
http://www.alukah.net/web/mawso3at/
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�شكر واعرتاف
هذا  مادة  مجع  وتوفيقه  اهلل  بحمد  تم 

الكتاب من مصادر شتى؛ سواًء من الشبكة 

يأيت من  أو مما  الكتب،  أو من  العنكبوتية، 

هذه الربامج التي متلئ هواتفنا النقالة.

يسري  الكتاب  هذا  يف  وجهدي  فعميل 

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

رم اجلميع األجر واملثوبة. يحُ

www.alukah.net
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تقديــم
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مـقــدمــــة

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، 
والصالة والسالم عىل خري األنبياء واملرسلني، نبينا حممد عليه وعىل آله 

أفضل الصالة وأزكى التسليم - ثم أما بعد:

تراسل  تطبيق  هو   )WhatsApp )باإلنجليزية:  اب  واتس 
فوري، حمتكر، ومتعدد املنصات للهواتف الذكية. ويمكن باإلضافة إىل 
الصوتية،  الرسائل  الصور،  إرسال  للمستخدمني،  األساسية  الرسائل 

الفيديو والوسائط.

أندرويد،  بريي،  بالك  فون،  آي  من:  لكل  متاح  اب  والواتس 
سمبييان، ويندوز فون 7 فقط )وعىل آي باد بصورة غري رسمية(.

ويتزامن مع جهات االتصال يف اهلاتف، لذلك ال يتاج املستخدم 
إلضافة األسامء يف سجل منفصل.

ومعنى كلمة )واتس أب( بااللنجليزية هو: ماذا دهاك؟ أو ما األمر؟

وسمي تبادل الرسائل »واتس أب« ألن الناس خيربون بعضهم بام يصل.

www.alukah.net
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ِئل فضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن تركي اخلثالن - حفظه اهلل - : سحُ

ما حكم عمل قروبات )جمموعات( بـ)الواتس أب( للتشجيع عىل 
حفظ وتالوة القرآن بحيث يتفقون عىل قراءة قدر معني من القرآن، ومن 

قرأه يضع عالمة )صح(؟ 

اجلواب: ال بأس هبذا العمل، بل هو من التعاون عىل الرب والتقوى 
وفيه تواص عىل اخلري وتشجيع عىل تالوة القرآن، وهذا العمل من باب 
يذكر  أن  اتفق جمموعة عىل  لو  باهبا واسع، هذا كام  الوسائل، والوسائل 
بعضهم بعًضا عن طريق اهلاتف  مثال بتالوة القرآن أو صيام نافلة ونحو 
عمل  طريق  عن  يفعل  ما  فكذلك  باالتفاق،  مرشوع  العمل  فهذا  ذلك 
هذه  من  استفيد  لكن  القبيل؛  هذا  من  هي  أب(  بـ)الوتس  جمموعات 

التقنية يف التوايص والتذكري هبذا العمل الصالح. واهلل أعلم ا.هـ.

نرش  من  اهلل  حرم  ما  يف  التقنية  هذه  استخدام  من  أخواين  واحذر 
يصلح  يصل  ما  كل  فليس  املكذوبة؛  واألحاديث  والرشكيات  البدع 
لإلرسال؛ بل قف وفكر وتأمل قبل أن ترسل .. فأنت ستسأل عام أرسلته 

أمام اهلل تعاىل.

فال ترسل ما حرم اهلل، وال ترسل ما ال تعلم صحته .. واستغل هذه 
التقنية يف نرش اخلري واستقبال اخلري، ويف صلة األرحام.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 الباب الأول:
 اآداب ي�شرية 

 ملحبي التقنية احلديثة
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التاأثري ال�شلبي لو�شائل التوا�شل الجتماعي 

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

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

حمتويات البحث:
تضمن البحث عدة أبواب وفصول ومباحث، وهي كالتايل:

الباب األول )الفصل األول(:

مدخل الدراسة:

املبحث األول:
• مقدمة )متهيد(.

• مشكلة الدراسة.

• أمهية الدراسة.
• أهداف الدراسة.

• تساؤالت الدراسة.

www.alukah.net
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املبحث الثاين:
مفاهيم الدراسة:

• اإلعالم.
• وسائل االتصال.

• الواتس آب.
• الفيس بوك.

• الشباب.

الفصل الثاين:

اإلطار النظري للدراسة.

املبحث األول.
• ماهية اإلعالم.

• حقائق وأرقام.

• أهداف ووظائف اإلعالم.
التقليدي. • اإلعالم القديم أو 

• اإلعالم اجلديد.

• أشكال اإلعالم اجلديد.
• خصائص اإلعالم اجلديد.

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

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

• حسنات اإلعالم اجلديد.

• سلبيات وخماطر اإلعالم اجلديد.

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

املبحث الثاين:
• مفهوم األخالقيات املهنية.

• فوائد املواثيق األخالقية.
• ميثاق الرشف اإلعالمي العريب.

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

الفصل الثالث:

املبحث األول:
• املواقع االجتامعية.

• ما هي املواقع االجتامعية؟

• خدمات الشبكات االجتامعية.

• ميزات الشبكات االجتامعية.

• اإلنرتنت.
• واقع اإلنرتنت.

التواصل االجتامعي. • شبكات 

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

التواصل االجتامعي للمستخدم. • سلبيات شبكات 

• أبرز مواقع الشبكات االجتامعية العربية.

• أبرز مواقع الشبكات االجتامعية العاملية.

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

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

الفصل الثالث:

املبحث الثاين:
• برنامج الواتس آب.

• موقع الفيس بوك.

الباب الثاين:

الفصل األول:
امليدانية. • اإلجراءات املنهجية للدراسة 

• نوع الدراسة.
• منهج الدراسة.

البيانات. • أداة مجع 

www.alukah.net
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• اختبار صدق األداة.
• جمتمع الدراسة.

• جماالت الدراسة.

• صعوبات الدراسة.

الفصل الثالث:

نتائج الدراسة امليدانية.
أوالً: اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة.

ثانًيا: توصيات الدراسة وآليات تنفيذها.

مشكلة البحث:
إن ملواقع وبرامج التواصل االجتامعي أمهية كبرية، فقد أصبحت 
شهرهتا واسعة، وكثر التعامل معها بني الناس؛ حيث يتواصلون عرب هذه 
وإرسال  البعض،  بعضهم  أخبار  ومعرفة  بعضهم  عىل  للتعرف  املواقع 

رسائل وتلقي األخبار واملوضوعات وكل ما هو جديد يف الساحة.
وإن هذه املواقع والربامج ال توجد هلا ضوابط تضبط األمور، وال 
توجد وسائل أو طرق حمددة يتقي منها املستخدم الرشور التي قد تصل 
إليه عنوة، أو حتى ال يوجد منهج حمدد إلفادة الغري يف االتقاء من هذه 

التواصل االجتامعي  برامج  انتشار  الدراسة يف  الرشور، وتكمن مشكلة 
بشكل كبري، مما أثر عىل حياة الناس عموًما، سواء بشكل سلبي أو إجيايب.
إن أغلب البحوث والدراسات يف جمال اإلعالم ربام تتسم بالندرة 
واحدة،  وكتلة  عام  بشكل  اجلديد  اإلعالم  مع  وتتعاطى  العدد(  )قليلة 
لتتخصص ولو بشكل يسري يف أحد  الدراسة جاءت  فإن هذه  ومن هنا 
مواضيع اإلعالم اجلديد وبدوره أيًضا يفتح الباب أمام بحوث أكثر عمًقا 

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

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

أمهية الدراسة:
تربز أمهية الدراسة من ناحيتني مها:

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

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

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

بشكل خاص.

ثانًيا: األمهية العملية:
تكمن أمهية هذه الدراسة العملية يف النقاط التالية:

استخدام  إساءة  عن  الناجتة  املتعددة  املخاطر  إىل  األنظار  لفت 
وتوضيح  األشكال  تلك  بعض  لبيان  والسعي  اجلديد  الرقمي  اإلعالم 

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

إجيابيًّا للمجتمع.
برامج  لسلبيات  للتصدي  املناسبة  احللول  بعض  اقرتاح  إمكانية 

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

ين والِقيم. والفيس بوك بشكل إجيايب، وخيدم املجتمع والدِّ

أهداف الدراسة:
املتنوعة  وأشكاله  الواسعة  وآفاقه  اجلديد  اإلعالم  عىل  التعرف 

وإجيابياته وسلبياته.
التعرف عىل برامج التواصل االجتامعي الفيس بوك والواتس آب 

وتأثرياهتام السلبية عىل الشباب يف عرص العوملة.
التعرف عىل مدى انتشار هذه الربامج يف أوساط الشباب بصورة 

مذهلة.

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

ومبادئنا الثابتة.

نتائج الدراسة:
التساؤل األول: ما مدى انتشار برنامج الواتس آب وموقع الفيس 

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

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

الناحية الدينية ومن ناحية الثقافة والقيم؟
سكان  بني  شيوًعا  األكثر  آب«  »واتس  املحادثات  برنامج  أصبح 

الكرة األرضية واألفضل واألسهل استخداًما وتداوالً بني خمتلف الفئات 
العمرية التي تستخدم اهلواتف الذكية سواء كانوا ذكوًرا أو إناًثا.

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

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

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

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

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

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

- استخدام ألفاظ بذيئة عند التحدث مع اآلخرين.
- الرد عىل األرقام الغريبة وما يتبعها من عواقب.

ومن ناحية الثقافة والقيم:
- التقليل من العالقات داخل نطاق األرسة.

- تدين املستوى الدرايس.
- عدم استثامر أوقات الفراغ.

- نرش معلومات غري مؤكدة )شائعات(.
- عدم احرتام املكان والزمان عند االستخدام للربنامج.

- هيدر الكثري من املبالغ.
- التخيل عن بعض القيم كالصدق واألمانة.

التساؤل الثالث: ما مدى تأثري موقع الفيس بوك عىل الشباب من 
الناحية الدينية وناحية الثقافة والقيم؟

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

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

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

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

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

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

- تكوين عالقات ومهية وصداقات خيالية مع اجلنس اآلخر.
التساؤل الرابع: ما التوصيات التي تسهم يف زيادة فاعلية استخدام 

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

السلبية، وهي:
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توصيات )مقرتحات( الدراسة:
االتصال  وسائل  الستخدام  السلبي  باجلانب  الشباب  توعية   -
منها  املسموع  املختلفة  اإلعالم  وسائل  طريق  عن  اإلنرتنت(  )اهلاتف، 

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

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

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

خالل بث مواد غري متوافقة مع رشيعته، دون حسيب أو رقيب.
- توعية األرسة بأمهية الرتبية الدينية لألبناء وأمهية غرس الوازع 
اخلارجية  التوعيات  وكذلك  املحارضات  إقامة  طريق  عن  فيهم  الديني 

وعقائده  األخالقية،  مبادئه  اإلنسان  يف  ترسخ  الدينية  فالرتبية  لألرسة، 
زيغ  أو  انحراف،  كل  من  يصان  حتى  األخالقي؛  وتوجهه  اإلسالمية، 

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

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

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

أهل لألخذ، ويطرح ما هو أهل للنفور واالشمئزاز.
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- تفعيل لغة احلوار والتفاهم بني اآلباء واألبناء ما قد يقلل بشكل 
كبري من تأثري املحيط اخلارجي عليهم.

• إجياد خطوط عريضة داخل األرسة يكون كل أفراد األرسة عىل 
بينة هبا، ما جيعله يلتزم هبا )الضبط الداخيل(.

- عدم منح الثقة بشكل مطلق للشاب أو الفتاة وبالذات يف املرحلة 
العمرية فئة الشباب والتي قد يستخدمها البعض منهم بشكل سلبي بل ال 

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

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

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

املحظورة.

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

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

يف أحيان كثرية ما ال خيطحُر عىل البال من اإلسفاف واالبتذال.
- تربية األبناء عىل احلياء من اهلل ومراقبته، وأن ينمى فيهم الوازع 
التقنيات  يف  االستخدام  سوء  عىل  املرتتبة  باملخاطر  وتوعيتهم  الديني، 

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

بإذن اهلل - باقًيا.
ابتذال أو خالعة  فيها  التي  التحذير من إرسال الصور واملقاطع   -
وجمون، أو تتضمن كشًفا للعورات، أو هْتًكا ألستار العفيفات الغافالت، 
أو تندًرا ببعض الناس، فإن يف استقبال الصور واألفالم املحرمة ومقاطع 
الذين آمنوا؛  الفضائح والعورات وتناقلها ونرشها - إشاعة للفاحشة يف 
حُْم  نحُوا هلهَ ِذينهَ آمهَ ةحُ يِف الَّ اِحشهَ ِبُّونهَ أهَْن تهَِشيعهَ اْلفهَ ِذينهَ يحُ واهلل - تعاىل - يقول: )إِنَّ الَّ
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( ]النور: 19[. ونهَ ْعلهَمحُ ْنتحُْم الهَ تهَ أهَ ْعلهَمحُ وهَ اهللَّحُ يهَ ِة وهَ اآْلِخرهَ ْنيهَا وهَ اٌب أهَلِيٌم يِف الدُّ ذهَ عهَ
- نكران عىل من أرسل لنا ما ال يليق، ونبني له الصواب؛ حتى ال 

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

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

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

وينبغي أن تكون ذات معنى أو هدف.
- مراعاة األمانة يف استخدام مثل هذه الربامج، فال نسجل صوت 

املتصل إال بإذنه، وال نلتقط صورة أحد إال بإذنه، فمن فعل شيًئا من ذلك 
فقد خان األمانة، واهلل ال هيدي كيد اخلائنني.

البكور وأوقات  التواصل، جمتنبني  املناسب عند  الوقت  - مراعاة 
الظهرية وآخر الليل؛ ألهنا مواطن الراحة.

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

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

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

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

_______

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

ها  يسبوهنا هادفة، إىل بعض اإلشكاالت يف تعاملهم، ربام أخرجت بعضحُ
، وربام  املصداقيةهَ ها  بعضحُ أفقدهتم  رسالتهَهم عن حد كوهنا رشعية، وربام 
ها دون ذلك، وأقترص عىل ذكر مخسة مظاهر شائعة يف بعض هذه  كان أثرحُ

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

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

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

دائاًم: أنت داعية هادف، ولست جمرد مالك ملرشوع جتاري.
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ر، تروجيحُها يشبه ترويجهَ  ثانًيا: بعض الرسائل الدعوية فيها نوع غرهَ
ولعله  معني،  ثمن  مقابل  منضبط  غري  بوصف  املوصوف  أو  املجهول 
يتهَ  قد جاءتك رسالة يومًا ما تقول: أرسل كذا إىل الرقم كذا لتشاهد كهَ
يتهَ مما تتوق نفوسحُ املسلمني لرؤيته، فيدفعحُك الفضول للدفع وأنت  وكهَ
ال تدري هل الصورة -موضوع الدعاية دعك من سائر اخلدمة- توازي 
كذا  أرسل  تقول:  التي  الرسائل  يف  هذا  مثل  وقل  ال،  أو  تدفع  ما  قيمة 
ليصلك مقطع، ثم اذكر ما شئت من عبارات الوصف غري املنضبط التي 
رج املوصوفهَ عن حد اجلهالة، وقد ينضاف إىل هذا جهلحُك باملبلغ  ال ختحُ
ِر سحبحُه منك إن أنت قد أرسلت، وليس هذا بالغرر اليسري فبعضحُ  املقرَّ
أو  الشهر  مدار  عىل  اخلدمةحُ  كانت  إذا  فكيف  مرتفعة،  تكلفتها  الرسائل 

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

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

القرون  خريهَ  يتخولحُ   - وسلم  عليه  اهلل  صىل   - نبينا  كان  رابًعا: 
وأرغبهَهم يف الفضل باملوعظِة خمافةهَ السآمة، فعمومحُ الناس اليوم للمراعاة 

أحوج، وبعض رسائل اجلوال اهلادفة تصل يف أوقات مزعجة، وال سيام 
يتخذ من اجلوال منبهًا يوقظه، وقد كانت بعضحُ تلك  منّا بات  أن كثريًا 
اجلواالت اهلادفة تصلحُني رسائلحُها نحوهَ الساعة الثالثة صباحًا، وأنا رجل 
النوم يدفعني الفضولحُ البرشي عندما أستيقظ عىل ورود رسالة  خفيف 
يف  جاءت  التي  الرسالة  موضوع  ملعرفة  والنظر  الطاولة  إىل  الذهاب  إىل 

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

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

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

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

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

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

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

يعظم النفع هبا.
الباب الثاين*****

الر�شــــائل
www.alukah.net
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ق�شة طالب

كابتن  كان  املدارس،  أفضل  يف  وتعّلم  غنية،  عائلة  يف  نشأ  طالب 
لفريق السباحة يف اجلامعة، وبدأ االستعداد ليمثل بلده يف فريق السباحة 
ثني عليه لكنه مل يكن هيتم بصالته  لأللعاب األوملبية القادمة الكل كان يحُ

و أوراده اليومية.

إال   خطوه  يتحرك  ال  ومتدين  ملتزم  اجلامعة  يف  صديق  له  كان 
ويقول: »يا اهلل توكلت عليك«.

ويحُفضل  هيتم  مل  لكنه  للمسجد  الذهاب  منه  يطلب  دائاًم  وكان 
الذهاب إىل مسبح اجلامعة ليتدرب أكثر عىل السباحة.

حاول صديقه أن يحُعلمه أمهية الصالة و األوراد؛ لكنه مل يقتنع يف 
ليلة.

يف  الوقت  بعض  ليحُميض  كالعادة  اجلامعة  مسبح  إىل  محد  ذهب 
التدريب عىل القفز .. كان القمر ساطًعا بنوره من خالل الشبابيك الكبرية 
أي  لعدم وجود  بالراحة  .. أحس  املكان  والسكون خييم عىل  للمسبح، 
شخص يف املسبح، فلم هيتم يف إشعال األنوار؛ حيث نور القمر يتخلل 

مسبح اجلامعة من خالل النوافذ.
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القفز،  املسبح، وتقدم إىل حافة منصة  السلم األعىل يف  صعد عىل 
ورفع يديه استعدادًا للقفز مع شهيق! ومن دون شعور! قال: »يا اهلل« 

استغرب من نفسه و كأن الكلمة خرجت من دون إرادته.

ل أمر »توكلت عليك يا  أخذ يتذكر ما كان يقول له صديقه عند كحُ
رب«.

كيانه،  يمأل  عجيب  بفرح  شعر  قليلة،  حلظات  إال  كلامته  تأخذ  مل 
ووقف مرة أخرى عىل حافة املنصة مستعدًا للقفز، وتذكر كلامت صديقه 
الذي يكررها عند بداية كل أمر »بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف 

األرض وال يف السامء وهو السميع العليم« 

قبل القفز بثواين .. وإذ بباب املسبح يحُفتح! ومسئول الصيانة يدخل، 
ويحُشعل األنوار يف املسبح.

نظر محد إىل أسفل .. ماذا رأى؟! 

املسبح فارغ من املاء!!

إذ كان املسئول قد أفرغه إلصالح شق يف داخله .. مل يقف بني محد 
واملوت إال حلظات قليلة .. نزل من املنصة ليسجد لربه وهو يبكي؛ ليس 

عىل نجاته إنام عيل الوقت الذي مر به مل يذكر فيه اسم اهلل!!.

