال�سنة فهو يف حال كان
امل�سلم هو امل�ستفيد الذي ي�أخذ املال الفائ�ض ومن يدفع الزيادة هو
الكافر ولي�س بالطريقة املعكو�سة التي يف م�س�ألتنا.

حكم تنكي�س القر�آن
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل اجلربين  -رحمه اهلل  : -ما حكم
من يقر أ� ال�سورة يف ال�صالة منك�سة وال يراعي ترتيب ال�سور املوجودة يف
امل�صاحف فيقر�أ مثلاً يف الركعة الأوىل بعد الفاحتة �سورة النا�س ويف
الركعة الثانية بعد الفاحتة �سورة الفلق؟
ج :ذهب �أكرث العلماء �إىل �أن ترتيب �سور القر�آن كان باالجتهاد
وا�ستدلوا ب�أن م�صاحف ال�صحابة اختلف ترتيبها ملا يف ال�صحيح �أن
النبي ﷺ قر�أ يف التهجد �سورة البقرة ثم الن�ساء ثم �آل عمران ،فعلى
هذا القول ال ينكر على من قدم �سورة على �سورة �سواء يف ركعة �أو ركعتني
�أو يف التالوة املطلقة ،ومع ذلك فقد �أجمع امل�سلمون بعد عهد ال�صحابة
على التم�شى على الرتتيب املوجود يف امل�صاحف وكراهة التنكي�س لها.

حتديد الن�سل
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :م�صطفى مراد :حتديد الن�سل هل يجوز؟
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اجل��واب :حتديد الن�سل �إن كان خو ًفا من فوات ال��رزق فحرام،
�أما �إذا كان ملر�ض باملر�أة� ،أو للقدرة على الرتبية فجائز ،لكن ال يجوز
ا�ستعمال حبوب منع احلمل التي بها �أ�ضرار وقد كان ال�صحابة يعزلون،
وكل و�سيلة مثل العزل تقا�س عليه ،و�أما العزل ف��الأوىل فيه ا�ستئذان
الزوجة.

خروج املني بال �شهوة
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :م�صطفى مراد :بعد �أن �أغت�سل يخرج مني
مني �أو مذي فهل يجب على الغ�سل؟
اجلواب� :إذا خرج املني بال �شهوة ك�أن خرج ملر�ض �أو برد مثلاً
ف�إنه غري موجب للغ�سل عند اجلمهور وعليه الو�ضوء وكذا املذي �إذا
خرج بعد الغ�سل �سواء كان من �أثر اجلنابة �أم مل يكن من �أثرها ،كما
ال يجب عليه الو�ضوء �إن خرج منها املذي دون �شهوة .وليعلم هنا �أنه لو
اغت�سل الرجل بعد اجلماع قبل النوم �أو البول �أو امل�شي الكثري ثم �سال
منه بقية املني بال �شهوة ف�إنه يلزمه �إعادة الغ�سل عند اجلمهور ،وقال
مالك و�أبو يو�سف :ال غ�سل عليه.
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الغ�سل باملاء وال�صابون
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :م�صطفى م��راد :يعتقد بع�ض امل�سلمني �أن
ال ُغ�سل باملاء وال�صابون ال يعد غ�سلاً
�صحيحا ت�ؤدي به العبادة؟
ً
اجلواب :يجزئ يف ال ُغ�سل �أن يعم املاء البدن كله باملاء وحده �أو
املاء الذي به �أثر �صابون ،فمن و�ضع ال�صابون يف املاء �أو على اجل�سد قبل
الغ�سل �أو يف �أثناءه ،فغ�سله �صحيح جمزئ لأن املاء �أكرث من ال�صابون،
ويف الوقت احلا�ضر الذي ي�ستخدم فيه ر�شا�ش املاء (الد�ش) يعم البدن
قبل الغ�سل وبعده� ،أما �إذا اغت�سل امل�سلم يف �إناء كبري به ماء قليل يغلب
عليه ال�صابون ف�إنه يلزمه �أن ي�صيب املاء املح�ض (اخلال�ص) على بدنه
قبل و�ضع ال�صابون �أو بعده.

قطع ال�صالة لإ�صالح الطعام
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :م�صطفى مراد :ام��ر�أة �شرعت يف ال�صالة
ف�شمت رائحة الطعام و�أيقنت �أنه �سيحرتق �إن �أمتت ال�صالة فماذا
تفعل؟
اجل��واب� :إن �شرعت امل��ر�أة امل�سلمة يف ال�صالة و�أيقنت �أنها �إن
�أمتت ال�صالة �سيحرتق الطعام على املوقد الغازي (البوتاجاز) جاز
لها �أن تتحرك وتتطفئ البوتاجاز �إذا كان يف مواجهة القبلة ،و�إال جاز
لها قطع ال�صالة لأن اهلل تعاىل ال يحب الف�ساد؛ ولأنه �إذا ورد النهي
عن ال�صالة بح�ضرة طعام فمن باب �أوىل يباح قطع ال�صالة ملنع ف�ساد
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وخراب.

حكم �إكرام الرجل الكافر
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن جربين  -رحمه اهلل  : -ما حكم
�إكرام الرجل الكافر؟
اجلواب :ورد النهي عن ذلك؛ لأنه من التويل املذكور يف قوله -
تعاىل -ﱫﭟﭠﭡﭢﭣﭤﱪ (املائدة .)٥١ :وقد روى �أحمد عن
�أبي مو�سى  -ر�ضي اهلل عنه -قال" :قلت لعمر �إن يل كاتبا ن�صرانيا.
فقال :مالك قاتلك اهلل؟! �أما �سمعت قول اهلل  -تعاىل  -ﱫ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﱪ (املائدة ،)٥١ :قلت :يل كتابته وله دينه .قال:
ال �أكرمهم �إذ �أهانهم اهلل ،وال �أعزهم �إذ �أذلهم اهلل ،وال �أدنيهم �إذ
�أق�صاهم اهلل" .رواه البيهقي؛ وعنده :فانتهرين و�ضرب فخذي وقال:
"�أما وجدت يف �أهل الإ�سالم من يكتب؟ ال ت�أمنهم �إذ �أخانهم اهلل...
�إلخ .ولأحمد عن عمر" :ال ت�ستعملوا اليهود والن�صارى؛ ف�إنهم ي�ستحلون
الر�شا".
وقال �شيخ الإ�سالم يف االقت�ضاء" :الوالية �إع��زاز و�أمانة ،وهم
ي�ستحقون ل�ل��ذل واخل�ي��ان��ة ،واهلل يغني عنهم امل�سلمني ،ف�لا يجوز
ا�ستعمالهم ملا فيه من �إعالئهم على امل�سلمني ،وقد قال ﷺ" :ال تبد�أوا
اليهود والن�صارى بال�سالم ،و�إذا لقيتم �أحدهم يف طريق ،فا�ضطروهم
�إىل �أ�ضيقه وقال :الإ�سالم يعلو وال يعلى عليه".
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وكتب خالد بن الوليد  -ر�ضي اهلل عنه � -إىل عمر �أن بـال�شام كاتبا
ن�صرانيا ال يقوم خراج ال�شام �إال به ،فكتب �إليه عمر مات الن�صراين،
وال�سالم� .أي :قدر موته.
وذكر ابن القا�سم عن مالك قال" :ال ي�ستكتب الن�صراين؛ لأن
الكاتب ي�ست�شار ،فال ي�ست�شار الن�صراين يف �أمر امل�سلمني".
وذكر ابن عبد الرب �أن بع�ض الفقهاء دخل على امل�أمون وعنده
كاتب يهودي مقرب لديه ،ف�أن�شده قوله:
�إن ال � � � ��ذي � � �ش� ��رف� ��ت م�� ��ن أ�ج � �ل� ��ه
ي � �ـ� ��زع� ��م ه� � �ـ � ��ذا أ�ن � � �ـ� � ��ه ك� � � ��اذب.
فخجل امل�أمون و�أمر ب�إخراج اليهودي م�سحوبا على وجهه ،و�أنفذ
عهدا �أن ال ي�ستعان ب�أحد من �أهل الذمة يف �شيء من �أعماله.
وقد ن�ص الفقهاء على �أنه ال يجوز ت�صديرهم يف املجال�س ،وال
القيام لهم ،و�أنهم ميتهنون عند �أخذ اجلزية ،ويطال وقوفهم وجتر
�أيديهم .واهلل �أعلم.

يا قوة اهلل احفظيني
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن جربين  -رحمه اهلل  : -هل يجوز �أن
يقول يف الدعاء :يا رحمة اهلل وفقيني� ،أو يا قوة اهلل احفظيني؟
اجل��واب :قال اهلل  -تعاىل  : -ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﱪ
(الأعراف� ،)١٨٠ :أي :ا�س�ألوه وتو�سلوا �إليه بها .كقول الداعي :اللهم
اغفر يل وارحمني �إنك �أنت الغفور الرحيم� .أو تقول :يا غفور اغفر يل،
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ويا رحيم ارحمني .وهذا دليل على �أن التو�سل �إىل اهلل و�س�ؤاله يكون
بالأ�سماء التي �سمى بها نف�سه ،ويف احلديث�« :ألظوا بيا ذا اجلالل
والإكرام» رواه الرتمذي؛ �أي :ا�س�ألوا اهلل  -تعاىل  -وادعوه بهذا اال�سم.
ويف حديث �آخر� :أن النبي ﷺ �سمع رجال يدعو وهو يقول« :اللهم
�إين �أ�س�ألك ب�أين �أ�شهد �أنك �أنت اهلل ال �إله �إال �أنت ،الأحد ال�صمد ،الذي
مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفوا �أحد .فقال النبي ﷺ :والذي نف�س
حممدبيده؛ لقد �س�أل اهلل با�سمه الأعظم الذي �إذا �سئل به �أعطى ،و�إذا
دعي به �أجاب» رواه الإمام �أحمد.
وكل هذا دليل على �أن ال�س�ؤال والنداء يكون ب�أ�سماء اهلل  -تعاىل -
كما يف قوله -تعاىل : -ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﱪ (الإ�سراء.)١١٠ :
ومل يرد الدعاء لل�صفة �أو نداء الرحمة بقوله :يا رحمة اهلل� ،أو
يا قوة اهلل ،ونحو ذلك ،حيث �إن الرحمة قد تطلق على اجلنة ،كقوله:
ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﱪ (ال �� �ش��ورى ،)٨ :وع�ل��ى امل�ط��ر ،كقوله:
ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﱪ (الأع��راف ،)٥٧ :وهذه من
املخلوقات .ويف احلديث« :خلق اهلل الرحمة مائة جزء� ...إلخ».
و�أما القوة والقدرة ونحوهما فهي �صفة هلل -تعاىل -ثابتة ،وي�شتق
هلل منهما ا�سم ،فيقال :من �أ�سماء اهلل القوي العزيز القدير ،ولكن ال
تنادي ال�صفة ،و�إمنا ينادى املو�صوف با�سمه الذي ت�سمى به.
و�أما قوله ﷺ�« :أعوذ بر�ضاك من �سخطك ،وبعفوك من عقوبتك»
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رواه البيهقي؛ فهو ا�ستعاذة من ال�سخط والعقوبة ،وطلب ل�ضدهما وهو
الر�ضا والعفو ،ولي�س فيه نداء لهذه ال�صفة .واهلل �أعلم.

يف ذمتك� ،أو بذمتي
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن جربين  -رحمه اهلل  : -ما حكم قول
بع�ض النا�س :يف ذمتك� ،أو بذمتي هل تخل بالعقيدة؟
اجلواب :الذمة يف اللغة هي العهد وامليثاق ،وقد �أمر اهلل  -تعاىل -
بالوفاء به �إذا �أ�ضيف �إىل اهلل  -تعاىل  -كقوله" :لك عهد اهلل وميثاقه".
كما قال  -تعاىل  : -ﱫ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ (النحل،)٩١ :
وقال  -تعاىل  : -ﱫ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﱪ (الأنعام ،)١٥٢ :و�أمر بالوفاء
به مطلقا يف قوله  -تعاىل  : -ﱫ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﱪ
( الإ��س��راء ،)٣٤ :وه��ذا يعم قوله :لك عهد اهلل .وقوله :لك عهدي
وميثاقي وذمتي ،ف�إن الأ�صل وجوب الوفاء به لعموم هذه الآية.
ولأن الغدر من �صفات املنافقني ،وهو نق�ض العهد وعدم الوفاء به،
قال النبي ﷺ�« :أربع من كن فيه كان منافقا خال�صا� :إذا حدث كذب،
و�إذا عاهد غ��در� ...إل��خ» .ويف حديث آ�خ��ر« :يرفع لكل غادر لواء يوم
القيامة ،يقال :هذه غدرة فالن».
لكن؛ �إع�ط��اء عهد اهلل وذم��ة اهلل �أ�شد و�آك��د من مطلق العهد
والذمة ،وقد ثبت يف حديث بريدة عند م�سلم قوله ﷺ « :و�إذا حا�صرت
�أهل ح�صن ف��أرادوا �أن جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه ،فال جتعل لهم
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ذمة اهلل وذمة نبيه ،ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة من معك؛ ف�إنكم �إن
تخفروا ذممكم �أهون من �أن تخفروا ذمة اهلل وذمة نبيه» والإخفار:
نق�ض العهد.
ويف حديث �آخر« :من �صلى الفجر يف جماعة فهو يف ذمة اهلل»
�أي :يف عهده وجواره .ولكن الغالب عند العامة قولهم :يف ذمتي .ق�صد
احللف� ،أو ت�أكيد الكالم ،ف�إذا قالوا :بذمتك� .أرادوا �أنه يف �سرك وما
بينك وبني ربك .ويقول �أحدهم للآخر" :بذمتك ما فعلت كذا؟" فيقول:
نعم ،بذمتي .و�إذا كان �صاد ًقا فال حمذور فيه ،و�إال دخل يف حكم الكذب،
ونق�ض العهد الذي ذمه اهلل -تعاىل -كما ذكرنا .واهلل �أعلم.

حكم تركيب الأ�سنان الذهبية
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  : -ما حكم
تركيب الأ�سنان الذهبية؟
اجلواب :الأ�سنان الذهبية ال يجوز تركيبها للرجال �إال ل�ضرورة،
لأن الرجل يحرم عليه لب�س الذهب والتحلي به ،و�أما للمر�أة ف�إذا جرت
عادة الن�ساء ب�أن تتحلى ب�أ�سنان الذهب فال حرج عليها يف ذلك ،فلها �أن
تك�سو �أ�سنانها ذه ًبا �إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به ،ومل يكن
�إ�سرا ًفا ،لقول النبي ﷺ�« :أحل الذهب واحلرير لإناث �أمتي» رواه الإمام
�أحمد ،و�إذا ماتت املر�أة يف هذه احلال �أو مات الرجل وعليه �سن ذهب
قد لب�سه لل�ضرورة ف�إنه يخلع �إال �إذا ُخ�شي املُثلة ،يعني خ�شي �أن تتمزق
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اللثة ف�إنه يبقى؛ وذلك �أن الذهب يعد من املال ،واملال يرثه الورثة من
بعد امليت ف�إبقا�ؤه على امليت ودفنه �إ�ضاعة للمال.

حدود اللحية ال�شرعية ,وحكم حلق اللحية
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل � : -أرجو من
ف�ضيلتكم بيان حكم حلق اللحية� ,أو اخذ �شيء منها ,وما هي حدود
اللحية ال�شرعية؟
اجلواب :حلق اللحية حمرم ،لأنه مع�صية لر�سول اهلل ﷺ ،ف�إن
وح ّفوا ال�شوارب» رواه الإمام �أحمد .ولأنه
النبي ﷺ قال« :اعفوا اللحى ُ
خروج عن هدي املر�سلني �إىل هدي املجو�س وامل�شركني ..وح ّد اللحية
 كما ذكره �أهل اللغة  -هي �شعر الوجه واللحيني واخلدين ،مبعنى �أنكل ما على اخلدين وعلى اللحيني والذقن فهو من اللحية ،و�أخذ �شيء
منها داخل يف املع�صية � ً
أي�ضا ،لأن الر�سول ﷺ قال« :اعفوا اللحى» رواه
م�سلم ،و «�أرخوا اللحى» رواه م�سلم ،و «وفروا اللحى» رواه البخاري ،و
«�أوفوا اللحى» رواه م�سلم .وهذا يدل على �أنه ال يجوز �أخذ �شيء منها،
لكن املعا�صي تتفاوت فاحللق �أعظم من �أخذ �شيء منها ،لأنه �أعظم
و�أ ْبينَ خمالفة من �أخذ �شيء منها.
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حكم قول اهلل ال يهينك
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :عبدالرحمن ال�سحيم  -حفظه اهلل  : -ما
حكم قول "اهلل ال يهينك"؟
ج :يجوز قول ذلك وال �إ�شكال فيه؛ ِلقوله تعاىل  :ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱪ (احلج.)١٨ :
ومفهوم الآية �أن َمن �أ ْك َرمه اهلل ال ُي َهان؛ لأنَّ ال ِع ّز يف طاعة ال َع ِزيز
�سبحانه وتعاىل.
ق��ال القرطبي" :ومعنى قوله تعاىل  :ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕ ﱪ �أيَ :من � َأهانه ِب َّ
ال�ش َقاء وال ُك ْفر ال َي ْق ِدر � َأحد على َد ْفع ا ْل َهوان
عنه" .وقال ابن عبا�س  -رحمه اهلل �" : -إنَّ َمن َت َهاون ِب ِعبادة اهلل َ�صار
�إىل النار" ا.هـ.
وعلى هذا ف�إنَّ َّ
الطاعة ِعزَّة  ،واملع�صية ذ ّلـة؛ وقد جاء هذا املعنى
ال�س َلف.
عن َّ
"من � ْأخ َر َجه اهلل ِمن ُذ ّل المْ َ ْع ِ�صية �إىل ِع ّز
قال جعفر بن حممدَ :
ال َّت ْقوى � ْأغ َناه اهلل ِبال َمال ،و� َأعزّه بال َع ِ�ش َرية ،و�آ َن َ�سه بال �أ ِني�س".
وقال يحيى بن �أبي َكثريَ " :كان ُي َقال؛ َما �أ ْك َرم ال ِع َباد �أ ْن ُف َ�سهم بمِ ِ ْثل
َط َاعة اهلل ،وال � َأهانَ ال ِع َباد �أ ْن ُف َ�سهم بمِ ِ ْثل َم ْع ِ�ص َية اهلل".
وقال احل�سن الب�صري�" :أ َبى اهلل َ -ع َّز َو َج� َّل � -إ َّال �أن ُي� ِ�ذ ّل َمن
َع َ�صاه".
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"ها ُنوا عليه َف َع َ�صوه ،ول��و َع �زُّوا عليه
ا�صيَ :
وق��ال يف � ْأه��ل المْ َ َع ِ
َل َع َ�ص َمهم".
وقال �سفيان بن عيينة ُ " :ك ّل َ�ص ِاحب ِب ْد َعة َذ ِليل".
واهلل تعاىل �أعلم.

حكم من مات على غري الدين الإ�سالمي
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن جربين  -رحمه اهلل  : -هل من مات من
الن�صارى ،وهو مل ي�سمع عن الدين الإ�سالمي من �أهل النار؟ وما احلكم
�إذا كان قد �سمع �أخبارا غري �صحيحة عن الدين الإ�سالمي ،ومات على
حاله ،ومل ي�سلم ب�سبب ما �سمع؟
اجلواب :من مل تبلغه الدعوة ومل ي�سمع بالإ�سالم �أ�صال فحكمه
حكم �أهل الفرتات الذين مل يبعث �إليهم ر�سول ،ومل ي�صل �إليهم خرب
الر�سالة ،وال�صحيح فيهم �أنهم يختربون يف الآخ��رة ،فروى �أحمد يف
امل�سند عن الأ�سود بن �سريع� ،أن ر�سول اهلل ﷺ قال�« :أربعة يحتجون يوم
القيامة ،رجل �أ�صم ،ورجل �أحمق ،ورجل هرم ،ورجل مات يف الفرتة،
في�أخذ مواثيقهم ليطيعن ،فري�سل �إليهم �أن ادخلوا النار فلو دخلوها
لكانت عليهم بردا و�سالما»  .ويف حديث عنده عن �أبي هريرة ،قال يف
آ�خ��ره« :فمن دخلها كانت عليه بردا و�سالما ،ومن مل يدخلها �سحب
�إليها» .ويف م�سند �أبي يعلى عن �أن�س  -ر�ضي اهلل عنه  -مرفوعا« :ي�ؤتى
ب�أربعة :باملولود وباملعتوه ،ومبن مات يف الفرتة وال�شيخ الفاين ،كلهم
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يتكلم بحجته ،فيقول الرب تعاىل ل ُع ُن ٍق من النار .ابرز ،ويقول� :إين كنت
�أبعث �إىل عبادي ر�سال من �أنف�سهم ،و�إين ر�سول نف�سي �إليكم ادخلوا
هذه ،فيقول من كتب عليه ال�شقاء :يا رب �أنى ندخلها ،ومنها كنا نفر؟
ومن كتب عليه ال�سعادة مي�ضي فيقتحم فيها م�سرعا ،فيقول اهلل تعاىل:
�أنتم لر�سلي �أ�شد تكذيبا ومع�صية ،فيدخل ه�ؤالء اجلنة وه�ؤالء النار».
وقد وردت فيهم �أحاديث ذكرها ابن كثري عند قوله تعاىل :ﱫ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﱪ (الإ�سراء ،)١٥ :وذكرها ابن القيم يف طريق
الهجرتني يف طبقات املكلفني.
وال �شك �أن دين الإ�سالم قد انت�شر يف �أول ظهوره و�سمع به �أهل
امل�شرق واملغرب ،وبلغ ما بلغه الليل والنهار ،فال عذر ملن �سمع به وعاند
ومل يقبله ،وال عذر �أي�ضا ملن �سمع �أخبارا �سيئة عن الإ�سالم وامل�سلمني
ف�إن عليه �أن يبحث وي�س�أل ،ف�إذا مل يفعل مع القدرة اعترب خمال بالواجب
عليه ،واهلل �أعلم.

حكم عوام الرواف�ض الإمامية الإثني ع�شرية
ُ�سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يف ال�سعودية هذا ال�س�ؤال :ما حكم
عوام الرواف�ض الإمامية الإثني ع�شرية ؟ وهل هناك فرق بني علماء
�أي فرقة من الفرق اخلارجة عن امللة وبني �أتباعها من حيث التكفري �أو
التف�سيق؟
إماما من �أئمة الكفر وال�ضالل،
اجل��واب :من �شايع من العوام � ً
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وانت�صر ل�سادتهم وكربائهم بغ ًيا وعد ًوا؛ حكم له بحكمهم كف ًرا وف�س ًقا؛
قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﱪ (الأحزاب� ...)٦٣ :إىل �أن
قال :ﱫ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﱪ (الأحزاب ،)٦٨ -٦٧ :واقر�أ
الآية رقم ( ،)167 ،166 ،165من �سورة البقرة ،والآية رقم (،38 ،37
 )39من �سورة الأع��راف ،والآي��ة رقم ( )22 ،21من �سورة �إبراهيم،
والآية رقم ( )29 ،28من �سورة الفرقان ،والآيات رقم ()64 ،63 ،62
من �سورة الق�ص�ص والآيات رقم ( )33 ،32 ،31من �سورة �سب�أ ،والآيات
رقم ( )20حتى ( )36من �سورة ال�صافات ،والآيات ( )47حتى ()50
من �سورة غافر ،وغري ذلك يف الكتاب وال�سنة كثري؛ ولأن النبي ﷺ قاتل
ر�ؤ�ساء امل�شركني و�أتباعهم ،وكذلك فعل �أ�صحابه ومل يفرقوا بني ال�سادة
والأتباع.
وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه و�سلم.

