
2 م
00

9 /
11

/1
ق 8

واف
هـ امل

 14
30

جة 
احل

ذو 
 1

Saleh Dalleh
قلم رصاص



Saleh Dalleh
قلم رصاص

Saleh Dalleh
قلم رصاص

Saleh Dalleh
قلم رصاص



الرابع من جملة نفحات ، واحلجاج يتوجهون بقلوهبم وأجسادهم ألداء فريضة  العدد  يصدر 
املسلمـــني  وقبلة   ، الوحـــــــي  مهبط  املكرمة  مكة  ينعقد يف  الــذي  للمسلمني  السنوي  املؤمتر  ــــــ  احلــج 
ــــــ ، الذي  ــــــ املسجد األقىص  ــــــ ، وعيوهنم تتطلع إىل مرسى رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ، وقبلتهم األوىل  الثانية 
يسعى اليهود إىل هدمه وإقامة هيكلهم املزعوم . ونحن إذ نؤكد أهنا جريمة كربى ، واعتداء سافر، 
يبذلوا جهدهم حلامية املسجد األقــىص وحتريره ، نلفت  جيب عىل املسلمني حكامًا وحمكومني أن 

انتباه املسلمني ــــــ حكامًا وحمكومني أيضًا ــــــ إىل ما ييل :
1 ــــــ لقد ُهدم املسجدان ــــــ الكعبة واألقىص ــــــ من نفوس كثري من املسلمني عندما هدموا الصالة 
يف نفوسهم ، وأعــرضــوا عن التوجه إىل القبلة بوجوههم وأبــداهنــم ، فهانت عليهم قبل أن هيون 
األقىص عىل اليهود ، وقبل أن هتون الكعبة عىل ذي السويقتني الذي سيعمل آخر الزمان عىل هدم 

الكعبة حجرًا حجرًا ، عندما ال يبقى يف األرض من يقول : اهلل .
ــــــ إن حترير بيت املقدس ال يكون بإعالن الشعارات الفارغة ، وال اخلطابات النــاريـة ، وإنام   2
بإحياء فريضة الصالة يف نفوس األمة ، والسعي اجلاد إلحياء اإليامن باليوم اآلخر إيامنًا حقيقيًا ، 

يرتتب عليه اخلوف من اهلل واالستعداد ليوم احلساب .
3ـ ـــــ إن تطبيق الشعار الذي رفعه الفاتح األول لبيت املقدس اخلليفة الراشد عمر بن اخلطابگ: 
الطريق  بتسهيل  الكفيل  أذلنا اهلل( هو  بغريه  العزة  ابتغينا  ، ومهام  باإلسالم  أعزنا اهلل  قــوم  )نحن 

ژ ھ    ھ  ے   ے   نحو بيت املقدس وعــّز املسلمني . ومــن مــؤيــدات هــذا الشعار ، قوله تعاىل : 
، وقوله : ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  ژ  ژ ، وقوله تعاىل :   ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
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أيب عن  صحيحه  يف  مسلم  اإلمام   أخرج 
: قال  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن   هريرةگ 
 »بادروا باألعامل فتنًا كقطـــــع الليـــــــــل املظلم:
 يــصــــــبـــح الرجل مؤمنًا ويميس كافرًا أو يميس
 مؤمنًا ويصبح كافرًا ، يبيع دينه بعرض من

الدنيا« .
النبـيملسو هيلع هللا ىلص فيه  ذكر  العظيم  احلديث   هذا 
باألعــــامل، املبادرة  فالدواء   ، والداء   الدواء 
تــــــــعاىل اهلل  أعـــــــــاذنا   ، الفتن  العوائق   والداء 

منها.
 وقد خّوف النبيملسو هيلع هللا ىلص من هذه الفتن بقوله:
 » بادروا باألعامل فتنًا « يعني : اسبقوا هذه
الليــــــــل بقطــــــــع  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وشبَّهها   ،  الفتن 

املظلم.
قال ، كام  التشبيه  ما يكون من   )وهذا غاية 
چ چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ژ   :   تعاىل 
 چ ژ  ]يونس: 27[ . وألن الفتن أظلم
نبادر أن  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  أمر  فقد   ، يكون   ما 

باألعامل هذه الفتن ، وذلك لوجهني :
 الوجه األول : أن املبادرة باألعامل الصاحلة
اهلل ألن   ، الفتن  من  لإلنسان  محاية   تكون 
عليه أقبل  من  خييب  ال  وتعاىل   سبحانه 