فرصة  تعطينا  اهلل  رمحة  لكن  واملوت؛  اخلطر  بنا  يف  مرة  من  كم 
أخرى؟

إن اهلل يكلمنا من خالل هذه األمور مجيعها، منتظًرا منّا أن ننتبه قبل 
فوات األوان

بادروا قبل أن تغادروا.

www.alukah.net
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موعظة

قال الفضيل بن عياض لرجٍل:
كم أتت عليك؟ أي: كم مىض من عمرك.

قال: ستون سنة.
فقال الفضيل: فأنت منذ ستني سنة تسري إىل رّبك يوشك أن تبلغ..!

فقال الرجل: إّنا هلل وإّنا إليه راجعون.
فقال الفضيل: أتعرف تفسريه؟

- فإّنك - تقول: أنا هلل عبٌد .. وإليه راجع .. فمن عرف أّنه هلل عبد، 
وأنه إليه راجع؛ فليعلم أّنه موقوف.

ومن علم أّنه موقوف فليعلم أنه مسؤول.
ومن علم أنه مسؤول فليّعد للسؤال جواًبا.

فقال الرجل: فام احليلة؟
فقال الفضيل: يسرية..!

فقال الرجل: ما هي؟
أسأتهَ  إن  فإّنك  ما مىض؛  يغفر لك  بقي  فيام  سن  الفضيل: حتحُ قال 
. )املصدر: جامع العلوم واحلكم: ألبن  تهَ بام مىض وما بقيهَ فيام بقي أحُِخذهَ

رجب(.

تاريخ

تاريخ وفيات بعض أشهر مشاهري علامء أهل السنة األئمة األعالم 
الذين يكثر السؤال عنهم:

أبو بكر الصديق - ريض اهلل عنه - 13 هجري.

عمر بن اخلطاب - ريض اهلل عنه -  23 هجري.

عثامن بن عفان - ريض اهلل عنه -  35 هجري.

عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -  40 هجري.

عائشة بنت أيب بكر - ريض اهلل عنه -  57 هجري.

ابن عباس - ريض اهلل عنهام -  68 هجري.

ابن عمر- ريض اهلل عنهام -  73 هجري.

سعيد بن املسيب - ريض اهلل عنه -  94 هجري.

عمر بن عبد العزيز - رمحه اهلل - 101 هجري.

احلسن البرصي - رمحه اهلل -  110 هجري.

  أبو حنيفه - رمحه اهلل - 150هجري.

مالك بن أنس - رمحه اهلل - 179 هجري.
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الشافعي - رمحه اهلل -  204 هجري.

أمحد بن حنبل - رمحه اهلل -  241 هجري.

البخاري - رمحه اهلل -  256 هجري.

مسلم - رمحه اهلل -  261 هجري.
ابن ماجه - رمحه اهلل -  273 هجري.

أبو داود - رمحه اهلل - 275 هجري.
الرتمذي - رمحه اهلل - 279 هجري.

عثامن بن سعيد الدارمي - رمحه اهلل - 280هجري.
النسائي - رمحه اهلل - 303 هجري.

ابن جرير الطربي - رمحه اهلل - 310 هجري.
ابن خزيمة - رمحه اهلل - 311 هجري.

ابن حزم - رمحه اهلل - 456 هجري.
ابن اجلوزي - رمحه اهلل -  597 هجري.

القرطبي صاحب تفسري اجلامع ألحكام القرآن - رمحه اهلل - 671 
هجري.

النووي - رمحه اهلل - 676 هجري.

ابن تيمية - رمحه اهلل - 728 هجري.
الذهبي - رمحه اهلل - 748 هجري.

ابن القيم - رمحه اهلل - 751 هجري.
ابن كثري - رمحه اهلل - 774 هجري.

ابن رجب - رمحه اهلل - 795 هجري.
ابن حجر العسقالين - رمحه اهلل - 852 هجري.

األمري الصنعاين - رمحه اهلل - 1182 هجري.
حممد بن عبد الوهاب - رمحه اهلل - 1206 هجري.

الشوكاين - رمحه اهلل - 1255 هجري.
األلويس - رمحه اهلل - 1342 هجري.

ابن سعدي - رمحه اهلل - 1376 هجري.
الشنقيطي - رمحه اهلل - 1393 هجري.

ابن باز - رمحه اهلل - 1420 هجري.
األلباين - رمحه اهلل - 1420 هجري.

ابن عثيمني - رمحه اهلل -  1421 هجري.

www.alukah.net
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اأبكتني

أم ختاطب ابنها وتوصيه:

منطقيه  غري   .. عجوًزا  سرتاين  األيام  من  يوم  يف   .. العزيز  ولدي 
الصرب  وبعض  الوقت  بعض  أعطني  فضلك  من  عندها   .. ترصفايت  يف 

لتفهمني.

ال  وعندما   .. صدري  عىل  طعامي  فيسقط  يدي  ترتعش  وعندما 
أقوى عىل لبس ثيايب .. فتحىل بالصرب معي .. وتذكر سنوات مرت وأنا 

أعلمك ما ال أستطيع فعله اليوم!!

إن مل أعد أنيقة مجيلة الرائحة!!

فال تلمني وأذكر يف صغرك حماواليت العديدة ألجعلك أنيًقا مجيل 
الرائحة.

ال تضحك مني إذا رأيت جهيل وعدم فهمي ألمور جيلكم هذا؛ 
ولكن .. كن أنت عيني وعقيل ألحلق بام فاتني.

تعلمني  فكيف  احلياة؛  تواجه  كيف  علمتك  من  أنا  أدبتك  من  أنا 
اليوم ما جيب وما ال جيب؟!

حمادثتك؛  أثناء  وتفكريي  كلاميت  وبطئ  ذاكريت  ضعف  من  متّل  ال 

ألن سعاديت من املحادثة اآلن هي فقط أن أكون معك!!

فقط ساعدين لقضاء ما أحتاج إليه؛ فام زلت أعرف ما أريد!!

عندما ختذلني قدماي يف محيل إىل املكان الذي أريده، فكن عطوًفا 
معي وتذكر أين قد أخذت بيدك كثرًيا لكي تستطيع أن متيش.

فال تستحيي أبًدا أن تأخذ بيدي اليوم فغًدا ستبحث عن من يأخذ 
بيدك.

ـقبله  عىل احلياة مثلك؛ ولكني ببساطة  يف سني هذا اعلم أين لست محُ
!! أنتظر املوت!! فكن معي .. وال تكن عيلَّ

سوى  أريد  أكن  مل  أين  فاعلم  أخطائي؛  من  شيًئا  تتذكر  عندما 
مصلحتك، وأن أفضل ما تفعله معي اآلن أن تغفر زاليت .. وتسرت عورايت 

.. غفر اهلل لك وسرتك.

فال  بالضبط؛  كنت  كام  تفرحني  وابتسامتك  ضحكاتك  زالت  ال 
حترمني صحبتك!!

كنت معك حني ولدت فكن معي حني أموت!
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تاأمل هذا الكالم النفي�س

استعد لرمضان بزيادة اإليامن:

قال الشيخ عبد الكريم اخلضري - حفظه اهلل - عضو اللجنة الدائمة 
الفاضلة  األماكن  ويف  الفاضلة  األوقات  يف  يذهب  »اإلنسان  لإلفتاء: 
ليتفّرغ للعبادة لكنه ال يعان! ملاذا؟« يذهب يف رمضان ويرتك كل يشء! 
ليتفرغ  احلرمني  أحد  مثاًل  إىل  ويذهب  وأوضاعه  أحواله  ويرتك  يذهب 
متشتت،  نفسه  جيد  نعسان،  نفسه  جيد  يعان،  ال  نفسه  جيد  لكن  للعبادة، 
ملاذا؟! قال: »ألنه مل يتعّرف عىل اهلل يف الرخاء، هيجر القرآن طول العام، 
وإذا ذهب إىل األماكن الفاضلة يريد أن يقرأ القرآن يف يوم كام كان عليه 
قد  الرخاء  يف  تكون  أن  البد  يمكن«  ال  كال،  أيام!  ثالث  يف  أو  السلف 
تعان عىل اإلحسان  تعان عىل اإلحسان، ال  أن  أجل  أيامك من  عمرت 
إال عندما تتعرف إىل اهلل يف الرخاء. يقول: »ويسمع احلديث الصحيح: 
( ويقول: )املسألة أربعة  هحُ ْتهحُ أحُمُّ دهَ لهَ امهَ وهَ عهَ كهَ جهَ ْق رهَ ْفسحُ ْ يهَ ملهَ ْرفحُْث وهَ ْم يهَ لهَ جَّ فهَ ْن حهَ )مهَ
أيام، لن أتكلم بكلمة(؛ ولكن هل يستطيع أن يسكت؟! هل يعان عىل 

السكوت؟! ال يمكن وقد فرط يف أوقات الرخاء!«.

وعىل هذا سنخرج من هذا النقاش بمسألة غاية يف األمهية من كلمة 

قاهلا الشيخ )لكنه ال يعان( العبادة منك يا عبد االستعانة، الفضل من اهلل 
أن يعينك، فأنت ال تتصور أنك حمسن بقوتك، ال تتصور أن إحسانك يف 
زلنا ونكررها:  القاعدة وال  اتفقنا سابًقا عىل هذه  بقوتك. وقد  رمضان 
ابتالؤنا ليس يف قوانا الذاتية. نحن أصاًل عبيد ال قوة ذاتية عندنا، إنام كل 
بالئنا يف قوة استعانتنا باهلل. ففي الرخاء تدرب نفسك عىل العمل الصالح 

مع االستعانة، اجلزاء أنك وقت الشدة تعان.
ثم قال الشيخ: »ورأيت شخًصا يف العرش األواخر من رمضان بعد 
صالة الصبح، وظاهره الصالح قبل أن يقول: أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، 
أستغفر اهلل، شغل اجلوال وتكلم إىل أن انترشت الشمس«!! هذا الوقت 
العرشة  يف  كيف  رمضان  يف  فكيف  العادية  األيام  يف  فاضاًل  وقتًا  يعترب 
األخرية كيف وهو يف احلرم؟! فتصور اجلمع بني كل هذه الفضائل بعد 
ذلك هذا الرد. قال الشيخ: »فهل مثل هذا يليق بمسلم هجر أهله ووطنه 
وتعرض لنفحات اهلل أن يكون هبذه الصفة، وعىل هذه احلالة؟!« انتهى 
كالمه. اجلواب: ال، طبعًا، لكن السؤال ملاذا يدث مثل هذا؟ ملاذا نجد 
أنفسنا يف احلرم مثاًل ونفتح املصحف بعد ما نقرأ آية أو نقرأ صفحة نجد 
نفسنا نتلفت يمني ويسار؟ ملاذا مل نعان عىل أنفسنا؟ ألن العبد من أجل 
إىل  االستعانة، وهذا يتاج  يعبد اهلل-عز وجل-بعبادة  أن  يعان البد  أن 

تدريب إىل زمن ويكون هذا الزمن يف وقت الرخاء.

www.alukah.net
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من هو ال�شيخ احمد احلوا�شي؟

القحطاين،  احلوايش  اهلل  عبد  بن  بن حممد  أمحد  العابد:  الشيخ  هو 
إمام وخطيب اجلامع الكبري بخميس مشيط.

- درس الشيخ يف صغره علومًا خمتلفة منها العقيدة وأصول الفقه 
املختلفة  الوعظ وأساليبه  اللغة واملواريث ودرس  والفقه والنحو وعلم 
وذلك عىل يد نخبة من علامء عرصه منهم الشيخ سعيد اهلمداين والشيخ 

حممد بن محود والشيخ العالمة عبد اهلل بن سعدي العبديل.

- درس القرآن عىل مخسة من املقرئني املتقنني.

حمفوظات الشيخ أمحد احلوايش:

الستة  الكتب  وأيضًا  متقنًا،  حفظًا  الكريم  القرآن  الشيخ  يفظ 
املسانيد  ومن  أمحد،  اإلمام  مسند  من  كبريًا  وقدرًا  متقنًا،  حفظًا  يفظها 
األخرى،وقرأ كتاب جامع األصول البن األثري يف أحد عرش جملدا حرفيًا 
واستظهره ،وقرأ تفسريالبغوي ستة عرش جملدًا واستظهره ، وقرأ التفاسري 

كلها إال ما ندر.

طول صالة الشيخ: 

- الشيخ أمحد احلوايش معروف بطول صالته ففي الغالب أنه يف 

الفروض ال ينقص عن )25( دقيقة.

- صالة الرتاويح والقيام عند الشيخ أمحد احلوايش هلا طابع خاص 
ففي العرشين األوىل مدة صالة الرتاويح ال تنقص عن اخلمس ساعات 
يبدأ  واحدة  تكون  والقيام  الرتاويح  صالة  فإن  األواخر  العرش  يف  أما 
الشيخ من بعد صالة العشاء وال ينتهي إال قبيل الفجر للسحور إال أنه 
للراحة ومع هذا يصيل معه  الوقت  ببعض  التسليامت  أحياًنا يفصل بني 
يبكي ويقول:  .. ويف دعائه  يزيدون وينقصون  قرابة اخلمسامئة شخص 

سبحانك ما عبدناك حق عبادتك .. فام حايل وحالك، واهلل املستعان.

- العام املايض ختم الشيخ القرآن يف الرتاويح والقيام فقط؛ إحدى 
عرشة مرة.

زيارات املشائخ له:

عام  له  عثيمني  بن  حممد  الشيخ  بزيارة  احلوايش  الشيخ  ترشف   -
عنده  ونام  والعشاء  واملغرب  والظهر  الفجر  معه  وصىل  )1401هـ( 
وأفطر وقرأ عليه ملعة االعتقاد ورشحها واآلجرومية يف النحو والرحبية 

يف الفرائض.

قال الشيخ حممد ملا غادر منزل الشيخ احلوايش: مسجدكم جامعة 
وقال:  جامعة«  »الصالة  والسالم  الصالة  عليه  بقوله  استدل  ثم  كربى 
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سبحان اهلل يا إخواين ما أعظم لذة الصالة ملن طلبها وهي كام قال رسول 
اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - »وجعلت قرة عيني يف الصالة«.

- ترشف الشيخ احلوايش بزيارة الشيخ العالمة عبد اهلل بن جربين 
له عام )1405هـ( ومن بعدها صار شبه مستحيل أن يأيت إىل املنطقة إال 

ويزوره ويصيل معه فريضة أو فريضتني.

- ترشف الشيخ احلوايش بزيارة الشيخ حممد بن سبيل له، وقال أنا 
أحرص أن أصيل معكم كلام أتيت املنطقة اجلنوبية.

- ترشف الشيخ احلوايش بزيارة الشيخ حسني آل الشيخ إمام احلرم 
املدين له وقال نحن نستشفي بالصالة معك )الصالة شفاء(.

عرض إمامة احلرم عليه:

الشيخ أمحد احلوايش  الشيخ حممد بن عيل احلركان عىل  - عرض 
إمامة وخطابة احلرم وسعى له يف ذلك مع الشيخ عبد الرمحن الشعالن 
وصدر بذلك أمر لكن الشيخ استخار وقرر املكوث يف جامعه يف مخيس 

مشيط.
- وأيًضا املسجد النبوي فقد سعى له الشيخ حسني آل الشيخ ومل 
يبق إال أن يرفع الشيخ أوراقه العتامد املوافقة ولكن الشيخ مل يرفعها إىل 

اآلن.

- قصته مع إطالة الصالة وشكوى ضعاف النفوس عليه:

الشيخ اشتكى عليه بعض ضعاف القلوب واإليامن بسبب إطالته 
فعت الشكوى ألهل الشأن، وأرص الشيخ إال أن يصيل بصالته  للصالة ورحُ

ذاهتا ال يزيد عنها وال ينقص متمسًكا بسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل ذهب بنفسه للنظر يف هذه املسألة، 
ووصل إىل مخيس مشيط، وذهب إىل الشيخ أمحد ورحب به ترحيًبا كبرًيا، 

وصىل خلفه.

اهلل - كلمة علق هبا عىل  الشيخ حممد - رمحه  ألقى  الصالة  وبعد 
ما تاله الشيخ أمحد من آيات يف الصالة، وذهب الناس إىل الشيخ حممد 
يسألونه: )هاه يا شيخ حممد شفت إنه يطيل بالصالة علينا ويتعبنا؟ وش 

رايك يا شيخ؟(.

وكان فيام معنى جواب الشيخ - رمحه اهلل - : )رأيي أن هذا رجل 
من بقية السلف الصالح نحسبه كذلك واهلل حسيبه، واحلمد هلل أن جعل 
تطبيق  من  أنمنعه  كان يصيل ملسو هيلع هللا ىلص،  كام  الزمن من يصيل  هذا  فينا ويف  اهلل 

السنة(.

www.alukah.net
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- موقف أبكى الشيخ احلوايش:

الطيبة مدينة رسولنا حممد  بأنني ذهبت إىل أرض طيبة  قال: أذكر 
إذا  السالم  وبعد  ركعتني  صليت  الروضة  ويف  هناك  ملسو هيلع هللا ىلص إللقاء حمارضة 
بشخص بجواري ال يعرفني وال أعرفه ينظر يل من كل جانب وبنظرات 
متتالية وفجأة يقوم ويقبل رأيس بشدة مرات عدة ثم قال يل لقد رأيت يف 
املنام قبل ثالث ليال أنني أصيل يف هذا املكان ورأيت الرسول صىل اهلل 
اليوم واآلن  هنا هذا  للصالة  فأتيت  أعرفه  مل  يستقبل رجال  علية وسلم 
أنت الرجل الذي شاهدت الرسول صىل اهلل علية وسلم يستقبله فأبكاين 

هذا املوقف؟

-قال الشيخ أمحد: أكثر من )37( عاما مل تفتني صالة اجلامعة يف 
املسجد حتت أي ظرف كان .. سبحان اهلل.

- قال عنه الشيخ ابن باز - رمحه اهلل - هذا من بقايا السلف.

أتينا بسريته لالقتداء ولرؤية شخص من بقايا السلف بيننا .. هكذا 
نحسبه واهلل حسبه وال نزكي عىل اهلل أحدا.

MBC احلملة الكربى ملقاطعة

االستهزاء باللحية ال يعني استهزاء بالشيخ الفالين .. فقط؛ بل هو 
يف األصل استهزاء بمن أمر بإعفائها وحرم حلقها وهو نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن 
املنافقني ال يرصحون باالستهزاء به خشية أن يتهموا بالردة فتعلوا رقاهبم 

سيف العدالة.

.mbc إذن نحن يف غنى عنك يا

يف غنى عن مسلسالتك الرتكية املاجنة العاهرة.

أموال  القامر واختالس  فيها من  يف غنى عن حروف وألوف وما 
املغفلني باحلرام.

يف غنى عن متابعة دوري كرة القدم والتحليل الريايض.

يف غنى عن األفالم الكرتونية واستغالل أذهان األطفال وغزوكم 
الفكري لعقوهلم.

يف غنى عن.. وعن.. وعن.

 ، كثرية  سواك  والقنوات  الصناعية  األقامر  بكثرة  يضج  فالفضاء 
والفحش  التخنث  إال  فيك  يعرض  ما  فواهلل  عليك،  الدنيا  تتوقف  ولن 

والعري.
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فالدعارة عندك طهارة.

والرذيلة فضيلة.

والكذب صدق.