حكم الأكل من ذبائح الراف�ضة
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن جربين  -رحمه اهلل  : -يوجد يف بلدتنا
�شخ�ص راف�ضي يعمل ق�صاب ويح�ضره �أهل ال�سنة كي يذبح ذبائحهم
وكذلك هناك بع�ض املطاعم تتعامل مع هذا ال�شخ�ص الراف�ضي وغريه
من الراف�ضة الذين يعملون يف نف�س املهنة.
فما حكم التعامل مع هذا الراف�ضي و�أمثاله؟ وما حكم ذبحه؟
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وهل ذبيحته حالل �أم حرام؟ �أفتونا م�أجورين واهلل ويل التوفيق.
اجلواب" :ال يحل ذبح الراف�ضي وال �أكل ذبيحته ،ف�إن الراف�ضة
غالبا م�شركون ،حيث ي��دع��ون علي ب��ن �أب��ي طالب دائ�م��ا يف ال�شدة
والرخاء ،حتى يف عرفات والطواف وال�سعي ،ويدعون �أبناءه و�أئمتهم
كما �سمعناهم مرارا ،وهذا �شرك وردة عن الإ�سالم ي�ستحقون القتل
عليها ،كما يغلون يف و�صف علي  -ر�ضي اهلل عنه  ، -وي�صفونه ب�أو�صاف
ال ت�صلح �إال هلل كما �سمعناهم يف عرفات ،وهم بذلك مرتدين ،حيث
جعلوه ر ًب��ا وخال ًقا ومت�صر ًفا يف ال�ك��ون ويعلم الغيب وميلك ال�ضر
والنفع ونحو ذلك ،كما �أنهم يطعنون يف القر�آن الكرمي ويزعمون �أن
ال�صحابة حرفوه وحذفوا منه �أ�شياء كثرية تتعلق ب�أهل البيت و�أعدائهم
فال يقتدون به وال يرونه دليال  .كما �أنهم يطعنون يف �أكابر ال�صحابة
كاخللفاء الثالثة وبقية الع�شرة و�أمهات امل�ؤمنني وم�شاهري ال�صحابة
ك�أن�س وجابر و�أبي هريرة ونحوهم ،فال يقبلون �أحاديثهم لأنهم كفار
يف زعمهم ،وال يعملون ب�أحاديث ال�صحيحني �إال ما كان عن �أهل البيت،
ويتعلقون ب�أحاديث مكذوبة� ،أو ال دليل فيها على ما يقولون ،ولكنهم مع
ذلك ينافقون فيقولون ب�أل�سنتهم ما لي�س يف قلوبهم ويخفون يف �أنف�سهم
ما ال يدون لك ،ويقولون من ال تقية له فال دين له ،فال تقبل دعواهم يف
الإخوة وحمبة ال�شرع� ...إلخ ..فالنفاق عقيدة عندهم ،كفى اهلل �شرهم
و�صلى على حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
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ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال :ما
ر�أي ف�ضيلتكم فيما ي�سمى بالتقريب بني الأديان ك�أن يكون هناك اجتماع
بني امل�سلمني والن�صارى ملحاولة تقوية الروابط بينهم� ،أو بني امل�سلمني:
�أهل ال�سنة والراف�ضة جزاك اهلل خ ًريا؟
اجل��واب� :أرى ب��ارك اهلل فيك �أن��ه ال يجوز �إط�لا ًق��ا �أن نقر ب�أن
الن�صارى على دين �أو �أن اليهود على دين ،كلهم ال دين لهم؛ لأن دينهم
من�سوخ بدين الإ�سالم ،فكوننا نقول :الأديان ما نقر بهذا � ًأبدا ،نقول:
لي�ست اليهود على �شيء ولي�ست الن�صارى على �شيء ،والدين دين
الإ�سالم ،كما قال  -عز وجل  : -ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﱪ (�آل عمران)� .إذا كان كذلك فهل
ميكن �أن نقارب بني حق وبني من�سوخ؟ ال ميكن ،وما ذاك �إال مداهنة كما
قال  -عز وجل  : -ﱫ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﱪ (القلم)؛ نعم �إذا
كان مقاربة خا�صة حمدودة بني �شخ�ص و�آخر ،لأجل �أن يدعوه �إىل دين
الإ�سالم فهذا �شيء �آخر ،لكن �أن نداهن ونقول� :أنتم يا يهود! على دين،
و�أنتم يا ن�صارى! على دين ،ونحن على دين؛ والأدي��ان كلها �سماوية،
فهذا ال يجوز.
�أولاً  :التوراة التي بيد اليهود والإجنيل الذي بيد الن�صارى حمرف
مبدل مغري ،فهو لي�س على ما جاء به الر�سل.
ثان ًيا� :أنه لو فر�ض �أنهم على ما جاء به الر�سل مائة باملائة فهو
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من�سوخ ،وال��ذي يحكم ب��الأدي��ان وي�شرعها هو اهلل اخلالق عز وجل،
ق��ال اهلل ت�ع��اىل :ﱫ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﱪ (املائدة)٤٨ :؛
فدين اليهود ودين الن�صارى انتهى وال قيام له � ًأبدا� .أما بالن�سبة لل�شيعة
و�أهل ال�سنة فكل منهم يقول� :إنه م�سلم ،ولكن يجب �أن يوزن ذلك مبيزان
احلق ،وينظر هل اخلالف بينهم كاخلالف بني ال�شافعي و�أحمد و�أبي
حنيفة ومالك و�سفيان الثوري وغريهم �أو خالف جذري يف العقيدة،
�إن كان الثاين فالبد �أن يدعى ه�ؤالء �إىل دين الإ�سالم ،ويبني لهم �أنهم
على �ضالل ،وال ميكن �أن نقارب بني الإ�سالم وبني ما لي�س ب�إ�سالم،
ولذلك �أنا �أرى �أنه يجب على علماء �أهل ال�سنة �أن يدعوا �إىل ال�سنة دون
�أن يهاجموا بذكر بطالن مذهب الراف�ضة مثلاً الذين ي�سمون �أنف�سهم
�شيعة؛ لأن الإن�سان مهما كان �إذا كان له مبد�أ وهوجم نفر وابتعد ،لكن
تبني له ال�سنة ،وتبني ف�ضائل ال�صحابة وال �سيما اخللفاء الرا�شدين �أبو
بكر عمر عثمان علي ،و�إذا ُبني احلق فالنفو�س جمبولة على قبول احلق،
لكن الذي ي�ضر النا�س الآن املهاجمة ،وهذا غلط لي�س من احلكمة ،قال
اهلل  -عز وجل  : -ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﱪ (الأنعام ،)١٠٨ :مع �أن �سب �آلهة امل�شركني واجب ،لكن ال
ن�سبه؛ لأنه �إذا �سببنا �آلهتهم وهي باطلة �سبوا �إلهنا وهو حق ،كذلك الآن
الدعوة� ،أنا ال �أحب من الدعاة �أن يهاجموا ،بل �أحب �أن يبينوا احلق،
و�إذا بان احلق فالنفو�س جمبولة على قبوله.
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حول كلمة الوالء للوطن
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال :يبالغ
البع�ض بالقول �أن كلمة الوالء للوطن من التوثني يف بلد �إ�سالمي يدين
�أهله بالوالء هلل فما ترون �سماحتكم يف ذلك؟
اجلواب :الواجب الوالء هلل ولر�سوله مبعنى �أن يوايل العبد يف اهلل
ويعادي يف اهلل وقد يكون وطنه لي�س ب�إ�سالمي فكيف يوايل وطنه� ،أما
�إن كان وطنه �إ�سالميا فعليه �أن يحب له اخلري وي�سعى �إليه ،لكن الوالء
هلل؛ لأن من كان من امل�سلمني مطيعا هلل فهو وليه ،ومن كان خمالفا
لدين اهلل فهو عدوه و�إن كان من �أهل وطنه و�إن كان �أخاه �أو عمه �أو �أباه
�أو نحو ذلك ،فاملواالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل� .أما الوطن فيحب �إن
كان �إ�سالم ًيا ،وعلى الإن�سان �أن ي�شجع على اخلري يف وطنه وعلى بقائه
�إ�سالم ًيا ،و�أن ي�سعى ال�ستقرار �أو�ضاعه و�أهله ،وهذا هو الواجب على كل
امل�سلمني ،ن�س�أل اهلل لنا ولكم وجلميع امل�سلمني التوفيق والهداية و�صالح
النية والعمل ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه.

الب�سملة هل هي من الفاحتة �أم ال؟
�س :هل الب�سملة:
الفاحتة �أم ال؟
ج :لأهل العلم يف ذلك قوالن:
�أح��ده �م��ا� :أن �ه��ا �آي ��ة م��ن � �س��ورة ال �ف��احت��ة ,ل �ق��ول اهلل ت�ع��اىل:
ﱫﭑﭒﭓﭔﭕ ﱪ
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ﱫ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ (احلجر) ،وف�سر
النبي ﷺ "ال�سبع املثاين والقر�آن العظيم" بالفاحتة ,وال تكمل الفاحتة
�سبع �آيات �إال �إذا اعتربت الب�سملة �آية منها.
ولأن الب�سملة �أثبتت يف امل�صحف وكتبت بخطه و ُنقلت نقله.
الثاين :قول من يرى �أنها لي�ست �آية من الفاحتة؛ لقول اهلل  -عز
وجل  -يف احلديث القد�سي" :ق�سمت ال�صالة بيني وبني عبدي ن�صفني
ولعبدي ما �س�أل ,ف ��إذا ق��ال العبد :ﱫ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱪ
(الفاحتة) ،قال اهلل تعاىل :حمدين عبدي  "..احلديث ,فلم يذكر فيه
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
وا�ستدل بع�ض العلماء على �أنها لي�ست �آية بتكرير لفظ الرحمن
الرحيم ,بعد قوله :ﱫ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱪ (الفاحتة).

الإ�سالم والإميان
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ اب��ن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن الإ�سالم
والإميان والفرق بينهما.
ف�أجاب؛ ب�أن الإ�سالم باملعنى العام هو :التعبد هلل  -تعاىل  -مبا
�شرعه من العبادات التي جاءت بها ر�سله ,منذ �أن �أر�سل اهلل الر�سل �إىل
�أن تقوم ال�ساعة ,في�شمل ما جاء به نوح -عليه ال�صالة وال�سالم -من
الهدى واحلق ,وما جاء بها مو�سى ,وما جاء به عي�سى ,وي�شمل ما جاء به
�إبراهيم -عليه ال�صالة وال�سالم� -إمام احلنفاء ,كما ذكر اهلل  -تبارك
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وتعاىل  -ذلك يف �آيات كثرية تدل على �أن ال�شرائع ال�سابقة كلها �إ�سالم
هلل  -عز وجل .-
والإ�سالم باملعنى اخلا�ص بعد بعثة النبي ﷺ ,يخت�ص مبا بعث به
حممد ﷺ؛ لأن ما بعث به ﷺ ن�سخ جميع الأدي��ان ال�سابقة ف�صار من
اتبعه م�سل ًما ,ومن خالفه لي�س مب�سلم؛ لأنه مل ي�ست�سلم هلل بل ا�ست�سلم
ل�ه��واه ,فاليهود م�سلمون يف زم��ن مو�سى -عليه ال�صالة وال�سالم-
والن�صارى م�سلمون يف زمن عي�سى -عليه ال�صالة وال�سالم -و�أما حني
بعث حممد ﷺ فكفروا به فلي�سوا مب�سلمني؛ ولهذا ال يجوز لأحد �أن يعتقد
�أن دين اليهود والن�صارى الذي يدينون به اليوم دين �صحيح مقبول عند
اهلل م�سا ٍو لدين الإ�سالم ,بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين
الإ�سالم؛ لأن اهلل  -عز وجل  -يقول :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﱪ
(�آل عمران ،)١٩ :ويقول :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱪ
(�آل عمران .)٨٥ :وهذا الإ�سالم الذي �أ�شار اهلل �إليه هو الإ�سالم الذي
امنت اهلل به على حممد ﷺ و�أمته ,قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﱪ(املائدة ،)٣ :وهذا
ن�ص �صريح يف �أن من �سوى هذه الأمة بعد �أن بعث حممد ﷺ ,لي�سوا
على الإ�سالم ,وعلى هذا فما يدينون اهلل به ال يقبل منهم وال ينفعهم
يوم القيامة ,وال يحل لنا �أن نعتربه دي ًنا قائ ًما قو ًميا ,ولهذا يخطئ خط�أ
كب ًريا من ي�صف اليهود والن�صارى بقوله� :إخوة لنا� ,أو �أن �أديانهم اليوم
قائمة ملا �أ�سلفناه �آنفا (بت�صرف).
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حكم �سب الدين
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -يف احلكم فيمن
�سب الدين
�سب الدين  -الدين الإ�سالمي  -؛ ف�أجاب ب�أنه يكفر ,ف�إن َّ
واال�ستهزاء به ردة عن الإ�سالم ,وكفر باهلل  -عز وجل  -وبدينه ,وقد
حكى اهلل تعاىل عن قوم ا�ستهز�أوا بدين الإ��س�لام ,حكى اهلل عنهم
�أنهم كانوا يقولون� :إمنا كنا نخو�ض ونلعب ,فبني اهلل  -عز وجل � -أن
خو�ضهم هذا ولعبهم ا�ستهزاء باهلل و�آياته ور�سوله و�أنهم كفروا به,
فقال تعاىل :ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

�سب دين اهلل,
ﮗﮘ ﱪ (التوبة ،)٦٦ -٦٥ :فاال�ستهزاء بدين اهلل �أو َّ
�سب اهلل ور�سوله �أو اال�ستهزاء بهما كفر خمرج عن امللة ,ومع ذلك
�أو َّ
ف�إن هناك جمالاً للتوبة منه؛ لقول اهلل تعاىل :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ

ﯙﯚﯛ ﱪ (الزمر .)٥٣ :ف�إن تاب الإن�سان من �أي ردة كانت
ن�صوحا ا�ستوفت �شروط التوبة اخلم�سة ف�إن اهلل تعاىل يقبل توبته.
توبة
ً

حكم اجلمع بني ال�صلوات بحجة املحا�ضرة
�سئل ال�شيخ اب��ن عثيمني  -رحمه اهلل � : -إذا دخلت الطالبة
احل�صة الدرا�سية مع دخول وقت الظهر وت�ستمر احل�صة ملدة �ساعتني
فكيف ت�صنع؟
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ف�أجاب� :إن ال�ساعتني ال يخرج بهما وقت الظهر ,ف�إن وقت الظهر
ميتد من زوال ال�شم�س �إىل دخول وقت الع�صر ,وهذا زمن يزيد على
ال�ساعتني فبالإمكان �أن ت�صلي �صالة الظهر �إذا انتهت احل�صة؛ لأنه
�سيبقى معها زمن ,هذا �إذا مل يتي�سر �أن ت�صلي يف �أثناء وقت احل�صة
ف�إن تي�سر فهو �أح��وط ,و�إذا قدر �أن احل�صة ال تخرج �إال بدخول وقت
الع�صر ,وكان يلحقها �ضرر �أو م�شقة يف اخلروج عن الدر�س ففي هذه
احلال يجوز لها �أن جتمع بني الظهر والع�صر فت�ؤخر الظهر �إىل الع�صر؛
حلديث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنه  -قال" :جمع النبي ﷺ يف املدينة
بني الظهر والع�صر ,وبني املغرب والع�شاء من غري خوف وال مطر ,فقيل
له يف ذلك؛ فقال  -ر�ضي اهلل عنه � : -أراد  -يعني النبي ﷺ � -أن ال
يحرج �أمته .فدل هذا الكالم من ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنه  -على �أن
ما فيه حرج وم�شقة على الإن�سان؛ يحل له �أن يجمع ال�صالتني اللتني
يجمع بع�ضهما �إىل بع�ض يف وقت �أحدهما ,وهذا داخل يف تي�سري اهلل -
عز وجل  -لهذه الأمة دينه ,و�أ�سا�س هذا قوله تعاىل :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ (البقرة ،)١٨٥ :وقوله تعاىل :ﱫ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ (املائدة ،)٦ :وقوله :ﱫ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﱪ (احلج ،)٧٨ :وقول النبي ﷺ�« :إن الدين ي�سر»
رواه البخاري� ,إىل غري ذلك من الن�صو�ص الكثرية الدالة على ي�سر هذه
ال�شريعة ,ولكن هذه القاعدة العظيمة لي�ست تب ًعا لهوى الإن�سان ومزاجه,
ولكنها تبع ملا جاء به ال�شرع ,فلي�س كل ما يعتقده الإن�سان �سهلاً وي�س ًرا
يكون من ال�شريعة؛ لأن املتهاونني الذين ال يهتمون بدينهم كث ًريا رمبا
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ي�ست�صعبون ما هو �سهل فيدعونه �إىل ما تهواه نفو�سهم بناء على هذه
القاعدة ,ولكن هذا فهم خاطئ ,فالدين ي�سر يف جميع ت�شريعاته ولي�س
ي�س ًرا بو�صف �أهواء النا�س ,ولو اتبع احلق �أهواءهم لف�سدت ال�سماوات
والأر�ض ومن فيهن.

حكم الزواج بنية الطالق
�سئل ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  : -عن حكم ال��زواج بنية
الطالق ف�أجاب؛ ب�أن هذه امل�س�ألة اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال:
�إن الزواج بنية الطالق نكاح متعة؛ لأن املتزوج نوى مدة معينة ,وقد قال
النبي ﷺ�« :إمنا الأعمال بالنيات و�إمنا لكل امرئ ما نوى» رواه البخاري,
ولأن الزوج املحلل الذي يتزوج امر�أة طلقها زوجها ثال ًثا بنية �أن يطلقها
�إذا تزوجها و�إن مل ي�شرتطه يف العقد بل نوى الطالق فقط يكون حمللاً
وال حتل به الزوجة للزوج الأول ف�أثرت النية هنا يف �صحة العقد فكذلك
نية الطالق �إذا رجع �إىل بلده .وقال �آخرون� :إن هذا لي�س بنكاح متعة؛
لأن نكاح املتعة ي�شرتط فيها �شرط �أن يطلقها يف مدة كذا وكذا �أو �أن
النكاح مدته كذا وكذا بخالف ما لو نوى الطالق فقط؛ ولهذا �إذا متت
املدة يف نكاح املتعة انف�سخ النكاح دون ف�سخ وحجر ونية الطالق لي�ست
كذلك� ,إذ من املمكن �أن يرغب يف بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها
بنية الطالق ,لكن عندي فيه حمظور غري هذا وهو �أنه غ�ش للزوجة
و�أهلها ف�إنهم رمبا لو كانوا يعلمون �أنه لن ينكحها نكاح رغب ٍة وبقاء مل
يزوجوه؛ �أي :لو ظنوا �أنه �إمنا تزوجها ما دام يف هذا البلد ثم يرتكها �إذا
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�سافر مل يزوجوه ,فالنكاح بنية الطالق حمرم من هذه الناحية ال من
حراما ,ولكن العقد �صحيح؛
ناحية كونه نكاح متعة ,وعلى هذا فيكون ً
لأن هذا التحرمي ال يعود �إىل ذات العقد.

حكم الو�شم على الوجه واليدين
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ� :صالح بن فوزان الفوزان  -حفظه اهلل  : -ما
حكم الو�شم على الوجه واليدين. فهذه عادة جارية عندنا وماذا تفعل
من عمل بها ذلك يف �صغرها؟
ف�أجاب :الو�شم حمرم وهو كبرية من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ
لعن الوا�شمة وامل�ستو�شمة ,فالوا�شمة هي التي تفعل بنف�سها ,وامل�ستو�شمة
هي التي تطلب من غريها �أن يعمل ذلك بها .فكالهما ملعونة على ل�سان
ر�سول اهلل ﷺ.
فالو�شم � ًإذا حمرم يف الإ�سالم ,وهو كبرية من كبائر الذنوب ,وهو
من تغيري خلق اهلل ﷺ الذي تعهد ال�شيطان �أن ي�أمر به من ا�ستجاب له
من بني �آدم كما يف قوله :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﱪ (الن�ساء:
.)١١٩
فهو �أم��ر ال يجوز عمله وال إ�ق��راره ويجب النهي عنه والتحذير
منه وبيان �أنه كبرية من كبائر الذنوب ,ومن فعل بها هذا �إن كان ذلك
باختيارها ورغبتها فهي �آثمة وعليها �أن تتوب �إىل اهلل -تعاىل ,-و�أن تزيل
هذا ا ألث��ر �إن كان يف مقدورها �إزالته� ,أما �إن كان فعل بها هذا دون
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علمها ودون ر�ضاها ك�أن فعل بها وهي �صغرية ال تدرك فالإثم على من
فعله ,ولكن �إذا �أمكن �أن تزيله ف�إنه يجب عليها ذلك� ,أما �إذا مل ميكن
تكون معذورة يف هذه احلالة.

احلكم يف �إجراء عمليات التجميل
�سئل ال�شيخ اب��ن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن احلكم يف �إج��راء
عمليات التجميل ف�أجاب؛ ب�أن التجميل امل�ستعمل يف الطب ينق�سم �إىل
ق�سمني� ,أحدهما :جتميل ب�إزالة العيب احلا�صل على الإن�سان من حادث
�أو غريه ,فهذا ال ب�أ�س به ,وال حرج فيه؛ لأن النبي ﷺ �أذن لرجل قطع
�أنفه يف احلرب �أن يتخذ �أن ًفا من ذهب.
الق�سم الثاين� :أن تكون اخللقة كاملة و�سوية ال ت�شوية فيها وال
عيب ,فهذا ال يجوز؛ لأنه من تغيري خلق اهلل  -عز وجل  -الذي هو من
�أمر ال�شيطان ,كما قال تعاىل عنه :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﱪ
(الن�ساء ،)١١٩ :وهذا الق�سم لي�س جتميلاً يف احلقيقة و�إمنا هو ت�شويه.
(بت�صرف).

الفرق بني احللم والر�ؤيا
�سئل ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -ما هو الفرق بني احللم
والر�ؤيا؟
ف�أجاب؛ الفرق بني احللم والر�ؤيا� :أن احللم من ال�شيطان ,ويكون
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يف �أمرين؛ الأمر الأول :فيما يكرهه الإن�سان ,ف�إن ال�شيطان ميثل للنائم
ما يكره من �أجل �أن يحزنه ويغمه .وا ألم��ر الثاين :يف �أمر ال يكون له
�أ�سا�س وال �أ�صل ,بل وال وجه له ,ومن ذلك �أن رجلاً حدث النبي ﷺ ب�أنه
ر�أى يف املنام �أن ر�أ�سه قد قطع وهرب وذهب الرجل ي�شتد وراء ر�أ�سه
�سع ًيا ,فقال النبي ﷺ« :ال حتدث النا�س بتل ّعب ال�شيطان بك يف منامك»
رواه م�سلم .فهذا احللم واحللم من ال�شيطان ,ويدور على �أمرين؛ �إما
مكروه للإن�سان ,و�إما �شيء ال �أ�صل له وال �أ�سا�س ولي�س معقولاً� ,أما الر�ؤيا
ف�إنها من اهلل  -عز وجل  -وتكون الر�ؤيا مركزة وم�ستقيمة فلي�ست مثل
�أ�ضغاث الأحالم.

ت�سمية املمر�ضات مبالئكة الرحمة
�سئل ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني  -رحمه اهلل  :-هناك �أنا�س
ي�سمون املمر�ضات مالئكة الرحمة ما حكم هذه الت�سمية يا �شيخ؟
هذه الت�سمية ح��رام؛ لأن املالئكة -عليهم ال�سالم -أ�ك��رم من
�أن تطلق �أ�سما�ؤهم على �أ�سماء ن�ساء ممر�ضات ,ثم �إن هذا الو�صف
ال ينطبق على كل ممر�ضة ,كم من ممر�ضة �سيئة التمري�ض ال ترحم
ً
مري�ضا وال تخاف اخلالق  -عز وج��ل  , -فاملهم �أن �إط�لاق مالئكة
الرحمة على املمر�ضات حمرم ال يجوز بل وال على املمر�ضني � ً
أي�ضا �أن
يطلق عليهم مالئكة الرحمة.
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حكم االنتماء لأحزاب
م�شبوهة بغية خدمة الإ�سالم
�سئل ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني  -رحمه اهلل :-
الأ�صل �أن يتعاون امل�سلم مع غريه من �إخوانه الذي ي�سعون لإقامة
الدين ,ون�شر الإ�سالم وتعليم اجلاهل.
وه��ذا م��ن ب��اب ال�ت�ع��اون على ال�بر ال��ذي �أم��ر اهلل تعاىل ب��ه يف
حمكم كتابه ،قال اهلل تعاىل :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﱪﭼ (املائدة.)٢ :
�أم��ا االن�ضمام �إىل الأح��زاب العلمانية �أو ال�شيوعية ،فال يجوز
ملحاربتها العالنية واخلفية للإ�سالم وعدائها للم�سلمني ،ولأن �أكرثها
يعمل ل�صالح اليهودية العاملية �أو ال�صليبية.
وكثري من قادة الأحزاب واملنظمات يتظاهر بالإ�سالم ورمبا رفع
�شعارات القومية �أو الوطنية ...ليموه على العوام.
وقد ان�ضم �إليهم كثري من عوام امل�سلمني مع الأ�سف فاالن�ضمام
له�ؤالء من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى اهلل عنه يف حمكم
كتابه� ،إال �إذا كان امل�سلم يف بلد غري م�سلم ،ويلحقه ال�ضرر �إذا مل يكن
منتم ًيا حلزب �أو تنظيم يدافع عنه �أو يحميه من الظلم ..فهذا يجوز له
من باب ال�ضرورة ،ويقدر ذلك بقدر ما ي�ضطر �إليه.
و�أما االنتماء �إليهم والدخول فيهم بق�صد خدمة الإ�سالم ،فهذا
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ال يجوز �إال ب��إذن الإم��ام �أو تكليف منه �أو ممن ينوب عنه ،وذل��ك ملا
يرتتب عليه من خماطر� ،أما �إذا كان ب�إذن الإمام �أو تكليف منه ف�إنه
يجوز ،فقد كلف النبي ﷺ بع�ض �أ�صحابه ببع�ض املهام وه��م داخل
الكفار ويف �صفوفهم ،ومن ه�ؤالء نعيم بن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه  -يف
غزوة الأح��زاب ،وقد وردت ق�صته يف �سرية ابن ه�شام ولها �أ�صل يف
ال�صحيحني ،ومنهم عبد اهلل بن �أني�س  -ر�ضي اهلل عنه  -يف �سريته
امل�شهورة حيث انت�سب �إىل خزاعة ،كما يف �سرية ابن ه�شام و�أخرجه
�أبو داود وغريه.
واحلا�صل� :أنه ال يجوز للم�سلم االنتماء �إىل الأحزاب واملنظمات
امل�شبوهة� ...إال يف حالة ال�ضرورة �أو بتكليف من �إمام امل�سلمني �أو من
ينوب عنه من �أهل احلل والعقد؛ واهلل �أعلم.