وعبده .
فإهنا  ، الفتن  حلَّت  إذا  أهنا   : الثاين   الوجه 
، الصالـــــــح  والعمـــــل  اإلنســــــــــــــــــــان  بني   حتول 
 وإن كان قد بادر وعمل عماًل صاحلًا ، لكن
 بحلول الفتن قد يتأثر اإلنسان وال يستطيع

عىل ]التعليق  الصالح(.  العمل  يعمل   أن 
عثيمني ابن  للعالمة  مسلم   صحيح 

. ])378/1(
بالعمل املسارعة  عىل  احلّث   )واملراد 
 الصالح قبل أن تعذره أو تعرسه بالشغل عام
املرتاكمة كرتاكم املتكاثرة  الفتن   حيدث من 
للمناوي القدير  ]فيض  الليل(.   ظالم 

.])252/3(
أصل يف  الراغب  قال   ، فتنة  مجع   و)الفتن 
 الفتن : إدخال الذهب يف النار لتظهر جودته
 من رداءته( . ]حتفة األحوذي للمباركفوري

. ])310/6(
 فالفتن ُتظهر معادن الرجال ، وفيها ُيعرف
 من بكى ممّن تباكى ، فهي كري خيرج األبطال،
 إذ أن منازل األبطال ال يدركها كل بّطال ،

وإنام يناهلا أولوا الفضل من الرجال .
قال  ، نوعان  العبد  تعرتض  التي   والفتن 
 العالمة حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل:
وفتنة الشبهات  فتنة  تشمل  الفتنة   )وهذه 
عنده يكون  قد  اإلنسان  فإن   ،  الشهوات 
فإذا أصابه  ،    اجتاه سليم وعقيدته صحيحة 
الناس بعض  كذلك   . ضّل  منحرف   رجل 
 يكون عنده عّفة والتزام، فإذا تعّرض للفتن
الصالة عليه  النبي  أن  فاحلاصل   .  هلك 
 والسالم أمرنا أن نبادر هذه الفتن باألعامل
]التعليق  . املذكورين(  للوجهني   الصاحلة 

عىل صحيح مسلم )379/1([ .
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 وبال شك ِكال الفتنتني رش لكن األوىل أخطر
 من أختها، ولِذا كان ال بّد من بياهنا فهي )كل
 فتنة مبنية عىل اجلهل ، فهي فتنة شبهة ومن
 ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا
 يف عقائدهم ما ليس من رشيعة اهلل أو أهل
ما وأفعاهلم  أقواهلم  يف  ابتدعوا  الذين   البدع 
يفتن قد  اإلنسان  فإن  اهلل  رشيعة  من   ليس 
 والعياذ باهلل فيضّل عن احلق بسبب الشبهة(
 ]رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني
عىل ويالت  من  جّرت  وكم   .  ])345/1( 

أمة حممدملسو هيلع هللا ىلص فاهلل املستعان .
قوله يف  املرضني  هذين  من   والدواء 
چ چ   چ   چ   ژ   :   تعــــــــــــــــــاىل 
ژ ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ  

]السجدة: 34[ .
وذلك املنازل  بأرشف  القوم  حظي   فقد 
 بالصرب الدافع ملرض الشهوات واليقني املانع
 من مرض الشبهات ، قال العالمة ابن القيم
 رمحه اهلل : )وهؤالء هم خلفاء الرسل حقًا،
بني فجمعوا   ، واليقني  الصرب  أولوا   وهم 
  البصرية والبرص ، قال اهلل تعاىل : ژ چ
ڍ ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ     چ  
بالصرب الدين  إمامة  فنالوا  ژ  ڌ    ڍ  
واليقني( . ]مدارج السالكني )284/3([ .

من كثري  قلوب  من  الفتن  هذه  متكنت   وملا 
 الناس ، وقع ما خافه النبيملسو هيلع هللا ىلص حيث صار
فقال  ، مآرهبم  إىل  لوصوهلم  سلعة   الدين 
 عليه الصالة والسالم : »يصبح الرجل مؤمنًا
اهلل فسبحان   . دينه...«  يبيع  كافرًا   ويميس 
 يبيع دينه ! إن هذا هو الضالل املبني والعياذ

باهلل ، يبيع دينه بعرض .
، عرض  فهو  الدنيا  يف  ما  )كل   والعرض 
ژ ى    ى   ې   ژ   : تعــــــــاىل    لقولــــــه 

 ]األنفال : 67[، وسّمي عرضًا ألنه يعرض
ويزول مهام كان ، فكل ما يف الدنيا زائل( .