واخليانة أمانة.

كفى عمًرا طوياًل وأنِت تطعنني العامل االسالمي بطعنات هي أشد 
من أسلحة اليهود والنصارى؛ ولكن لعلِك مل تتذوقي إعصار املقاطعة.

يعود  أن  وتاب  اقتصاده  اهنار  املسلمون  قاطعه  حينام  فالدنامرك 
لالستهزاء.

وواهلل لو أنه مل ينتكس اقتصاده بسبب املقاطعة لرأيته جيدد االستهزاء 
كل حني وأنى له ذلك.

واليوم سرتين ما يل باقتصادك الربوي امليرسي.

أهيا القارئ من اآلن  ال ترتدد يف اإلمساك بجهاز التحكم وحذف 
هذه القناة مبارشة لألبد نرصة لسنن نبيك عليه الصالة والسالم، ودفاًعا 
عن دينك، ودفاًعا عن العلامء الذين هم ورثة األنبياء والذين زكاهم اهلل 
فشهد هلم بالعدل من بني البرشية فقال سبحانه: )شهد اهلل أنه ال إله إال 

هو واملالئكة وأولوا العلم قائاًم بالقسط(.

ہ  ہ  ۀ   ۀ  زب  القرآن:  حتذير  مع  وتضامنا 
ہ رب .

ويف  »املال«  األسمى  مههم  فهؤالء  نقاطعهم،  أن  علينا  وجب 
مقاطعة ماليني املسلمني هلا؛ خسارة فادحة ورضبة موجعة هتوي باملكها 

وموظفيها إىل الفقر املدقع واسأل اهلل أن يعجل بذلك.

وحذف  املقاطعة  املقاطعة  إيامن،  القلب  يف  كان  إن  اآلن،   .. اآلن 
اإليامن  تدعي  فبام  وإال  )الرسيفر(،  القنوات  استقبال  جهاز  من  القناة 
وأنت ترى أصول الدين يطعن فيها وسنن املصطفى يستهزأ هبا والعلامء 

يستهان هبا؟!.

www.alukah.net
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ما فعل بك ربك؟

اهلل  رمحه   - )205هـ(  عام  تويف  الداراين:  سليامن  أبو  اإلمام   *
تعاىل- .

قال أمحد بن أيب احلواري: كنت أشتهي أن أرى أبا سليامن يف املنام 
.. فرأيته بعد سنة. فقلت له: ما فعل اهلل بك يا معلم؟ فقال: يا أمحد دخلت 
يوًما من باب الصغري فرأيت »محل شيح » فأخذت منه عوًدا .. فام أدري 

ختللت به أو رميته .. فأنا يف حسابه إىل اآلن ..«.

تأمل »أخذ عوًدا!! حوسب به«

خري  صاحبة  وهي:  »العني«  صاحبة   .. الرشيد  امرأة   .. زبيدة   *
وديانة .. وصدقة وبر .. توفيت رمحها اهلل تعاىل يف )216هـ(.

قال عبداهلل بن املبارك: »رأيت زبيدة يف املنام .. فقلت: ما فعل اهلل 
بك؟

فقالت: غفر يل يف أول معول رضب يف طريق مكة.

قلت: فام هذه الصفرة؟

قالت: دفن بني ظهرانينا رجل يقال له: »برش املرييس .. زفرت عليه 
جهنم زفرة .. فاقشعر هلا جسدي .. فهذه الصفرة من تلك الزفرة ..«.

* مجعنا اهلل هبم.

* وبرش املرييس هذا: من املبتدعة املضلني.

)املصدر: البداية والنهاية البن كثري- نقلها: أبو مهند الوقييص(.
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ع�شرون اأدبًا يف اجللو�س مع الوالدين

1( إغالق اهلاتف النقال. 

2( اإلنصات حلديثهم. 

3( تقبل رأهيم.

4( التفاعل مع حديثهم.

5( النظر إليهم مبارشة بتذلل. 

6( املدح واإلشادة الدائم هبم. 

7( مشاركتهم األخبار املفرحة. 

8( عدم نقل األخبار السلبية هلم.

9( الثناء عىل أصدقائهم ومن يبون.

10( التذكري الدائم بإنجازاهتم .

11(اإلياء بالتفاعل مع احلديث حتى لو تكرر منهم.

12( عدم ذكر املواقف املؤملة من املايض .

13(جتنب األحاديث اجلانبية.

14( اجللوس باحرتام معهم. 

15(ال تقلل وال تنتقص من أفكارهم. 

16( عدم مقاطعتهم وتركهم يسرتسلون يف حديثهم.

17( احرتام سنهم وعدم إزعاجهم باألحفاد.

18( عدم معاقبة األحفاد أمامهم .

19( تقبل كافة النصائح والتوجيهات منهم.

20( السيادة هلم يف حضورهم.

www.alukah.net
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ل تفعل �شيًئا ل تعلم عواقبه

كل  من  يأتون  اللذين  التجار  فيه  يتجمع  جملس  إىل  امرأة  جاءت 
املرأة  فأشارت   .. هلم  اسرتاحة  وهي  بضائعهم  وتسويق  لوضع  مكان 

بيدها فقام أحدهم إليها وملا قرب منها قال: خرًيا إن شاء اهلل.

قالت: أريد خدمة والذي خيدمني سأعطيه )20( ديناًرا.

قال: ما هو نوع اخلدمة؟

قالت: زوجي ذهب إىل اجلهاد منذ عرش سنوات ومل يرجع ومل يأت 
خرب عنه.

قال: أرجعه اهلل بالسالمة.

قالت: أريد أحًدا يذهب إىل القايض ويقول: أنا زوجها ثم يطلقني 
فإنني أريد أن أعيش مثل النساء األخريات.

قال: سأذهب معك .. وملا ذهبوا إىل القايض ووقفوا أمامه .. قالت 
املرأة: يا حرضة القايض: هذا زوجي الغائب عني منذ عرش سنوات واآلن 

يريد أن يطلقني.

فقال القايض: هل أنت زوجها؟

قال الرجل: نعم.

القايض: أتريد أن تطلقها؟

الرجل: نعم.

القايض للمرأة: وهل أنِت راضية بالطالق؟

املرأة: نعم يا حرضة القايض.

الرجل: هي طالق.

املرأة: يا حرضة القايض رجل غاب عني عرش سنوات ومل ينفق عيلَّ 
ومل هيتم يب .. أريد نفقة عرش سنوات ونفقة الطالق.

القايض للرجل: ملاذا تركتها ومل تنفق عليها؟

الرجل: يدث نفسه لو أنكرت جللدوين وسجنوين؛ ولكن أفّوض 
أمري إىل اهلل .. سأدفع يا حرضة القايض.

ثم انرصفوا وأخذت املرأة األلفي دينار وأعطته )20( دينار!!

ال تفعل شيًئا ال تعلم عواقبه.
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هل ت�شتطيع اأن ترد الدين الذي عليك ..؟

طلب ابن من والدته )200( ريال .. ماذا ردت عليـه أمـه؟
وقف االبن أمامها وسلمها ورقة .. أعدها مسبًقا بعد أن جففت 

األم يدها وأمسكت بالورقة وقرأت املكتوب:
* سعر تنظيف غرفتي هلذا األسبوع = 70 ريال.

* سعر ذهايب للسوق = 20 ريال.
* سعر اللعب مع أخي الصغري= 20 ريال.

* سعر مساعديت لِك يف تنظيف البيت = 20 ريال.
* سعر حصويل عىل عالمات ممتازة يف املدرسة = 70 ريال.

املجموع = 200 ريال.
فأعطوا أألجري أجره قبل أن جيف عرقه.

والتقطت  بحنان  وابتسمت  بجانبها  الواقف  ابنها  إىل  األم  نظرت 
قلاًم وقلبت الورقة وكتبت:

* سعر تسعة أشهر محلتك هبا يف أحشائي = بال مقابل؟
* سعر احلليب الكامل الذي أرضعتك إياه عرشون شهـًرا = بال 

مقابل؟
* سعر تغيري مالبسك وتنظيفك ست سنوات = بال مقابل؟

آجل  ومن  مرضك  يف  بجانبك  سهرهتا  التي  الليايل  كل  سعر   *
تطبيبك = بال مقابل؟

بال   = السنني  طوال  يل  سببتها  التي  والدموع  التعب  كل  سعر   *
مقابل؟

الذي  والقلق  ألجلك  بالفزع  هبا  شعرت  التي  الليايل  كل  سعر   *
انتابني = بال مقابل؟ 

* سعر كل األلعاب والطعام واملالبس إىل اليوم = بال مقابل؟
يا ابني : 

حني جتمع كل هذا؛ فإن سعر حبي لك بال مقابل!!  
فأغرقت عيناه بالدموع: ونظر ألمه وقال:

 .. كبري  بخط  وكتب  القلم  أخذ  ثم   .. كثرًيا  أحبك  ساحميني  أمي 
)دين ال يمكن رده(.

فكن معطاء وال تكن مطالًبا .. خصوًصا مع أبويك فهناك الكثري 
لتعطيه هلام غري املال.

النصيحة: إذا كانت أمك عىل قيد احلياة وقريبة منك فقبل رأسها 
واطلب منها أن تساحمك. وإذا كانت بعيدة عنك أتصل هبا. وإذا طانت 

متوفية؛ فادع اهلل هلا بالرمحة واملغفرة.

www.alukah.net
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اأهل قيام الليل

قيل لبعض أهل الليل: كيف الليل عندك؟ فقال: هو ساعة أنا فيها 
بني حالني: أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع، ما تم فرحي به 

قط، وال اشتفيت منه قط.

بدخول  فرحت  الشمس  غربت  إذا  العياض:  بن  الفضيل  وقال 
الظالم خللويت فيه بريب، فإذا طلع الفجر حزنت لدخول الناس عيّل.

وقال احد السلف: أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف هلِوِهم، 
ولوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا.

وبكى عامر بن عبد اهلل حني حرضته الوفاة فقيل له يف ذلك ، فقال: 
وقيام  الصيف،  يف  اهلواجر  ظمأ  ذكرتحُ  ولكن  للبقاء  حبًا  ابكي  ما  واهلل 

الليل يف الشتاء.

وقال ابن املنكدر التيمي: ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث : قيام 
الليل ولقاء اإلخوان والصالة يف اجلامعة.

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إين أبيت معاًف وأحب قيام الليل، 
وأختذ طهوري فام بايل ال أقوم؟ فقال : ذنوبك قيدتك يا ابن أخي.

ِرمتحُ قيام الليل مخسة أشهر بذنب أذنبته، قيل له:  وقال الثوري: ححُ

وما هو؟

راٍء. قال: رأيت رجاًل يبكي، فقلت يف نفيس: هذا محُ

لنا؛  نافلة  الليل فريضة عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهي  واعلم أن صالة 
لنقص  لنا وجرباٌن وتكملة  الليل تطوع  لفرائضه، وصالة  متام  ألنه كان 

فرائضنا.

ويف اخلرب: »إذا نام العبد عقد الشيطان عىل رأسه ثالث عقد، فإن 
قعد وذكر اهلل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة ، وإن صىل ركعتني 
كسالن  أصبح  وإال  النفس  طيب  نشيطا  فأصبح   ، كلها  العقد  انحلت 

خبيث النفس.

عىل  واالستقامة  احلالل،  أكل  بثالث:  الليل  قيام  عىل  ويستعان 
التوبة، وغمِّ خوف الوعيد أو شوق رجاء املوعود.

الغفلة،  بطول  معه  يعاقب  أو  الليل،  قيام  به  العبد  رم  يحُ والذي 
ثالث: أكل الشبهات، إرصار عىل الذنب، وغلبة هم الدنيا عىل القلب.
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من روائع ابن حزم

قال ابن حزم - رمحه اهلل - يف رسائله )337/4(:

كان يف  لبكوء  فيها  فعلوته  مسألة  )ناظرت رجال من أصحابنا يف 
نفيس  منزيل حاك يف  أتيت  فلام  أين ظاهر،  املجلس عىل  وانفصل  لسانه، 
منها يشء، فتطلبتها يف بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبني بطالن 
ذلك  شهد  ممن  أصحابنا  أحد  معي  وكان  خصمي،  قول  وصحة  قويل 
املجلس فعرفته بذلك، ثم رآين قد علمت عىل املكان من الكتاب، فقال 
يل ما تريد فقلت: أريد محل هذا الكتاب وعرضه عىل فالن وإعالمه بأنه 
أمر  ذلك  عليه من  فهجم  قوله.  إىل  راجع  وأين  املبطل  وأين كنت  املحق 
مبهت وقال يل: وتسمح نفسك هبذا ! فقلت له: نعم، ولو أمكنني ذلك 

يف وقتي هذا ملا أخرته إىل غد.
واعلم أن مثل هذا الفعل يكسبك أمجل الذكر مع حتليك باإلنصاف 
الذي ال يشء يعدله. وال يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب، أو 
توهم من حرضك ممن يغرت بك ويثق بحكمك أنك غالب، وأنت باحلقيقة 

مغلوب، فتكون خسيًسا وضيًعا جًدا وسخيًفا البتة وساقط اهلمة(.

علم النف�س

ف تنام! * اذا ملهَ تتحرك ملدة ربع ساعة فإنك سوحُ

تيقظ من النوم تكون فاقًدا للذاكرة! * أول 3 ثواين بعد ما تسهَ

* بعد 5 دقائق من االستيقاظ ننسى )50%( من األحالم التي كنا 
نحلمحُ هبا أثناء النوم!.

* يمكنك املوت من اخلوف حيث أن اخلوف يسبب ضخ كمية من 
هرمون األدرينالني يف اجلسم، هذا اهلرمون كثرته سامة!

املرآة تصبح  أمام  نفسك  أنه عندما تشجع وتكلم  تقول  دراسة   *
أقوى نفسًيا!

* األشخاص األكثر خجاًل .. أذكى وأكثر جدارة بالثقة!

باسرتجاع  عقله  يبدأ   .. بالبكاء  الشخص  يبدأ  ما  بمجرد  غالًبا   *
مجيع الذكريات املؤملة ويزيد بكاؤه عليها!

* أغلب األشخاص يردون عىل املحادثات الكتابية بكلمة واحدة 
يف حالة الغضب!

* يصاب جسم اإلنسان بالشلل اجلزئي أثناء النوم حتى ال يؤذي 
نفسه بتفاعله مع أحالمه!
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الناس حولك  بأن كل  نفسًيا، عندما تكون حزينًا جًدا ستشعر   *
سعيدين!

* علامء النفس يقولون: أن االنجذاب أو اإلعجاب بشخص يدوم 
ملدة )4( شهور، إذا استمرت أكثر فأنت وقعت يف احلب!

* كانت الدغدغة، يف األساس، وسيلة تعذيب!

* ال تستطيع أن تأخذ نفس وتبلع ريقك يف نفس اللحظة! 

* عندما تعطس، متوت ملدة ثانية!

* رائحة الطعام القوية جتعل الشخص يأكل أقل، لذلك أغلب من 
يطبخ الطعام ال يأكل منه!

اإذا مل نح�شن ال�شتقبال؛ فلنح�شن الوداع

قال ابن تيمية: العربة بكامل النهايات ال بنقص البدايات.

    ويقول احلسن البرصي: أحسن فيام بقى يغفر لك ما مىض.

    فاغتنم ما بقي فال تدري متى تدرك رمحة اهلل ربام تكون يف آخر 
ساعة من رمضان.

لعبادك  نرص  ختامه  يف  واجعل  بالغفران،  رمضان  لنا  اختم  اللهم 
املؤمنني.
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موعظة

يقول  برجل  فإذا  بالكعبة  أطوف  كنت  قال:  سريين  بن  حممد  عن 
اللهم اغفر يل، وما أظن أن تغفر يل.

يقول: فتعجبت منه، فقلت: يا عبداهلل ما سمعت أحًدا يقول مثل 
ما تقول.

عثامن  من  مكنني  لئن  عهًدا  اهلل  أعطيت  كنت  إين  الرجل:  فقال 
ألصفعنه، فلام قتل وضع يف رسيره يف البيت فكان الناس يأتون ويصلون 
عليه وهو يف بيته، فدخلت أظهر أين أريد الصالة فلام رأيت أن البيت ليس 

فيه أحد كشفت عن وجهه فصفعته وهو ميت فيبست يدي.

إلبن  والنهاية  )البداية  عود.  كأهنا  يابسة  رأيتها  سريين:  ابن  قال 
كثري(.

 - ترتا  املتتابعة  اهلل  لعائن  عليهم   - الروافض  ذلك  بعد  يأيت  ثم 
ويسبون أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .. عجبا حلامقتهم!!

هل اأنا واأنت ن�شعى حل�شن اخلامتة؟

اقرأ وطبق .. قال أحد الصاحلني:

يوم  اهلل  بالذكر والعبودية كرمضان  جعل  من جعل حياته عامرة 
موته مثل يوم العيد .. فها هو اإلمام املبارك عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل يف 

سكرات املوت ضحك وقال: )ملثل هذا فليعمل العاملون(.

وها هو اإلمام املجاهد ابن تيمية مات يف السجن يف اخلتمة )83( 
يف أواخر سورة القمر: )إن املتقني يف جنات وهنر ¤ يف مقعد صدق عند 

مليك مقتدر(.

والسؤال اآلن .. ماذا أعددت للقاء اهلل؟

جاوب بصدق واستعد كأنك سوف متوت اآلن.
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حني تتحدث مع اهلل

كالم رائع للشيخ .. صالح للمغاميس - حفظه اهلل - .

حني تتحدث مع اهلل، لن تكون حمتاًجا ألن تشحن رصيد هاتفك!

لن تكون مضطًرا ألن ترتدد يف كلامتك.

أو أن ختاف من أن يفهمك بِطريقٍة خاطئة!

ك. ألنه يف احلقيقة يهَفهمحُ

 .. الوقت  هذا  يف  إزعاجك  عن  »أعتذر  لقول  حمتاجًا  تكون  لن 
أيمكنك أن متنحني دقيقًة من وقتك؟«

أتعلم ما املهم يف كّل هذا؟

أنك ال حتتاج أن ترفع صوتك، حتى يسمعك!

من دون أن تنطق بِكلمٍة واحدة، هو يعلم كّل يشء!

الوحيد الذي ال ختجل أن حتكي له أي يشء!

والغريب هو أنه أصاًل يعلم هذه احلكاية!

الف  يقول لك »حتدثنا يف هذا  يِمّل، وال  يسمعحُك وال  ومع ذلك 
مرة! أرجوك ال تتحدث فيه مرًة أخرى!«.

اِء أمامه ويف سجدتك ! الوحيد الذي ال ختجل من البحُكهَ

تكون معه يف اجتامٍع خاٍص جًدا!

الوحيد الذي حتّبه منذ زمن مع أنكهَ مل تحُقابله!

الوحيد الذي يّبك منذ زمن؛ لكنكهَ ال تعرف!

قد تبكي بكاء املضطر وتنام .. واهلل ال ينام عن تدبري أمورك.

متهل!! )إنه يدبر لك يف الغيب أموًرا لو علمتها لبكيت فرًحا(.

يقول ابن عباس: لو أحُطبقت السامء عىل األرض جلعل اهلل للمتقني 
له  جيعل  اهلل  يتق  »ومن  تعاىل:  قوله  ترون  أال   .. منها  خيرجون  فتحات 

خمرجا«.