احلد بني الكفر والإ�سالم
�س� :سئلت اللجنة الدائمة يف ال�سعودية :ما احلد الفا�صل بني
الكفر والإ�سالم؟ وهل من ينطق بال�شهادتني ثم ي�أتي ب�أفعال تناق�ضهما
يدخل يف عداد امل�سلمني رغم �صالته و�صيامه؟
ج :احلد بني الكفر والإ�سالم :النطق بال�شهادتني ,مع ال�صدق
والإخال�ص والعمل مبقت�ضاها ,فمن حتقق فيه ذلك فهو م�سلم م�ؤمن,
�أما من نافق فلم ي�صدق ومل يخل�ص فلي�س مب�ؤمن ,وكذا من نطق بهما
و�أتى مبا يناق�ضهما من ال�شرك ,مثل من ي�ستغيث بالأموات يف ال�شدة �أو
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الرخاء ,ومن ي�ؤثر احلكم بالقوانني الو�ضعية على احلكم مبا �أنزل اهلل
تعاىل ,ومن يهز�أ بالقر�آن� ,أو ما ثبت من �سنة ر�سول اهلل ﷺ فهذا كافر
و�إن نطق بال�شهادتني و�صلى و�صام.
وباهلل التوفيق .و�صلى اهلل على نبينا حممد ,و�آله و�صحبه و�سلم.

الردة القولية
�س� :سئلت اللجنة الدائمة يف ال�سعودية هذا ال�س�ؤال :يقال� :إن
الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة ك�سب الدين ,ويقال � ً
أي�ضا� :إن من
ارتد بهذا ال�سب �أو ما �شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من �صالة
و�صيام وزكاة� ..إلخ� .أو نذر نذ ًرا على نف�سه ,فهل يجب ق�ضاء ما فات �أو
ما بطل بذلك ال�سبب �أو ال؟ �إن كان نعم فهل يتم ق�ضاء ال�صوم بالتتابع
يف الأيام �أم ال؟
ج� :سبق بيان �أنواع الردة ,ولي�س من �شرط ذلك �أن يقول املرتد:
ارتددت عن ديني ,لكن لو قال ذلك اعترب قوله من �أنواع الردة .ولي�س
على املرتد �إذا رجع �إىل الإ�سالم �أن يق�ضي ما ترك يف حال الردة من
�صالة و�صوم وزكاة� ..إلخ .وما عمله يف �إ�سالمه قبل الردة من الأعمال
ال�صاحلة مل يبطل بالردة �إ ذا رجع �إىل الإ��س�لام؛ لأن اهلل �سبحانه
علق ذلك مبوته على الكفر ,كما قال عز وجل :ﱫ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﱪ (ال�ب�ق��رة ،)١٦١ :الآي ��ة ,وق��ال �سبحانه :ﱫ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ

ﮥﮦ ﱪ (البقرة ،)٢١٧ :الآية� .أما نذره حال �إ�سالمه فهو باق �إذا
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كان النذر طاعة ,فعليه �أن يويف به بعد الرجوع �إىل الإ�سالم ,وهكذا ما
يف ذمته من حق هلل �أو لعبادة قبل �أن يرتد فهو باق.
وباهلل التوفيق .و�صلى اهلل على نبينا حممد ,و�آله و�صحبه و�سلم.

حكم امل�سلم الذي ال ي�ؤدي الأركان العملية
�س� :سئلت اللجنة الدائمة يف ال�سعودية هذا ال�س�ؤال :الإن�سان
امل�سلم �أ ًبا و� ًأم��ا ولكن رف�ض ال�صالة وال�صيام وغري ذلك من �شعائر
اهلل ,فهل جتوز معاملته معاملة امل�سلمني؛ فمثلاً �أن ي�أكل معه امل�سلم
وغري ذلك �أم ال؟
ج� :إذا ك��ان ح��ال ه��ذا ال�شخ�ص ما ذك��رت من رف�ض ال�صالة
وال�صيام وغريهما من �شعائر الإ��س�لام فهو كافر كف ًرا يخرج من
الإ�سالم على ال�صحيح من قول العلماء ي�ستتاب ثالثة �أيام ,ف�إن تاب
فاحلمد هلل و إ� ًّال نفذ فيه ويل �أمر امل�سلمني ما يوجبه ال�شرع من قتل
املرتدين ,وال يجوز للم�سلمني مواالته وال زيارته ونحو ذلك إ� ّال لن�صحه
و�إر�شاده ووعظه ,ع�سى �أن يتوب �إىل اهلل �سبحانه.
وباهلل التوفيق .و�صلى اهلل على نبينا حممد ,و�آله و�صحبه و�سلم.

حكم �سب ذات اهلل  -عز وجل  -و�آثاره
�س� :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال� :أنا
�سيدة م�سلمة �أعي�ش يف الدامنارك مع زوجي امل�سلم ويل منه واحلمد هلل
ثالثة �أطفال ,وليكن ا�سمي م.م.م .رمزًا .يف حلظة غ�ضب عارمة �سببت
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ذات اهلل  -العلي القدير  -ومنذ ذلك احلني �أبى زوجي التحدث معي
بحجة �أنني مرتدة ,وقد ف�سخ اهلل عقد نكاحي ,وحرام عليه ذبيحتي,
وال �أورث ,وال ي�صلي علي ,وال �أغ�سل ,وال �أكفن ,وال �أدفن ,ويغرى الكالب
على جيفتي ,ومايل يفء للم�سلمني .و�أنا نادمة �أ�شد الندم وهذه هي املرة
الأوىل يف حياتي ,ويل ق�سط طيب من الثقافة والعلم واحلمد هلل ,و�أعلم
على �أن �أكتب لف�ضيلتكم يف
�أن هذا �شيء فظيع الذي حدث مني  -و�أ�شار َّ
�أمر توبتي  -فهل يل من توبة ،وهل يل مع زوجي رجعة ,وكيف؟ �أ�صلح
اهلل حالكم.
ج :ال �شك �أن �سب ذات اهلل جل جالله ردة وخ��روج عن دائرة
الإ�سالم ب�إجماع علماء امل�سلمني ي�ستحق �صاحبه القتل �إذا مل يتب منه؛
لقوله ﷺ« :ال يحل دم �أمريء م�سلم �إال ب�إحدى ثالث :الثيب الزاين,
والنف�س بالنف�س ,والتارك لدينه املفارق للجماعة» متفق عليه.
وما دمت قد تبت من ذل��ك ,وندمت على فعلك له ,وعزمت �أال
يخرج منك مثل ذلك الكالم ال�س ِّيئ فتوبتك �صحيحة ,ولزوجك االت�صال
بك ,وو�صف حالك معه بعد التوبة مثلها قبل �أن ي�صدر منك ذلك؛ لأن
ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني � -أقروا دينه ,ولو كان على �سبيل
املزح ,ولو كان على �سبيل �إ�ضحاك القوم ,نقول� :إن هذا كفر ونفاق ,وهو
نف�س الذي وقع يف عهد النبي ﷺ يف الذين قالوا :ما ر�أينا مثل قرائنا
ه�ؤالء �أرغب بطو ًنا ,وال �أكذب �أل�س ًنا ,وال �أجنب عند اللقاء  -يعني ر�سول
اهلل ﷺ و�أ�صحابه القراء ,فنزلت فيهم :ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
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ﮑ ﱪ (التوبة)٦٥ :؛ لأنهم ج��اءوا �إىل النبي ﷺ يقولون� :إمن��ا كنا
نتحدث حديث الركب ,نقطع به عناء الطريق .فكان ر�سول اهلل ﷺ يقول
لهم ما �أمر اهلل به :ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﱪ (التوبة)٦٦ - ٦٥ :؛ فجانب الربوبية
والر�سالة والوحي والدين جانب حمرتم ,ال يجوز لأحد �أن يعبث فيه ال
با�ستهزاء وال ب�إ�ضحاك وال ب�سخرية ,ف�إن فعل ف�إنه كافر؛ لأنه يدل على
ا�ستهانته باهلل  -عز وجل  -ور�سله وكتبه و�شرعه .وعلى من فعل هذا
�أن يتوب �إىل اهلل  -عز وجل  -مما �صنع ,لأن هذا من النفاق ,فعليه �أن
يتوب �إىل اهلل ,وي�ستغفر وي�صلح عمله ,ويجعل يف قلبه خ�شية اهلل  -عز
وجل  -وتعظيمه وخوفه وحمبته .واهلل ويل التوفيق.

حكم من ي�سخر من امللتزمني
�س� :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
بع�ض النا�س ي�سخرون بامللتزمني بدين اهلل وي�ستهزئون بهم ..فما حكم
ه�ؤالء؟
ج :ه�ؤالء الذين ي�سخرون بامللتزمني بدين اهلل املنفذين لأوامر اهلل
فيهم نوع نفاق؛ لأن اهلل تعاىل قال عن املنافقني :ﱫ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﱪ (التوبة) ،ثم �إن
كانوا ي�ستهزئون بهم من �أجل ما هم عليه من ا ل�شرع ,ف�إن ا�ستهزاءهم
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بهم ا�ستهزاء بال�شريعة ,واال�ستهزاء بال�شريعة كفر� .أم��ا �إذا كانوا
ي�ستهزئون بهم  -يعنون �أ�شخا�صهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه
من اتباع ال�سنة  -ف�إنهم ال يكفرون بذلك؛ لأن الإن�سان قد ي�ستهزئ
بال�شخ�ص نف�سه  -بقطع النظر عن عمله وفعله  -لكنهم على خطر
عظيم ,والواجب ت�شجيع من التزم ب�شريعة اهلل ,ومعونته وتوجيهه �إذا
كان على نوع من اخلط�أ حتى ي�ستقيم على الأمر املطلوب.

مواالة الكفار التي يكفر بها من واالهم
�س� :سئلت اللجنة الدائمة يف ال�سعودية هذا ال�س�ؤال :ما هي حدود
املواالة التي يكفر �صاحبها وتخرجه من امللة ,حيث ن�سمع �أن من �أكل
مع امل�شرك �أو جل�س معه �أو ا�ست�ضاء بنوره ولو برى لهم قل ًما �أو قدم
علهم حمربة فهو م�شرك ,وكث ًريا ما نتعامل مع اليهود والن�صارى نتيجة
التواجد واملواطنة يف مكان واحد ,فما هي حدود املواالة املخرجة من
امللة؟ وما هي الكتب املو�ضحة ذلك بالتف�صيل؟ وهل املواالة من �شروط
ال �إله �إال اهلل؟
ج :مواالة الكفار التي يكفر بها من واالهم هي :حمبتهم ,ون�صرتهم
على امل�سلمني ,ال جمرد التعامل معهم بالعدل ,وال خمالطتهم لدعوتهم
لإ�سالم ,وال غ�شيان جمال�سهم وال�سفر �إليهم للبالغ ون�شر الإ�سالم.
وباهلل التوفيق .و�صلى اهلل على نبينا حممد ,و�آله و�صحبه و�سلم
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حكم ف�صل ال�سيا�سة عن الدين
�س� :سئلت اللجنة الدائمة يف ال�سعودية هذا ال�س�ؤال :ما القول يف
الذين يقولون :ال �سيا�سة يف الدين ,وال دين يف ال�سيا�سة؟
ج :جاءت ال�شريعة الإ�سالمية بال�سيا�سة ال�صحيحة بني الدول
الإ�سالمية وغريها من الدول يف ال�سلم واحلرب ,وبال�سيا�سة ال�صحيحة
الناجحة التي يجب �أن يعامل بها والة �أمور امل�سلمني للأمة الإ�سالمية
وي�سو�سوهم بها يف دينهم ودنياهم.
�أما ال�سيا�سة املاكرة املكر ال�سيئ ,املبنية على الف�سق واخلداع
والكذب ونق�ض العهود واملواثيق والغدر وعدم الوفاء بالوعود فلم ت�أت
بها ال�شريعة الإ�سالمية ,ومن تتبع ن�صو�ص الكتاب وال�سنة النبوية
وال�سرية العملية للنبي ﷺ وجدها مليئة بال�سيا�سة ال�صادقة العادلة مع
من يواليها ومن يعاديها.
وباهلل التوفيق ,و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه و�سلم.

املوقف من اخلالفات بني الأحزاب واجلماعات
�س� :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ما هو موقف امل�سلم من اخلالفات املذهبية املنت�شرة بني الأح��زاب
واجلماعات؟
ج :الواجب عليه �أن يلزم احلق الذي يدل عليه كتاب اهلل و�سنة
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الر�سول ﷺ ,و�أن يوايل على ذلك ويعادي على ذلك ,وكل حزب �أو مذهب
يخالف احلق يجب عليه الرباءة منه وعدم املوافقة عليه.
فدين اهلل واحد ,هو ال�صراط امل�ستقيم ,وهو عبادة اهلل وحده
واتباع ر�سوله حممد -عليه ال�صالة وال�سالم.-
فالواجب على كل م�سلم �أن يلزم هذا احلق ,و�أن ي�ستقيم عليه؛
وهو طاعة اهلل واتباع �شريعته التي جاء بها نبيه حممد -عليه ال�صالة
وال�سالم ,-مع الإخال�ص هلل من ذلك ,وعدم �صرف �شيء من العبادة
لغريه �سبحانه وتعاىل ,فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب ال يدين بهذه
العقيدة يجب �أن يبتعد عنه ,و�أن يترب�أ منه ,و�أن يدعو �أهله �إىل احلق
بالأدلة ال�شرعية ,مع الرفق وحتري الأ�سلوب املفيد ,ويب�صرهم باحلق.

قطع الراتبة �إذا �أقيمت ال�صالة
�س :رجل دخل امل�سجد لأداء �سنة الظهر ,فلما كرب �أقيمت ال�صالة
 ..هل يقطع الرجل �صالته �أو يكملها؟ �أرجو تو�ضيح هذه امل�س�ألة.
ج� :إذا �أقيمت ال�صالة وبع�ض اجلماعة ي�صلي حتية امل�سجد �أو
الراتبة :ف�إن امل�شروع له قطعها واال�ستعداد ل�صالة الفري�ضة ،لقول
النبي ﷺ�« :إذا �أقيمت ال�صالة فال �صالة �إال املكتوبة» رواه م�سلم.
وذهب بع�ض �أهل العلم �إىل �أنه يتمها خفيفة  -لقوله تعاىل : -
ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ (حممد:
 ،)٣٣وحملوا احلديث املذكور على من بد�أ يف ال�صالة بعد الإقامة.
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هل يزكى مال ال�صغري؟
�س� :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن جربين  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
عاما� ,أعي�ش مع �أهلي ووالدي ينفق علي ,ويل مال
�أنا �شاب عمري "ً "17
مدخر يف بنك �إ�سالمي ,قد حال عليه احلول ,فهل علي فيه زكاة؟ وهل
على الأرباح زكاة؟ وهل تبد�أ الزكاة من �سن البلوغ؟
ج :يجب الزكاة يف املال الزكوي ,وهو بهيمة الأنعام ,والنقدان,
واخلارج من الأر�ض ,وعرو�ض التجارة ,ولو كان مالكها �صغ ًريا ,فتجب
يف مال اليتيم كالكبري ,ويخرجها الويل وجتب الزكاة يف ربح التجارة,
ولو كان �أقل من ن�صاب؛ �إذا كان �أ�صله قد بلغ الن�صاب .واهلل �أعلم.

حكم تكرار العمرة يف ال�سنة الواحدة
�س� :سئلت اللجنة الدائمة يف ال�سعودية هذا ال�س�ؤال :ما حكم تكرر
العمرة يف ال�سنة؟
ج :ال�صحيح� :أنه يجوز تكرار العمرة يف ال�سنة عدة مرات؛ لقول
النبي ﷺ« :ال ُع ْم َر ُة �إىل العمرة كفار ُة لمِ َا بينهما ,واحل ُّج ا َملبرْ ور لي�س له
جزا ٌء �إال اجلن َّة» .متفق على �صحته.
وباهلل التوفيق ,و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
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الفرق بني امل�سلم وامل�ؤمن
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ /حممد بن �صالح العثيمني :ما الفرق بني
امل�سلم وامل�ؤمن وفقكم اهلل؟
اجلواب :الإ�سالم والإميان كلمتان يتفقان يف املعنى �إذا افرتقا يف
اللفظ ،مبعنى �أنه �إذا ذكر �أحدهما يف مكان دون الآخر فهو ي�شمل الآخر
و�إذا ذكرا جمي ًعا يف �سياق واحد �صار لكل واحد منهما معنى فالإ�سالم
�إذا ذكر وحده �شمل كل الإ�سالم من �شرائعه ومعتقداته و�آدابه و�أخالقه
كما ق��ال اهلل  -ع��ز وج��ل  : -ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﱪ (�آل
عمران ،)١٩ :وكذلك امل�سلم �إذا ذكر هكذا مطل ًقا ف�إنه ي�شمل كل من
قام ب�شرائع الإ�سالم من معتقدات و�أعمال و�آداب وغريها.
وكذلك الإميان فامل�ؤمن مقابل الكافر ف�إذا قيل �إميان وم�ؤمن دون
قول الإ�سالم معه فهو �شامل للدين كله.
�أم��ا �إذا قيل �إ�سالم و�إمي��ان يف �سياق واح��د ف��إن الإمي��ان يف�سر
ب�أعمال القلوب وعقيدتها والإ�سالم يف�سر ب�أعمال اجلوارح ،ولهذا قال
النبي ﷺ يف جوابه جلربيل« :الإ�سالم �أن ت�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حممدا ر�سول اهلل» �إىل �آخر �أركان الإ�سالم.
ً
وقال يف الإميان�« :أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه� ...إىل �آخر �أركان
الإميان املعروفة».
وي��دل على هذا الفرق قوله تعاىل :ﱫ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﱪ (احلجرات.)١٤ :
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وه��ذا يدل على الفرق بني الإ�سالم وا إلمي��ان فالإميان يكون يف
القلب ويلزم من وجوده يف القلب �صالح اجلوارح لقول النبي ﷺ�« :أال
و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد
اجل�سد كله �أال وهي القلب».
بخالف الإ�سالم ف�إنه يكون يف اجل��وارح وقد ي�صدر من امل�ؤمن
ح ًقا وقد يكون من ناق�ص الإميان هذا هو الفرق بينهما وقد تبني �أنه ال
يفرق بينهما �إال �إذا اجتمعا يف �سياق واحد و�إما �إذا انفرد �أحدهما يف
�سياق ف�إنه ي�شمل الآخر.

حكم تعليق ال�صور يف احليطان
�س�ُ :سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية
عن حكم تعليق ال�صور يف احليطان ،وخ�صو�صا �صور الوجهاء من امللوك
والعلماء وال�صاحلني؛ لأن النفو�س متيل �إىل تعظيمها؟
ج :ت�صوير ذوات الأرواح وتعليق �صورها حرام� ،سواء كانت �صورا
جم�سمة �أو غري جم�سمة ،و�سواء كانت للوجهاء من امللوك والعلماء
وال�صاحلني �أم كانت لغريهم؛ لعموم الأحاديث الثابتة عن ر�سول اهلل
ﷺ يف ذلك ،ومنها قوله ﷺ لعلي  -ر�ضي اهلل عنه « : -ال تدع �صورة �إال
طم�ستها ،وال قربا م�شرفا �إال �سويته» رواه م�سلم يف �صحيحه.
وباهلل التوفيق .و�صلى اهلل على نبينا حممد  ،و�آله و�صحبه و�سلم.
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حكم تعليق ذوات الأرواح على اجلدران
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل اجلربين  -رحمه اهلل  : -هل
يجوز تعليق ال�صور ذوات الأرواح على اجلدران؟
ج :ال يجوز تعليق �صور ذوات الأرواح على احليطان ف��إن ذلك
ذريعة �إىل تعظيمها ،ثم هو �إظهار لها؛ فهو مينع دخول املالئكة ،وقد
�أنكر النبي ﷺ على عائ�شة ملا �سرتت نافذة لها ب�ستارة فيها �صور ف�أمر
بهتكها ثم �شقتها و�سادتني منبوذتني.

حكم ال�صليب
�س�ُ :سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية
هذا ال�س�ؤال :ما ر�أيكم يف ال�صليب وكيف �إذا كان معموال على ال�سجاد
الذي ي�صلي عليه وفر�ش بع�ض امل�ساجد الذي عليه ال�سيفان والنخلة
ومنقو�ش عليه ال�صلبان فكيف ال�صالة على هذه ال�صلبان؟
ج� :صنع ال�صليب حرام� ،سواء كان جم�سما �أم نق�شا �أم ر�سما �أو
غري ذلك على جدار �أو فر�ش �أو غري ذلك ،وال يجوز �إدخاله م�سجدا وال
بيوتا وال دور تعليم من مدار�س ومعاهد ونحو ذلك .وال يجوز الإبقاء بل
يجب الق�ضاء عليه و�إزالته مبا يذهب مبعامله من ك�سر وحمو وطم�س
وغري ذلك .وال يجوز بيعه وال ال�صالة عليه.
وباهلل التوفيق .و�صلى اهلل على نبينا حممد ،و�آله و�صحبه و�سلم.
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م�صري الق�ضية الفل�سطينية
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  : -كيف ال�سبيل
تعقيدا
وما هو امل�صري يف الق�ضية الفل�سطينية التي ت��زداد مع الأي��ام ً
و�ضراوة؟
يرا ،وي�أ�سف ج� ً�دا م��ن ت��ده��ور الق�ضية
ج� :إن امل�سلم ل�ي��أمل ك�ث� ً
تعقيدا مع الأيام،
الفل�سطينية من و�ضع �سيئ �إىل و�ضع �أ�سو�أ منه ،وتزداد ً
حتى و�صلت �إىل ما و�صلت �إليه يف الآونة الأخرية ،ب�سبب اختالف الدول
واحدا �ضد عدوها ،وعدم التزامها بحكم
املجاورة ،وعدم �صمودها �ص ًفا ً
الإ�سالم الذي علق اهلل عليه الن�صر ،ووعد �أهله باال�ستخالف والتمكني
يف الأر�ض ،وذلك ينذر باخلطر العظيم ،والعاقبة الوخيمة� ،إذا مل ت�سارع
الدول املجاورة �إىل توحيد �صفوفها من جديد ،والتزام حكم الإ�سالم
جتاه هذه الق�ضية ،التي تهمهم وتهم العامل الإ�سالمي كله.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه يف هذا ال�صدد �أن الق�ضية الفل�سطينية
ق�ضية �إ�سالمية �أولاً و�أخ ًريا ،ولكن �أعداء الإ�سالم بذلوا جهو ًدا جبارة
لإبعادها عن اخلط الإ�سالمي ،و�إفهام امل�سلمني من غري العرب� ،أنها
ق�ضية عربية ،ال �ش�أن لغري العرب بها ،ويبدو �أنهم جنحوا �إىل حد ما
يف ذلك ،ولذا ف�إنني �أرى �أنه ال ميكن الو�صول �إىل حل لتلك الق�ضية،
�إال بو�صف الق�ضية �إ�سالمية ،وبالتكاتف بني امل�سلمني لإنقاذها ،وجهاد
اليهود جها ًدا �إ�سالم ًيا ،حتى تعود الأر�ض �إىل �أهلها ،وحتى يعود �شذاذ
اليهود �إىل بالدهم التي جاءوا منها ،ويبقى اليهود الأ�صليون يف بالدهم،
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حتت حكم الإ�سالم ال حكم ال�شيوعية وال العلمانية ،وبذلك ينت�صر احلق
ويخذل الباطل ،ويعود �أهل الأر�ض �إىل �أر�ضهم على حكم الإ�سالم ،ال
على حكم غريه ،واهلل املوفق .ابن باز.