فال تعجزك ضخامة األمنيات؛ فربام دعوة واحدة .. ترفعها إىل اهلل 
جتلب لك »املستحيل«.

فقط قل يا رب .. ريب أرزقني رضاك و اجلنة.
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الوقاية بتجنب الختالط بني اجلن�شني

حمرم«  ذي  مع  إال  بامرأة  أحدكم  خيلون  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
متفق عليه. 

فاخللوة بني الرجل واملرأة حمرمة رشعًا وعرًفا.

الزنى، وقصص االغتصاب إال بسبب اخللوة  وما حدثت جرائم 
احلرام!!

وما ضاعت أرٌس، وتشتت جمتمعات إال بسبب اخللوة احلرام!!

وما فقدت املرأة أغىل ما متلك من عرض ورشف وعفة وحياء إال 
بسبب اخللوة!!

وما طلقت نساء ومحلت أخرى من سفاح إال بسبب اخللوة احلرام!!

وما استطاع أن يزين الزاين، ويغتصب الغاصب، ويرتكب الفاحشة 
املرتتكبون إال بسبب اخللوة احلرام!!

كلمة حق عىل لسان أليكس:

قال الدكتور أليكس كارليل: عندما تتحرك الغريزة اجلنسية لدى 
وختدره،  دماغه  إىل  الدم  يف  تترسب  التي  املادة  من  نوعًا  تفرز  اإلنسان 

تسوقهم  ال  االختالط  فدعاة  لذا  الصايف،  التفكري  عىل  قادرًا  يعود  فال 
عقوهلم، وإنام تسوقهم شهواهتم، وهم يبتعدون عن االعتبار بام وصلت 
إليه الشعوب التي تبيح االختالط، والتحرر يف العالقات االجتامعية بني 

الرجل واملرأة.
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�شمرة بن جندب

]1[

كان ذلك باملدينة املنورة.

الزمن: شهر شوال سنة )3هـ(.

توافدت وفود الشباب والرجال من املسلمني حتى الشيوخ منهم 
إىل املدينة املنورة، وقد احتشدوا بأسلحتهم: سيوفهم ونباهلم وسهامهم 

وقسيهم.  

اجلميع مستعدون ملواجهة رجال قريش يف معركة جديدة.

استنفروا  قد  قريش  سادة  أن  علموا  قد  واملسلمون  الرسول  كان 
املدينة،  يف  دارهم  عقر  يف  املسلمني  ملهامجة  كبرًيا  جيًشا  وكونوا  رجاهلم، 

آملني أن ينتقموا لقتالهم وهزيمتهم يوم بدر!!

اهلل  كتب  أن  بعد  الشهادة،  أو  النرص  يأملون  كانوا  املسلمني  مجيع 
عليهم اجلهاد يف سبيله.

ووفد فيمن وفد من املسلمني فتيان كانوا يف مستهل حياهتم، أرادوا 
أن يكون هلم نصيب من فضل اجلهاد، حًيا يف رسول اهلل ودينه.

كان من هؤالء واحد قد استقبل عامه الرابع عرش.. إنه: سمرة بن 
جندب.

عرض الفتيان أنفسهم عىل رسول اهلل، فأجاز بعضهم، كان منهم 
رافع ابن خديج أجازه الرسول للجهاد.

حينام عرض سمرة بن جندب نفسه عىل الرسول مل جيزه، مل يسمح 
له بالقتال لصغر سنه.

كان سمرة ربيًبا عند أحد األنصار هو مرى بن سنان )3( الذي كان 
زوًجا ألم سمرة، فقال له:

- يا أبت: أجاز رسول اهلل رافع بن خديج وردين، وأنا أستطيع أن 
أرصع رافًعا!!

اصطحب مرى ربيبة سمرة، وذهب به إىل رسول اهلل، وقال له:

- يا رسول اهلل: لقد أجزت رافًعا ورددت سمرة، وهو أقوى منه، 
إنه يستطيع أن يرصعه، وهو يأمل أن يكون أحد املقاتلني يف سبيل اهلل.

ابتسم الرسول يف وجه سمرة، وطلب من الفتيني أن يتصارعا.

أجاد سمرة مصارعته لرافع حتى رصعه بني سعادة الرسول ومن 
حوله.
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لذلك أجاز الرسول سمرة بن جندب؛ ليكون أحد اجلنود يف معركة 
أحد، أوىل معاركه يف سبيل اهلل.

منذ ذلك اليوم أصبح سمرة أحد شباب مدرسة الرسول.

]2[

واملسلمني  الرسول  مع  يتعايش  جندب  بن  بسمرة  احلياة  مضت 
وخيرب  اخلندق  غزوة  يف  النرص  معارك  يعيشوهنا،  كانوا  التي  األحداث 

وفتح مكة.

البرشية،  أرشار  اليهود  من  املنورة  املدينة  لتطهري  املسلمني  معارك 
وانتصارهم  جهادهم  بفضل  للمسلمني  خالصة  املدينة  أصبحت  حتى 

لدين اإلسالم ورسوله.

عنه  عرف  وشجاعته،  جهاده  جندب  بن  سمرة  عن  عرف  وكام 
علمه، وما أمجل أن جيتمع يف صحايب واحد رشفا البطولة والعلم.

ولصغر سن سمرة وذكائه كان يملك قوة الذاكرة، ورسعة احلفظ؛ 
جربيل  هبا  ينزل  قرآنية  آيات  من  يسمعه  كان  ما  كل  يفظ  أن  فاستطاع 
الظروف كأحد شباب  الرسول عليه الصالة والسالم، كام ساعدته  عىل 
ويعيها  يتدبرها  الرسول،  مواقف  من  كثرًيا  يرض  أن  الرسول  مدرسة 

بحكمة وأمانة.

رف عن سمرة بن جندب أنه كان صدوق احلديث، عظيم  لذلك عحُ
األمانة، يب اإلسالم ورسوله، وكان سمرة من احلفاظ املكثرين.

هكذا ذكره الرواة وأثنى عليه من رووا عنه.

* روى سمرة بن جندب سكتتني كان يسكتهام الرسول يف موضعني 
خمتلفني.

التكبرية يف  أكرب عند  اهلل  يقول:  الرسول يسكت سكتة حينام  كان 
الصالة. وكانت السكتة الثانية حني يقرأ الفاحتة، ويصل إىل قولة تعاىل:  

چڄ  ڄچ ] الفاحتة: 7[.

إىل  السكتتني، وحتدث هبام  الرسول هاتني  هكذا حفظ سمرة عن 
بن  أيب  آكد  وقد  اهلل،  من رسول  هدى  عىل  صالهتم  يف  ليسريوا  الناس، 

كعب ما رواه سمرة عن الرسول.

يصلوا  أن  املسلمني  عىل  كان  المرأة  جنازة  حرضت  يوم  ذات   *
عليها صالة اجلنازة.

اختلف املسلمون أين يقوم اإلمام من امليت للصالة عليه إذا كانت 
امراة.
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يف هذه املوقف قال سمرة بن جندب:

فقام  نفساء،  وهي  »ماتت«  كعب  أم  عىل  النبي  خلف  صليت   -
رسول اهلل للصالة عليها وسطها.

قاعدة  هذه  لتكون  القوم  بني  االختالف  سمرة  أزال  املوقف  هبذا 
رشعية ليسري عليها املسلمون.

* وذات يوم.. سمع سمرة بن جندب رجاًل ينادي أحد رقيقه:

- يا أفلح.

هنالك نادى سمرة يف الناس:

أفلح،  أسامء:   بأربعة  رقيقنا  نسمى  أن  اهلل  رسول  هنانا  قوم:  يا   -
قد  اسمه  معنى  يكون صاحب االسم عكس  فقد  ونافع  ورباح ويسار، 

يكون يساًرا وهو معرس، وقد يكون اسمه أفلح وهو خارس.

قال: »من  الرسول  أن  بن شعبة  واملغرية  بن جندب  عن سمرة   *
حدث عنى بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكذابني«.

]4[

التي  الصافية  العذبة  أحاديثه وكلامته  بن جندب  عرف عن سمرة 
حتببه إىل الناس.. تسعدهم مواعظة، وجيدون يف أحاديثه عن رسول اهلل 

دروًسا يتعلموهنا، ويعملون هبا.

دائاًم كانت كلامته تطيب خاطر حمدثه، تنري له الطريق إىل خري يبتغيه، 
الكلمة  أليست  وإرشاد.  نصح  كلامت  فيه.  يقع  يكاد  رش  عن  تبعده  أو 

الطيبة صدقة؟

سأل أحد الناس سمرة بن جندب:

يا سمرة: ما أحب الكلامت إىل اهلل؟

قال سمرة:

- أحب الكلامت إىل اهلل أربع: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال 
اهلل، واهلل أكرب.

وقد رضب اهلل مثالني أحدمها للكلمة الطيبة واآلخر للكمة اخلبيثة 
ىئ   ىئ   ىئ    ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   چۆئ   تعاىل:  قوله  يف 

ی  ی  ی  ی  جئ  چ ]إبراهيم: 24[.
الكلمة  حسن  عىل  يتفقان  الكريم  والقرآن  الرسول  أحاديث  إن 

الطيبة وثواهبا، وسوء الكلمة اخلبيثة.

أحاديث كثرية رواها سمرة بن جندب عن رسول اهلل، وعن كثري 
هذه  وكانت  اجلراح،  بن  عبيدة  وأيب  بكر  وأيب  عمر  مثل  الصحابة  من 
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األحاديث أشبه بكنوز باقية، تناقلها اخللف عن السلف.

سعد  ابناه  منهم:  الرواة  من  كثري  جندب  بن  سمرة  عن  وروى 
رجاء  وأبو  صفرة،  أيب  بن  واملهلب  ليىل  أيب  بن  الرمحن  وعبد  وسليامن، 

العطاردى والشعبي وغريهم.

* اختلف بعض الناس يف وقت الفجر، خاصة حني يكون الصيام 
يف شهر رمضان أو يكون صيام النفل )السنة(، وكان املسلمون قد اعتادوا 
يف عهد الرسول عىل سامع أذانني: أحدمها يقوم به بالل بن رباح، واآلخر 

يقوم به عبد اهلل بن أم مكتوم.

األذانني،  بن جندب عن هذين  املسلمني من سمرة  أحد  استفرس 
فقال له: 

املسلم كي  استعداد  فهو  به بالل،  يقوم  الذي  األذان األول  أما   -
هيييء نفسه لإلمساك عن الطعام والرشاب.

أما األذان الثاين الذي يقوم به ابن ام مكتوم، فيعني اإلمساك متاًما 
ما  أو  أو رشاب  بعده طعام  أو  يكون خالله  فال  والرشاب،  الطعام  عن 

يرم يف الصيام، وهو وقت دخول صالة الفجر.

]5[

 تتابعت األيام عىل سمرة بن جندب بعد وفاة الرسول، يعيش كام 
يعيش غريه من املسلمني يف املدينة املنورة.

التي  ليس لدينا ما يؤكد أو ينفي أن سمرة قد اشرتك يف احلروب 
كانت يف عهود أيب بكر وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان. 

متبادال بني  أن عداًء كان  تذكر  التاريخ اإلسالمي  لكن صفحات 
سمرة بن جندب واخلوارج)2( أو ما كانوا يعرفون باسم )احلرورية(.. 
بن أيب طالب، وقتله أحدهم وهو  الذين خرجوا عىل عيل  القوم  هؤالء 

عبد الرمحن بن امللجم!!

كان سمرة بن جندب ال يتوانى عن قتل أحدهم، وكان يقول فيهم: 

- إهنم رش قتىل حتت أديم السامء، يكفرون املسلمني، ويسفكون الدماء. 

وكذلك كان اخلوارج يطعنون عىل سمرة، وينالون منه.. وهم له 
كارهون. 

]6[

سكن سمرة بن جندب البرصة، فكان جيد إعزاًزا من أهلها، لعلمه 
وتفقهه يف الدين. وما يرويه عن الرسول من أحاديث، كام كان جيد إعزاًزا 
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كبرًيا من علامء البرصة، منهم ابن سريين واحلسن البرصي. 

البرصة  عىل  يستخلفه  معاوية(  )أخو  سفيان  أيب  بن  زياد  وكان 
ستة أشهر، وعىل الكوفة ستة أشهر، فلام توف زياد استخلفه معاوية عىل 

البرصة عاًما ثم عزله منها. 

***

للشمس،  كسوف  حدث  البرصة  عىل  والًيا  سمرة  كان  وحينام 
فاعتقد الناس أنه يوم القيامة، فخطب فيهم، وقال: أهيا الناس: إن رجاالً 
يزعمون أن كسوف الشمس موت لرجال عظامء من أهل األرض، لكنهم 
كذبوا، إنام هي آيات من آيات اهلل عز وجل، خيترب هبا عباده، فيتوب الناس 
كذاًبا..  ثالثون  خيرج  حتى  الساعة  تقوم  لن  وإنه  يعملون،  ما  سوء  عن 
آخرهم األعور الدجال، ممسوح العني اليرسى الذين يزعم أنه اهلل، فمن 
آمن به واتبعه مل ينفعه صالح عمله سلف، ومن كفر وكذب به.. مل يعاقب 
بيشء من عمله سلف، وإنه سوف يظهر عىل األرض كلها إال احلرم من 
مكة وبيت املقدس، ثم هيلكه اهلل تعاىل، ولن يكون ذلك، حتى تروا أمورًا 

يتفاقم شأهنا يف نفوسكم. 

***

ومما يروى عن سمرة بن جندب أنه وهو يف البرصة بعث بكتاب 

هذا  العلامء  ويعترب  نصائح،  بعده  فيه  ينصحهام  ولديه سعد وسليامن  إىل 
الكتاب دروس علم وخربة يف احلياة الدنيا. 

]7[

مما يروى أن أوس بن خالد كان كلام زار أبا جمذورة)1( سأله عن 
سمرة ابن جندب، وكلام زار سمرة بن جندب سأل عن أيب جمذورة، فلام 

سأله سمرة عن سبب ذلك، قال له: 

فقال:  وسمرة  هريرة  وأبو  فيه  وأنا  بيت  عىل  أتى  اهلل  رسول  إن 
»آخركم موًتا يف الدار«. 

فامت أبو هريرة، ثم مات أبو جمذورة.

ويف سنة )60هـ( أصيب سمرة بن جندب بمرض الكزاز، ال يشفيه 
منه إال القعود يف ماء ساخن. 

ماء، وجعل  به  بوعاء  فجاء  املرض عىل سمرة  اشتد  يوم..  وذات 
هم  وحني  املاء،  سخونة  لرتتفع  بالنار  أشعلها  كوانني)4(،  عدة  جوله 

بالقعود يف وعاء املاء الساخن سقط فيه ومات. 

يف  يموت  آخركم  الثالثة:  عن  الرسول  لقول  حتقيًقا  هذا  فكان 
النار!!
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***

رحم اهلل سمرة بن جندب.. كانت املصارعة طريقة إىل أول جهاد 
أنه أحد  تقًيا، راوًيا للحديث، ويكفيه فخًرا  له يف سبيل اهلل، وكان عامًلا 

شباب مدرسة الرسول.

هل »الكتاب« ي�شتحق الدعم احلكومي؟!

د. رشود اخلريف:

هذه  بالرياض،  الدويل  الكتاب  معرض  بافتتاح  نبتهج  ونحن 
هذه  يف  أطرح  عام،  كل  الكثريون  ينتظرها  التي  الثقافية  االحتفالية 
أن  إىل   - بداية   - فأشري  وشجونه.  الكتاب  حول  الرؤى  بعض  املقالة 
متواضع  العربية  الدول  يف  الصادرة  الكتب  عدد  إن  تقول  اإلحصاءات 
جدًا مقارنة بالدول األخرى. فمن جهة، يحُقدر عدد الكتب الصادرة سنويًا 
يف الواليات املتحدة بنحو 275 ألف كتاب، ويف الصني 136 ألًفا، ويف 

إيران 65 ألف كتاب، ويف تركيا 31 ألفا، ويف الربازيل 22 ألف كتاب. 

ولكن الوضع يف الدول العربية خمتلف متامًا، إذ يحُقدر عدد الكتب 
مرص  ويف   ،3700 لبنان  ويف  بـ3900،  السعودية  يف  سنويًا  الصادرة 
2200، ويف قطر 210، ويف البحرين 40، ويف ليبيا 26، ويف عامن سبعة 
كتب. وهذه أعداد متواضعة جّدًا، خاصة إذا عرفنا أن ما ينرش يف الدول 
العربية جمتمعة ال يصل إىل عدد ما ينرش يف دولة واحدة جماورة، مثل تركيا، 

أو دولة نامية وبعيدة، مثل الربازيل! 

والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح: ما أسباب قلة الكتب املنشورة 
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)ورقيًا أو إلكرتونيًا( سنويًا يف الدول العربية؟ هل هو عزوف عن القراءة 
املوارد  قلة  يف  هي  العلة  أم  الفضائيات؟  ملشاهدات  واجتاه  العرب  لدى 
لتغطية تكاليف النرش؟ أم هناك ضعف يف التوزيع وتسويق الكتاب؟ أم 
غياب احلرية ووجود الرقابة الصارمة؟ أم البريوقراطية يف فسح الكتب 
ومنحها الرخصة للطباعة؟ أم أن أسعار الكتب غالية وبعيدة عن متناول 
الكثريين؟ أم أن العرب ال هيتمون بالكتب، وال يدخل ضمن قواميسهم 
العربية  وتقاليدهم  سامهتم  كأحد  بالكرم  رفوا  عحُ أهنم  مع  اإلهداء،  يف 

العريقة؟ وأخريًا، هل من املعقول أن ›‹أمة اقرأ ال تقرأ‹‹؟ 

 - قراءة  العرب  أكثر  وهم   - اللبنانيني  أن  إىل  تحُشري  اإلحصاءات 
املرصيون  أما  ما.  كتاب  لقراءة  املتوسط  يف  يومًيا  دقيقة   )15( يقضون 
يف  دقائق  ست  والسعوديون  يومًيا،  دقائق  عرش  للكتاب  فيخصصون 
اليوم. يف حني أن األمريكي والربيطاين يقرأ ما بني سبعة إىل عرشة كتب 

عىل األقل يف العام. 

ومن جهة أخرى، يعاين الكتاب صعوبة كبرية يف االنتقال من دولة 
وموزعني  نارشين  وجود  ولعدم  الفسح  لعوائق  نظرًا  أخرى،  إىل  عربية 
النارشين  فأغلب  االهتامم.  من  حقها  الكتب  لصناعة  يعطون  مهنيني 
وال  الرسيع،  للربح  يسعون  الذين  التجار  من  هم  السوق  يف  واملوزعني 

يعريون اهتاممًا يذكر للثقافة، أو تقديرًا يليق باملفكرين واملؤلفني. عالوة 
عىل ذلك، يواجه املؤلفون واملفكرون يف الدول العربية كثريًا من العراقيل 
الكثرية  والفسوحات  الصارمة  والرقابة  الطويلة  اإلجراءات  يف  املتمثلة 
العقبات  هذه  جتاوز  وبعد  ونحوها.  التوزيع  وفسح  النرش  فسح  بني  ما 
توزيعه  لضعف  املطلوبة،  بالدرجة  الكتاب  من  يحُستفاد  ال  والعراقيل، 
)متى  األول  املشرتي  يستطيع  أن  املفرتض  فمن  القراء.  بني  وتدويره 
يف  للراغبني  تعرضه  خريية  جلهات  به  التربع  أو  أخرى  مرة  بيعه  أراد( 
املوجودة  املستعمل‹‹  ›‹الكتاب  بيع  حمال  ولكن  معقولة،  بأسعار  اقتنائه 
حاليًا تبالغ يف أسعار الكتب املستعملة، ليتساوى سعر الكتاب املستخدم 
بالكتاب اجلديد يف كثري من هذه املحال، وهذا عىل عكس ما هو موجود 
املستعمل  الكتاب  يتجاوز سعر  أال  املعروف  من  إذ  الدول،  من  كثري  يف 
ربع أو نصف قيمة الكتاب اجلديد. وهذا الوضع املأسوي للكتاب العريب 
يد من االستفادة منه، ما جيعله حبيسًا يف أدراج املؤلفني، أو مكانًا جلمع 

الغبار يف خمازن املوزعني ›‹التجار‹‹. 