هل امل�سلمون الآن متخلفون؟
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ� :صالح الفوزان  -حفظه اهلل  : -هل
امل�سلمون الآن متخلفون؟ وملاذا؟ وكيف ميكن النهو�ض بهم؟
ج :ال �شك �أن و�ضع امل�سلمني حال ًيا ال ير�ضى عنه �أي م�ؤمن ،فهم قد
تخلفوا كث ًريا ب�سبب تق�صريهم يف م�سئوليتهم التي �أوجبها اهلل عليهم،
ق�صروا من ناحية تبليغ الدين �إىل العامل والدعوة �إىل اهلل �سبحانه
وتعاىل ،ق�صروا يف �إع��داد القوة التي �أمرهم اهلل بها ،كما يف قوله
تعاىل:ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱪ (الأن �ف��ال ،)٦٠ :وق�صروا يف احل��ذر من
عدوهم ،واهلل تعاىل يقول: ﱫﮙﮚ ﱪ (الن�ساء ،)٧١ :ويقول:
ﱫ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﱪ (�آل عمران ،)١١٨ :وكما يقول � ً
أي�ضا: ﱫ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﱪ (املائدة.)٥١ :
فهذه الأمور التي ق�صروا فيها َ�س َّب َبت لهم ما وقعوا فيه من هذا
الت�أخر الذي نرجو من اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يزيله عنهم برجوعهم �إىل
امل�سار ال�صحيح الذي و�ضعهم عليه ر�سول الأمة ﷺ يف قوله: «تركتكم
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على البي�ضاء ليلها كنهارها»رواه الإمام �أحمد يف"م�سنده" ،وهو جزء
من حديث العربا�ض بن �سارية ،ويف قوله ﷺ:«�إين قد تركت فيكم �شيئني
لن ت�ضلوا بعدهما: كتاب اهلل و�سنتي»رواه احلاكم يف"امل�ستدرك"من
حديث �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عن ه - ،ف�سبب ت�أخر امل�سلمني هو �أنهم
مل يعملوا مبا �أو�صاهم اهلل تعاىل به ،وما �أو�صاهم به ر�سول اهلل ﷺ من
التم�سك بدينهم والتم�سك بكتاب ربهم و�سنة نبيهم ،كذلك مل ي�أخذوا
احلذر لي�أمنوا مكر عدوهم.
ولكن مع هذا ال نقول: �إن اخلري معدوم ،و�إن الفر�صة قد انتهت،
فاخلري يف هذه الأمة ال يزال مهما بلغت من �ضعف ،فالر�سول ﷺ يقول:
«ال تزال طائفة من �أمتي على احلق ظاهرين ال ي�ضرهم من خذلهم وال
من خالفهم حتى ي�أتي �أمر اهلل» رواه الرتمذي يف "�سننه " من حديث
عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما -.
فمهما بلغت الأمة من �ضعف �إال �أن اخلري ال ينعدم فيها ،والبد
�أن يكون فيها من يقوم بدين اهلل �سبحانه وتعاىل ولو يف حميط �ضيق،
و�سيبقى اخلري بهذه الأمة متى رجع �إليها �أبنا�ؤها.

حكم حرا�سة الأماكن املحرمة
�س�ُ :سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية
ه��ذا ال���س��ؤال :هل يجوز للمجند امل�سلم �أو اجلندي امل�سلم حرا�سة
الكني�سة� ،أو البارات� ،أو دور ال�سينما� ،أو دور اللهو :كالكازينوهات
وحمالت بيع اخلمور؟
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ج :ال يجوز العمل يف حرا�سة الكنائ�س وحمالت اخلمور ودور اللهو
من ال�سينما ونحوها؛ ملا يف ذلك من الإعانة على الإثم ،وقد نهى اهلل جل
�ش�أنه عن التعاون على الإثم فقال :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﱪ (املائدة.)٢ :

حكم احتجاب اخلادمة عن خمدومها
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  : -هل يلزم �أن
حتتجب اخلادمة التي تعمل يف املنزل عن خمدومها؟
ج :نعم عليها �أن حتتجب عن خمدومها و�أال تتربج بالزينة لديه،
ويحرم عليه اخللوة بها لعموم الأدلة ولأن يف عدم حتجبها ويف تربجها
بالزينة ما يثري الفتنة بها ،وهكذا خلوته بها من �أ�سباب تزيني ال�شيطان
له الفتنة ،واهلل امل�ستعان.

العالقة قبل الزواج
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ما حكم الدين يف العالقات بني اجلن�سني قبل الزواج؟
ج :قول ال�سائلة :قبل الزواج؛ �إن �أرادت قبل الدخول وبعد العقد
فال حرج؛ لأنها بالعقد تكون زوجته ،و�إن مل حت�صل مرا�سيم الدخول.
و�أما �إن كان قبل العقد يف �أثناء اخلطبة �أو قبل ذلك ف�إنه محُ َ � َّرم وال
يجوز .فال يجوز لإن�سان �أن ي�ستمتع مع امر�أة �أجنبية منه :ال بكالم وال
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بنظر وال بخلوة ،فقد ثبت عن النبي -عليه ال�صالة وال�سالم� -أنه قال:
«ال َي ْخ ُل َونَّ َر ُج ٌل ِب ْام َر�أَ ٍة �إِال َو َم َع َها ُذو محَ ْ َر ٍمَ ،وال ُت َ�سا ِف ِر المْ َ ْر�أَ ُة �إِال َم َع ِذي
محَ ْ َر ٍم» متفق عليه.
واحلا�صل� :أنه �إذا كان هذا االجتماع بعد العقد فال حرج فيه ،و�إن
كان قبل العقد ولو بعد اخلطبة والقبول ف�إنه ال يجوز وهو حرام عليه؛
لأنها �أجنبية وحتى يعقد له عليها.

الو�شم امل�ؤقت ال يجوز
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل اجلربين  -رحمه اهلل  : -ظهر
حدي ًثا طريقة جديدة لعمل الكحل وحتديد ال�شفاه بطريقة الو�شم امل�ؤقت
الذي ت�صل مدته �إىل �ستة �أ�شهر �أو �سنة وذلك بدلاً من الكحل العادي
وقلم حتديد ال�شفاه فما حكم ذلك؟ �أفتونا م�أجورين.
ج :ال يجوز ذلك ،لدخوله يف م�سمى الو�شم ،فقد لعن النبي ﷺ
الوا�شمة وامل�ستو�شمة ،ف�إن هذا التحديد لل�شفاه والعينني يبقى �سنة �أو
ن�صف �سنة ،ثم يجدد �إذا اندر�س ،ويبقى كذلك ،فيكون �شبي ًها بالو�شم
املحرم ،والأ�صل �أن الكحل عالج للعني ،لونه �أ�سود �أو رمادي ،يكتحل به
على الأهداب وم�شافر العينني عن الرمد� ،أو حلفظ العني عن املر�ض،
وقد يكون جمالاً وزينة للن�ساء ،كالزينة املباحة ،ف�أما حتديد ال�شفاه
بطريقة الو�شم امل�ؤقت ف ��أرى أ�ن��ه ال يجوز ،فعلى امل��ر�أة �أن تبتعد عن
امل�شتبهات ،واهلل �أعلم و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
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حكم اجلهل بالأحكام ال�شرعية
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  : -يقع كثري من
العامة يف جملة من املخالفات القادحة يف التوحيد فما حكمهم؟ وهل
يعذرون باجلهل؟ وحكم مناكحتهم و�أكل ذبائحهم؟ وهل يجوز دخولهم
مكة املكرمة؟
ج :من عرف بدعاء الأموات واال�ستغاثة بهم والنذر لهم  ،ونحو
ذلك من �أنواع العبادة فهو م�شرك كافر ال جتوز مناكحته ،وال دخوله
امل�سجد احلرام ،وال معاملته معاملة امل�سلمني ،ولو ادعى اجلهل حتى
يتوب �إىل اهلل من ذلك  .لقول اهلل ـ عز وجل ـ يف �سورة البقرة ﱫ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﱪ

(البقرة)٢٢١ :الآية.
وقوله � -سبحانه  -يف �سورة املمتحنة :ﱫﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ (املمتحنة).
ولقوله  -عز وجل  -يف �سورة التوبة :ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﱪ

(التوبة.)٢٨ :
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وال يلتفت �إىل كونهم جهالاً بل يجب �أن يعاملوا معاملة الكفار
حتى يتوبوا �إىل اهلل من ذلك  ،لقول اهلل � -سبحانه  -يف �أمثالهم:

ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ (الأعراف.)٣٠ - ٢٨ :
ولقول اهلل  -عز وجل  -يف الن�صارى و �أمثالهم  :ﱫ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

ﮤ ﱪ (الكهف.)١٠٤ -١٠٣ :
والآيات يف هذا املعنى كثرية.

حكم ممار�سة الريا�ضة بال�سراويل الق�صرية
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ما حكم ممار�سة الريا�ضة بال�سراويل الق�صرية؟ وما حكم م�شاهدة من
يعمل ذلك ؟
ج :ممار�سة الريا�ضة جائزة �إذا مل تله عن �شيء واجب ،ف�إن �ألهت
حراما ،و�إن كانت ديدن الإن�سان بحيث تكون
عن �شيء واجب ف�إنها تكون ً
غالب وقته ف�إنها م�ضيعة للوقت ،و�أقل �أحوالها يف هذه احلال الكراهة.
�أما �إذا كان املمار�س للريا�ضة لي�س عليه �إال �سروال ق�صري يبدو منه
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فخذه �أو �أكرثه ف�إنه ال يجوز ،ف�إن ال�صحيح �أنه يجب على ال�شباب �سرت
�أفخاذهم ،و�أنه ال يجوز م�شاهدة الالعبني وهم بهذه احلالة من الك�شف
عن �أفخاذهم.

ن�صائح ملن هم يف �سن الع�شرين
�س�ُ :سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية
هذا ال�س�ؤال :ما هي ن�صائحكم وتوجيهاتكم يل ك�شاب يف �سن الع�شرين،
مقبل على الدنيا؟ وما هي الكتب التي تن�صحوننا بقراءتها؟
ج :عليك بتقوى اهلل وطاعته وطاعة ر�سوله  ، -واالعت�صام بكتابه
 تعاىل  -و ِب ُ�سنة ر�سوله  ، -و التزام ما َيعنيك ،واجتناب ما ال َيعنيك،وال ُبعد عن الفنت ،و ُمالزمة الأخيار ،ومجُ انبة الأ�شرار ،والإكثار من
تالوة القر�آن  -مع تدبر معانيه  ، -واملحافظة على الأذكار ال�صحيحة
الثابتة عن النبي ﷺ  -مع تذلل وح�ضور قلب  ، -والقراءة من الكتب
احلكم واملواعظ؛ مثل كتابك "الفوائد" ،وكتاب "الداء
التي تَكرث فيها ِ
والدواء"  -كالهما البن القيم  ، -واد ُع اهلل يف �سجودك مبا ورد يف
ال�سنة من الأدعية  -مع ت�ض ُّرع وخ�شوع  -؛ ع�سى اهلل �أن يهد َيك وي�شرح
ُّ
�صدرك للخري ،ويدفع عنك الفنت ما ظهر منها وما بطن.
ومن الكتب املفيدة" :زاد املعاد يف هدي خري العباد" ،و"�إغاثة
اللهفان"  -كالهما البن القيم  -رحمه اهلل  ، -و"فتح املجيد �شرح كتاب
التوحيد" ،مع العناية بال�صحيحني وتف�سري ابن كثري.
و�صلى اهلل على نبينا حممد و�صحب ِه و�سلم.
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حكم االنتماء �إىل �أحزاب دينية
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  : -مباذا تن�صحون
الدعاة حيال موقفهم من املبتدعة؟ كما نرجو من حمل �سماحتكم توجيه
ن�صيحة خا�صة �إىل ال�شباب الذين يت�أثرون باالنتماءات احلزبية امل�سماة
بالدينية؟
ج :نو�صي �إخواننا جميعا بالدعوة �إىل اهلل �سبحانه باحلكمة
واملوعظة احل�سنة واجلدال بالتي هي �أح�سن� ،أمر اهلل �سبحانه بذلك مع
جميع النا�س ومع املبتدعة �إذا �أظهروا بدعتهم ،و�أن ينكروا عليهم �سواء
كانوا من ال�شيعة �أو غريهم  -ف�أي بدعة ر�آها امل�ؤمن وجب عليه �إنكارها
ح�سب الطاقة بالطرق ال�شرعية.
والبدعة هي ما �أحدثه النا�س يف الدين ون�سبوه �إليه ولي�س منه،
لقول النبي ﷺ« :من �أحدث يف �أمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد» متفق
عليه ،وقول النبي ﷺ« :من عمل عملاً لي�س عليه �أمرنا فهو رد» رواه
م�سلم.
ومن �أمثلة ذلك بدعة الرف�ض ،وبدعة االعتزال ،وبدعة الإرجاء،
وبدعة اخل��وارج ،وبدعه االحتفال باملوالد ،وبدعة البناء على القبور
وات�خ��اذ امل�ساجد عليها �إىل غ�ير ذل��ك م��ن ال�ب��دع ،فيجب ن�صحهم
وتوجيههم �إىل اخلري ،و�إنكار ما �أحدثوا من البدع بالأدلة ال�شرعية
وتعليمهم ما جهلوا من احلق بالرفق والأ�سلوب احل�سن والأدلة الوا�ضحة
لعلهم يقبلون احلق.
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�أما االنتماءات �إىل الأحزاب املحدثة فالواجب تركها ،و�أن ينتمي
اجلميع �إىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،و�أن يتعاونوا يف ذل��ك ب�صدق
و�إخال�ص ،وبذلك يكونون من حزب اهلل الذي قال اهلل فيه �سبحانه
يف �آخر �سورة املجادلة :ﱫ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ (املجادلة)٢٢ :
بعدما ذكر �صفاتهم العظيمة يف قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ (املجادلة)٢٢ :الآية.
ومن �صفاتهم العظيمة ما ذكره اهلل  -عز وجل  -يف �سورة الذاريات
يف قول اهلل  -عز وجل  : -ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ( الذاريات).
فهذه �صفات حزب اهلل ال يتحيزون �إىل غري كتاب اهلل ،وال�سنة
والدعوة �إليها وال�سري على منهج �سلف الأمة من ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم و�أتباعهم ب�إح�سان.
فهم ين�صحون جميع الأحزاب وجميع اجلمعيات ويدعونهم �إىل
التم�سك بالكتاب وال�سنة ،وعر�ض ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما �أو
�أحدهما فهو املقبول وهو احلق ،وما خالفهما وجب تركه.
وال فرق يف ذلك بني جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أو �أن�صار ال�سنة
واجلمعية ال�شرعية� ،أو جماعة التبليغ �أو غريهم من اجلمعيات والأحزاب
املنت�سبة للإ�سالم.
واحدا
وبذلك جتتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون اجلميع حزبا ً
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يرت�سم خطي �أهل ال�سنة واجلماعة الذين هم حزب اهلل و�أن�صار دينه
والدعاة �إليه.
وال يجوز التع�صب لأي جمعية �أو �أي حزب فيما يخالف ال�شرع
املطهر.

حكم من يرى املنكر معروفا واملعروف منكرا
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ما هو ر�أيك فيمن تغريت لديهم املفاهيم و�صار عندهم املعروف منك ًرا
واملنكر معرو ًفا ؟
ج -ر�أيي يف ه�ؤالء الذين تغريت عندهم املفاهيم حتى ر�أوا املعروف
منك ًرا واملنكر معرو ًفا و�صاروا ال ينكرون من املنكر �شي ًئا وال يقرون من
املعروف �شي ًئا ،ر�أيي �أن ه�ؤالء ان�سلخوا من الدين  -والعياذ باهلل  -وذلك
لأن من جعل املعروف الذي من �شريعة اهلل  -عز وجل  -منك ًرا فقد كفر
بال�شريعة وكذلك من جعل املنكر معرو ًفا فقد �آمن بالطاغوت ،والإميان ال
يتم �إال بالكفر بالطاغوت والإميان باهلل ،فعلى ه�ؤالء �أن يراجعوا �أنف�سهم
ويفكروا يف �أمرهم ويعرفوا �أ�صلهم ومنتهى �أمرهم ف�إن �أ�صلهم العدو
ومنتهى �أمرهم الفناء من الدنيا  ،قال تعاىل :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﱪ (الإن�سان ،)١ :قال تعاىل  :ﱫ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ (الرحمن،)٢٧ -٢٦ :
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ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ق��ال ت �ع��اىل :
ﮧﮨ ﱪ (�آل عمران ،)١٨٥ :عليهم �أن يفكروا �أدنى تفكري ف�إن مل
يفد فعليهم �أن يفكروا التفكري العميق يف الأمر وهم ي�شاهدون النا�س
يذهبون ويجيئون هذا يولد وهذا ميوت وهذا مير�ض وهذا ي�صح وهذا
ي�صاب مباله وه��ذا ي�صاب ب�أهله ،ويعلمون �أن��ه ال بقاء لأح��د يف هذه
الدنيا فلريجعوا �إىل اهلل تعاىل وليعرفوا املعروف وينكروا املنكر ومن
تاب تاب اهلل عليه.

حكم دعوات خلع حجاب املر�أة
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
كثريا ما ن�سمع دعوات موجهة للمر�أة تدعوها خللع احلجاب وتقول لها:
"�إن املر�أة ال�شريفة ت�ستطيع �أن تعي�ش بني الرجال ب�شرفها يف ح�صن
ح�صني ال متتد �إليها الأعناق" ورمبا تخدع بع�ض الن�ساء بهذا الكالم،
فما تعليقكم على هذا جزاكم اهلل خريا؟.
ج :تعليقنا هو �أن ه��ذه دع��وة باطلة م�صادمة للكتاب وال�سنة
والعقل والطبيعة الإن�سانية ف�إن كل امر�أة تبدو كا�شفة الوجه حا�سرة
عن مفاتنها البد �أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا ،والبد �أن ت�ؤذى مهما
كانت عفيفة ،ورمبا يغويها ال�شيطان ،ويجرها �إىل الفاح�شة� ،إما لهوى
يف نف�سها مع كرثة املحاولة من �أهل الف�سوق .و�إما لل�ضغط عليها حتى
ت�أتي على ما يريدون ،و�إذا كانت املر�أة �شريفة ف�إن �شرفها يزداد �إذا
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حتجبت احلجاب ال�شرعي ،الذي يت�ضمن �أول ما يت�ضمن تغطية الوجه،
وهذا �أمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الإن�سانية� ،إن الرجال ميالون
�إىل الن�ساء ،وال �أحد �أ�شرف وال �أعف من ن�ساء ال�صحابة  -ر�ضي اهلل
عنهم  -ومع ذلك �أمرن باحلجاب.

حكم احلفالت املختلطة بني اجلن�سني
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ما حكم حفالت التوديع املختلطة من اجلن�سني؟ وم��ا حكم العالج
باملو�سيقى؟
ج :احلفالت ال تكون باالختالط ،بل الواجب �أن تكون حفالت
الرجال للرجال وحدهم ،وحفالت الن�ساء للن�ساء وحدهن� ،أما االختالط
فهو منكر ،ومن عمل �أهل اجلاهلية نعوذ باهلل من ذلك.
�أم��ا العالج باملو�سيقى فال �أ�صل له بل هو من عمل ال�سفهاء،
فاملو�سيقى لي�ست بعالج ولكنها داء ،وهي من �آالت املالهي ،فكلها مر�ض
للقلوب و�سبب النحراف الأخالق ،و�إمنا العالج النافع واملريح للنفو�س
�إ�سماع املر�ضى القر�آن واملواعظ املفيدة والأحاديث النافعة� ،أما العالج
باملو�سيقى وغريها من �آالت الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم
ً
مر�ضا �إىل مر�ضهم ،ويثقل عليهم �سماع ال�ق��ر�آن وال�سنة واملواعظ
املفيدة ،وال حول وال قوة �إال باهلل.
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م�صافحة املر�أة الأجنبية
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال :ما
حكم م�صافحة املر�أة الأجنبية؟ و�إذا كانت ت�ضع على يدها حاجزا من
ثوب ونحوه فما احلكم؟ وهل يختلف احلكم �إذا كان امل�صافح �شابا �أو
�شيخا �أو كانت امر�أة عجوزا؟
ج :ال جت��وز م�صافحة الن�ساء غري امل�ح��ارم مطلقا � ،سواء كن
�شابات �أم عجائز ،و�سواء كان امل�صافح �شابا �أم �شيخا كبريا؛ ملا يف ذلك
من خطر الفتنة لكل منهما  -وقد �صح عن النبي ﷺ �أنه قال�« :إين ال
�أ�صافح الن�ساء» رواه الن�سائي ،و�صح عنه � ً
أي�ضا ﷺ �أنه قال« :لأن يطعن
يف ر�أ�س �أحدكم مبخيط من حديد خري له من �أن مي�س امر�أة ال حتل له»
رواه الطرباين ،وقالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها « : -ما م�ست يد ر�سول
اهلل ﷺ يد امر�أة قط  ،غري �أنه يبايعهن بالكالم» متفق عليه.
وال فرق بني كونها ت�صافحه بحائل �أو بغري حائل لعموم الأدلة
ول�سد الذرائع املف�ضية �إىل الفتنة.

من بدا جفا ومن تبع ال�صيد غفل
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  : -ما معنى حديث
"من بدا جفا ,ومن تبع ال�صيد غفل"؟
اجلواب� :أما معناه ,فقوله" :من بدا جفا"� :أي من �سكن البادية
كان جاف ًيا ,وذلك لبعده عن املدن التي يتعلم فيه ,ويعرف فيها حدود
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ما �أنزل اهلل على ر�سوله .وقوله« :ومن تبع ال�صيد غفل» :يعني من تتبعه
و�صار يطارده ف�إنه يغفل ,لأنه يلهيه وي�شغله عن م�صالح دينه ودنياه.

حكم ال�صيد دون حاجة
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  : -هل يجوز ال�صيد
دون حاجة ,بل ملجرد ممار�سة هواية ال�صيد فح�سب ,بحيث �إنه يرمي
امل�صيد ويرتكه ميتًا وال ي�ستفيد هو منه وال غريه؟ وكذلك ما احلكم يف
�صيدها من �أجل �أن يت�سلى ال�صغار بها؟
اجلواب :ال�صيد له ًوا وعب ًثا حمرم؛ ملا يف ذلك من اللهو والغفلة
عن ذكر اهلل ,ولأن ذلك يوجب �ضياع املال يف غري فائدة .وقد �صرح
بع�ض العلماء بكراهته ,ولكن قواعد ال�شريعة تقت�ضي حترميه ,لأن النبي
ﷺ نهى عن �إ�ضاعة املال .ومطاردة ال�صيد من �أجل �صيده وتركه ال�شك
�أنه من ال�سفه ,وقد قال اهلل عز وجل :ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﱪ (الن�ساء.)٥ :
وقد روي عن النبي ﷺ� ,أنه قال فيمن قتل ع�صفو ًرا عب ًثا�« :إن
الع�صفور يقول هلل عز وجل يوم القيامة :يا رب� ,إن فال ًنا قتلني عب ًثا ومل
يقتلني منفعة» .يعني مل يقتلني ملنفعة ينتفع بها ,فهو قد �أزهق روحه ومل
ينتفع به.
و�أما �صيد ال�صيود من �أجل �أن يت�سلى بها ال�صغار فال ب�أ�س به,
فقد ثبت يف �صحيح البخاري وغريه� ,أن النبي ﷺ كان ي�أتي �إىل �أن�س بن
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مالك ر�ضي اهلل عنه ,وكان له �أخ �صغري يقال له� :أبو عمري ,فكان ﷺ

يقول« :يا �أبا عمري ,ما فعل النغري» والنغري هو "الع�صفور ال�صغري",
كان هذا ال�صبي يلعب به ,فمات فحزن عليه ,فقال له النبي ﷺ« :يا �أبا
عمري ما فعل النغري».
في�ؤخذ من ه��ذا� :أن��ه يجوز لعب ال�صغري بالطري ,و�أن��ه ال ب�أ�س
ب�صيده من �أجل هذا الغر�ض ,ولكن يجب �أن يالحظ ال�صبي حتى ال
ي�ؤذي هذا ال�صيد.

املر�أة كالرجل يف م�سح الر�أ�س
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  : -هل ي�سن للمر�أة
عند م�سح ر�أ�سها يف الو�ضوء �أن تبد�أ من مقدم الر�أ�س �إىل م�ؤخره  ,ثم
ترجع �إىل مقدم الر�أ�س كالرجل يف ذلك؟
ف�أجاب :الأ�صل يف الأحكام ال�شرعية �أن ما ثبت يف حق الرجال
ثبت يف حق الن�ساء والعك�س بالعك�س ,ما ثبت يف حق الن�ساء ثبت يف حق
الرجال �إال بدليل ,وال �أعلم دليلاً يخ�ص�ص املر�أة يف هذا ,وعلى هذا
فتم�سح من مقدم الر�أ�س �إىل م�ؤخره ,و�إن كان ال�شعر طويلاً فلن يت�أثر
بذلك؛ لأنه لي�س املعنى �أن ت�ضغط بقوة على ال�شعر حتى يتبلل �أو ي�صعد
�إىل قمة الر�أ�س� ,إمنا هو م�سح بهدوء.
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م�سح املر�أة على لفة الر�أ�س
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  :-ما حكم م�سح
املر�أة على لفة الر�أ�س؟
ف�أجاب :يجوز �أن مت�سح امل��ر�أة على ر�أ�سها �سوا ًء كان ملفو ًفا �أو
ن��ازلاً ,ولكن ال تلف �شعر ر�أ�سها فوق وتبقيه على املهمة؛ لأين �أخ�شى
�أن يكون داخ�ًلااً يف قول النبي ﷺ« :ن�ساء كا�سيات عاريات مميالت
مائالت ..ر�ؤو�سهن ك�أ�سنمة البخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة وال يجدن
ريحها ،و�إن ريحها لتوجد من م�سرية كذا وكذا» رواه م�سلم.

م�سح املر�أة التي لبدت ر�أ�سها باحلناء
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل � -إذا لبدت املر�أة
ر�أ�سها باحلناء ونحوه ..فهل مت�سح عليه؟
ف�أجاب� :إذا لبدت امل��ر�أة ر�أ�سها باحلناء ف�إنها مت�سح عليه ,وال
حاجة �إىل �أنها تنق�ض الر�أ�س وحتت هذا احلناء؛ لأنه ثبت �أن النبي ﷺ
ملبدا ر�أ�سه ,فما و�ضع على الر�أ�س من التلبيد فهو تابع
كان يف �إحرامه ً
له ,وهذا يدل على �أن تطهري الر�أ�س فيه �شيء من الت�سهيل.

و�ضوء من دهنت ر�أ�سها
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل � -إذا دهنت املر�أة
ر�أ�سها وم�سحت عليه هل ي�صح و�ضو�ؤها �أم ال؟
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اهلل  -عز وج��ل  -ق��ال يف كتابة املبني :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ (املائدة .)٦ :والأم��ر بغ�سل هذه
الأع�ضاء وم�سح ما مي�سح منها ي�ستلزم �إزالة ما مينع و�صول املاء �إليها؛
لأنه �إذا وجد ما مينع و�صول املاء �إليها مل يكن غ�سلها وال م�سحها ,وبنا ًء
على ذلك نقول� :إن الإن�سان �إذا ا�ستعمل الدهن يف �أع�ضاء طهارته ,ف�إما
جامدا له جرم ,فحينئذ ال بد �أن يزيل ذلك قبل �أن
�أن يبقى الدهن ً
جرما ,ف�إنه مينع و�صول املاء �إىل
يطهر �أع�ضاءه ,ف�إن بقي الدهن هكذا ً
الب�شرة ،وحينئذ ال ت�صح الطهارة� ,أما �إذا كان الدهن لي�س له جرم,
باق على �أع�ضاء الطهارة ,ف�إنه ال ي�ضر ,ولكن يف هذه احلالة
و�إمنا �أثره ٍ
يت�أكد �أن مير الإن�سان يده على الو�ضوء؛ لأن العادة �أن الدهن يتمايز معه
املاء ,فرمبا ال ي�صيب جميع الع�ضو الذي يطهره.

حا�ضت بعد دخول وقت ال�صالة
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
دخلت علي الدورة ال�شهرية يف �أثناء ال�صالة ماذا �أفعل؟ وهل �أق�ضي
ال�صالة عن مدة احلي�ض؟
ف�أجاب� :إذا حدث احلي�ض بعد دخول وقت ال�صالة ك�أن حا�ضت
بعد الزوال بن�صف �ساعة مثلاً ؛ ف�إنها بعد �أن تتطهر من احلي�ض تق�ضي
هذه ال�صالة التي دخل وقتها وهي طاهرة؛ لقوله تعاىل :ﱫ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱪ (ال�ن���س��اء ,)١٠٣ :وال تق�ضي
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ال�صالة عن وقت احلي�ض؛ لقوله ﷺ يف احلديث الطويل�« :ألي�س �إذا
حا�ضت مل ت�صل ومل ت�صم؟» رواه البخاري .و�أجمع �أهل العلم على �أنها
ال تق�ضي ال�صالة التي فاتتها يف �أثناء مدة احلي�ض.
�أما �إذا طهرت وكان باق ًيا من الوقت مقدار ركعة ف�أكرث ف�إنها
ت�صلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه؛ لقوله ﷺ« :من �أدرك ركعة من
الع�صر قبل �أن تغرب ال�شم�س فقد �أدرك الع�صر» �إ�سناده �صحيح .ف�إذا
طهرت وقت الع�صر �أو قبل طلوع ال�شم�س وكان باق ًيا على غروب ال�شم�س
�أو طلوعها مقدار ركعة ف�إنها ت�صلي الع�صر يف امل�س�ألة الأوىل والفجر يف
امل�س�ألة الثانية.

�صالة املر�أة بالبنطال
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ� :صالح بن فوزان الفوزان  -حفظه اهلل  -عن
حكم �صالة املر�أة بالبنطال؟
ف�أجاب :الثياب ال�ضيقة التي ت�صف �أع�ضاء اجل�سم وت�صف ج�سم
املر�أة وعجيزتها وتقاطيع �أع�ضائها ال يجوز لب�سها ,والثياب ال�ضيقة ال
يجوز لب�سها للرجال وال للن�ساء ,لكن الن�ساء �أ�شد؛ لأن الفتنة بهن �أ�شد.
�أما ال�صالة يف حد ذاتها؛ �إذا �صلى الإن�سان وعورته م�ستورة بهذا
اللبا�س؛ ف�صالته يف حد ذاتها �صحيحة؛ لوجود �سرت العورة ,لكن ي�أثم
من �صلى بلبا�س �ضيق؛ لأنه قد يخل ب�شيء من �شرائع ال�صالة ل�ضيق
اللبا�س ,هذا من ناحية ,ومن ناحية ثانية يكون مدعاة لالفتتان و�صرف
780

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
www.alukah.net

الأنظار �إليه ,وال �سيما املر�أة.
واف وا�سع ي�سرتها ,وال ي�صف �شي ًئا
فيحب عليها �أن ت�سترت بثوب ٍ
من �أع�ضاء ج�سمها ,وال يلفت الأنظار �إليها ,وال يكون ثو ًبا خفي ًفا �أو
�شفا ًفا ,و�إمنا يكون ثو ًبا �سات ًرا ي�سرت املر�أة �سرتًا كاملاً ؛ ال ُيري �شي ًئا من
ج�سمها ,ال يكون ق�ص ًريا حا�س ًرا عن �ساقيها� ,أو ذراعيها ,وكفيها ,وال
تكون � ً
أي�ضا �سافرة بوجهها عند الرجال غري املحارم ,و�إمنا تكون �ساترة
جلميع ج�سمها ,وال يكون �شفا ًفا؛ بحيث يرى من ورائه ج�سمها �أو لونها؛
ف�إن هذا ال يعد ثو ًبا �سات ًرا.
وقد �أخرب النبي ﷺ يف احلديث ال�صحيح ,فقال�« :صنفان من �أهل
النار مل �أرهما :رجال معهم �سياط ك�أذناب البقر ي�ضربون بها النا�س,
ون�ساء كا�سيات عاريات مائالت مميالت ر�ؤو�سهن ك�أ�سنمة البخت ال
يجدن رائحة اجلنة» رواه م�سلم.
فمعنى "كا�سيات"� :أنهن الب�سات �شي ًئا من املالب�س ,ولكنهن يف
احلقيقة عاريات؛ لأن هذه الثياب ال ت�سرت؛ فهي ثياب �شكلية فقط ,لكنها
ال ت�سرت ما وراءها؛ �إما ل�شفافيتها ,و�إما لق�صرها� ,أو لعدم �إ�ضفائها على
اجل�سم ،فيجب على امل�سلمات �أن يتنبهن لذلك.

حياء وهي حائ�ض
امر�أة �صلت ً
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -عن امر�أة �صلت
حيا ًء وهي حائ�ض ف�أجاب؛ ب�أنه ال يحل للمر�أة �إذا كانت ً
حائ�ضا �أو نف�ساء
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

781

�أن ت�صلي؛ لقول النبي ﷺ يف امل��ر�أة�« :ألي�س �إذا حا�ضت مل ت�صل ومل
ت�صم؟» رواه البخاري .وقد �أجمع امل�سلمون على �أنه ال يحل للحائ�ض �أن
ت�صوم وال يحل لها �أن ت�صلي ,وعلى هذه املر�أة التي فعلت ذلك �أن تتوب
�إىل اهلل و�أن ت�ستغفر مما وقع منها.

الفتحة �أ�سفل الثوب
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ما حكم الفتحة التي جتعلها بع�ض الن�ساء يف �أ�سفل ثيابهن بحيث
تنك�شف �سيقانهن؟ وما حكم هذه الفتحة �إذا كانت املر�أة تلب�س جور ًبا
�سات ًرا بحيث ال يظهر لون جلد �ساقها �إمنا يظهر �شكلها فقط؟
ج :الذي �أرى �أال تلب�س الن�ساء هذا الثوب �إذا خرجت �إىل ال�سوق؛
لأنه �سينك�شف ما حتته �سواء �أكان م�ستو ًرا باجلورب �أو مل يكن؛ لأنه
ي�صف حجم ال�ساق �إذا كان م�ستو ًرا باجلورب ،ويبدي ب�شرة ال�ساق �إذا
مل يكن م�ستو ًرا ،وكلما كانت ثياب املر�أة �أ�سرت لها ف�إنها �أف�ضل.

حكم �صبغ �أجزاء من ال�شعر
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
هل يجوز �صبغ �أجزاء من ال�شعر ك�أطرافه مثلاً �أو �أعاله فقط؟
ج� :صبغ ال�شعر �إذا كان بال�سواد ف�إن النبي ﷺ نهى عنه ،حيث �أمر
بتغيري ال�شيب وجتنيبه ال�سواد قال« :غريوا هذا ال�شيب وجنبوه ال�سواد»
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رواه م�سلم ،وورد يف ذلك � ً
أي�ضا وعيب على من فعل هذا وهو يدل على
حترمي تغيري ال�شعر بال�سواد� .أما بغريه من الألوان فالأ�صل اجلواز �إال
�أن يكون على �شكل ن�ساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي ﷺ:
«من ت�شبه بقوم فهو منهم» رواه �أبو داود.

عمل املر�أة امل�سلمة
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
هل يجوز عمل املر�أة يف املكاتب �إذا كان هذا العمل يف مكتب ال�ش�ؤون
الدينية والأوقاف؟
ج :عمل املر�أة يف املكاتب ال يخلو من حالني ،احلال الأوىل �أن تكون
املكاتب خا�صة بالن�ساء مثل �أن يكون للن�ساء مكتب يف توجيه مدار�س
البنات �أو ما �أ�شبه ذلك ،وال يح�ضره �إال الن�ساء ف�إن عملها يف هذا املكتب
ال ب�أ�س به� ،أما �إذا كان املكتب يختلط فيه الرجال وهي احلال الثانية
ف�إنه ال يجوز للمر�أة �أن تعمل عملاً يكون الرجل �شري ًكا لها فيه وهما يف
مكان واحد؛ وذلك ملا يح�صل من الفتنة باختالط الن�ساء بالرجال ،وقد
حذر النبي ﷺ �أمته من فتنة الن�ساء ،و�أخرب �أنه ما ترك بعده فتنة �أ�ضر
على الرجال منها حتى يف �أماكن العبادة فرغب النبي ﷺ يف بعد املر�أة
عن الرجل ،كما يف قوله ﷺ خري �صفوف الن�ساء �آخرها و�شرها �أولها؛
بعيدا من الرجال
لأن �أولها قريب من الرجال؛ فكان �شرها و�آخرها ً
فكان خريها وهذا دليل وا�ضح على �أن لل�شارع؛ نظ ًرا لأنه يف بعد املر�أة
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عن االختالط بالرجل ومن تدبر �أحوال الأمم تبني له �أن يف اختالط
الن�ساء بالرجال فتنة عظيمة ال يزالون يئنون منها ،ولكن ال ميكنهم
اخلال�ص الآن قد ات�سع اخلرق على الراقع.

حكم كرثة خروج املر�أة للأ�سواق دون حاجة
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
كثري من الن�ساء يخرجن بكرثة �إىل الأ��س��واق بحاجة وبغري حاجة،
ويخرجن من غري حمرم مع ما يف ال�سوق من فنت ,فما قولكم وجزاكم
اهلل خ ًريا؟
ج :ال �شك �أن بقاء امل��ر�أة يف بيتها خري لها ملا جاء يف احلديث
«بيوتهن خري لهن» رواه �أحمد ب�سند �صحيح.
وال �شك �أن �إطالق احلرية لها يف اخلروج خالف ما ي�أمر به ال�شرع
من حماية املر�أة واحلر�ص على وقايتها من الفتنة.
والواجب على الأولياء �أن يكونوا رجالاً مبعنى الكلمة ,فقد قال
�سبحانه :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ (الن�ساء.)٣٤ :
ومع الأ�سف فقد بد�أ امل�سلمون يف تقليد �أعداء اهلل يف جعل ال�سيادة
للن�ساء حتى �صار الن�ساء هن القوامات ،وهن املدبرات ل�شئون الرجال.
وم��ن العجب �أن ه ��ؤالء يزعمون �أنهم أ�ه��ل التقدم واحل�ضارة,
وب� ًؤ�سا لهم ,وقد قال ر�سول اهلل ﷺ« :لن يفلح قوم ولوا �أمرهم امر�أة»
رواه البخاري.
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وكلنا يعرف �أن الن�ساء كما و�صفهن ر�سول اهلل ﷺ« :ما ر�أيت
ناق�صات عقل ودين �أذهب للب الرجل احلازم من �إحداكن» متفق عليه.
فالواجب على الرجال �أن ينفذوا ما جعل اهلل فيهم من �أهليهم من
القيام على املر�أة ،وعلى العك�س من ذلك فقد يكون الرجل �سيئ اخللق
فيمنعها حتى من اخل��روج ل�صلة الأق��ارب الذين جتب �صلتهم كالأب
والأم والأخ والعم واخلال مع �أمن الفتنة ,ويقول لها" :لن تخرجي � ًأبدا,
أنت حبي�سة البيت" .ويذكر قول الر�سول ﷺ« :هن عوا ٌن عندكم» رواه
ف� ِ
�أحمد والرتمذي وابن ماجه و�صححه الألبـاين يف �صحيح الرتمذي.
�أي �أ��س�يرات ,ف�أنت �أ�سرية عندي ال تخرجي ,وال تتحركي ,وال
لك يف اهلل!! والدين و�سط بني
أتيك �أحد ,وال تزوري �أختًا ِ
تذهبي ,وال ي� ِ
هذين.

�إطالة الأظافر لأجل اجلمال
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل اجلربين  -يرحمه اهلل  : -هل
�إطالة الأظافر من �أجل اجلمال حمرمة ؟
ج :ال جتوز �إطالة الأظافر ،بل ورد الأمر بالتقليم كل �أ�سبوع �أو كل
يوما على الأكرث.
�أربعني ً

�إزالة ال�شعر النابت يف وجه املر�أة
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال :ما
حكم �إزالة ال�شعر الذي ينبت يف وجه املر�أة؟
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ج :هذا فيه تف�صيل� ,إن كان �شع ًرا عاد ًيا فال يجوز �أخذه حلديث:
«لعن ر�سول اهلل ﷺ النام�صة واملتنم�صة» احلديث .والنم�ص؛ هو �أخذ
زائدا يعد مثله ت�شوي ًها
ال�شعر من الوجه واحلاجبني� ,أما �إن كان �شي ًئا ً
للخلقة كال�شارب واللحية فال ب�أ�س ب�أخذه وال حرج؛ لأنه ي�شوه خلقتها
وي�ضرها.

حكم مقابلة املر�أة لل�سائق واخلادم
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال :ما
حكم مقابلة اخلدم وال�سائقني ،وهل يعدون يف حكم الأجانب ،عل ًما ب�أن
والدتي تطلب مني اخلروج �أمام اخلدم و�أن �أ�ضع على ر�أ�سي (�إي�شارب)
فهل يجوز هذا يف ديننا احلنيف الذي �أمرنا بعدم مع�صية �أوامر اهلل -
عز وجل  -؟
ج� :أما ال�سائق واخلادم فحكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب
عنهما �إذا كانا لي�سا من املحارم ،وال يجوز ال�سفور لهما وال اخللوة بكل
واحد منهما لقوله ﷺ« :ال يخلون رجل بامر�أة ف�إن ال�شيطان ثالثهما»
رواه الإم��ام �أحمد ،ولعموم الأدل��ة يف وجوب احلجاب وحترمي التربج
وال�سفور لغري املحارم ،وال جتوز طاعة الوالدة وال غريها يف �شيء من
معا�صي اهلل.
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حكم ركوب املر�أة مع �سائق �أجنبي
�س� :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -عن حكم
ركوب املر�أة مع �سائق �أجنبي؟
ج� :أقول و�أنا كاتبه حممد بن �صالح العثيمني� :أنه ال يجوز للرجل
حمرما لها؛ لأن النبي ﷺ
�أن ينفرد باملر�أة الواحدة بال�سيارة �إال �أن يكون
ً
قال« :ال يخلون رجل وامر�أة �إال مع ذي حمرم»� ،أما �إذا كان معه امر�أتان
ف�أكرث فال ب�أ�س؛ لأنه ال خلوة حينئذ ب�شرط �أن يكون م�أمو ًنا و�أن يكون
بغري �سفر .واهلل املوفق.

ق�ص املر�أة ل�شعرها
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ما حكم ال�شرع يف ق�ص �شعر امل��ر�أة ،عل ًما ب ��أن النية لي�ست الت�شبه
بالأجنبيات ،واهلل يحفظكم ويجزاكم كل خري؟
وجه ي�شبه �أن يكون كر�أ�س
ج :ق�ص املر�أة �شعر ر�أ�سها �إن كان على ٍ
الرجال؛ ف�إن هذا حرا ٌم وال يجوز ،بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن الر�سول
ﷺ لعن املت�شبهات من الن�ساء بالرجل واملت�شبهني من الرجال بالن�ساء،
و�أما �إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه من �شعر ر�ؤو�س الرجال ف�إن
امل�شهور من مذهب احلنابلة  -رحمهم اهلل � -أن ذلك مكروه ،وذهب
حمتجا مبا يروى عن �أمهات امل�ؤمنني
بع�ض �أهل العلم �إىل جواز ذلك
ً
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ﷺ؛ حتى يكون كالوفرة ،ولكن �أجيب عن ذلك ب�أنهن يفعلن هذا من �أجل
أحد
�أن يعلم عزوفهن عن الأزواج؛ لأن ن�ساء النبي ﷺ بعد موته ال يحل ل ٍ
�أن يتزوجهن كما قال اهلل تعاىل :ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱪ

(الأحزاب.)٥٣ :
وقول ال�سائل �إنها ال تريد الت�شبه ينبغي �أن يعلم �أنه �إذا ح�صلت
امل�شابهة ،حيث ال حتل ف�إنه ال ي�شرتط فيها الق�صد لأن امل�شابهة �صورة
�صورة �شيءٍ على �شيء فال ي�شرتط فيها الق�صد ف�إذا وقعت امل�شابهة
وجه حمرم ف�إنها ممنوعة �سوا ٌء ق�صد ذلك الفاعل �أم مل يق�صده
على ٍ
ري من النا�س يظنون �أن امل�شابهة املحرمة ال تكون حمرم ًة �إال بالنية
وكث ٌ
والق�صد ،وهذا خط�أ ،بل متى ح�صلت �صورة امل�شابهة املحرمة كانت
حمرمة� ،سوا ٌء ق�صد الفاعل هذه امل�شابهة �أم مل يق�صدها.

التربج يف اخلارج
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
يف �أوق��ات �سفرنا �إىل خارج اململكة هل يجوز �أن �أك�شف وجهي و�أرمي
احل�ج��اب؛ لأننا بعدنا عن بلدنا وال �أح��د يعرفنا ،لأن وال��دت��ي تعمل
امل�ستحيل وحتر�ض وال��دي على �أن يجربين على ك�شف وجهي؛ لأنهم
يعدونني عندما �أغطي وجهي �أنني �ألفت النظر �إليهم؟
ج :ال يجوز لك وال لغريك من الن�ساء ال�سفور يف بالد الكفار ،كما
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ال يجوز ذلك يف بالد امل�سلمني ،بل يجب احلجاب عن الرجال الأجانب
�سواء كانوا م�سلمني �أو كفا ًرا ،بل وجوبه على الكفار �أ�شد؛ لأنه ال �إميان
لهم يحجزهم عما حرم اهلل ،ال يجوز ذلك وال لغريك طاعة الوالدين
وال غريهما يف فعل ما حرم اهلل ور�سوله ،واهلل �سبحانه يقول يف كتابه
املبني يف �سورة الأحزاب :ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﱪ (الأحزاب ،)٥٣ :فبينّ �سبحانه وتعاىل
يف هذه الآية الكرمية �أن حتجب الن�ساء عن الرجال غري املحارم �أطهر
لقلوب اجلميع ،وقال �سبحانه يف �سورة النور :ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ (ال �ن��ور� ،)٣١ :إىل قوله �سبحانه:

ﱫﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﱪ

(النور.)٣١ :

حكم التطيب للمر�أة عند اخلروج
�س�ُ :سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
هل يجوز للمر�أة �إذا �أرادت �أن تذهب �إىل املدر�سة �أو امل�ست�شفى �أو زيارة
الأقارب واجلريان �أن تطيب وتخرج؟
ج :يجوز لها الطيب �إذا كان خروجها �إىل جممع ن�سائي وال متر
يف الطريق على الرجال� ،أما خروجها بالطيب �إىل الأ�سواق التي فيها
الرجال فال يجوز لقول النبي ﷺ�« :أميا امر�أة �أ�صابت بخو ًرا فال ت�شهدن
معنا الع�شاء» رواه �أبو داود ،ولأحاديث �أخرى وردت يف ذلك؛ ولأن خروجها
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بالطيب يف طريق الرجال وجمامع الرجال كامل�ساجد من �أ�سباب الفتنة
بها كما يجب عليها الت�سرت واحلذر من التربج لقوله جل وعال  :ﱫ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ (الأح��زاب ،)٣٣ :ومن
التربج �إظهار املفاتن واملحا�سن كالوجه والر�أ�س وغريهما.

�إذا طهرت من احلي�ض
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ :ابن باز  -يرحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال� :إذا
طهرت املر�أة من احلي�ض يف وقت الع�صر �أو الع�شاء فهل ت�صلي معها
الظهر واملغرب بو�صفهما يجمعان م ًعا؟
اجلواب� :إذا طهرت املر�أة من احلي�ض والنفا�س يف وقت الع�صر
وجب عليها �أن ت�صلي الظهر والع�صر جمي ًعا يف �أ�صح قويل العلماء؛ لأن
وقتهما واحد يف حق املعذور كاملري�ض وامل�سافر وهي معذورة ب�سبب ت�أخر
طهرها ،وهكذا �إذا طهرت وقت الع�شاء وجب عليها �أن ت�صلي املغرب
والع�شاء جمي ًعا ملا �سبق وقد �أفتى جماعة من ال�صحابة ـ ر�ضي اهلل عنهم
ـ بذلك.

ق�ص املر�أة ل�شعر ر�أ�سها
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -عن حكم ق�ص
املر�أة ل�شعر ر�أ�سها ف�أجاب؛ ب�أن امل�شروع �أن تبقي املر�أة ر�أ�سها على ما
كان عليه ,وال تخرج عن ع��ادة �أه��ل بلدها ,وقد ذكر فقهاء احلنابلة
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رحمهم اهلل �أنه يكره ق�ص ر�أ�سها �إال يف حج �أو عمرة ,وحرم بع�ض فقهاء
احلنابلة ق�ص املر�أة �شعر ر�أ�سها.
ولكن لي�س يف الن�صو�ص ما يدل على الكراهة �أو على التحرمي,
والأ�صل عدم ذلك ,فيجوز للمر�أة �أن ت�أخذ من �شعر ر�أ�سها من قدام
�أو من اخللف ,على وجه ال ت�صل به �إىل حد الت�شبه بر�أ�س الرجل؛ لأن
الأ�صل الإباحة ,لكن مع ذلك �أنا �أكره للمر�أة �أن تفعل هذا ال�شيء؛ لأن
نظر املر�أة وتطلبها ملا يجد من العادات املتلقاة عن غري بالدها مما يفتح
لها باب النظر �إىل العادات امل�ستوردة ,ورمبا تقع يف عادات حمرمة وهي
ال ت�شعر ,فكل العادات الواردة �إىل بالدنا يف املظهر وامللب�س وامل�سكن -
�إذا مل تكن من الأمور املحمودة التي دل ال�شرع على طلبها  -ف�إن الأوىل
البعد عنها وجتبنها؛ نظ ًرا �إىل �أن النفو�س تتطلب املزيد من تقليد الغري,
وال �سيما �إذا �شعر الإن�سان بالنق�ص يف نف�سه وبكمال غريه ,ف�إنه حينئذ
يقلد غريه ،ورمبا يقع يف �شرك التقليد الآثم الذي ال تبيحه �شريعته.
وهناك �أ�شياء نتم�سك بها ي�سميها بع�ضنا عادات وتقاليد ,ونحن
ننكر هذه الت�سمية ونقول:
لقد �ضللتم وما �أنتم باملهتدي ,ف�إن من عاداتنا ما هو من الأمور
تقليدا ,و�إذا �سمينا ذلك ع��ادة �أو
امل�شروعة احتجاب امل��ر�أة ع��ادة �أو ً
تقليدا ,فهو جناية على ال�شريعة ,وفتح باب لرتكه والتحول عنه �إىل
ً
ع��ادات جديدة تخ�ضع لتغري الزمن ,وهو كذلك حتويل لل�شريعة �إىل
عادات وتقاليد تتحكم فيها الأعراف ,ومن املعلوم �أن ال�شريعة ثابتة ال
تتحكم فيها الأعراف وال العادات وال التقاليد ,بل يلزم امل�سلم �أ ًّيا كان
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ويف �أي مكان ,يلزمه �أن يلتزم بها وجو ًبا فيما يجب ,وا�ستحبا ًبا فيما
ي�ستحب ،واهلل املوفق.