يدخل  الكتاب  أن  أعتقد  ال   - الشديد  األسف  مع   - أنني  كام 
ضمن قائمة اهلدايا يف مناسبات األعياد أو التخرج أو املناسبات السعيدة 
األخرى، إال ما ندر. ويف هذا املقام أتذكر ›‹ما ندر‹‹ من األمثلة املرشقة 
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أو  منازهلم  يزورهم يف  من  لكل  توزيعه  بلوا عىل  الكتاب وجحُ أحبوا  ممن 
العزيز اخلريف من سكان  الكتب األستاذ عبد  مكاتبهم. ويحُعرف هبدايا 
مدينة حريمالء الذي اعتاد بأال خيرج ضيوفه من منزله دون أن يملهم 
الدكتور   - أيضًا   - أعرفهم  الذين  الكتب  كرماء  ومن  كتابني.  أو  كتابًا 
الذي يوزع كتبه  الكويت  العايل األسبق يف  التعليم  الغنيم وزير  عبد اهلل 
والكتب التي تصدر عن املؤسسات التي يعمل هبا بسخاء يفوق نظراءه 

القائمني عىل املؤسسات الثقافية والعلمية. 
أختتم بالقول إن »الكتاب« يف حاجة ماسة للدعم احلكومي شأنه 
يف ذلك شأن جماالت التنمية األخرى التي حتظى برعاية الدولة. فالزراعة 
التنمية  صندوق  خالل  من  السخي  بالدعم  حتظى   - املثال  سبيل  -عىل 
الزراعية، وكذلك األنشطة الصناعية التي أحُسس لدعمها صندوق التنمية 
اإلسكان وحتسني  لدعم  العقاري  التنمية  الصناعية، كام هيدف صندوق 
مستوياته، ولكن ال يوجد أي دعم منظم ومعلن للمؤلف، مما يثبط مهم 
ضعف  مع  خاصة  النرش،  عىل  إقدامهم  من  ويد  واملؤلفني،  املفكرين 
السعودية -  االقتصادية  )املصدر:  صحيفة  التسويق.  التوزيع وصعوبة 

العدد: 6355(.

�شحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص من كالم الأعرابي

 عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - :

البادية: »أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يومًا يدث، وعنده رجل من أهل  أن 
رجاًل من أهل اجلنة استأذن ربه يف الزرع«.

فقال له: ألست فيام شئت؟

قال: بىل، ولكني أحب أن أزرع، قال: فبذر)2(، فبادر الطرف)3( 
نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال اجلبال، فيقول اهلل: دونك)4( 

يا ابن آدم، فإنه ال يشبعك يشء.

فقال األعرايب: واهلل ال جتده غال قرشيًا أو أنصاريًا، فإهنم أصحاب 
زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب. )املصدر: كتاب مواقف ضحك وبكى 
نعيم  أسامة  الشيخ/   - عنهم  اهلل  ريض   - والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  فيها 

مصطفى(.
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 ماذا تفعل لو اأنك وقعت حتت 
�شغط �شديد من اأقرانك؟

 إذا شعرت بأنك واقع حتت ضغط ممن حولك من أجل أن تفعل 
شيئًا ال تريد أن تفعله، فإن عليك أن تقيم املوقف جيدًا، وإذا وجدت أنك 

تقع حتت ضغط سلبي فـ:
أنت  مم  حدد  والقلق:  الضيق  لك  تسبب  التي  األسباب  حدد   *

خائف إذا مل تفعل ما يريده أقرانك منك.
حاول أن تذكر نفسك بقيمك ومعتقداتك: ذكر نفسك بام هو   *

صحيح وما هو خاطئ.
* قم بعمل قائمة بالعواقب السلبية التي قد حتدث يف حالة ما إذا 
العواقب  هذه  كانت  إذا  عام  نفسك  اسأل  األقران:  لضغوط  استجبت 
تتضمن أية خماطر من أي نوع، أو أي نوع من خمالفة القواعد أو أية نتائج 
اآلخرين،  لرغبة  املرات  إحدى  يف  رضخت  فإذا  أخرى.  حمتملة  سلبية 
قد  مرة.  كل  يف  اآلخرين  رغبات  جلميع  ختضع  أن  السهل  من  فيصبح 
القادمة  الفصول  تتناوهلا  التي  املوضوعات  من  الصدد  هذا  يف  تستفيد 

خاصة الفصل الثاين والفصل الثاين واألربعني.
* قم بعمل قائمة بالفوائد التي تعود عليك من مقاومة هذا الضغط: 

قد تتضمن تلك الفوائد التحكم يف حياتك، وعدم إعطاء اآلخرين الفرصة 
ليتحكموا فيك ويف قراراتك، وأن تبقى أمينًا وصادقًا مع نفسك، وتقوي 
غري  أنك  تعلم  ألنك  نفيس  وسالم  أمان  يف  وتعيش  لذاتك،  احرتامك 

متورط يف أي يشء خاطئ وغريها من الفوائد الكثرية األخرى.
* حاول أن ترافق األشخاص الذين يتمتعون بأخالقك ومبادئك: 
ذلك حيث إنه عندما يكون لديك أصدقاء يتمسكون باألخالق احلميدة 
واملبادئ الكريمة، فغنه يكون من السهل عليك أن تصبح مثلهم؛ ومن ثم 
تتالشى التأثريات السلبية تقريبًا. بينام إذا كنت أنت الشخص الوحيد يف 
مجاعة من أصدقاء السوء، الذي ال يوافق عىل ترصفاهتم وأفعاهلم، فإنك 
تكون بحاجة ماسة إىل الشجاعة واجلرأة كي تظل قويًا، ولكن قد تراودك 

الشكوك حول آرائك الشخصية آلرائهم.
للقيام  يدفعوك  أن  الذين ياولون  تبتعد عن األقران  أن  حاول   *
بام هو خاطئ: إن مرافقة هؤالء األشخاص الذين يقومون بأفعال مريبة 
فرصة  من  وتزيد  عليك  األمر  صعوبة  من  تزيد  قد  للشكوك  ومثرية 
ابتعدت  إذا  ما  حالة  ويف  األيام.  أحد  يف  إغراءاهتم  وطأة  حتت  وقوعك 
أن  السهل  من  أنه  ستجد  فإنك  صاحلني،  أشخاصًا  وصادفت  عنهم 

تتخلص من تأثريهم السلبي الواقع عليك.
* حاول أن تظهر قوة شخصيتك واعرتض عىل ما يقوله أقرانك 
إذا كنت تشعر أنه خاطئ: اعرتض عىل ما يريدونه حسب املوقف ذاته، 
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أو قل: » ال، ال  أفعل كذا«  أو لن  املثال: » ال، لن أدخن  قل عىل سبيل 
أحب أن أكون جزءًا من هذا« أو »ال، لن أفعل ذلك« أو » ال، ال أحب 

ذلك، إنه خطأ« وهكذا.
يتسمون  الذين  األشخاص  أحد  من  والعون  املساعدة  اطلب   *
باحلكمة والثقة والذين هيتمون بأمورك وسعادتك: ذلك حيث إنه عندما 
تناقش املشكالت التي متر مع هذا الشخص الذي يتسم باحلكمة والثقة، 

فإنه يعطيك القوة الكافية ويوجهك إىل الطريق الصحيح.
خذ وقتًا كافيًا كي تفكر يف قيمك ومبادئك، وفكر يف نفسك وما 
عن  مفهومك  يكن  مل  إذا  هبا:  تتسم  ألن  جاهدًا  تسعى  التي  الشخصية 
انجرافك  السهل  من  فسيكون  لك،  بالنسبة  واضحًا  واخلطأ  الصواب 
لطريق اخلطأ. فإن معرفتك بوضوح ملا تتبناه وتعتنقه من أفكار ومبادئ 
تعطيك أساسًا ودفعة قوية إىل األمام ومتدك بالقوة والدعم اللذين حتتاج 

إليهام طوال حياتك. كن نفسك وال تكن لعبة يف أيدي اآلخرين.
يعترب ضغط القران من الضغوط الشديدة للغاية، وأنت حتتاج إىل 
من تستجمع كل قواك لتتمكن من مواجهة هذا النوع من الضغوط. فإذا 
بمجرد حدوثه،  الضغوط  النوع من  تتعرف عىل هذا  أن  بمقدورك  كان 
عليه.  وتغلبك  معه  تعاملك  الطريق جتاه  قد قطعت نصف  تكون  فإنك 
أما نصف الطريق اآلخر فينبع من تنميتك لقوتك الداخلية وشجاعتك.

 اإمكانية اختيار �شلوكك الذي 
تتعامل به مع الآخرين

ولكن  بطبيعته.  اآلخر  البعض  من  إجيابية  أكثر  يكون  البعض  إن 
اليشء اجليد هو أنه بإمكاننا اختيار السلوك الذي نود أن نتبعه يف تعامالتنا 
يكون  أن  يف  تساهم  التي  العوامل  بني  ومن  سهولة.  بكل  اآلخرين  مع 

للفرد سلوك إجيايب:

* التحيل بطريقة فهم إجيابية: إذا كان لديك نظرة مبتهجة وإجيابية 
التي  احلياة  نحو  وأيضًا  بتنفيذها  تقوم  التي  املهام  ونحو  اآلخرين  نحو 

تعيشها عمومًا، فبالتايل سريغب اآلخرون يف التعامل معك.

*  الرغبة يف تنفيذ أية مهام رضورية: ال حتدث اإلنجازات بمفردها، 
كام أن العامل  يف حاجة ماسة إىل من يقوم بتنفيذ املهام وحتقيق اإلنجازات.

* املرونة: إن القدرة عىل التكيف مع الظروف املحيطة تساعدك يف 
التغلب عىل املشكالت بصورة أفضل وجتعلك شخصًا أكثر مرحًا وودًا.

الذين  األشخاص  مع  تتعامل  أن  الرائع  من  املسئولية:  حتمل   *
كافة.  املسئولية  حتمل  مع  عاتقهم  عىل  تقع  مهام  أية  بتنفيذ  يقومون 
ويعترب االلتزام باملواعيد املقررة لالجتامعات واملقابالت أو االنتهاء من 
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املرشوعات يف الوقت املحدد من أهم األشياء التي تزيد من ثقة اآلخرين 
بالفرد ومن قدر اعتامدهم عليه.

* االستامع: دائاًم ما هيتم األشخاص بالتحدث ولكنهم قلام هيتمون 
باآلخرين  هيتم  ما  شخصًا  جتد  أن  املمتع  من  فإنه  لذا،  للغري.  باالستامع 

ويستمع إليهم.

أو  تفزع  ال  املشكالت،  إحدى  حتدث  عندما  احللول:  إجياد   *
أن تسعى  بل عليك  إجياد حل هلا،  قادر عىل  إنك غري  تقل  تكتئب، وال 

جاهدًا ألن جتد حاًل هلا.

* احلامسة: إذا كنت متحمسًا، فإنك ستشجع اآلخرين عىل التحيل 
باحلامس نفسه، كام انك ستستمتع باحلياة أكثر.

تعتقد  قد  أنك  من  الرغم  عىل  لآلخرين:  الشك  فائدة  توضيح   *
فإنه يدفعنا يف كثري من األحيان إىل حتسني  أن الشك سمة غري حممودة، 

األوضاع والتأكد من احلقائق حولنا.

* القدرة عىل نقد الذات: متكننا القدرة عىل نقد الذات من التغلب 
عىل السلوكيات السلبية والتحيل باملزيد من اإلجيابية.

بإتباعك هلذه اخلطوات وتبينك لسلوك جيد مع اآلخرين، سيبدو 
اآلخرين  مع  تعامالتك  كل  أن  كام  وملعانًا،  رونقًا  أكثر  حولك  ما  كل 

ستتخذ شكاًل أكثر إجيابية.

يف بعض األحيان، قد يعاين البعض منا من تغريات فجائية يف حالته 
املزاجية. كام انه من املهم أن نعرف مدى التأثري الذي يدث االضطراب 
يدثه  الذي  التأثري  مدى  نعرف  أن  املهم  من  انه  كام  املزاجية.  احلالة  يف 
االضطراب يف احلالة املزاجية عىل الكثري من األشخاص ممن هم حولنا. 
فبغض النظر عن قدر الرضا الذي ستشعر به عندما تستسلم للحالة املزاجية 
النهاية ستجد أن من هم حولك سينفرون  التي متر هبا، فإنك يف  السيئة 
من هذه احلالة املزاجية البغيضة وستتسبب يف أن يزداد يومك سوءًا عام 
كان عليه. وعىل الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك يف األوقات الصعبة، فإن 
النفس والرتكيز بشكل فعال عىل أن تتسم باإلجيابية يف مثل  التحكم يف 

هذه املواقف، قد يشكل فارقًا كبريًا لك وملن حولك أيضًا.

إن السلوك اجليد ملن األمور التي ال تقدر بثمن؛ فهو بالفعل قادر 
فإن  صعبة،  األمور  كانت  إذا  وحتى  األفضل.  إىل  حياتك  تغيري  عىل 
سلوكك اجليد هو الذي يمكنك من التغلب عىل املصاعب التي تواجهك 
الذي يشكل  واحلصول عىل ما تريد. وتذكر دائاًم أن سلوكك اجليد هو 

الفارق بني النجاح وعدمه.
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العواقب الوخيمة لال�شتناد على الآخرين

إذا مل تعمل عىل تغيري نمط سلوكك، فهناك بعض األمور املحتمل 
حدوثها، ومنها:

* أنك سوف تستمر يف تبني هذا السلوك الذي سوف يتسبب يف 
أن يشعر اآلخرون بالتعاسة واخلوف والرغبة يف جتنبك حينام يكون ذلك 

باإلمكان.

* قد ينظر إليك بعض األشخاص نظرة إعجاب بخوف دون حب 
ملجرد أن يتجنبوا املشكالت التي من املمكن أن تتسبب هلم فيها.

* عندما تتبنى هذا السلوك، فإنك سوف تفقد الكثري من األشياء 
اجليدة يف حياتك. فعندما تستمر يف اتباع ذلك السلوك غري الالئق، فإنك 
بذلك سوف تضيع العديد من الفرص واألشخاص الذين من املحتمل 
أن يكون هلم دور كبري يف حياتك. إن األشخاص الذين يتعاملون بشكل 
إىل  يؤدي  مما  ناجحة،  اجتامعية  عالقات  تكوين  يف  كثريًا  يعانون  قاٍس 
ال  حوهلم  من  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  وتعاسة.  ووحدة  عزلة  يف  عيشهم 

ينسون ما صدر عنهم من ترصفات وأفعال ظاملة ومستبدة.

*  تأكد من أنه سيأيت اليوم الذي ستعاين فيه من استئساد وقسوة 

األشخاص الذين كنت تستأسد عليهم يف املايض. إن األمل الذي قد تسببت 
هلم فيه سيظل معهم طوال العمر، كام أنه من املحتمل أال ينسوا أفعالك. 
النهاية فهو  بأسلوب قاس، ويف  يتعامل  أنا اعرف احد األشخاص كان 
جيلس اآلن بال عمل ويشعر باالكتئاب واإلحباط. عالوة عىل ذلك، فإنه 
ال يوجد أمامه فرصة للعمل غري تلك املتاحة له يف إحدى الرشكات التي 
يديرها أحد األشخاص الذين كان يستأسد عليهم يف املايض. وبالطبع مل 
يلتحق بتلك الوظيفة. وكام قال » بيل جيتس« يف احد أحاديثه: » تعامل 
بلطف مع هؤالء األشخاص الذين ال تود أن تتعامل معهم؛ ألنه يف بعض 

احليان قد ينتهي بك األمر إىل أن تعمل لدى أحدهم«.

اآلخرين،  مع  والقاسية  السيئة  تعاملك  بطريقة  تتمسك  عندما   *
تواجهك.  قد  التي  املتعددة  املشكالت  مع  تتعامل  أن  تستطيع  لن  فإنك 
وعندما ال تستطيع التغلب عىل سلوكك السيئ، فإن مشكالتك ومواقفك 
السيئة قد تتكرر عىل مدار حياتك بأكملها. كام أنه من املحتمل أن تستمر 
الذي  الشخص  أكان  سواء  أخرى.  أماكن  يف  آخرين  أشخاص  ظلم  يف 
تستأسد عليه هو احد زمالئك يف العمل أم أحد مرؤوسيك أم زوجتك 
أم طفلك أم أي شخص آخر، فمن املحتمل أن يؤدي سلوكك العدواين 
والتعسفي جتاهه عىل جعل حياته هبا قدر كبري من التعاسة) وقد يعرضه 

للخطر(.
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وتظن  عنها،  راٍض  وانك  بترصفاتك  سعيد  بأنك  تتظاهر  قد   *
صادقًا  كنت  إذا  ولكن  األعذار.  من  العديد  خلف  حتتمي  سوف  أنك 
متامًا مع نفسك، فإنك من الداخل لن تكون سعيدًا حقًا بتلك الترصفات 

والسلوكيات.

بالعدوانية  يتسم  سلوكك  جتعل  التي  األسباب  عىل  تتغلب  مل  إذا 
والقسوة، فإهنا يف هناية األمر قد تدمرك وتدمر حياتك بأكملها.

هل تدرك قدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

1- سيد ولد آدم: 

قال رسول اهلل: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وال فخر، وأول من 
يشق عنه القرب، وأول شافع،وأول مشفع«)1(.

قال ابن تيمية: »إن قيام املدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقري له 
قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله«)2(.

نعم... سيد ولد آدم.. 

ذلك  بأخالقه...  واإلعجاب  له..  االستامع  عليك  يفرض  الذي 
ألنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

نعم... سيد ولد آدم. 

ابتسم معه احلياة.. تقف مشدوها أمام  إذا تكلم ينصت له.. وإذا 
جامله.. وتستلذ عينك بحالوة بنائه.. فكان ملسو هيلع هللا ىلص موهوبًا يف عطائه وأصياًل 

يف دعوته.. ويكفيك فخرًا أنك من أمته. 

وكالم ريب...

وصدق رب العزة: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇچ ]األحزاب: 6[. 
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الدنيا  يف  به  الناس  وأنا  إال  مؤمن  من  »ما   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وقال 
واآلخرة، اقرءوا إن شئتم: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇچ وقال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه« )مسلم:592/1 رقم:867(.