ق�ص املر�أة �شعرها من الأمام مبا ي�سمى ال َق�صة
ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل  -عن حكم ق�ص
املر�أة �شعرها مبا ي�سمى الق�صة ف�أجاب؛ ب�أن املر�أة ال �شك �أن ر�أ�سها
جمال لها و�سرت ,و�أن �أكرث الن�ساء يرغب �أن يكون لها ر�أ�س ,ولهذا �شرع
لها يف احلج والعمرة �أن تق�صر بقيد �أمنلة من كل �ضفرية ,واختلف
العلماء رحمهم اهلل يف جواز ق�ص امل��ر�أة ر�أ�سها ،فمنهم من قال �إنه
مكروه ,ومنهم من قال �إنه حرام ,ومنهم من قال �إنه مباح � -أي حالل -
حراما؛ لأن
�إال �أن تق�صه على وجه يكون �شبي ًها بر�أ�س الرجل ف�إنه يكون ً
النبي ﷺ لعن املت�شبهات من الن�ساء بالرجال واملت�شبهني من الرجال
بالن�ساء ,والذي �أرى �أن الأح�سن والأوىل �أال تق�ص املر�أة �شعر ر�أ�سها؛
لأن تقبل ما يرد �إلينا من عادات غرينا و�أخذها من دون فائدة �أمر ال
ينبغي �أن يكون ,ف�إن هذا قد يحول املجتمع �إىل عادات جمتمعات �أخرى
قد تبعدها عن العادات التي يقرها ال�شرع� ,أما �إذا ق�صته حتى يكون
على �شبه ر�أ�س الرجل ف�إنه ال �شك �أنه حرام ملا ذكرنا ،بل �إنه من كبائر
الذنوب.
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حكم ح�ضور املر�أة حفالت الزواج و�أعياد امليالد
ُ�س ِئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�سعودية عن
حكم ح�ضور امل��ر�أة حفالت ال��زواج و�أعياد امليالد مع �أنها بدعة ،وكل
بدعة �ضاللة ،كما يوجد باحلفالت املذكورة بع�ض املطربات لق�ضاء
ال�سهرة؟ وهل ح�ضور املر�أة فيها حرام مل�شاهدة العرو�س وتقديرا لأهل
العرو�سة ال ل�سماع املطربة؟
ف�أجابت بالتايل� :إذا كانت حفالت الزواج خالية من املنكرات،
كاختالط الرجال بالن�ساء والغناء املاجن �أو كانت �إذا ح�ضرت غريت ما
فيها من منكرات جاز لها �أن حت�ضر للم�شاركة يف ال�سرور ،بل احل�ضور
واجب �إن كان هناك منكر تقوى على �إزالته� ،أما �إن كان يف احلفالت
منكرات ال تقوى على �إنكارها فيحرم عليها �أن حت�ضر لعموم فوله تعاىل:

ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﱪ (الأنعام:
 )٧٠وقوله تعاىل :ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ(لقمان.)6 :
جدا ..و�أما املوالد
والأحاديث الواردة يف ذم الغناء واملعازف كثرية ً
فال يجوز مل�سلم وال م�سلمة ح�ضورها؛ لكونها بدعة �إال �إذا كان ح�ضوره
�إليها لإنكارها وبيان حكم اهلل فيها .و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله
و�صحبه و�سلم.
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الق�سم الثاين :الفتاوى املخت�صرة:
فتاوى خمت�صرة
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن حكم من
يقول �إن امل��ر�أة ال�شريفة ال حتتاج حجا ًبا؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل -
ب�أن هذه دعوى باطلة مت�صادمة مع الكتاب وال�سنة والعقل والطبيعة
الإن�سانية ،ف�إن كل امر�أة متربجة البد �أن يتعلق بها الرجال وت�ؤذي مهما
كانت عفيفة ،ورمبا يغويها ال�شطان مع كرثة املحاولة من �أهل الف�سق
ف�إذا كانت املر�أة �شريفة ف�إن �شرفها يزيد �إذا حتجبت احلجاب ال�شرعي.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن �شعور الإن�سان
يف �أثناء ال�صالة ك�أنه يخرج منه بول هل يبطل ال�صالة؟.
ف�أجاب ب��أن هذا ال�شعور ال يبطل به الو�ضوء وال ال�صالة؛ لأنه
جمرد و�سو�سة من ال�شيطان �إال �إذا جزمت وحتققت �أنه خرج منك بول.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن جربين  -رحمه اهلل  -عمن ن�سي
قراءة �سورة الفاحتة يف ال�صالة .ماذا يفعل؟.
ف�أجاب  -رحمه اهلل  -ب�أنه �إذا غلب ذلك وكان املعتاد القراءة
فتكره الإع��ادة والتكرار ،ثم �إن ح�صلت ا إلع��ادة من باب االحتياط مل
يلزم �سجود ال�سهو ،و�إن �سجد فال ب�أ�س.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم من
ي�صلي الفجر بعد طلوع ال�شم�س؟ .ف�أجاب ب�أنه �إذا تعمد ذلك كفر
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عند جمع من �أهل العلم ،وال يجوز للم�سلم �أن ي�سهر �سه ًرا يرتتب عليه
�إ�ضاعة �صالة الفجر.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن �صفة �صالة
اال�ستخارة؟ .ف��أج��اب ب ��أن ت�صلى ركعتني مثل بقية �صالة النافلة،
والدعاء يكون بعد ال�سالم والوارد يف ذلك اللهم �إين �أ�ستخريك بعلمك
�إىل نهاية الدعاء.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ �صالح الفوزان  -حفظه اهلل  -عن حكم
�سماع القر�آن مع االن�شغال ب�أعمال املنزل؟ .ف�أجاب ب�أنه ال ب�أ�س به
وال يعار�ض مع قوله تعاىل :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﱪ (الأعراف) ؛ لأن الإن�صات مطلوب ح�سب الإمكان
والذي ي�شتغل ين�صت للقر�آن ح�سب ا�ستطاعته.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم تعليق الآي��ات والأحاديث
و�أ�سماء اهلل احل�سنى على �أل��واح و�أطباق �أو نحوها للتعليق �أو للزينة
�أو للتذكري �أو لتتخذ و�سيلة لرتويج التجارة و�إنفاق الب�ضاعة ،و�إغراء
النا�س بذلك ليقبلوا على �شرائها؟ .ف�أجابت ب�أن هذا عدول بالقر�آن
والأح��ادي��ث عن املقا�صد النبيلة التي يهدف �إليها الإ�سالم فالقر�آن
كتاب هداية وت�شريع ومواعظ وعرب و�أحكام فكتابة �آية منه على �ساعات
الدليل فيه انحراف بالقر�آن عما �أنزل من �أجله فعلينا �أن نحرتم كتاب
اهلل و�أن نعظمه و�أن نتخذه فيما �أنزل من �أجله ولي�س نازلاً لأن يعلق على
اجلدران �أو يتخذ ً
نقو�شا يف كتابته.
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• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم دخول احلمام بامل�صحف؟.
ف�أجابت ب�أنه ال يجوز ولكن؛ �إذا ا�ضطر للدخول به خو ًفا من �أن ي�سرق
خارجا جاز الدخول به لل�ضرورة.
�إذا تركه ً
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم تقبيل امل�صحف؟ .ف�أجابت
ب�أنها ال تعلم دليلاً على م�شروعية تقبيل القر�آن الكرمي.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن جربين  -رحمه اهلل  -عمن ترتدد
على خاطره �أحيا ًنا هواج�س وخواطر وهو يخاف �أن تخرجه عن دينه
ماذا عليه �أن يفعل جتاهها؟.
ف�أجاب  -رحمه اهلل  -ب�أن هذه اخلواطر والأفكار من ال�شيطان
الذي يو�سو�س يف �صدور النا�س ليوقع امل�سلم يف احلرية ف�إذا �أح�س�ست
ب�شيء من ذلك فا�ستعذ باهلل وانته عن التفكري يف الأمور الغيبية.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن �شروط
ال�ضرب بالدف �أيام العر�س؟.
ف�أجاب  -رحمه اهلل  -بالآتي:
� -1أن يكون ال�ضرب بالدف وهو الطار وهو (املختوم من وجه
واح��د ولي�س الطبل املختوم من الوجهني ألن��ه من �آالت العزف وكلها
حرام).
� -2أن ال ي�صحبه حمرم كالغناء الهابط املثري لل�شهوة.
� -3أن ال ي�صحبه بذلك فتنة كظهور الأ�صوات اجلميلة للرجال.
� -4أال يكون يف ذلك �أذية على �أحد ف�إن كان فيه �أذية فهو ممنوع
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(مثل �أن تظهر الأ�صوات عرب مكربات ال�صوت).
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم ا�ستئجار
الدقاقات ومفا�سدها؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل  -ب�أن الناظر يف حقيقة
ه��ؤالء يرى �أنهن مغنيات يغنني �أغ��اين املغني والف�سقة فيغلب عليهن
الف�سق.
وكذلك و�ضع مكربات ال�صوت واملزامري والعود واملو�سيقى الغربية.
ل��ذا ف��إن ا�ستقدام ه ��ؤالء و�إعطائهم امل��ال فيه �إعانة لأ�صحاب
الدعارة واملجون وتكرمي ملن كتب عليهم الذلة واملهانة.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن حكم
الت�صوير �سواء ب�آلة �أو الفيديو يف حفالت الأعرا�س؟ .ف�أجاب  -رحمه
اهلل  -ب�أنه ال يجوز وال ير�ضي عاقل م�ؤمن �أن تلتقط �صورة حمارمه
وغريهم لتكون �سلعة تعر�ض لكل واحد و�ألعوبة يتمتع بالنظر �إليها كل
فا�سق.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم اال�ستماع �إىل �شريط غنائي
معه املو�سيقى والطبل وغريه من �آالت اللهو ثم ترق�ص الن�سوة عنده؟.
ف�أجابت ب�أن كل هذا منكر ال يجوز �سواء كان ذلك يف حفالت الأعرا�س
�أو غريها.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن جربين  -رحمه اهلل  -عن حكم لب�س
الدبلة؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل  -ب�أنها لي�ست من عوائد امل�سلمني وهي
التي تلب�س ملنا�سبة الزواج ف�إذا كان يعتقد فيها �أنها ت�سبب املحبة بني
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الزوجني و�أن خلعها وعدم لب�سها ي�ؤثر على العالقة الزوجية فهذا يعد
من ال�شرك.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم تطويل الأظافر؟ .ف�أجابت
ب�أنه ال يجوز لأن النبي ﷺ �أمر بق�صها ووقت للم�سلمني �أال يدعوا قلم
الأظافر وق�ص ال�شارب ونتف الإبط وحلق العانة �أكرث من �أربعني ليلة،
ولأن تطويلها فيه ت�شبه بالبهائم وبع�ض الكفرة.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن حكم
�إلبا�س ال�صغريات الثياب الق�صرية وال�ضيقة؟ .ف�أجاب ب�أنه ال ينبغي
للإن�سان �أن يلب�س ابنته هذا اللبا�س وهي �صغرية لأنها �إذا اعتادت
عليه بقيت عليه وهان عليها �أمره� ،أما لو تعودت احل�شمة من �صغرها
بقيت على تلك احلال يف كربها.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن حكم
االخ�ت�لاط يف ال��درا��س��ة؟ .ف��أج��اب  -رحمه اهلل  -ب ��أن االخ�ت�لاط يف
ال��درا��س��ة و�سيلة �شر وف�ساد كبري ال يجوز فعله ،و أ�م��ر الر�سول ﷺ
بالتفريق بينهم يف امل�ضاجع لأن قرب �أحدهما من الآخر يف �سن العا�شرة
وما بعدها و�سيلة لوقوع الفاح�شة ب�سبب اختالط البنني والبنات.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن �شروط عمل املر�أة؟.
ف�أجابت بالآتي:
� -1أن يكون يف حميط الن�ساء.
 -2و�أن ال يكون فيه اختالط الرجال بالن�ساء.
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 -3و�أال يكون فيه خلوة برجل �أجنبي و�إن كان ب�إذن زوجها.
 -4و�أن ترتدي احلجاب ال�شرعي الكامل.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن �شروط
وجود اخلادمة؟.
ف�أجاب  -رحمه اهلل  -بالآتي:
� -1أن تكون م�سلمة وملتزمة بال�شرع فتتحجب حجا ًبا كاملاً عن
الرجال الذين يف البيت وال يجوز �أن تكون �سافرة �أو متربجة.
 -2ويحرم على �صاحب البيت اخللوة بها.
 -3و�أن يكون ح�ضورها مع حمرم.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم ترك
ن�صح النا�س خو ًفا من الرياء؟.
ف�أجاب  -رحمه اهلل  -ب�أن هذا هو من مكائد ال�شيطان التي يخل
بها النا�س عن الدعوة �إىل اهلل وال يجوز للم�ؤمن وامل�ؤمنة �أن يدعا ما
�أوجب اهلل عليهما خو ًفا من الرياء.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم ا�ستعمال
اجلرائد �سفرة للأكل؟.
ف�أجاب ب�أنه ال يجوز ،وال جعلها مل ًفا للحوائج �إذا كان فيها �شيء
من الآيات �أو من ذكر اهلل.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم تعليق
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ال�صور؟ .ف�أجاب -رحمه اهلل  -ب�أنه ال يجوز �إذا كانت ال�صور من
ذوات الأرواح.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن كيف ي�سلم الإن�سان من �أذى اجلن
و�شرورهم؟.
ف�أجابت بالآتي:
 -1كرثة ذكر اهلل تعاىل يف كل حال.
 -2املواظبة على �أذكار ال�صباح وامل�ساء قبل النوم.
 -3البعد عن املعا�صي وفعل الواجبات.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم إ�ه��داء الزهور للمر�ضى؟.
ف�أجابت ب�أنه ال يجوز ملا يف ذلك من تبذير للمال و�إ�ضاعته يف غري
حق والت�شبه ب�أعداء اهلل يف هذا العمل.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ �صالح الفوزان  -حفظه اهلل :-ما ر�أيكم
يف ق��راءة الفنجان وق��راءة الكف وم��ا ي�سمى ب��الأب��راج التي تن�شر يف
اجلرائد؟.
ف�أجاب ب�أن كل هذه من الكهانة وال�شعوذة قراءة الفنجان والكف
والأبراج التي تن�شر يف اجلرائد كلها من ادعاء علم الغيب ،فهي كهانة،
والكهانة نوع من ال�سحر ،كلها �أعمال باطلة: الكهانة وال�سحر والعيافة
وطرق احل�صى و�ضرب الودع ونرث الودع كلها من �أنواع الباطل وادعاء
علم الغيب والتدجيل على النا�س لإف�ساد عقائدهم.
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• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم اال�ستهزاء باحلجاب؟ .ف�أجابت
ب�أن من ي�ستهزئ بامل�سلمة من �أجل مت�سكها بال�شريعة الإ�سالمية فهو
كافر.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم ما ي�سمى
بحرية ال��ر�أي؟ .ف�أجاب ب�أنه باطل ال �أ�صل له يف الإ�سالم بل يجب �أن
مينع الباطل وي�سمح للحق وال يجوز �أن ي�سمح لأحد يدعو �إىل ال�شيوعية
�أو الوثنية �أو �أن يدعو �إىل الزنا �أو القمار� ،أو غري ذلك �سواء بالأ�سلوب
املبا�شر �أم غري املبا�شر بل مينع وي�ؤدب بل �إن هذه هي الإباحية املحرمة.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم العادة
ال�سرية وهي اال�ستمناء باليد؟.
ف�أجاب ب�أنها حمرمة وم�ضارها عظيمة وعواقبها وخيمة كما قرر
ذلك الأطباء العارفون بها ويجب على من فعلها �أن يغت�سل.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن حكم
الدخول �إىل احلمام ب ��أوراق فيها ا�سم اهلل؟ .ف�أجاب ب�أنه يجوز ما
دامت لي�ست ظاهرة ،بل هي خمفية وم�ستورة ال تخلو الأ�سماء غال ًبا
من ذكر ا�سم اهلل كعبد اهلل وما �أ�شبهها.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم اختالط
الرجال بالن�ساء بحجة �سالمة النية؟ .ف�أجاب ب�أنه ال يجوز لأنه يحدث
ب�سبب ذلك من املفا�سد ما ال ح�صر له �سواء كان ذلك يف العمل �أو
االجتماع على الطعام يف اجلل�سات العائلية.
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• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن جربين  -رحمه اهلل  -عن حكم
مكاملة امل ��ر�أة يف ال�ه��ات��ف؟ .ف � أ�ج��اب ب� أ�ن��ه ال يجوز التكلم م��ع امل��ر�أة
الأجنبية مبا يثري ال�شهوة كمغازلة وتغنج وخ�ضوع يف القول �سواء كان
يف التليفون �أو غريه.
ف�أما الكالم العار�ض حلاجة فال ب�أ�س به �إذا �سلم من املف�سدة
ولكن بقدر ال�ضرورة.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة :ماذا يفعل عندما يتعجب الإن�سان من
�شيء؟.
ف�أجابت ب�أن امل�شروع للرجال والن�ساء عند �سماع ر�ؤية ما ي�سر وما
ينكر :الت�سبيح والتكبري من دون ت�صفيق وذلك اقتداء بالنبي ﷺ؛ لأنه
�إذا ر�أى �شي ًئا يعجبه قال�« :سبحان اهلل» �أو «اهلل �أكرب» وهكذا �إذا ر�أى �أو
�سمع ما ينكر.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل :-هل الر�سم
حرام؟ .ف�أجاب ب�أنه �إذا كان يق�صد به ر�سم الأ�شجار والبحار والنجوم
وما �أ�شبه ذلك مما لي�س له روح ف�إن ذلك ر�سم جائز و�إن كان يق�صد
بالر�سم ر�سم ذوات الأرواح كالإن�سان وكالبعري واحلمام والطيور ،وما
�شابه ذلك ف�إن ذلك حرام.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم حفظ
الكتب واملجالت التي فيها �صور؟ .ف�أجاب ب ��أن ال مانع من حفظها
و�إن كان فيها بع�ض ال�صور ولكن �إذا كانت ال�صور ن�سائية فالواجب
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طم�سها �أما �إذا كانت من �صور الرجال فيكفى طم�س الر�أ�س.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن جربين  -رحمه اهلل  -عن حكم
قراءة ال�صحف واملجالت املفيدة التي بها �صور؟ لك �أن تقر�أ املجالت
وال�صحف املفيدة وت�ستفيد منها فوائد دنية و�أدبية و�أخالقية ف�أما
ال�صور فاطم�سها بحرب يزيل �أثرها �أو �صور الوجه �أو تركها مغطاة �أو
مغل ًقا عليها يف دوالب �أو �صندوق و�إن ا�ستغنيت عنها ف�أحرقها.
• ُ�سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الت�صوير الفوتوغرايف؟.
ف�أجابت ب�أن القول ال�صحيح الذي دلت عليه الأدل��ة ال�شرعية وعليه
جماهري العلماء �أن �أدلة حترمي ت�صوير ذوات الأرواح ت�ضم الت�صوير
الفوتوغرايف واليدوي جم�س ًما �أو غري جم�سم لعموم الأدلة.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم فك
ال�سحر بال�سحر؟ .ف ��أج��اب  -رح�م��ه اهلل  -ب���أن ال�سحر م��ن �أك�ثر
املحرمات بل من الكفر �إذا كان ال�ساحر ي�ستعني بالأحوال ال�شيطانية
على �سحره.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ �صالح الفوزان  -رحمه اهلل :-هل الت�أريخ
بالتاريخ امليالدي يعد من مواالة الكفار؟.
ف�أجاب ب�أنه ال يعد مواالة ،لكن يعد ت�شب ًها بهم.
وال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم -كان التاريخ امليالدي موجو ًدا يف
ع�صرهم ،ومل ي�ستعملوه ،بل عدلوا عنه �إىل التاريخ الهجري.
وهذا دليل على �أن امل�سلمني يجب �أن ي�ستقلوا عن عادات الكفار
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