2- اهلل أقسم بعمره: 

قال رب العزة: چ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ ]احلجر: 72[. 

اتفق أهل التفسري يف هذا انه »قسم اهلل جل جالله بمدة حياة حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص«. 

العزة، وما  : »ما خلق رب  ابن عباس - ريض اهلل عنهام -  وقال 
ذرأ، وما برأ نفسًا - أكرم عليه من حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وما سمعت رب العزة أقسم 
بحياة أحد غريه«.وقال أبو اجلوزاء: »ما أقسم اهلل - تعاىل - بحياة أحد 

غري حممد ملسو هيلع هللا ىلص ألنه أكرم الربية عنده« )الشفا للقايض عياض: 25(.

3- نداء اهلل له: 

احلبيب  إال  جمردة  بأسامئهم  واملرسلني  األنبياء  مجيع  اهلل  خاطب 
چ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چڭ   اهلل:  كالم  من  واسمع  ملسو هيلع هللا ىلص.. 

]البقرة: 35[. 

چڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  چ ]هود: 48[. 

چ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ 
]الصافات: 104 – 105[.

چ  ى   ائ   ائەئ  ەئچ ]طه: 11 – 12[.
چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ ]آل عمران: 55[.

چ ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی چ ]ص: 26[. 

چ ڎ   ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ 

]مريم: 7[.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ چ ]مريم: 12[.

چ ىئ   ىئ  ی ی  ی  چ ]هود: 81[. 

أما احلبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

فنادى عليه ربه بقوله: چ ڀ   ڀ چ، چ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ ٿ  ٹٹ  ٹچ ]األحزاب: 

45 – 46[. وقال سبحانه: چ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
پ    ٻ    ٻ    ٻ   ٻ  ٱ   چ  سبحانه:  وقال   ]41 ]املائدة:  چ  ڱ    ڱ  
پ  چ ]املزمل: 1 – 2[ وقال سبحانه: چ ھ  ھ  ے  ے   ۓ چ ]املدثر: 

.]2 – 1
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4- منه من اهلل علينا: 

هذه هي احلقيقة: 

يعرف الواحد منا قدر اليشء كلام أعلن عن الشخص الذي أهدى 
له اليشء.. فإذا قال رجل له سمعته اجلميلة وشهرته املخلصة بني الناس: 
صاحبها..  هو  يكون  أن  يف  سيطمع  فالكل  هدية...  فالنًا  أعطى  سوف 
ومن يراها بني ممتلكًا هلا.. وكذلك كي تقدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص حق قدره.. فانظر 

إىل اآلية.. وأخربين.. 

وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   چ 
ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ  

ىئ  ىئ چ ]آل عمران: 164[. 

تساوهيا  وال  ونفسية..  غالية  فهي  نعمة  عن  أخربنا  إذا  تعاىل  فاهلل 
كنوز الدنيا وماهلا.. فام بالك أن هذه النعمة هي بعثة احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.. وأنك 

من أمته.. 

اتصف هبذه الصفة: 

قال أنس بن مالك: قال يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا بني، إن قدرت أن 
تصبح ومتيس ليس يف قلبك غش ألحد فافعل« ثم قال يل: »يا بني، وذلك 

من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي يف اجلنة« 
)انظر ختريج مشكاة املصابيح رقم )173(، قال األلباين: فيه فالن وهو ضعيف( . 

ومن  ورسوله،  هلل  املحبة  كامل  فهو  الصفة  هبذه  اتصف  »فمن 
خالفها يف بعض هذه األمور فهو ناقص املحبة، وال خيرج عن اسمها.. 
ودليلة قوله ملسو هيلع هللا ىلص للذي حده يف اخلمر فلعنه بعضهم، وقال: ما أكثر ما يؤيت 
به! فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال تلعنه، فأنه يب اهلل ورسوله« )الشفا للقايض عياض: 

.)276/2

5- عظيم حرصه عىل هداية أمته: 

ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   چ  تعاىل:  قال 
]التوبة:  چ  ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

 .]128

قال اإلمام السعدي: »هذه املنة التي امتن اهلل هبا عىل عباده هي أكرب 
النعم بل أجلها وهي االمتنان عليهم هبذا الرسول الكريم، الذي أنقذهم 

اهلل به من الضاللة.. وعصمهم به من التهلكة«. 

عن جابر قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثيل ومثلكم كمثل رجل   *
أوقد نارًا فجعلت اجلنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها، وأنا 

آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي« متفق عليه. 
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جعل  حوله  ما  أضاءت  فلام  نارًا  استوقد  رجل  كمثل  »مثيل   *
الفراش وهذه الدواب التي يف النار يقعن فيها، وجعل يجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيها، قال: فذلك مثيل ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار.. 
هلم عن النار.. هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها« أخرجه مسلم. 
)املصدر: موسوعة .. يا شباب .. هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - رشيف شحاته(.

لو زارك.. ر�شول اهلل

 ختيل لو زارك احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص وأنت جالس يف بيتك.. ثم دق جرس 
الباب.. وسألت: من الطارق؟ سمعت: أن رسول اهلل..

هناك أناس سرتى الواحد منهم يرسع كأن طائرة حتلق فرحًا برسول 
اهلل.. ويستقبل حبيبه ملسو هيلع هللا ىلص.

األفالم..  قناة  ليغري  التلفاز  نحو  األب  جيري  آخرون..  وهناك 
الراديو  نحو  األم  وترسع  غرفته..  هبا  زين  صورًا  ممزقًا  االبن  وينتفض 
معلنة إذاعة القرآن الكريم.. وما إن يتم مل الشمل ويفتح الباب.. يفاجأ 

اجلميع أن الباب يطرق..

ترى من؟ إهنا ابنته.. فيخاف األب أن يفتح الباب، خشية أن يرى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مالبس ابنته التي عىل احدث صيحات املوضة الغربية..

به  أن  فظن  جيبك  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رأى  إذا  احلال  لك  أترك  اآلن  وأنا 
الصغري:  ابنك  سأل  أو  السجائر..  علبه  أهنا  املفاجأة  وكانت  مصحفًا.. 
األجنبية ومغنيًا ومتامياًل  باللغات  عليه  فرد  القرآن شيئًا؟  هل حتفظ من 

بكلامت ال معنى هلا وال عربة فيها..

وأخشى أن يسأل: أين القبلة؟

www.alukah.net
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مرة  آخر  أو عن  يدري؟  فال  بمسجد  أقر  أو عن  يعلم األب،  فال 
من  عمله  إىل  يذهب  ال  وهو  مرتبه  يتقاىض  من  أو  قرآنا..  فيها  قرأت 
األساس.. وكلها أمور تستحق منك التفكري والفهم والتدبر. )املصدر: 

موسوعة .. يا شباب .. هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - رشيف شحاته(.

الوتر يف ال�شالة

السؤال: متى الوتر؟ 

اجلواب: روى أبو داود عن أيب قتادة - ريض اهلل عنه - أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال أليب بكر: »متى الوتر؟«. 

قال: أوتر من أول الليل.

وقال لعمر: »متى الوتر؟«.

قال: أوتر آخر الليل. 

فقال أليب بكر: »أخذ هذا باحلزم«.

وقال لعمر: »أخذ هذا بالقوة«.

احلزم: احليطة واحلذر. 

بالقوة: قوة العزيمة عىل قيام الليل. 

أيب  عىل  فأثنى  ووقته،  وفضله  الوتر  حكم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بني  الفائدة: 
بكر وعمر - ريض اهلل عنهام - ووجه قصدمها حيث أخذ أبو بكر باحلذر 
واحليطة خوفًا من فواته بالنوم، وأخذ عمر بقوة العزيمة عىل قيام الليل. 
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احلث على الإنفاق

السؤال: ما هذا يا بالل؟ 

ابن مسعود - ريض اهلل عنه -  البزار والطرباين عن  اجلواب: روى 
ٌ من متر، فقال: »ما هذا يا بالل؟«.  ربهَ قال: دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل بالل وعنده صحُ

قال: ادخرته لك يا رسول اهلل. 

قال: »أما ختشى أن يكون لك دخان يف نار جهنم، أنفق يا بالل، وال 
ختش من ذي العرش إقالال«. 

: وهي الطعام املجتمع كالكومة.  ربهَ صحُ

إقالال: قلة وضيق الرزق. 

الفائدة: يث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل، فيقول لبالل: جد يا 
بالل يف اإلنفاق، ولربام متوت وال تنفقها يف طاعة اهلل، فيبقى سؤال اهلل عنها. 

وهلا دخان يف نار جهنم ييط بك ويمر عليك عذابًا وجزاء عدم إنفاقها. 

ويقول له أيضًا صلوات اهلل وسالمه عليه مطمئنًا: ال ختف من املوىل 
عز وجل قلة وضيق الرزق، فهو املعطي الوهاب ذو اجلالل واإلكرام. 

اأحب الأعمال اإىل اهلل
السؤال: من أصبح منكم اليوم صائاًم؟ 

اجلواب: روى ابن خزيمة عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أصبح منكم اليوم صائاًم؟«. 

فقال أبو بكر - ريض اهلل عنه -: أنا. 
فقال: »من أطعم منكم اليوم مسكينًا؟«. 

فقال أبو بكر: أنا. 
قال: »من تبع منكم اليوم جنازة؟«. 

قال أبو بكر: أنا. 
فقال: »من عاد منكم اليوم مريضًا؟«. 

قال أبو بكر: أنا. 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجل إال 

دخل اجلنة«. 
عاد: زار مريضًا. 

الفائدة: بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعض األعامل الصاحلة التي تدخل من عملها 
اجلنة برضوان اهلل عز وجل، ومنها صيام النفل، وإطعام الطعام، وإتباع 

اجلنازة، وزيارة املريض. 

www.alukah.net
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اأنواع ال�شهداء

السؤال: ما تعدون الشهداء فيكم؟

اجلواب: روى مسلم عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما تعدون الشهداء فيكم؟«.

قالوا: يا رسول اهلل من قتل يف سبيل اله فهو شهيد. 

قال: »إن شهداء أمتي إذًا لقليل!«. 

قالوا: فمن يا رسول اهلل؟ 

قال: »من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد، ومن مات يف سبيل اهلل فهو 
شهيد، ومن مات يف الطاعون فهو شهيد، ومن مات يف البطن فهو شهيد«. 

قال ابن مقسم: أشهد عىل أبيك، يعني أبا صالح أنه قال: »والغريق 
شهيد«. 

الشهداء يف اإلسالم وهم من جاهد  أنواع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الفائدة: بني 
ومن  ويرمي،  ويساهم  ويضارب  جيالد  الوغى  حومة  يف  وقتل  األعداء 

وجد مع اجليش يف ميدان احلرب، ولكن تويف بال قتال ونزال. 

ومن مات يف مرض عام كالطاعون. 

ومن مات من بطنة أي من شدة اإلسهال. 

ومن مات غرقًا. 
ما  جزاء  وعال  جل  اهلل  من  سامية  ودرجات  عظياًم  ثوابًا  وهؤالء 

نكبوا به فصربوا عىل حتمله هلل.  
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عدم الغيبة

السؤال: أتدرون ما الغيبة؟

اجلواب: روى مسلم وأبو داود والرتمذي عن أيب هريرة - ريض 
اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أتدرون ما الغيبة؟«. 

قالوا: اهلل ورسوله أعلم. 

قال: »ذكرك أخاك بام يكره«. 

قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ 

قال: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه فقد هبته«. 

يرميه  ال  وأن  املسلم  أخاه  املسلم  يغتاب  ال  أن  الرب  من  الفائدة: 
بالبهتان وهو الباطل. 

فالغيبة والبهتان حرام بل هي من الكبائر يف حق أهل الفضل الذين 
هم قدوة صاحلة للناس. فإن غيبتهم تزهد الناس يف األخذ عنهم. 

بر الوالدين

السؤال: أحيٌّ والداك؟ 

اجلواب: روى البخاري ومسلم وغريمها عن عبد اهلل بن عمرو بن 
يف  فاستأذنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  رجل  جاء  قال:   - عنهام  اهلل  ريض   - العاص 

اجلهاد، فقال: »أحيٌّ والداك؟«.

قال: نعم. 

قال: »فيهام فجاهد«. 

الفائدة: فيه إكرام الوالدين وبرمها حمبة يف ثواب اهلل يعادل ثواب 
اجلهد يف سبيله. 

الرسور  وإدخال  أوامرمها،  إىل  باالنقياد  الوالدين  إىل  فاإلحسان 
عليهام، واجب جيوز به املرء املسلم ثواب الذي حارب يف سبيل اهلل عز 

وجل. 

www.alukah.net
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ح�شن اخللق

السؤال: أال أخربكم بأحبكم إيّل؟

اجلواب: روى أمحد وابن حبان عن عبد اهلل بن عمرو - ريض اهلل 
، وأقربكم  عنهام - أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »أال أخربكم بأحبكم إيلَّ

مني جملسًا يوم القيامة؟...« فأعادها مرتني أو ثالثًا.

قالوا: نعم يا رسول اهلل. 

قال: »أحسنكم خلقًا«. 

جيلب  ألنه  عليه  ويث  اخللق  بحسن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يويص  الفائدة: 
الشدائد،  من  والنجاة  الفزع،  من  واألمن  املقيم،  والعز  للمسلم،  النعيم 
ويقرب عىل رضوان اهلل وإحسانه، ويكون به أحب الناس إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

وأقرهبم منه جملسًا يوم القيامة. 

ف�شائل الذكر

السؤال: ما أجلسكم؟ 

اجلواب: روى مسلم الرتمذي عن أيب سعيد - ريض اهلل عنه - قال: 
خرج معاوية عىل حلقة يف املسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اهلل. 

قال: آهلل ما أجلسكم إالَّ ذاك؟ 

قالوا: واهلل ما أجلسنا إال ذاك. 

من  بمنزلتي  أحد  كان  وما  لكم  هتمة  أستحلفكم  مل  إين  أما  قال: 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اقل عنه حديثًا مني، وإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج عىل حلقة 

من أصحابه فقال: »ما أجلسكم؟«. 

قالوا: جلسنا نذكر اهلل ونحمده عىل ما هدانا لإلسالم ومن به علينا. 

قال: »آهلل ما أجلسكم إال ذاك«. 

قالوا: واهلل ما أجلسنا إال ذاك. 

قال: »أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم، ولكنه أتاين جربيل فأخربين 
أن اهلل عز وجل يباهي بكم املالئكة«. 

الفائدة: أن االجتامع عىل طاعة اهلل مرشوع بل من أفضل القربات 
إىل اهلل تعاىل، ألنه موجب لثناء اهلل عليهم، ومفاخرته هبم عند املالئكة، 
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األعىل.  واملأل  اهلل  بني  كانت  حيث  قدرًا  وأعظمها  شأنًا،  أعالها  وما 
سلامن  جييب،   - عنه  اهلل  ريض   - والصحايب  يسأل  الرسول  )املصدر: 

نصيف الدحدوح - دار البشائر اإلسالمية(.

من فوائد جماهدة النف�س

)1( إخضاع النفس واهلوى لطاعة اهلل عز وجل. 

)2( إبعادها عن الشهوات وصد القلب عن التمني والتشهي. 

)3( تعود الصرب عند الشدائد عىل الطاعات وعن املعايص. 

)4( طريق قويم يوصل إىل رضوان اهلل تعاىل واجلنة. 

)5( قمع للشيطان ووساوسه. 

)6( هني النفس عن اهلوى فيه خري الدنيا واآلخرة. 

)7( من جاهد نفسه وأدهبا سام بني أقرانه ويف جمتمعه. 

)8( سوء الظن بالنفس يعني عىل حماسبتها، وتأديبها. 

)9( من جياهد نفسه يمتلك ناصية اخلري ويصبح حسن األخالق. 

الضارة  األثرة  من  اجلامعة  وتصفي  الذات  إنكار  حتقق   )10(
وأخالق  سرية  يف  النعيم  نرضة  )املصدر: موسوعة:  واملجتمع.  باجلامعة 

النبي الكريم(.

www.alukah.net
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من فوائد املحبة

)1( داللة عىل كامل اإليامن وحسن اإلسالم. 

)2( املحبة تغذي األرواح والقلوب وهبا تقر العيون، بل إهنا هي 
احلياة التي يعد من حرم منها من مجلة األموات)2(. 

)3( قلب صاحبها تغشاه مباركة اهلل ونعمه عىل الدوام. 

)4( تظهر آثار املحبة عند الشدائد والكربات. 

نعيم  إىل  املوصل  الدنيا  يف  والرسور  النعيم  املحبة  ثامر  من   )5(
ورسور اآلخرة. 

)6( يف حب اهلل تعاىل محد املحبوب والرىض عنه وشكره وخوفه 
ورجاؤه والتنعم بذكره والسكون إليه واألنس به واإلنفاق يف سبيله. 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوجب السعي إىل إحياء سنته. واحلفاظ عىل  )7( حب 
دعوته. 

التودد إليهم حتقق الكامل اإلنساين ملن يسعى  الناس مع  )8( حمبة 
إليه. 

)9( وحبه ملسو هيلع هللا ىلص يستوجب حب من أحبه وما أحبه. 

)10( حمبة اإلخوان يف اهلل من حمبة اهلل ورسوله. 

يستظلون  الذين  من  اهلل  يف  املتحابني  جيعل  اهلل  يف  التحاب   )11(
بظل اهلل تعاىل يوم ال ظل إال ظله. 

)12( ال يكتمل إيامن املرء إال إذ حتقق حبة ألخيه ما يبه لنفسه ويف 
ما خيلصه ن داء األنانية.

الرضا وينعم  فيذوق طعم  اإليامن  املرء حالوة  يستشعر  أن   )13(
بالراحة النفسية. 

)14( حب اهلل ورسوله وسيلة أكيدة الستجالب نرص اهلل وعونه. 
)املصدر: موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق النبي الكريم(.
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من فوائد املروءة

)1( تعلم اإلنصاف والصدق واالحتامل والصرب. 
)2( تبعد املسلم عام يكره اهلل واملسلمون. 

)3( رفع اهلمم للملامت، والرتفع عن املحقرات. 
)4( شكر املنعم عىل ما أنعم. 

)5( التحيل باحلزم عند العزم والعفو عند املقدرة. 
)6( تكسب اإلنسان مكارم األخالق. 

)7( تبتعد باإلنسان عن كل ما يؤذي صفة الكامل يف اإلنسان. 
)8( مساعدة األهل واإلخوان واجلريان. 

)9( تعيل رشف النفس وقدرها. 
)10( ختلص اإلنسان من غرور  اهلوى ونوازع الشهوة. 

)11( تدعو اإلنسان إىل األنفة من اخلمول والكسل. 
)12( تدعو اإلنسان إىل استنكار مهانة النقص. 

التمني  ألن  عمل،  بال  األماين  جتنب  إىل  لإلنسان  دعوة   )13(
استصغار لنعم اهلل تعاىل. 

)املصدر:  ترابطًا.  املجتمع  وعىل  عزا،  اإلنسان  عىل  تضفي   )14(
موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق النبي الكريم(.

من فوائد الن�شاط

 1- دليل اليقني واإليامن.

2- عالمة من عالمات إرهاق الشيطان بذكر اهلل.

3- كثرة حتصيل الثواب.

4- االجتهاد يف الطاعات، وبلوغ أعىل املقامات.