803

وتقاليد الكفار.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل  -عن حكم
م�صاحبة الكافر؟ .ف�أجاب ب�أنه �إذا كان يرجى منه الإ�سالم بعر�ض
الإ�سالم عليه فال حرج و�إذا كان الإن�سان ال يرجو من ه�ؤالء الكفار �أن
ي�سلموا ف�إنه ال يعاي�شهم ملا يف معاي�شتهم يف الوقوع يف الإثم.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -ما حكم التماثيل
التي تو�ضع يف املنازل للزينة فقط ولي�س لعبادتها؟ .ف�أجاب رحمه
اهلل ب�أنه ال يجوز تعليق الت�صاوير وال احليوانات املحنطة يف املنازل وال
يف املكاتب وال يف املجال�س لعموم الأحاديث الدالة على حترمي ذلك لأن
ذلك و�سيلة لل�شرك باهلل وم�ضاها ًة خللق اهلل وت�شبها ب�أعداء اهلل.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز -رحمه اهلل -هل يجوز ا�ستعمال
�أق�لام الذهب؟ وه��ل فيها زك��اة؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل  -تعاىل ب�أن
الأ��ص��ح حترميها على ال��ذك��ور لعموم ق��ول النبي ﷺ « :أ�ح��ل الذهب
واحلرير لإناث �أمتي وحرم على ذكورهم» وقوله ﷺ« :هذان حل لإناث
�أمتي حرام على ذكورهم» �أما ما يتعلق بالزكاة ف�إن بلغت هذه الأقالم
ن�صاب الزكاة بنف�سها �أو بذهب �آخر يكملها الن�صاب وجبت فيها الزكاة
�إذا حال عليها احلول.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز -رحمه اهلل :-ما احلكم �إذا خرج
الدم من �أنف الإن�سان وهو ي�صلي؟ .ف�أجاب رحمه اهلل ب�أنه �إذا كان
قليال �أزال��ه مبنديل �أو نحوه و�إن كان كثريا قطع ال�صالة وتنظف منه
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و�شرع له �إعادة الو�ضوء خروجا من خالف العلماء ثم ي�ست�أنف ال�صالة
من �أولها كما لو �أحدث حدثا يف يف �أثناء ال�صالة ف�إنه يقطع ال�صالة ثم
يتو�ض�أ ويعيد ال�صالة واهلل ويل التوفيق.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز -رحمه اهلل -ما حكم الت�سبيح
بامل�سبحة؟ .ف�أجاب رحمه اهلل ب�أن تركها �أوىل وقد كرهها بع�ض �أهل
العلم والأف�ضل الت�سبيح بالأ�صابع كما كان يفعل ذلك النبي ﷺ .وروي
عنه ﷺ �أنه �أمر بعد الت�سبيح والتهليل بالأنامل وقال�« :إنهن م�سئوالت
م�ستنطقات» .واهلل ويل التوفيق.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -ما حكم ال�سالم
بالإ�شارة باليد؟ .ف�أجاب رحمه  -اهلل تعاىل  -ب�أنه ال يجوز ال�سالم
بالإ�شارة و�إمنا ال�سنة بالكالم بدءا وردا فال�سالم بالإ�شارة ال يجوز لأنه
ت�شبه ببع�ض الكفرة يف ذلك ولأنه خالف ما �شرعه اهلل ولكن لو كان
امل�سلم بعيدا و�أ�شار �إليه ليفهمه بال�سالم مع تكلمه بال�سالم فال حرج
يف ذلك.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -ما حكم التالوة
يف امل�سجد ب�صوت مرتفع؟ .ف�أجاب -رحمه اهلل تعاىل -ب�أنه ال ينبغي
رفع ال�صوت بالقراءة يف امل�سجد �إذا كان حوله من يت�شو�ش بذلك من
امل�صلني �أو القراء ملا ثبت عنه ﷺ �أنه خرج ذات يوم على �أنا�س ي�صلون
يف امل�سجد ويجهرون بالقراءة فقال ﷺ« :كلكم يناجي اهلل فال ي�ؤذ
بع�ضكم بع�ضا».
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• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -ما حكم من
ي�ضع ف�ضالت الطعام يف القمامة؟ .ف�أجاب -رحمه اهلل تعاىل -ب�أن
الواجب ت�سليمه ملن ي�أكله من الفقراء �إن وجد ,ف�إن مل يوجد من ي�أكله
بعيدا عن االمتهان حتى ت�أكله البهائم.
من الفقراء وجب جعله يف مكان ً
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -ما حكم �إطالة
الثوب �إن كان خيالء �أو لغري اخليالء؟ وما احلكم �إذا ا�ضطر الإن�سان
�إىل ذلك �سواء �إجبارا من �أهله �إن كان �صغريا �أو جرت العادة على
ذلك؟ .ف�أجاب -رحمه اهلل تعاىل -ب�أن ُحكمه التحرمي يف حق الرجال
لقول النبي ﷺ« :ما �أ�سفل من الكعبني من الإزار فهو يف النار» .رواه
البخاري
وهذا احلديث وما يف معناه من �أ�سبل ثيابه متكربا �أو لغري ذلك
من الأ�سباب لأنه ﷺ ع ّمم ومل يقيد و�إذا كان الإ�سبال من �أجل اخليالء
�صار الإثم �أكرب والوعيد �أ�شد.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -ما حكم حب�س
الطيور يف الأقفا�ص للزينة ونحوها؟ .ف�أجاب -رحمه اهلل تعاىل -ب�أن
ال �أعلم ب� ًأ�سا يف ذلك �إذا �أح�سن �إليها ومل يق�صر يف طعامها و�شرابها.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -الت�صفيق يف
املنا�سبات هل هو جائز �أو مكروه؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل تعاىل  -ب�أن
الت�صفيق يف احلفالت من �أعمال اجلاهلية و�أقل ما يقال فيه الكراهة
والأظهر يف الدليل على حترميه لأن امل�سلمني منهيون عن الت�شبه بالكفرة
وقد قال تعاىل يف و�صف كفار �أهل مكة :ﱫ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
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ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﱪ (الأنفال ،)٣٥ :قال العلماء املكاء الت�صفري
والت�صدية الت�صفيق وال�سنة للم�سلم �إذا ر�أى ما يعجبه �أن يقول �سبحان
اهلل �أو يقول :اهلل �أكرب.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -هل �إذا حلق
امل�صلي �صالة اجلماعة يف الت�شهد الأخ�ي�ر يح�سب ل��ه �أج��ر �صالة
اجلماعة �أم ال؟ .ف�أجاب رحمه اهلل تعاىل ب��أن اجلماعة ال ت��درك �إال
بركعة لقول النبي ﷺ« :من �أدرك ركعة يف ال�صالة فقد �أدرك ال�صالة».
ولكن من ت�أخر لعذر كاملر�ض ونحوه فله �أجر اجلماعة لقول النبي
ﷺ�« :إذا مر�ض الرجل �أو �سافر كتب اهلل له ما كان يعمل وهو �صحيح
مقيم».
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز -رحمه اهلل  -عن حكم اال�ستماع
�إىل ال �غ �ن��اء؟ .ف ��أج��اب  -رح�م��ه اهلل  -ب���أن اال��س�ت�م��اع �إىل الأغ��اين
ح��رام ومنكر ومن �أ�سباب مر�ض القلوب وق�سوتها و�صدها عن ذكر
اهلل وعن ال�صالة وف�سر �أهل العلم قوله تعاىل :ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﱪ (لقمان )٦:بالغناء.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ عبد العزيز بن باز  -رحمه اهلل :-هل
يجوز جمع ال�صور بق�صد الذكرى؟ .ف�أجاب -رحمه اهلل تعاىل -ب�أنه
ال يجوز لأي م�سلم ذكرا كان �أم �أنثى جمع ال�صور للذكرى �أعني �صور
ذوات الأرواح من بني �آدم وغريهم بل يجب �إتالفها ملا ثبت عن النبي
ﷺ �أنه قال لعلي  -ر�ضي اهلل عنه« :-ال تدع �صورة �إال طم�ستها وال قربا
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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م�شرفا �إال �سويته» �أما �صور اجلمادات كاجلبال والأ�شجار ونحو ذلك فال
ب�أ�س به.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن جربين  -رحمه اهلل  -ما ر�أيكم
ب�إدخال املجالت الإ�سالمية التي حتتوي على �صور يف داخل امل�سجد
يف مكتبته؟ ف�أجاب ب�أنه ال يجوز �إدخاله يف امل�سجد �أما املكتبة ف�إن كانت
تغلق وال ي�صلى فيها وبينها وبني امل�سجد حاجز وكانت املجلة �إ�سالمية
ولو كان يف داخلها �صور فعند احلجة يجوز ويف�ضل �أن تطم�س ال�صور.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل � -أن��ه �إذا �شك
امل�صلي هل �صلى �أم مل ي�ص ّل ِ ،فماذا يفعل؟ .ف� أ�ج��اب -رحمه اهلل
تعاىل -ب�أنه �إذا �شك امل�سلم يف �أي �صالة من ال�صلوات املفرو�ضة هل
�أداها �أم ال ف�إن الواجب عليه �أن يبادر ب�أدائها لأن الأ�صل بقاء الواجب
فعليه �أن يبادر بها لقول النبي ﷺ « :من نام عن ال�صالة �أو ن�سيها
فلي�صلها �إذا ذكرها ال كفارة لها �إال ذلك».
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز -رحمه اهلل :-هل يجوز التلثم يف
ال�صالة �أو اال�ستناد �إىل اجل��دار؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل  -ب�أنه يكره
التلثم يف ال�صالة �إال من علة وال يجوز اال�ستناد يف ال�صالة � -صالة
الفر�ض � -إىل جدار �أو عمود لأن الواجب على امل�ستطيع الوقوف معتدال
قاعدا
غري م�ستند ف�أما يف النافلة فال حرج يف ذلك لأنه يجوز �أدا�ؤها ً
و�أدا�ؤها قائما م�ستندا �أف�ضل من اجللو�س.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز -رحمه اهلل :-هل يجوز للإن�سان
�أن يبول واق ًفا؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل تعاىل  -ب�أنه ال حرج يف البول
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قائما وال �سيما عند احلاجة �إليه و�إذا كان ال ينال البائل �شيء من
جلو�سا لأن هذا هو الغالب عن النبي
ر�شا�ش البول ولكن الأف�ضل البول ً
ﷺ ولأنه �أ�سرت للعورة.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن ب��از -رحمه اهلل :-عن �أن بع�ض
النا�س يحلفون بالنبي وب�أوالدهم وب�آبائهم بغري ق�صد كقولهم والنبي
فهل هم حما�سبون على ذلك؟ .ف�أجاب -عليه رحمة اهلل -ب�أنه ال يجوز
لأحد �أن يحلف بالنبي ﷺ وال بغريه من املخلوقني بل ذلك من املحرمات
ال�شركية لقوله ﷺ« :من كان حال ًفا فليحلف باهلل �أو لي�صمت» .وباهلل
التوفيق.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم الغ�ش يف
االمتحانات؟ .ف�أجاب ب�أن الغ�ش يف االمتحانات ويف املعامالت والعبادات
حمرم لقوله ﷺ« :من غ�شنا فلي�س منا» وملا يرتتب عليه من الأ�ضرار
الكثرية يف الدنيا والآخرة فالواجب احلذر منه والتوا�صي برتكه.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز -رحمه اهلل -عن ت�ساهل كثري
من النا�س باللعن فما حكم ذلك؟ .ف�أجاب  -رحمه اهلل تعاىل  -ب�أن
اللعن من كبائر الذنوب وقد �صح عن النبي ﷺ �أنه قال« :لعن امل�ؤمن
كقتله» وقال ﷺ�« :إن اللعانني ال يكونون �شهداء وال �شفعاء يوم القيامة»
فالواجب عليهم التوبة �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل وحفظ الأل�سن من اللعن
وال�شتم والدعاء بالهداية وال�صالح بدلاً من اللعن.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -هذا ال�س�ؤال:
ذهبنا جمموعة �إىل الرب فهل يجوز لنا �أن نق�صر ال�صالة وجنمعها
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�أم ال؟ .ف�أجاب -رحمه اهلل تعاىل� :-إذا كان املكان الذي ذهبتم �إليه
بعيدا عن حمل �إقامتكم ويعد الذهاب �إليه �سفرا فال مانع من
من الرب ً
اجلمع والق�صر ،والق�صر �أف�ضل من الإمتام.
• ُ�سئل ف�ضيلة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل  -هل يجوز ا�ستقدام
خ��ادم��ة غ�ير م�سلمه؟ .ف ��أج��اب -رح�م��ه اهلل ت�ع��اىل  -ب� أ�ن��ه ال يجوز
ا�ستقدام خادمة غري م�سلمة وال خادم غري م�سلم وال �سائق غري م�سلم
وال عامل غري م�سلم �إىل اجلزيرة العربية لأن النبي ﷺ �أمر ب�إخراج
اليهود والن�صارى منها و�أمر �أال يبقى فيها �إال م�سلم و�أو�صى عند وفاته
-عليه ال�صالة وال�سالم -ب�إخراج جميع امل�شركني من هذه اجلزيرة.
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مـنــوعـــــات

هذه الفقرة عبارة عن مو�ضوعات متنوعة ،ومعلومات متفرقة ،وفرائد
منتقاة..فهي �أ�شبه ب�سلة الفواكه ت�أكل منها ما ت�شاء.
ل��ذا� ..أدع��و اجلميع �إىل ا�ستغالل ه��ذه الفقرة لعر�ضها يف املنا�شط
الثقافية املختلفة.
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حملة «تريفور»
�شخ�صا
يف ع��ام (1983م) ر�أى طفل يدعى "يريفور فرييل"
ً
م�شر ًدا يعي�ش يف �شوارع "فيالدلفيا" ,وفيما بعد� ,س�أل هذا الولد �أبويه
عن �سبب نوم هذا الرجل يف ال�شوارع الباردة ,وعندما علم �أن ال�سبب هو
�أن هذا الرجل ال ميلك منزلاً ولي�س له عائلة تعتني به ,وطلب من والديه
�أن ي�صطحباه �إىل املدينة لكي مينح الرجل و�سادته اخلا�صة وبطانيته
ال�صفراء.
وبعد ذلك الت�صرف الذي ينطوي على العطف والذي نبع من قلب
عاما  -بد�أت حملة "تريفور".
خال من ال�ضغائن لطفل عمره ثالثة ع�شر ً
وبعد هذا العمل الإن�ساين الذي قام به "تريفور" بد�أ املتطوعون ـ كبا ًرا
و�صغا ًرا ـ بالتنقل بني �شوارع "فيالدفيا" لتوزيع الوجبات ال�ساخنة
والأغ�ط�ي��ة وامل�لاب����س� ،إىل جانب تقدمي الرعاية واحل��ب لكل ه ��ؤالء
املحتاجني ،وك��ل ذل��ك ب�سبب �صبي �صغري .ومب��رور ال�سنني تو�سعت
تلك احلملة وانت�شرت ،و�أ�صبح الأطفال والكبار الآن يحاكون منوذج
"تريفور" ـ يف العطف والإح�سان يف كل مدن وبالد العامل يف الأماكن
التي يهيم فيها اجلوعى امل�شردون.
لقد حتدث "تريفور" عن حملته يف املدار�س ويف قاعات االجتماعات
ويف املجال�س النيابية ودور العبادة ويف اجتماعات املدينة ،وعندما �سئل
�إذا ما كان قد فوجئ بتو�سع حملته ومنوها فقال" :ما كنت �أتوقع � ًأبدا �أن
ي�صل عدد املتطوعني �إىل ( )1100متطوع ،وتخ�ص�ص ثالث �شاحنات
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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للم�ساعدة يف نقل التربعات ،ويتم بناء منزل لإيواء امل�شردين ،فكل ما
�أردته هو م�ساعدة امل�شردين يف �أحد الأوقات".
لقد ت�صرف " تريفور" كما كانت الأم "تريزا" تت�صرف (والتي
عمل معها لفرتة يف الهند) .وعندما �سئلت الأم " تريزا" عن �سبب
ا�ستمرارها يف هذا العمل اخلريي ويف التقاط الأطفال من ال�شوارع
وم�ساعدة املحت�ضرين ،وقيل لها �إن ما تفعله ال يعد �إال "نقطة يف بحر"
مقارنة بالآالف من املحتاجني ،ف�أجابت "فعلاً �صحيح �إن ما �أفعله ال يعد
�إال نقطة يف بحر ،لكنني �أرى �أن تلك النقطة تزيد من حجم البحر".

اليابانيون وال�سمك
يظهر �أن اليابانيني هم يف مقدمة ال�شعوب التي ت�أكل ال�سمك،
ويعتقد العلماء �أن هذا هو �سبب ذكائهم ،مع �أنهم يكرثون كال�صينيني
والهنود من �أك��ل الأرز ،والأرز كما يقول بع�ض الإخ�صائيني يف علم
التغذية لي�س من املواد التي ت�ساعد على منو الذكاء.

�ساند جمتمعك املحلى
وذلك ب�أن تتربع باملالب�س التي لي�س لك بها حاجة �إىل �أماكن جمع
ال�صدقات� ،أو التربع بها �إىل املدر�سة� ،أو �أن تت�صدق ببع�ض وقتك يف
التطوع مل�ساعدة الآخرين الذين هم يف حاجة �إىل ذلك� .أو ميكنك �أن
تعتني بطفل جريانك لب�ضع �ساعات� ،أو تن�صح �صدي ًقا لك يف العمل،
فالأعمال اخلريية ال ح�صر لها.
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�ساند املجتمع العاملي
دائ ًما ما حتدث الكوارث الطبيعية مثل :ال��زالزل ،والفي�ضانات
واملجاعات ،ونحن غال ًبا ما ن�سمع عنها يف الأخبار ،ومتتلئ �صفحات
اجلرائد وقنوات التلفاز ب�صور الأ�شخا�ص الذين ميرون بتلك املحن
والكوارث .فحاول �أن تتربع بالأموال واملالب�س �أو الوقت من �أجل �إغاثة
ه�ؤالء النا�س ،وحاول بذل كل جهدك لتخفف عن ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف
هذه الأح��وال الطارئة .فتلك الأعمال القليلة والهيئة عندما ترتاكم
وت�ضيف الكثري من امل�ساعدة تخفف من معاناة الآخرين.

الدعابة يف احلرب
�إن �أق�صى الأ�سلحة الفتاكة التي ت�ستخدمها اجليو�ش هي الدعابة..
ففي يف �أثناء فرتات احلرب تنفق اجليو�ش ماليني اجلنيهات من �أجل
جلب الب�سمة واملرح �إىل نفو�س اجلنود والتي متدهم بالطاقة الدافعة.
ومن �أ�شهر الأمثلة على ذلك جوالت املمثل الكوميدي" بوب هوب" يف
جميع �أنحاء العامل للرتفية عن اجلنود الأمريكيني.
والآن؛ هناك العديد من القوات امل�سلحة والتي متد �أفراد اجلي�ش
بـ"تدريبات ال�سعادة"؛ وذلك حلمايتهم يف حالة �أ�سرهم.
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اللغات الأكرث انت�شا ًرا
العدد التقريبي للمتحدثني بها
				
اللــغــة
 -1ال�صينية (لغة املاندارين) 1.120.000.000
			
 -2الإجنليزية.
480.000.000
			
 -3الإ�سبانية.
320.000.000
			
 -4الرو�سية.
285.000.000
			
 -5الفرن�سية.
265.000.000
 -6الهندو�ستاتية (الهندية والأردية) 250.000.000
			
 -7العربية.
221.000.000
			
 -8الربتغالية.
188.000.000

مع ابن حنبل  -رحمه اهلل -
ك��ان الأم��ام �أحمد اب��ن حنبل ُي�ضرب به املثل يف اتباع ال�سنة،
واجتناب البدعة ..وكان ال يدع قيام الليل ..وله يف كل يوم وليلة ختمة
خا�صا
للقر�آن ..وك��ان يلب�س الثياب النقية البي�ضاء ..وك��ان جمل�سه ً
بالآخرة ال ُيذكر فيه �شيء من �أمر الدنيا ..وملا مر�ض مر�ض املوت ،اجتمع
النا�س والدواب على بابه لعيادته ،حتى امتلأت ال�شوارع بالدواب ..فلما
قي�ض �صاح النا�س وعلت �أ�صواتهم بالبكاء ،وار َّ
جتت الدنيا ملوته ،وخرج
�أهل بغداد �إىل ال�صحراء ُي�صلون عليه ،فحرزوا من ح�ضر جنازته من
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الرجال ثمامنائة �ألف ،ومن الن�ساء �ستون �أل ًفا ..و�أ�سلم يوم وفاته جمع
من اليهود والن�صارى واملجو�س.

عربي  ..و�أعرابي
الأعراب هم� :أهل البادية ..والعرب هم� :أهل الأم�صار.
ف�إذا كان الرجل من �أع��راب البادية قيل� :أعرابي ..وال ُيقال له
عربي؛ لئال يلتب�س بالن�سبة �إىل �أهل الأم�صار.
وقيل �إن العرب �إمن��ا ُ�سميت َع� َر ًب��اُ ،
حل�سن بيانها يف عبارتها،
و�إي�ضاح معانيها ..من قولهم :قد �أعربت عن القوم� ،إذا تكلمت عنهم،
و�أبنت معانيهم.
والثيب ُي َع َّرب عنها
وقد جاء يف احلديث" :ال ِبكر �إذنها ُ�ص َماتها..
ُ
ل�سانها".

ي�أكل مع يتامى �أو م�ساكني
كان عبداهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  ، -ال ي�أكل �إال مع يتامى
�أو م�ساكني ،حتى �أ�ض ّر ذلك بج�سمه ..فكانت امر�أته ت�صنع له �شي ًئا من
التمر مع املاء ـ �أي �سوي ًقا ـ وتعطيه �إياه �إذا �أكل ..وذات يوم تغ َّدى مع
يتامى ،ف�أر�سل �إىل يتيم يعرفه ،فلم يجده ..وح�ضر ذاك اليتيم بعد
فراغهم من الغداء ،وبني يدي ابن ُعمر ال�سويق لي�شربه ،فناوله �إياه.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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وحدث �أن عوتبت زوجته فيه ،فقيل لها� :أما تلطفني بهذا ال�شيخ؟
طعاما �إال دعا �إليه من
فقالت :فما �أ�صنع به؟! �إنا ال ن�صنع له ً
ي�أكله!! .و�أر�سلت �إىل قوم من امل�ساكني ،كانوا يجل�سون بطريقه �إذا خرج
من امل�سجد ،ف�أطعمتهم وقلت لهم :ال جتل�سوا بطريقه ،و�إن دعاكم �إىل
الطعام فال ت�أتوه!! ثم جاء عبداهلل بن عمر �إىل بيته ،وملا �أراد الطعام
قال� :أر�سلوا �إىل فالن و�إىل فالن .فلما مل ي�أتوا ،وعلم ما فعلته زوجته،
قال� :أردمت �أال �أتع�شى الليلة!! ومل يتناول ع�شاءه!

ت�سمية املالئكة
قيل �إن املالئكة �إمنا ُ�سميت مالئكة لتبليغها ر�سائل اهلل  -عز وجل
 �إىل �أنبيائه �صلوات اهلل عليهم ،وقد أُ�خذت الكلمة من الألوك ،وهيالر�سالة ..قال لبيد بن ربيعة:
وغ � � � �ل� � � ��ام �أر� � � � �س � � � �ل � � � �ت� � � ��ه أ�م� � � � ��ه
ب� � � ��أل�� � ��وك ف � �ب� ��ذل � �ن� ��ا م� � ��ا ��� �س�� ��أل
ويقال للر�سالة كذلك :م�ألكة ومالكة..
ومفرد املالئكةَ :م َلك..والبع�ض ينطقهاَ :ملأك..
قال علقمة بن عبدة:
ف� �ل� ��� �س ��ت لإن�� ���� �س� ��ى ول� � �ك � ��ن مل� �ل ��أك
َت � � َن � �ز ََّل ِم� ��ن ج ��و ال �� �س �م��اء ُي �� �ص � َّوب
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واملالئكة هم املالئك � ً
أي�ضا.

احليوانات الأطول يف العامل
			
احليوان
			
احلوت الأزرق
			
احلية امللكية
الدودة ال�شريطية		
			
احليوان
حوت القر�ش			
			
الفيل الأفريقي
				
التم�ساح
				
الزرافة

الطول (باملرت)
33.5
10.7
10
الطول (باملرت)
9.8
702
509
508

طيب العي�ش
قيل المرئ القي�س :ما �أطيب عي�ش الدنيا؟
ق��ال :بي�ضاء ُرعبوبة (ام��ر�أة غ�ضة طرية) ،بالطيب م�شبوبة،
بال�شحم مكروبة (مكتنزة).
وقيل لطرفة بن العبد :ما �أطيب عي�ش الدنيا؟
قال :مطعم �شهي ..وملب�س بهي ..ومركب وطي..
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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وقيل للأع�شى :ما �أطيب عي�ش الدنيا؟
قال� :صهباء �صافية ،متزجها �ساقية (جارية) ،من �صوب غادية.

تهجد الرجل
يقولون :تهجد الرجل� ،أي� :سهر يف ذكر اهلل  -عز وجل  -وترك
النوم.
وتهجد م�أخوذة من الهجود وهو ال�سهر ،وهي كلمة من الأ�ضداد..
ُيقال هجد الرجل �إذا �سهر ،وهجد كذلك �إذا نام ..واهلل تعاىل يقول:
ﱫ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ (الإ�سراء� ،)٧٩ :أي :فا�سهر بذكر
اهلل والقر�آن ..ويقول ال�شاعر:
� � �س� ��رى ل � �ي �ًل�ااً خ � �ي� ��ال م� ��ن � �س �ل �ي �م��ى
ف � ��أرق � �ن� ��ي ،و أ�� � �ص � �ح� ��اب� ��ي ه� �ج ��ود.

�أعظم ال�شرف
• قال رجل لإبراهيم بن �أده��م� :إين ال �أق��در على قيام الليل..
ف�صف يل دواء.
فقال له :ال تع�صه بالنهار؛ وهو يقيمك بالليل ..ف�إن وقوفك بني
يديه يف الليل من �أعظم ال�شرف ..والعا�صي ال ي�ستحق ذلك ال�شرف.
• ويقول الف�ضيل بن عيا�ض:
�إذا مل تقدر على قيام الليل و�صيام النهار؛ فاعلم �أنك حمروم
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ُمكبلَ ..ك ّب َلت َْك خطيئتك..
• ويقول احل�سن الب�صري:
ما ترك �أحد قيام ليلة �إال بذنب �أذنبه ..تفقدوا �أنف�سكم كل ليلة
عند الغروب ،وتوبوا �إىل ربكم لتقوموا الليل.

الأ�سطرالب
الأ�سطراب كلمة يونانية تعني :الو�صول �إىل النجم .وهو ا�سم يطلق
على �آلة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب والنجوم ،ويقال �إن الذي اخرتعه
هو العامل اليوناين" :هيباركو�س".
وللفلكي العرب دور يف ا�ستحداث وتطوير الأ�سطرالب الذي يق�سم
�إىل ثالثة �أن��واع ،هى :الأ�سطرالب امل�سطح ،ويعرف بذات ال�صفائح،
والأ�سطرالب اخلطي ،و ُيعرف بع�صا الطو�سي ..ثم اال�سطرالب الكروي،
ويعرف يالأ�سطرالب الأندل�سي.
و ُيطلق على من ي�شتغل بعلم الفلك :الأ�سطرالبي ..ومن ا�شتهر بهذا
اللقب� :أبو حامد الأ�سطرالبي املتوفى ببغداد عام (990م) ،والبديع
الأ�سطرالبي الذي �أدخل حت�سينات يف �صناعة الأ�سطرالب والأجهزة
الفلكية الأخرى ،وتويف عام (1139م).

ُد ِف َنت بجانبه
يوما على رجل من
دخل العارف باهلل� :سهل بن عبداهلل الت�سرتي ً
عباد الب�صرة ،فر�أى عنده ُبلبلة يف قف�ص ..فقال :ملن هذه البلبلة؟ قال
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الرجل :لهذا ال�صبي .وكان اب ًنا له .ف�أخرج �سهل من كمه دينا ًرا ،وقال:
بني؛ �أيهما �أحب �إليك الدينار �أم البلبلة؟! فقال ال�صبي :الدينار .فدفع
�إليه الدينار ،و�أطلق البلبلة.
قيل :فقعدت البلبلة على حائط الدار ،حتى خرج �سهل ،فجعلت
ترفرف فوق ر�أ�سه حتى دخل داره ،وك��ان يف ال��دار �سدرة ،ف�سكنتها
البلبلة ،ومل تزل فيها حتى مات �سهل.
فلما رفع النا�س جنازته ،جعلت ترفرف فوق اجلنازة جاءوا بها
�إىل القرب ،فوقفت يف ناحية ،حتى ُدف��ن النا�س عن ق�بره ..فلم تزل
ت�ضطرب على قربه حتى ماتت ،فدفنت بجانبه!!

التم�س ..ووجد
يوما:
قال العابد والزاهد علي بن �سهل الأ�صبهاين ً
التم�ست الغنى؛ فوجدته يف العلم.
والتم�ست الفخر؛ فوجدته يف الفقر.
والتم�ست العافية؛ فوجدتها يف الزهد.
والتم�ست قلة احل�ساب؛ فوجدتها يف ال�صمت.
والتم�ست الراحة؛ فوجدتها يف الي�أ�س.

ت�صويبات لغوية
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�أنتي  -لكي  -عليكي  -منكي  -لكي.
لك
وال�صوابِ � :
منك ِ -
عليك ِ -
لك ِ -
أنت ِ -
� ً
أي�ضا يف الأ�سماء مثال:
خطكي  -ا�سمكي  -عبارتكي.
عبارتك وهكذا.
ا�سمك -
ِ
خطك ِ -
�صوابهاِ :
وكذلك يف الأفعال مثال:
كتبتي  -و�ضحتي � -أ�شرتي.
أ�شرت.
كتبت -
ِ
وال�صواب ِ :
و�ضحت ِ � -

ت�صويبات لغوية
تناولت العقار (بفتح العني)
-1
ُ
تناولت الع ّقار (بفتح العني وت�شديد القاف)
ُ
أر�ض �أو بيت وما �إىل ذلك.
العقار هو ما ميلكه الإن�سان من � ٍ
� -2إنهم مرتجمون �أك ّفاء (بك�سر الكاف وت�شديد الفاء)
�إنهم مرتجمون �أ ْكفاء (بت�سكني الكاف وفتح الفاء)
الأوىل جمع كفيف �أي �أعمى ،والثانية جمع ُكفء.
 -3يا له من �شاعر فطحل (بفتح الفاء وت�سكني الطاء وفتح احلاء)
يا له من �شاعر ِف ًط ْحل (بك�سر الفاء وفتح الطاء وت�سكني احلاء)
�صوت َج ُهوري (بفتح اجليم و�ضم الهاء)
 -4له ٌ
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�صوت َج ْه َوري (بفتح اجليم وت�سكني الهاء وفتح الواو)
له ٌ
 -5هذه ِم ْ�س َو ّدة املو�ضوع (بك�سر امليم وت�سكني ال�سني وفتح الواو
وت�شديد الدال)
هذه ُم َ�س ّودة املو�ضوع (ب�ضم امليم وفتح ال�سني وت�شديد فتح الواو
وفتح الدال)
� -6أطلق له ال َعنان (بفتح العني)
�أطلق له ال ِعنان (بك�سر العني)
الأوىل تعني ال�سحاب كما يف القول (بلغ عنان ال�سماء)� ،أما الثانية
فتعني حزام اللجام للفر�س.
 -7قر�أتُ �صفحة ال َو ِف ّيات (بفتح الواو وك�سر الفاء وت�شديد الياء)
قر�أتُ �صفحة ال َو َفيات (بفتح الواو والفاء من دون ت�شديد)
الأوىل جمع وف ّية ،والثانية جمع وفاة.
 -8و�شهد بذلك �شاهد َعيان (بفتح العني)
و�شهد بذلك �شاهد ِعيان (بك�سر العني)
 -9ترددتُ على املكتبة
ترددتُ �إىل املكتبة
الفعل (تردد) يتعدى بحرف اجلر (�إىل)
 -10فال ٌن َيحت�ضر (بفتح الياء وت�سكني احلاء وبفتح التاء وك�سر
ال�ضاد)
فال ٌن ُيحت�ضر (ب�ضم الياء وت�سكني احلاء وفتح التاء وال�ضاد)
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االحت�ضار ُيبنى للمجهول ،حيث �إن الإن�سان ال يقوم به بنف�سه ،بل
هو �أمر اهلل  -عز وجل  ،-وكذلك مع كلمة ( ُتويف) و(ا�ستُ�شهد).

نـجمة عادية
ما الذي مييز �شم�سنا عن غريها من النجوم؟
�إنها لنجمة متو�سطة احلجم يف جمرتنا .وب�ين ( )100مليار
جنمة ,هنالك على الأقل مليار منها ت�شبهها لدرجة االلتبا�س .وعندما
ولدت ال�شم�س على �أحد الأذرع اخلارجية لدرب التبانة منذ ()4.5
مليار عام كانت �أكرب بكثري مما هي الآن وكانت �أكرث حمرة.
�إنها تتقل�ص �شيئا ف�شيئا وت��زداد ا��ص�ف��را ًرا ،وترتفع حرارتها
الداخلية .وقد با�شرت منذ نحو ( )10ماليني عام بتحويل هيدروجينها
�إىل هليوم ,كقنبلة هيدروجينية �ضخمة بتفاعل نووي م�سيطر عليه.
وت�ضمن ظاهرة االن�صهار النووي من هذا النوع ا�ستقرارها و�سطوعها،
لكن هذه النجمة مهما بدت عادية جنحت يف �أن جتتذب كواكب و�أن
تكون جمموعة حول نف�سها.

�إح�صائية لقتلى بع�ض احلروب
احلرب العاملية الأوىل )15( :مليو ًنا.
احلرب العاملية الثانية )55( :مليو ًنا.
حرب فتنام )3( :ماليني.
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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احلرب الأهلية الرو�سية )10( :ماليني.
احلرب الأهلية الأ�سبانية )12( :مليو ًنا.
احلرب العراقية الإيرانية "حرب اخلليج الأوىل" :مليون.
غزو العراق� :أكرث من مليون.

�إخال�ص النية هلل تعاىل
�شرعا �إال �إذا توافر ركناه:
ال يو�صف العمل من امل�سلم بالقبول ً
"الإخال�ص واملتابعة".
ً
متمح�ضا
فالإخال�ص� :أن يكون هلل تعاىل ،ال ن�صيب لغري اهلل فيه،
من �شوب الإرادة لغريه.
واملتابعة ،ويقال "ال�صواب"� :أن يكون مما �شرعه اهلل على ل�سان
ر�سوله حممد ﷺ.
ف�شوب النية :يورث الرياء وال�شرك.
و�شوب املتابعة :يورث املع�صية ،والبدعة.
والرياء :مدخل النفاق.
واملع�صية :بريد الف�سق.
والبدعة :دهليز الكفر.
وباجلملة ف�إذا اختل ركناه� ،أو �أحدهما� ،صار العمل مردو ًدا غري
مقبول.
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والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب وال�سنة.

رحلة حول العامل لكل بقرة
ال تدرك الأبقار الأوروبية كم هي حمظوظة؛ �إذ مل تعرف �صفة
العقالنية فيها بعد كل �شيء .التمويل الكرمي املدفوع ملالكي مزارعها,
يجعلها من بني الكائنات احلية الأك�ثر ث��را ًء .تخ�ضع �أبقار االحت��اد
الأوروبي ملا ي�سمى ال�سيا�سة الزراعية امل�شرتكة .ويبلغ ن�صيب الواحدة
منها ( )2.50دوالر يوم ًيا من جممل قيمة التمويل املايل.
ومبعنى �آخر ,وكما ذكرت الوكالة الكاثوليكية �أن االحتاد الأوروبي
ينفق من امل��ال حلماية امل��زارع ما يكفي لأن تقوم كل بقرة ,من بني
الـ( )21مليون بقرة ,برحلة حول العامل كل �سنة.

ماكينة �إ�سعافات �أولية..
النظر للم�ألوف بطريقة غري م�ألوفة
لي�ست هذه امل��رة احلاجة �أم االخ�تراع ,بل توظيف املتاح لوقت
ال�ضرورة ,و�أن ننظر للم�ألوف بطريقة غري م�ألوفة ,هذا ما قام به
الطالب في�صل الرويلي عندما لفتت ماكينات امل�شروبات الغازية نظره
بانت�شارها يف ال�شوارع العامة �إىل ت�صميم منوذج م�شابه لها ,لكن لي�س
لبيع امل�شروعات الغازية �إمنا لبيع الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية للحاالت
املر�ضية الطارئة.
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املاكينة تهدف �إىل اخت�صار الوقت يف �شراء الإ�سعافات الأولية,
خا�صة يف �أوق��ات تكون فيها ال�صيدليات مغلقة ,كذلك ي�ساهم هذا
االخ�تراع يف تقليل كلفة ه��ذه الإ�سعافات الأول�ي��ة كالقطن .وال�شا�ش
الطبي ول�صقة اجلروح واملطهرات والأربطة ال�ضاغطة التي ت�ضع عليها
أرباحا قد تزيد من �سعرها.
ال�صيدليات � ً

اخرتاع يحاكي �صوت ذكر البعو�ض لطرد �أنثاه
املخرتع ال�سعودي حممد الديحاين ,حا�صل على جائزة الإبداع
العلمي لـ(� )3سنوات متتالية ,عن ( )3خمرتعات خمتلفة ,لكنه قدم
م�شروعا خمتل ًفا ملعر�ض ابتكار (2008م) قال �إنه �سي�ساعد اجلهات
ً
املخت�صة يف الق�ضاء على حمى ال�ضنك.
وتتمثل فكرة امل�شروع ,يف �إ�صدار ذبذبات معينة يف منظومة �أجهزة
للإخافة �أنثى البعو�ض ,على و�صفها هي من تقوم بل�سع الإن�سان وحتاكي
الذبذبات التي �سي�صدرها اجلهاز ,تلك التي ت�صدر عن ذكر البعو�ض,
الذي يعرف ب�أن �أنثاه تتحا�شاه حينما تكون يف فرتة احلمل.
ومن املمكن �أن تدفع الذبذبات التي ي�صدرها اجلهاز ,وحتمل
�أ�شكاال خمتلفة� ,أنثى البعو�ض لالبتعاد عن الأ�شخا�ص الذين عادة ما
تتغذى على دمائهم ,وذلك مل�شابهتها الذبذبات التي ت�صدر عن ذكر
البعو�ض الذي تخ�شاه �أنثاه يف فرتة حملها.
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جهاز �إنذار ..يت�صل ب�صاحبه وال�شرطة!
ابتكرت جمموعة م��ن الطلبة ال�سعوديني يف كلية االت�صاالت
الإلكرتونية بجدة جهاز �إنذار للمنازل وللمكاتب ,وهم حميد اجلحديل
ووحيد دهلوي وعماد حمجوب وعبدالرحمن بانافع يتم �إدخ��ال رقم
هاتف نقال داخل اجلهاز ومن ثم برجمته على هذا الرقم ,حيث �إنه
يف حال قيام �شخ�ص جمهول بفتح الباب يقوم اجلهاز باالت�صال فو ًرا
ب�صاحب املنزل ,لكن �صاحبه ميكنه الدخول �إىل املنزل من دون �أن
يت�صل اجلهاز على هاتفه؛ لأن هناك رق ًما �سر ًيا بوا�سطته يتم الدخول
�إىل املنزل.
الطالب قالوا �إن هذا اجلهاز من املمكن ا�ستخدامه حلرا�سة
املنازل ,خا�صة يف ظل غياب الأ�سرة لفرتات طويلة كما بينوا �أنه من
املمكن برجمته مع رقم ال�شرطة ,بحيث يقوم باالت�صال فو ًرا بالعمليات
يف حال دخول �شخ�ص غريب �إىل املنزل.

جهاز �إنذار �ضد املطر!
�صمم فريق من املتدربني يف املعهد ال�صناعي يف مدينة �أبها (جنوب
اململكة) جهاز �إنذار �ضد املطر الذي يهطل بغزارة يف هذه املدينة ،يعمل
اجلهاز عندما يهطل املطر عن طريق تو�صيل دائرة كهربائية ت�صدر
�صو ًتا �إيذا ًنا بهطول املطر ,وكلما زادت قوة هطول الأمطار زادت قوة
�صوت جر�س الإنذار ,ويعمل الفريق على تطوير اجلهاز لربطه ب�أجهزة
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االت�صال الال�سلكي ،بحيث ير�سل اجلهاز ر�سالة �أو نغمة ل�صاحب املنزل
�إذا ك��ان خارجه يف ح��ال ن��زول املطر ليكون على علم لأخ��ذ احليطة
واحلذر.

يابانية حتب الأذان وتالوة القر�آن!!
اليوم �س�أحدثك عن امر�أة �أخرى؛ لي�ست م�سلمة وال تتكلم العربية
� ً
أي�ضا ,لكنها لي�ست يوغ�سالفية� ..إنها يابانية� :إنها ال�سيدة �إياكو كورو
كاوا زوجة ال�سفري الياباين لدى دولة الكويت.
�س�ألتها حمررة �أجرت معها مقابلة عن ر�أيها يف املو�سيقى العربية،
فماذا قالت؟ مب �أجابتها؟ ..لقد قالت�" :أحب �صوت لدي هو �صوت الأذان
الذي �أ�سمعه يف اليوم خم�س مرات ..كما �أحب طريقة تالوة القر�آن".
و�أهدي �إجابتها هذه �إىل كل فتاة �أو امر�أة تدير م�ؤ�شر املذياع �إىل
�إذاعة لت�سمع منها مو�سيقى و�أغنيات ,وال تديرها �إىل �إذاعات القر�آن
الكرمي لت�سمع منها �آيات اهلل وهي تتلى باعثة يف النف�س الر�ضى والراحة
والطم�أنينة.
وهذا على الرغم من �أن هذه ال�سيدة اليابانية ال ترجو ثوا ًبا من
�سماع القر�آن الكرمي ,فما بال امل�سلمة تزهد ب�سماع القر�آن الكرمي ,وهي
تعلم �أن لها �أج ًرا عظي ًما على ا�ستماعها و�إن�صاتها لآياته الكرميات وهي
ُتتلى؟!
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كارثة بهوبال
حدثت هذه الكارثة يوم ( )3دي�سمرب (1948م) ببوهبال (الهند)
مبيدا للح�شرات .جاء هذا احلادث على �إثر انفجار
داخل معمل ي�صنع ً
جنم عن ت�سرب املاء داخل خزان يحتوي على ميتيلي�سوكيانات وهو �سم
عنيف ي�ستعمل يف ت�أليف هذه املبيدات.
لقد ولج �إىل الغالف اجلوي نحو ( )30ط ًنا من هذه الرتكيبة وهي
�سريعة االنت�شار ،الهبة وانفجارية .وقد �أ�صابت كل ال�سكان املوجودين
يف ظل املطر .ت�سببت هذه الرتكيبة يف وفاة (� )2000شخ�ص وت�سمم
(� )17ألف �آخرين ،منهم نحو (� )30أل ًفا �أ�صيبوا بجروح غري قابلة
لل�شفاء وبقوا معاقني.

الف�ضالت
ي�ث�ير ال�ت���ص��رف يف ال�ف���ض�لات الكيميائية اخل �ط�يرة م�شاكل
عوي�صة .فالتي تتدهور منها � -أي جملة املركبات الع�ضوية الت�أليفية -
بفعل احلرارة ميكن �أن تدمر يف �أفران خا�صة وحتت حرارة مرتفعة،
فالديوك�سني و(ب� .س .ب) يتطلبان حرارة (1200د) حتى يتم تدمريها
كل ًيا .وال�صنف الآخر من الف�ضالت كاملعادن ال�سامة يجب خزنها بطرق
ت�شبه تلك التي ت�ستعمل بالن�سبة للنووي؛ �إذ يتم تغليفها داخل خر�سانة
خا�صة ذات مقاومة كيميائية ومكيفة على �شكل �أ�سطوانات يبلغ قطرها
بع�ض ال�سنتيمرتات وطولها نحو (1م) .ثم تخزن يف �أماكن �إفراغ من
اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة
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�صنف ( )1وتو�ضع حتت مراقبة بيئية عالية .تتجمع مواد الف�ضالت
أحجاما مهولة .ففي فرن�سا مثال تبلغ
املنزلية مب�ساحة �صغرية فتكون � ً
الف�ضالت باملدن الكربى ما معدله ( )1كجم لل�شخ�ص يف اليوم الواحد،
خ�صو�صا �أن �إفراغها �أ�صبح
وينجم منها م�شاكل خطرية حلماية البيئة،
ً
ممنوعا يف �أوروبا منذ (2002م).

ن�صيحة طبية� :أ�سنان العقل �ضرورية
تلقى �أطباء الأ�سنان يف بريطانيا حتذي ًرا ر�سم ًيا من عدم خلع
�أ�سنان العقل ملر�ضاهم �إذا كانت يف حالة �سليمة ،حتى لو رغب املر�ضى
يف عك�س ذلك.
وق��د ج��اءت ه��ذه الن�صيحة م��ن جانب املعهد الوطني للجودة
ال�صحية الذي ي�ؤكد �أن خلع �أ�سنان العقل ال�سليمة يعد �أم� ًرا ال طائل
من ورائ��ه ،و�أن��ه قد يعر�ض املر�ضى لأ�ضرار يف الأع�صاب �أو التلوث،
والنزيف ،ورمبا املوت يف بع�ض الأحيان.
وين�صح املعهد بخلع الأ�سنان امل�صابة فقط ،كما طالب مبراجعة
حاالت املر�ضى امل�سجلني على قائمة االنتظار أ�ملاً يف �إج��راء جراحة
خللع �أ�سنانهم.

�ضغط الدم
يظهر �أن درجة �ضغط الدم ال تختلف باختالف حاالت ال�صحة
واملر�ض فقط ،بل باختالف �أجنا�س ال�شعوب � ً
أي�ضا ،ويقول بع�ض العلماء:
�إن �أقل درجات ال�ضغط الدموي هي �شعب جواتيماال.
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طائرة ع�سكرية لإنقاذ
�شاب يزن « »350كيلوجرام!!
ي�سابق م�ست�شفى "�سان �أجو�ستينو" مبدينة مودنا الإيطالية الزمن
عاما) من مدينة بالريمو اجلنوبية بعد تدهور
لإنقاذ حياة �شاب (ً 39
جراما.
حالته ال�صحية ب�سبب ال�سمنة املفرطة حيث يزن ( )350كيلو ً
وذكرت وكالة '�آكي' الإيطالية للأنباء� ،أن امل�ست�شفى قالت يف بيان
لها �إن ال�شاب مت نقله بنجاح من جنوب �إيطاليا �إىل �شمالها عن طريق
و�ضعه داخل �سيارة �إ�سعاف خا�صة وجمهزة وبها طبيبان وممر�ضتان؛
وقد مت حتميل ال�سيارة على منت طائرة (�سي  )130تابعة ل�سالح اجلو
باجلي�ش الإيطايل.
وقد �أقلعت الطائرة الع�سكرية من مطار �صقلية وهبطت مبطار
بولونيا ،حيث مت نقل ال�شاب �إىل امل�ست�شفى اجلديد؛ الذي من املقرر �أن
يخ�ضع فيه جلراحة وعملية �شفط للدهون.

�أجر فح�صًا دوريًا
موعدا الآن
�إن مل تكن قد ذهبت �إىل الطبيب منذ فرتة ،فحدد ً
فح�صا دقي ًقا .فهناك العديد من احل��االت املر�ضية التي
لكي جتري ً
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ظهور �أعرا�ض االكتئاب ،وهي ت�شمل ا�ضطراب الغدة
الدرقية و�سن الي�أ�س ومر�ض البول ال�سكري والأنيميا.
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�ش�أن ال�شاة امل�سمومة
قال ليث بن �سعد ،عن �سعيد ،عن �أبي هريرة ،قال :ملا فتحت خيرب
�أهديت لر�سول اهلل ﷺ �شاة فيها �سم ،فقال ر�سول اهلل ﷺ« :اجمعوا
من كان هاهنا من اليهود» .فجمعوا له ،فقال لهم ر�سول اهلل ﷺ�« :إين
�سائلكم عن �شيء فهل �أنتم �صادقي عنه»؟ قالوا :نعم ،يا �أبا القا�سم.
فقال لهم ر�سول اهلل ﷺ« :من �أبوكم»؟ قالوا� :أبونا فالن .قال« :كذبتم،
بل �أبوكم فالن» .قالوا� :صدقت وبررت .قال لهم« :هل �أنتم �صادقي عن
�شيء �إن �س�ألتكم عن �شيء عنه»؟ قالوا :نعم ،يا �أبا القا�سم ،و�إن كذبناك
عرفت كذبنا كما عرفته يف �آبائنا .فقال ر�سول اهلل ﷺ« من �أهل النار»؟
قالوا :نكون فيها ي�س ًريا ثم تخلفوننا فيها .فقال لهم ر�سول اهلل ﷺ:
«اخ�س�أوا فيها فو اهلل ال نخلفكم» ،ثم قال« :هل �أنتم �صادقي؟» ،قالوا:
نعم� .أردنا �إن كنت كاذ ًبا �أن ن�سرتيح منك ،و�إن كنت نب ًيا مل ي�ضرك.
�أخرجه البخاري.

كلمة عن امل�ضمون
منذ ظهور الب�شر الأوائل على وجه الأر�ض ,منذ نحو مليون �سنة,
ول��د قرابة ( )80مليا ًرا �إىل ( )90مليار ن�سمة ..وق��د كونت �أ�س ًرا,
أجنا�سا  ..بع�ض ال�شعوب اختفى ,غري
وقبائل ,وجماعات ,و�شعو ًبا ,و� ً
خملف �سوى �آثار عن ح�ضارته ,والبع�ض الآخر ال يزال موجو ًدا حتى
ً
حمتفظا بقدر الإمكان ,بتقاليد جن�سه ,و�سواه من ال�شعوب
يومنا هذا,
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هي يف طريق االختفاء ..فلنتعرف �إىل بع�ض هذه ال�شعوب املنقر�ضة
والباقية ,على ال�سواء.

نقاء ال�سر والعالنية
عالج الأمور بتغطية العيوب وتزويق املظاهر ال جدوى منه وال خري
فيه ،وكل ما يحرزه هذا العالج اخلادع من رواج بني النا�س �أو تقدير
خاطئ لن يغري �شي ًئا من حقيقته الكريهة.
ومن هنا مل يحفل الإ�سالم بالظواهر �إذا كانت �ستا ًرا لت�شويه
معيب� ،أو نق�ص �شائن ،فما قيمة املظهر احللو �إذا كان وراءه خمرب مر؟!
من قدمي غاىل العرب بجمال احلقيقة ،ومل ي�سمحوا للعنوان ـ و�إن
مل يكن كف�أها ـ �أن يخد�ش من قدرها ،قال قائلهم:
ع �ل��ى وج� ��ه م ��ي م �� �س �ح��ة م ��ن م�لاح��ة
وحت��ت ال�ث�ي��اب اخل��زي ل��و ك��ان ب��اد ًي��ا
�أمل ت � ��ر �أن امل� � � ��اء ي � �ك� ��در ط �ع �م��ه
و�إن ك ��ان ل ��ون امل���اء �أب �ي ����ض �صافيا
من �أج��ل ذلك مل يعتد الإ�سالم بتك ٌمل الإن�سان وجتمله �إال �إذا
قام هذا الت�سامي على نف�س طيبة ،و�صحيفة نقية ،وف�ؤاد زكي ،و�ضمري
�أ�ضيء من داخله ،فله �سنا يهدي �صاحبه �إىل ال�صراط امل�ستقيم.

اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

835

من قبائل العرب :بنو تنوخ
بنو تنوخ :قبيلة عربية يرجع ن�سبها �إىل جدها اجلاهلي تنوخ بن
مالك بن فهم بن تيم اهلل ،من ق�ضاعة.
كانت لبنيه دولة قبل الإ�سالم ،يف �أر�ض احلرية والأنبار .ومل يطل
عهدها.
ملك منهم بعد الزباء ثالثة:
 -1النعمان بن عمرو -2 .وعمرو بن النعمان بن عمرو.
 -3واحلوار بن عمرو بن النعمان.
وكانوا مملكني من قبل الروم ،وا�ضمحل �أمرهم.

من قبائل العرب :بنو ثقيف
بنو ثقيف :قبيلة عربية يرجع ن�سبها �إىل جدها اجلاهلي ثقيف بن
منبه بن بكر بن هوزان ،من عدنان.
كانت منازلهم مبنية يف الطائف ،وهم بطون عدة.
وكان �صنمهم يف اجلاهلية (الالت) مبن ًيا على �صخرة يف الطائف.
وكانت تلبيتهم يف اجلاهلية �إذا حجوا :لبيك اللهم� ..إن ثقي ًفا قد
�أتوك� ..أخلفوا املال وقد رجوك.
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من قبائل العرب :بنو خزمية
بنو خزمية :قبيلة عربية يرجع ن�سبها �إىل جدها اجلاهلي خزمية
بن مدركة بن �إليا�س ،من م�ضر ،من عدنان ،من �سل�سلة الن�سب النبوي،
وكنيته (�أبو �أ�سد) ،وهو الذي ن�صب (هبل) على الكعبة ،فكان يقال
(هبل خزمية).
من ن�سله:
 -1الهون.
 -2وعفل.
وهما بطنان من م�ضر.

من قبائل العرب :بنو ذبيان
بنو ذبيان :قبائل عربية كثرية ،منهم:
 -1ذبيان بن بغي�ض بن ريث ،من غطفان ،من العدنانية.
 -2ذبيان بن �سعد بن عذرة ،بنوه بطن من بني عذرة ،من ق�ضاعة.
 -3ذبيان بن كنانة بن ي�شكر ،من ربيعة بن نزار.
 -4ذبيان بن هميم بن ذهل بن هني ،من بلي ،وبنو (البلويون)
من ق�ضاعة.
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