5- يرفع قدر الضعيف.

6- النشاط يف العبادة دليل رضا اهلل وعالمة القرب منه.

7- النشاط يف عمل اخلري يكسب املرء حب اهلل ورضا الناس ويرفع 
ذكره يف العاملني.

8- به تعمر الدنيا، وتفتح البلدان لنرش دين اهلل.

الفضيلة،  وتنرش  األعراض  وحتمي  األوطــان،  عن  يزاد  به   -9
وتدحر الرذيلة.

)املصدر: موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق النبي الكريم(.
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من فوائد الن�شيحة والتوا�شي

)1( النصيحة لب الدين وجوهر اإليامن. 

)2( دليل حب اخلري لآلخرين، وبغض الرش هلم. 

)3( تكثري األصحاب؛ إذ إنه يؤمن منه اجلانب، وتقليل احلساد؛ إذ 
إنه ال يب لغريه الرش والفساد. 

)4( صالح املجتمع؛ إذ تشاع فيه الفضيلة، وتسرت فيه الرذيلة. 

)5( إحالل الرمحة والوداد مكان القسوة والشقاق. 

)6( االشتغال بالنفس الستكامل الفضائل من متام النصح. 

من   - كرهه  وإن   - واملسائل  املسألة  يف  املخطئ  خطأ  بيان   )7(
النصيحة الواجبة ال من الغيبة املحرمة. 

)8( من قام هبا عىل وجهها يستحق اإلكرام ال اللوم والتقريع. 

مستقرة  حياة  يكفل  ما  ونحومها  وبالصرب  باحلق  التوايص  يف   )9(
للمجتمع اإلسالمي. 

)10( يف األخذ بوصية اهلل - عز وجل - ووصية رسوله ملسو هيلع هللا ىلص صالح 
حال الفرد واملجتمع معا. 

)11( للوصية الصادقة تأثري بالغ يف النفس وهي دافع قوي لتنفيذ 
املوىص به. 

)12( الوصية وسيلة من وسائل التقوى والتذكر والتعقل.

)املصدر: موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق النبي الكريم(.
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من فوائد ال�شورى

)1( الشورى من مبادئ اإلسالم السمحة يف نظام احلكم.

)2( النبي ملسو هيلع هللا ىلص شاور املؤمنني ليطيب بذلك قلوهبم وليشجعهم عىل 
امليض يف نرش الدين والدعوة إىل اهلل - عز وجل-.

)3( لقد مد اهلل املؤمنني بانتهاجهم مبدأ الشورى بينهم.

)4( الشورى تبعث يف الناس حب التعاون مع املسئولني وتشجعهم 
عىل حتمل مسئولياهتم أمام جمتمعهم.

)5( شورى - ما يدعونه - الديمقراطية تعتمد رأي األكثرية مهام 
املخلصني من  األنقياء  العلامء  تعتمد رأي  كان شاهنا، وشورى اإلسالم 

رجال األمة.

احلاكم  بني  العامة  األمور  يف  تكون  كام  والتشاور  الشورى   )6(
واملحكومني تكون أيضًا يف األمور اخلاصة بني أفراد األرسة يف املجتمع.

)7( إذا ودت النصوص الواضحة يف املسألة فال مشورة بعدها.

)8( ال يستشار إال من عرف باألمانة واإلخالص والعلم.

)9( من استشاره أخوه املسلم، فعليه أن ينصحه فيام يعلم.

)املصدر: موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق النبي الكريم(.

من فوائد ال�شدقة

)1(  طهرة للنفس، وقربه إىل اهلل - عز وجل-.

)2( طريقة موصل إىل حمبة اهلل ورضوانه.

)3( تثمر سعادة الدين والدنيا.

)4( دليل عىل كام اإليامن وحسن اإلسالم.

)5( حفظ اإلنسان يف ماله ويدنه.

)6( دليل عىل الزهد.

)7( طاعة اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

)8( باب من أبواب التكافل االجتامعي.

)9( تثمر حمبة الناس.

)املصدر: موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق النبي الكريم(.
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الطرق ال�شرعية يف الوقاية من ال�شحر وال�شحرة

غري  يف  االستعاذة  إىل  القرآن  أرشدنا  وقد  باهلل،  االستعاذة   )1(
موضع من كتابه قال تعاىل: چ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ   ے  ےۓ  چ 

]فصلت: 36[.

أتقى اهلل توىل اهلل  أمر اهلل وهنيه، فمن  )2( تقوى اهلل وحفظه عند 
حفظه ومل يكله إىل غريه چ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  چ ]الطالق: 2[. 

)3( التوكل عىل اهلل واالعتامد عليه، فمن توكل عىل اهلل فهو حسبه. 

أعداءه؛  عليه  سلطت  التي  الذنوب  من  اهلل  إىل  التوبة  جتريد   )4(
چ ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  چ  فإن اهلل تعاىل يقول 

]الشورى: 30[. 

البالء  دفع  يف  عجيبا  تأثريا  لذلك  فإن  واإلحسان؛  الصدقة   )5(
والسحر واحلسد. 

)6( اإلكثار من قراءة القرآن واألدعية املأثورة. 

)7( استخراج السحر وإبطاله، وهذه من طرق عالج السحر بعد 
وقوعه. 

وأهل  األطباء  يعرفها  والتي  رشعًا  املباحة  األدوية  استعامل   )8(
انظر عامل السحر والشعوذة، د. عمر سليامن األشقر )ص199،  العلم. 

.)207

)املصدر: موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق النبي الكريم(.
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روؤيا ملسو هيلع هللا ىلص عدد امل�شركني يف غزوة بدر

 هذه الرؤيا جاءت بنص القرآن الكريم وغزوة بدر سامها اهلل عز 
وجل يف كتابه يوم الفرقان؛ ألن اهلل عز وجل فرق فيه بني احلق والباطل 
ونرص  دينه  وأظهر  الباطل  كلمة  عىل  اإليامن  كلمة  فيه  اهلل  أعىل  حيث 
وعدد  رجاًل  عرش  وبضع  ثالثامئة  املسلمني  عدد  كان  حيث  وحزبه  نبيه 
املرشكني ما بني اللف والتسعامئة فهزم اهلل املرشكني وقتل منهم زيادة عىل 
السبعني وأرس منهم مثل ذلك وكان من عوامل التثبيت يف هذه املعركة 
والرؤيا  تثبيتهم،  التي قصها عىل أصحابه فكانت من عوامل  رؤياه ملسو هيلع هللا ىلص 
سبب من أسباب البرشى التي هيبها اهلل لعباده وكم كانت الرؤيا يف تاريخ 
املسلمني من العوامل التي رفعت معنوياهتم وأثارت محاستهم يف كثري من 

الفتوحات والغزوات مع األخذ باألسباب والتوكل عىل اهلل عز وجل.

قال تعاىل: چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ    ۀ  ۀ  
ہ  ہہ  ہ    ھ  ھ  ھھ  ےے  ۓ    ۓ  چ 

] األنفال: 43[

عدوك  اهلل  يريك  إذ  ذكره:  جل  يقول  الطربي  جرير  ابن   قال 
وعدوهم يف منامك قلياًل  يقول: يريكهم يف نومك قلياًل فتخربهم بذلك، 

حتى قويت قلوهبم واجرتءوا عىل حرب عدوهم، ولو أراك ربك عدوك 
وعدوهم كثريًا لفشل أصحابك، فجبنوا وخافوا، ومل يقدروا عىل حرب 
القوم، ولتنازعوا يف ذلك ولكن اهلل سلمهم من ذلك بام أراك يف منامك 
ما تضمره  الصدور، ال خيفى عليه يشء  بام ختفيه  إنه عليكم  الرؤيا،  من 
القلوب، وقال القرطبي وابن كثري قال جماهد: رآهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف منامه 
قلياًل، فقص ذلك عىل أصحابه، فثبتهم اهلل بذلك، وكذا قال ابن إسحاق 
أتراهم سبعني أي:  ابن مسعود قلت لرجل إىل جنبي  قال  وغري واحد، 
عدد املرشكني قال أظنهم مائة فلام أخذنا األرسى أخربونا أهنم كانوا ألفا. 
الكثري  ابن  تفسري  وكذلك  الكريمة  اآلية  تأويل  يف  الطربي  تفسري  انظر 
والقرطبي. )املصدر: 50 رؤيا رآها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفرسها - حسن بن امحد 

بن حسن مهام - دار احلضارة للنرش والتوزيع(.
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هدية ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�شالة )1(

أ - هدية ملسو هيلع هللا ىلص يف االستفتاح والقراءة:

1- كان إذا قام إىل الصالة قال: »اهلل أكرب«، ومل يقل شيئًا قبلها، وال 
تلفظ بالنية البتة.

القبلة إىل  2- وكان يرفع يديه معها ممدويت األصابع مستقباًل هبام 
فروع أذنيه- وإىل منكبيه-؛ ثم يضع اليمنى عىل ظهر اليرسى.

كام  خطاياي  وبني  بيني  باعد  »اللهم  بـ:  تارة  يستفتح  وكان   -3
والثلج  باملاء  خطاياي  من  اغسلني  اللهم  واملغرب،  املرشق  بني  باعدت 
والربد، اللهم نقني من الذنوب كام ينقى الثوب األبيض من الدنس«]ق[.
وتارة يقول: »وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفًا 
رب  هلل  وممايت  وحمياي  ونسكي  صاليت  إن  املرشكني،  من  أنا  وما  مسلاًم 

العاملني، ال رشيك له، وبذلك أمرت، وأنا أول املسلمني«]م[. 
4- وكان يقول بعد االستفتاح: »أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم« 

ثم يقرأ الفاحتة.

يف  واختلف  والقراءة،  التكبرية  بني  سكتة  سكتتان:  له  وكان   -5

)(  زاد املعاد)194/1(.

الثانية، فروي أهنا بعد الفاحتة وروي أهنا قبل الركوع.

6- فإذا فرغ من قراءة الفاحتة أخذ يف سورة غريها، وكان يطيلها 
تارة، وخيففها لعارض من سفر أو غريه، ويتوسط فيها غالبًا.

وصالها  مائه،  إىل  آية  ستني  بنحو  الفجر  يف  يقرأ  وكان   -7
ٻ   ٱ   چ  بسورة«  وصالها  الروم«،  بسورة«  وصالها   بسورة«ق«، 
الركعتني  چيف  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ  بسورة:  وصالها  چ،  ٻ  
فاستفتح  وصالها  السفر،  يف  وكان  املعوذتني«،   « بـ  وصالها  كلتيهام، 
األوىل  الركعة  يف  وهارون  موسى  ذكر  بلغ  إذا  حتى  املؤمنون«  سورة« 

أخذته سعلة فركع.

ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  السجدة،  ڃ  چ  چ  بـ  اجلمعة  يوم  يصليها  وكان   -8
ۋ چ.

9- وأما الظهر فكان يطيل قراءهتا أحيانًا، وأما العرص فعىل النصف 
من قراءة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قرصت.

10- وأما املغرب فصالها مرة بـ »الطور«، ومرة بـ »املرسالت«. 

فيها  ملعاذ  ووقت  چ،  ٱ  چ  بـ  فيها  فقرأ  العشاء  وأما   -11 
چ،  ڳڳ   ڳ   وچ  چ،  ڻ   ڻ   ڻ   ں   چ  و  چ    ٻ   ٱ   چ  بـ 

ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بـ »البقرة«.
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12- وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربام قرأها يف الركعتني، 
وربام قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السورة وأوساطها، فلم يفظ 

عنه.

قراءة  وأما  النافلة،  يف  يفعله  فكان  ركعة  يف  السورتني  قراءة  وأما 
يفعله، وكان ال يعني سورة يف  فقلام كان  الركعتني معا  سورة واحدة يف 

الصالة بعينها ال يقرأ إال هبا، إال يف اجلمعة والعيدين.

قنوته  وكان  ترك،  ثم  شهرًا  الركوع  بعد  الفجر  يف  وقنت   -13
لعارض، فلام زال تركه، فكان هديه القنوت يف النوازل خاصة، ومل يكن 

خيصه بالفجر.

 ب هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف كيفية الصالة)1(:

 1- كان يطيل الركعة األوىل عىل الثانية من كل صالة.

ثم  نفسه  إليه  يرتادُّ  ما  بقدر  سكت  القراءة  من  فرغ  إذا  وكان   -2
ووتر  عليهام،  كالقابض  ركبتيه  عىل  كفيه  ووضع  راكعًا،  وكرب  يديه  رفع 
يديه فنخامها عىل جنبيه، وبسط ظهره ومده واعتدل فلم ينصب رأسه ومل 

خيفضه، بل حيال ظهره.

)(  زاد املعاد)208/1(

ذلك:  يف  يقول  وتارة  العظيم«]م[  ريب  »سبحان  يقول  وكان   -3
»سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر يل«]ق[، وكان يقول أيضًا: 

»سبوح قدوس رب املالئكة والروح«]ق[.

4- وكان ركوعه املعتاد عرش تسبيحات، وسجوده كذلك، وتارة 
صالة  يف  أحيانًا  يفعله  كان  ولكن  القيام،  بقدر  والسجود  الركوع  جيعل 

الليل وحده، فهديه الغالب يف الصالة تعديل الصالة وتناسبها.

5- وكان يرفع رأسه قائاًل: »سمع اهلل ملن محده«]ق[، ويرفع يديه 
ويقيم صلبه، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود، وقال:»ال جتزئ صالة 
فإذا  والسجود«]د،ت،ن،جه[،  الركوع  يف  صلبه  الرجل  فيها  يقيم  ال 
وربام  احلمد«،  ولك  »ربنا  قال:  وربام  احلمد«،  ولك  »ربنا  قال:  استوى 

قال: » اللهم ربنا ولك احلمد«.

6- وكان يطيل هذا الركن بقدر الركوع، ويقول فيه، »اللهم ربنا 
ما  وملء  بينهام،  ما  وملء  األرض،  وملء  الساموات  ملء  احلمد  ولك 
شئت من يشء هبد، أهل الثناء واملجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، 
ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد«]م[.

7- ثم كان يكرب وخيرٌّ ساجدًا، وال يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه 
دون  وانفه  جبهته  عىل  يسجد  وكان  وانفه،  جبهته  ثم  بعدمها،  يديه  ثم 

www.alukah.net
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املاء والطني، وعىل  العاممة، وكان يسجد عىل األرض كثريًا، وعىل  كور 
وعىل  منه،  املتخذ  احلصري  وعىل  النخل،  خوص  من  املتخذة  اخلمرة)1( 

الفروة املدبوغة.

8- وكان إذا سجد مكن جبهته وانفه من األرض، ونحى يديه عن 
جنبيه، وجافامها حتى يرى بياض أبطيه.

سجوده،  يف  ويعتدل  وأذنيه  منكبيه  حذو  يده  يضع  وكان   -9
ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويبسط كفيه وأصابعه، وال يفرج 

بينهام وال يقبضهام.

اغفر  اللهم  وبحمدك،  ربنا  اللهم  »سبحانك  يقول:  وكان   -10
يل«]ق[، ويقول: »سبوح قدوس رب املالئكة والروح«]ق[.

11- ثم يرفع رأسه مكربًا غري رافع يديه، ثم جيلس مفرتشًا يفرش 
اليرسى وجيلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه عىل فخذية، وجيعل 
أصابعه  من  اثنتني  ويقبض  ركبته،  عىل  يده  وطرف  فخذيه،  عىل  مرفقيه 
ويلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو هبا ويركها، ثم يقول: »اللهم اغفر 

يل، وارمحني، واجربين، واهدين، وارزقني«]د، ت،جه[.

)(  اخلمرة: حصرية صغرية من السعف.

12- وكان هديه ملسو هيلع هللا ىلص إطالة هذا الركن بقدر السجود.

13- ثم ينهض عىل صدور قدميه، معتمدًا عىل فخذيه، فإذا هنض 
الثانية  يصيل  ثم  االستفتاح،  عند  يسكت  كام  يسكت  ومل  القراءة،  افتتح 
اإلحرام،  وتكبرية  واالستفتاح،  السكوت،  أشياء:  أربعة  يف  إال  كاألوىل 
ال  حتى  يطيلها  وربام  الثانية،  عىل  األوىل  الركعة  يطيل  فكان  وتطويلها 

يسمع وقع قدم.

األيرس،  فخذه   عىل  اليرسى  يده  وضع  للتشهد  جلس  فإذا   -14
ويده اليمنى عىل فخذه األيمن، وأشار بالسبابة، وكان ال ينصبها نصبًا، 
والبنرص،  اخلنرص  ويقبض  ويركها،  يسريًا  شيئًا  ينيها  بل  ينيمها،  وال 

ويلق الوسطى مع اإلهبام، ويرفع السبابة يدعو هبا ويرمي ببرصه إليها.

15- وكان يتشهد دائاًم يف هذه اجللسة ويعلم أصحابه أن يقولوا: 
»التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل 
وبركاته، السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل، 
عىل  يصيل  كأنه  جدا  خيففه  وكان  ورسوله«]ق[  عبده  حممدا  أن  وأشهد 
الرضف- وهي احلجارة املحامة- ثم كان ينهض مكربًا عىل صدور قدميه 
وعىل ركبتيه معتمدًا عىل فخذيه، وكان يرفع يده يف هذا املوضع، ثم يقرأ 

تنِي بيشء فوق الفاحتة. الفاحتة وحدها وربام قرأ يف الركعتني األخرهَ
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متوركًا)1(،  جلس  األخري،  التشهد  يف  جلس  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان   -16
وكان يفيض بوركه إىل األرض، وخيرج قدمه من ناحية واحدة.]د[.

اليمنى، وربام فرشها  اليرسى حتت فخذه وساقه وينصب  وجيعل 
أحيانًا.

الثالث  أصابعه  وضم  اليمنى،  فخذه  عىل  اليمنى  يده  ووضع 
ونصب السبابة.

وكان يدعو يف صالته فيقول: »اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، 
وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة املحيا وفتنة املامت، 

اللهم إين أعوذ بك من املأثم واملغرم «)2( ]خ[. 

يساره  وعن  اهلل،  ورمحة  عليكم  السالم  يمينه:  عن  يسلم  كان  ثم 
كذلك.

17- وأمر املصيل أن يسترت ولو بسهم أو عصا، وكان يركز احلربة 
يف السفر والربية فيصيل إليها فتكون سرتته وكان يعرض راحلته فيصيل 

مصوبًا  منصوبة،  اليمنى  رجله  عىل  اليمنى  وركه  وضع  الصالة:  يف  تورك  التورك:    )(
القبلة، وألصق وركه اليرسى باألرض خمرجًا لرجله اليرسى  أطراف أصابعها إىل 

من جهة يمينه.
)(  املغرم: الدين الذي يعجز عن أدائه.

إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله ويصيل إىل آخرته.

الشاة، ومل  بيته وبينه قدر ممر  إذا صىل إىل جدار جعل  18- وكان 
يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السرتة. 

ج- هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف أفعاله يف الصالة..)1(:

1- مل يكن من هديه االلتفات يف الصالة.

2- ومل يكن من هديه تغميض عينيه يف الصالة.

إذا قام يف الصالة طأطأ رأسه، وكان يدخل يف الصالة  3- وكان 
يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها خمافة أن يشق عىل أمه.

4- وكان يصيل الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته عىل عاتقه، إذا 
قام محلها، وإذا ركع وسجد وضعها.

فيطيل  ظهره،  فريكب  واحلسني  احلسن  فيجيء  يصيل  وكان   -5
السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره.

6- وكان يصيل فتجيء عائشة فيميش فيفتح هلا الباب، ثم يرجع 
إىل مصالة.

7- وكان يرد السالم يف الصالة باإلشارة.

)(  زاد املعاد)241/1(.
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8- وكان ينفخ يف صالته، وكان يبكي فيها، وينحنح حلاجة.

9- وكان يصيل حافيًا تارة، ومنتعاًل أخرى، وأمر بالصالة يف النعل 
خمالفة لليهود.

10- وكان يصيل يف الثوب الواحد تارة ويف الثوبني تارة وهو أكثر.

 د- هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف أفعاله بعد الصالة)1(:

1-  كان إذا سلم استغفر ثالثًا، ثم قال: »اللهم أنت السالم ومنك 
السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام«]م[، ومل يمكث مستقبل القبلة إال 
عن  يتفل  وكان  املأمومني،  إىل  االنتقال  يرسع  بل  ذلك،  يقول  ما  مقدار 

يمينه وعن يساره.

2- وكان إذا صىل الفجر جلس يف مصالة حتى تطلع الشمس.

ال  وحده  اهلل  إال  إله  »ال  مكتوبة:  صالة  كل  دبر  يقول  وكان   -3
ملا  مانع  اللهم  قدير،  يشء  كل  عىل  وهو  احلمد  وله  امللك  له  له،  رشيك 

أعطيت، وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد«]ق[.

له  إياه،  إال  نعبد  وال  اهلل،  إال  إله  ال  باهلل  إال  قوة  وال  حول  وال   «
النعمة وله الفضل، وله الثناء احلسن، ال إله إال اهلل، خملصني له الدين ولو 

)(  زاد املعاد)285/1(.

كره الكافرون«]م[) 1(.

1- وندب أمته أن يقولوا دبر كل صالة مكتوبة:»سبحان اهلل« ثالثًا 
ومتام  وثالثني،  أكرب«ثالثًا  و»اهلل  وثالثني،  هلل«ثالثًا  و»احلمد  وثالثني، 
املائة: »ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل 
يشء قدير«. )املصدر: هدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف عباداته ومعامالته وأخالقه- 

د/ أمحد بن عثامن املزيد- دار الوطن للنرش( .

)(   ق: متفق عليه.
خ: رواه البخاري.  

م: رواه مسلم.  
د: رواه أبو داوود.  

جه: رواه ابن ماجة.  
ت: رواه الرتمذي.  
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 �شور من حفظ اهلل �شبحانه وتعاىل
لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة

 كانت حياته ملسو هيلع هللا ىلص  قبل البعثة حياة فاضلة رشيفة، فقد شب ملسو هيلع هللا ىلص يف 
هذا املجتمع اجلاهيل يف عقيدته، واجلاهيل يف أخالقه، ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص  مل يتأثر 

بام حوله من تلك املساوئ والرذائل:

1- كان ملسو هيلع هللا ىلص  يتقر هذه األصنام التي يعبدها قومه، ويدرك أهنا ال تنفع 
وال ترض ، فقد كان يومًا معه مواله زيد بن حارثة - ريض اهلل عنه - وكان 
إذا طافوا،  املرشكون  به  يتمسح  ونائلة،  إساف  له:  يقال  نحاس  صنم من 
فطاف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يقول زيد: ) وطفت معه، فلام مررت مسحت به أي 
)بالصنم( فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ال متسه«، فقلت يف نفيس: ألمسنه حتى 
انظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »أمل تنه؟« فو الذي أكرمه 

وأنزل عليه الكتاب ما استلم صناًم حتى أكرمه وأنزل عليه()1(.

2- مل يرشب مخرًا قط ، وال اقرتف فاحشة، وال شارك يف ميرس أو 
هلو عابث باطل، مع أنه كان ملسو هيلع هللا ىلص  خيالط قومه، ويعيش معهم، ويشاركهم 

السرية  وانظر:  والنهاية288/2،  البداية   ، كثري  وابن  النبوة34/2،  البيهقي، دالئل    )(
النبوية كام جاءت يف األحاديث  الصحيحة للصوياين ص46، حيث قال: ) حديث 

حسن( .

يف سائر أمورهم العادية املباحة.

3- كانت هناك عصمة حتميه ملسو هيلع هللا ىلص من املساوئ اخللقية، ففي صحيح 
البخاري عن جابر بن عبد اهلل- ريض اهلل عنهام- قال: ) ملا بنيت الكعبة 
ينقالن احلجارة، فخر عىل األرض وطمحت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وعباس  ذهب 

عيناه إىل السامء ثم أفاق: إزاري، إزاري، فشد عليه إزاره()1(.  

4- عن عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه - قال: سمعت رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : »ما مهمت بيشء مما كان أهل اجلاهلية هيمون به من الغناء 
ليلة لبعض  غال ليلتني، كلتامها عصمني اهلل سبحانه وتعاىل فيهام، قلت 
أبرص يل غنمي  فقلت لصاحبي:  أهلنا،  فتيان مكة ونحن يف رعاية غنم 
حتى أدخل مكة فأسمر فيها كام يسمر الفتيان، فقال: بىل، قال: فدخلت 
حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفًا فقلت: ما هذا؟ فقيل: 
تزوج فالن فالنة فجلست ورضب اهلل تعاىل عىل أذين، فو اهلل ما أيقظني 
إال مس الشمس، فرجعت إىل صاحبي، ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئًا، 
حتى  غنمي  يل  أبرص  أخرى:  ليلة  له  قلت  ثم  رأيت،  بالذي  أخربته  ثم 
الذي سمعت  فلام جئت مكة سمعت مثل  ففعل فدخلت  بمكة،  أسمر 
تلك الليلة فسألت، فقيل: فالن نكح فالنة، فجلست أنظر ورضب اهلل 

)(  صحيح البخاري املطبوع فتح الباري145/7، كتاب مناقب األنصار..
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عىل أذين، فو اهلل ما أيقظني: ال يشء، ثم أخربته اخلرب، فو اهلل ما مهمت 
وال عدت بعدها ليشء من ذلك حتى أكرمني اهلل عز وجل بنبوته «)1(.

يوم عرفة، فخرجت  بعريًا يل  بن مطعم: أضللت  يقول جبري   -5
أطلبه، فرأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص واقفًا مع الناس بعرفة فقلت: )هذا من احلمس، 

فام شأنه هاهنا()2(.

الرتكي  حتقيق  والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  وانظر:   ،)34/2( النبوة  دالئل  البيهقي،    )(
)447/3( وقال ابن كثري بعدها: )هذا حديث غرييب وقد يكون عن عيل نفسه، 
ويكون قوله يف آخره، حتى أكرمني اهلل عز وجل بنبوته مقحاًم واهلل أعلم(، والشامي، 
سبل اهلدي )200/2(، وقال: )رواه ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه والبزار وابن 
حبان. قال احلافظ: وإسناده حسن متصل، وأخرجه احلاكم يف املستدرك )245/4( 
املجمع  يف  اهليثمي  وقال  الذهبي  ووافقه  مسلم  رشط  عىل  صحيح  حديث  وقال: 
)226/8(: رواه البزار ورجاله ثقات، وضعفه األلباين يف كتابه )دفاع عن احلديث 
النبوي والسرية يف الرد عىل جهاالت البوطي يف فقه السرية( ص13 و14، انظر: 
38و39  ص  الصحيحة  األحاديث  يف  جاءت  كام  النبوية  السرية  الصوياين،  حممد 

حيث حسن هذا احلديث. 
)(  صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري )515/3(، حديث رقم: )1664(، كتاب 
حديث   ،)894/2( احلج  كتاب  مسلم،  وصحيح  بعرفة،ن  الوقوف  باب:  احلج، 
رقم )1220(، واحلمس بضم املهملة وسكون امليم بعدها مهملة: األمحس الشديد 
يف دينه وكانت قريش تسمى احلمس، وكانت ال جتاوز احلرم ويقولون: نحن أهل 
اهلل ال نخرج من احلرم وكان سائر الناس يقفون بعرفة، وهم يقفون يف مزدلفة، ابن 

حجر، فتح الباري )516/3(. 

خيرجون  وال  عرفة،  يوم  بمزدلفة  يقفون  كانوا  قريشًا  أن  وذلك 
اهلل  فوفق  الناس،  سائر  عن  بذلك  يتميزون  عرفات  إىل  احلرم  خارج 

سبحانه وتعاىل نبيه حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص للصواب قبل البعثة النبوية. 

6- كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معروفًا بالصدق، فلم يشهد عليه مرة واحدة 
صباحاه،  يا  فهتف  الصفا  صعد  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  هذا  يؤكد  بالكذب، 
خياًل  أن  أخربتكم  إن  »أرأيتم  فقال:  إليه،  فاجتمعوا  هذا؟  من  فقالوا: 
خترج من سفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبًا، 
قال: فإين نذير لكم بني عذاب شديد«)1(، فهم هنا يقولون يف مشهد عام: 
بالصدق من صغرك. )املصدر:  ما جربنا عليك كذبًا، بل أنت معروف 

فقه السرية - تأليف أ.د/ زيد بن عبد الكريم الزيد - دار التدمرية(.

)(  صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري )337/8(، حديث رقم: )4471(، كتاب 
التفسري، باب سورة تبت يدا أيب هلب. 
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مطلع املوعظة

بالثناء  بدأت  لوجدناها  الشاملة  اجلامعة  الوصية  هذه  تأملنا  لو 
الصفات  تلك  ومجعت  للوصية،  أهاًل  هبا  يكون  بصفات  املويص  عىل 

ٻ   ٻ   ٱ   چ  سبحانه:  قال  كام  )احلكمة(،  هي  واحدة  صفة   يف 
ٻ  چ ]لقامن: 12[، وإنام قال سبحانه: چٻچ دون )أعطينا(؛ ألن 

احلكمة أمر معنوي، وألن احلكمة ليست ملكًا خاصًا ألحد، بل يؤتيها 
اهلل من يشاء. 

وهي مجاع اخلري كله كام قال سبحانه: چى  ى  ائ  ائ  ەئ   
ەئ    وئ  وئچ ]البقرة: 269[، وهلذا جعلها سبحانه صفة لرسله 

وأنبيائه، وهلذا أمر سبحانه بالشكر عىل هذه النعمة وتلك املنة فقال تعاىل: 
چ ٻ  پپ چ ]لقامن: 12[، فهل سعينا نحن الكتساب هذه احلكمة؟ 

وهل سألنا ربنا أن هيبها لنا، وأن يوفقنا إليها؟ وهل شكرنا ربنا عليها إذا 
هدينا إليها؟

هذه احلكمة متثلت بصور عملية يف وصية لقامن البنه، ألن الرتبية 
من أصعب املهام وأخطرها، وهي من أحوج ما تكون إىل احلكمة، التي 

هي وضع األمر يف موضعه.

إن بعضنا اليوم - خصوصا يف حميط املثقفني - يرى املوعظة أمرا 
بالسطحية  أراد أن يكم عىل كالم  إذا  أو غري مناسب، وهلذا  غري مهم، 
إىل  حمتاج  قلب  كل  أن  والصحيح  وعظي،  كالم  هذا  قال:  والسذاجة، 
إننا  احلياة،  يف  التوازن  يصل  حتى  وهيذبه،  يرققه  بام  والتذكري  الوعظ 
التي  نحتاج أن نخاطب الروح كام نخاطب العقل، واملوعظة احلقة هي 

تشمل ذلك كله، كام حصل يف وصية لقامن البنه. 

ومن اللطف والرقة األسلوب الذي نادى به لقامن ابنه حيث قال: 
كل  ختترص  أمجلها!  ما  ولفظة  ألطفها!  من  كلمة  من  هلا  يا   ، رب  ہ  زب 

ألهنا  االبن،  وجدان  ختاطب  كلمة  إهنا  وابنه،  األب  بني  العالقة  صورة 
تتلمس أعظم الروابط بني األبوة والبنوة. 

من  فيه  ملا   ) )بحُنيَّ التصغري  ذلك  وتأثريًا  مجاالً  يزيدها  والذي 
النمط مهم يف خماطبة األبناء، فليس بالرضورة  التمليح واللطف، وهذا 
ينادى االبن من خالل  النداء باالسم اجلاف، بل األحسنحُ أن  أن يكون 
فقال:  إبراهيم ولده  نادى  الرابطة، وكذلك األب، وهلذا  يذكره هبذه   ما 
]هود:  چ  ڤ   چ  نوح:  فعل  وكذلك   ،]102 ]الصافات:  چ  ڤ   چ 

42[، ونادى إبراهيم أباه: چ ڤ  چ ]مريم: 42[؛ لكن أباه ناداه باسمه 
ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   چ  فقال:  والشدة،  الغضب  سياق  يف 
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 ،) بحُنيَّ  )يا  يقل:  مل   ،]46 ]مريم:  چ  ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ  
فاللطف لغة األنبياء واللني يف اخلطاب سمة األتقياء، فام حالنا نحن مع 

أبنائنا وبناتنا، وهل من مراجعة لطريقة حوارنا وحديثنا معهم؟ 

السامح  أي:  الرحيم؛  املوت  فكرة  األيام  هذه  يناقشون  هولندا  يف 
للمسنني باالنتحار عن طريق حقنة خاصة، وقد سجلت هولندا يف العام 

املايض )2009م( 2500 حالة من هذا النوع، بزيادة 10% عام سبق. 

أدركنا  فهل  ديننا،  تعاليم  هي  وهذه  حضارهتم،  تعاليم  هي  هذه 
ذلك، وشعرنا بالعزة النتامئنا هلذا الدين العظيم. 

ــودة ــن ع ــه م ــام ل ــب الــشــبــاب ف ذه

املهرب؟  منه  فأين  املشيب  ــى  وأت

الصبا زمن  يف  فات  قد  ما  عنك  دع 

مذنب يا  وابكها  ذنوبك  واذكــر 

فإنه ــاب  ــس احل مــنــاقــشــة  ــــر  واذك

ويكتب جنيت  ــا  م ــىص  ي البـــد 

نسيته حـــني  ــان  ــك ــل امل يــنــســه  مل 

تلعب اله  وأنــــت  ــاه  ــت ــب أث بــل 

أودعتها ــة  ــع ودي منك  ــــروح  وال

وتسلب منك  بــالــرغــم  ــا  ــرتده س

هلا تسعى  ــي  ــت ال ــاك  ــي دن وغــــرور 

يــذهــب ــاع  ــت م حقيقتها  دار 

كالمها ــهــار  ــن وال فاعلم  والــلــيــل 
ــد وحتــســب ــع ــا فــيــهــا ت ــن ــاس ــف أن

)املصدر: يا بني! موعظة لقامن البنه - د/ عويض بن محود العطوي 
- دار احلضارة للنرش والتوزيع(.



152153

الـمـحـتـوى
5 شكر واعرتاف 

7 تقديــم 

9 مـقــدمـة 

11 قصة طالب 

14 موعظة 

15 تاريخ 

18 أبكتني 

20 تأمل هذا الكالم النفيس 

22 من هو الشيخ امحد احلوايش؟ 

27  MBC احلملة الكربى ملقاطعة

30 ما فعل بك ربك؟ 

32 عرشون أدبًا يف اجللوس مع الوالدين 

www.alukah.net



154155

34 ال تفعل شيًئا ال تعلم عواقبه 

36 هل تستطيع أن ترد الدين الذي عليك ..؟ 

38 أهل قيام الليل 

40 من روائع ابن حزم 

41 علم النفس 

43 إذا مل نحسن االستقبال؛ فلنحسن الوداع 

44 موعظة 

45 هل أنا وأنت نسعى حلسن اخلامتة؟ 

46 حني تتحدث مع اهلل 

48 الوقاية بتجنب االختالط بني اجلنسني 

50 سمرة بن جندب 

61 هل »الكتاب« يستحق الدعم احلكومي؟! 

65 ضحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص من كالم األعرايب 

66 ماذا تفعل لو أنك وقعت حتت ضغط شديد من أقرانك؟ 

69 إمكانية اختيار سلوكك الذي تتعامل به مع اآلخرين 

72 العواقب الوخيمة لالستناد عىل اآلخرين 

75 هل تدرك قدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

81 لو زارك.. رسول اهلل 

83 الوتر يف الصالة 

84 احلث عىل اإلنفاق 

85 أحب األعامل إىل اهلل 

86 أنواع الشهداء 

88 عدم الغيبة 

89 بر الوالدين 

90 حسن اخللق 

91 فضائل الذكر 



156157

93 من فوائد جماهدة النفس 

94 من فوائد املحبة 

96 من فوائد املروءة 

97 من فوائد النشاط 

98 من فوائد النصيحة والتوايص 

100 من فوائد الشورى 

101 من فوائد الصدقة 

102 الطرق الرشعية يف الوقاية من السحر والسحرة 

104 رؤيا ملسو هيلع هللا ىلص عدد املرشكني يف غزوة بدر 

106 هدية ملسو هيلع هللا ىلص يف الصالة  

116 صور من حفظ اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة 

120 مطلع املوعظة 

125 الـمـحـتـوى 

www.alukah.net



158


	شكر واعتراف
	تقديــم
	مـقــدمــــة
	قصة طالب
	موعظة
	تاريخ
	أبكتني
	تأمل هذا الكلام النفيس
	من هو الشيخ احمد الحواشي؟
	الحملة الكبرى لمقاطعة MBC
	ما فعل بك ربك؟
	عشرون أدباً في الجلوس مع الوالدين
	لا تفعل شيئًا لا تعلم عواقبه
	هل تستطيع أن ترد الدين الذي عليك ..؟
	أهل قيام الليل
	من روائع ابن حزم
	علم النفس
	إذا لم نحسن الاستقبال؛ فلنحسن الوداع
	موعظة
	هل أنا وأنت نسعى لحسن الخاتمة؟
	حين تتحدث مع الله
	الوقاية بتجنب الاختلاط بين الجنسين
	سمرة بن جندب
	هل «الكتاب» يستحق الدعم الحكومي؟!
	ضحك النبي ﷺ من كلام الأعرابي
	ماذا تفعل لو أنك وقعت تحت 
ضغط شديد من أقرانك؟
	إمكانية اختيار سلوكك الذي 
تتعامل به مع الآخرين
	العواقب الوخيمة للاستناد على الآخرين
	هل تدرك قدر النبي ﷺ ؟
	لو زارك.. رسول الله
	الوتر في الصلاة
	الحث على الإنفاق
	أحب الأعمال إلى الله
	أنواع الشهداء
	عدم الغيبة
	بر الوالدين
	حسن الخلق
	فضائل الذكر
	من فوائد مجاهدة النفس
	من فوائد المحبة
	من فوائد المروءة
	من فوائد النشاط
	من فوائد النصيحة والتواصي
	من فوائد الشورى
	من فوائد الصدقة
	الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة
	رؤيا ﷺ عدد المشركين في غزوة بدر
	هدية ﷺ في الصلاة ()
	صور من حفظ الله سبحانه وتعالى
لنبيه محمد ﷺ قبل البعثة
	مطلع الموعظة
	الـمـحـتـوى