ويمسون مؤمنني  يصبحون  الذين   )فهؤالء 
 كفارًا أو يمسون مؤمنني ويصبحون كفاراً ،
 كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ، نسأل
 اهلل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ، واستعيذوا
نبينا به  أمرنا  ما  أعظم  وما   ، الفتن  من   دائاًم 
 عليه الصالة والسالم حيث قال :» إذا تشهد
فليستعذ ـــــــ  األخري  التشهد  يعني  ــــــــ   أحدكم 
 باهلل من أربع يقول: إين أعوذ بك من عذاب
املحيا فتنة  ، ومن  القرب  ، ومن عذاب   جهنم 
فنسأل الدجال«  املسيح  فتنة  ومن   ،  واملامت 
 اهلل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت يف احلياة
 الدنيا ويف اآلخرة (. ]رشح رياض الصاحلني

للعالمة ابن عثيمني )346/1([ .
فبادر يا أخي قبل أن ُتبادر :

وبادرن بالتوبــــــــــــــة النصــــــــــــــــوح 
الـــروح وانــــــــتــــــــزاع  احـــــتـــــضـــــار  قــــبــــل   

وال حتتقر شيــــئًا مــــــــــــــن املــــــــــــآثم 
باخلواتـــــــــــــــــــــــــــــم األعـــــامل  وإنــــــــــــــام   

وَمن لقاء اهلل قـــــــــــــــــــد أحبـــــــــــــــــــــا 
حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشـــدَّ  اهلل  لــــــه  كــــــــــــــان   

وعكسه إنكاره فاهللَ اســــــــــــــــأِل  
تتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وال  فضــــــــــــــاًل  رمحتــــــــــــــه   
]املسك والعنرب للشيخ عائض القرين )60([ .

بادر فإن الوقت سيٌف قاطع 
أمــــــري والـــــشـــــبـــــاب  جــــيــــش  والــــعــــمــــر   
فأسأل اهلل الكريم العصمة من الفتن والنجاة 
يف املحن، إنه عىل كل يشء قدير ، واحلمد هلل .

***
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لقد اهتم اإلسالم بنظافة اإلنسان احلسية واملعنوية ، الظاهرة والباطنة . فأما نظافة اإلنسان 
احلسية الظاهرة فتكون بإزالة النجاسة ، واالغتسال والوضوء للتطهر من احلدث األصغر 

واألكرب ، وتشمل تنظيف البيوت والشوارع واملساجد وغريها .
وأمــا نظافة الداخل وهي النظافة املعنوية الباطنة : فتكون بتطهري النفس من األخــالق الرذيلة 

األمــانــة والغدر  الــوعــد وخــيــانــة  إخـــالف  مــن  العميل  الــنــفــاق  كاحلسد والغيبة والنميمة وصــفــات 
والــفــجــور يف اخلــصــومــة . وهلــــذا كـــان احلــديــث عــن الــنــفــاق مــن األمهــيــة بــمــكــان ، ألنـــه حــديــث عن 
 إصالح النفس الذي هو بداية التغيري ، قال تعاىل : ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ 

]الرعد : 11[ .
فعن أيب هــريــرةگ قــال : قــال رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص : »آيــة املنافق ثــاث : إذا حــدث كــذب ، وإذا وعد 
الــبــخــاري )33( ومسلم )59([ . وفـــــي روايـــة عــن عبد اهلل بن  أخــلــف، وإذا اؤمتـــن خـــان« . ]رواه 
أربــــــع من كــنَّ فيه كــان منافقــــــًا خالصًا ، ومــن كانت فيه خصلة  عمروگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قــال : » 
منهّن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤمتن خان ، وإذا حّدث كذب ، وإذا عاهد غدر، 

وإذا خاصم فجر« ]رواه البخاري )34( ومسلم )58([ . 
فإذًا هي مخس عالمات ، ألن اآلية هي العالمة :

1 ــــــ إذا حّدث كذب .
2 ــــــ إذا وعد أخلف .
3 ــــــ إذا عاهد غدر .

4 ــــــ إذا اؤمتن خان .
5 ــــــ إذا خاصم فجر .

ــــــ تعريف النفاق :
النفاق : هو إظهار يشء وإبطان يشء آخر .

والنفاق نوعان : نفاق يف االعتقاد ، ونفاق يف السلوك .
نــفــاق االعــتــقــاد : هــو إظــهــار اإليــــامن وإبـــطـــان الــكــفــر ، وهو 

 : تعاىل  قــال   ، نــار جهنم  للخلود يف  مـــــــــوجب  كفر 
ژ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

مب  ژ  ]النساء : 140[ 
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وأمــا نفاق 
الــســلــوك : فــهــو كــبــرية من 

ـــــام تــوعــد اهلل صــاحــبــه بأنواع  لـِــ الــكــبــائــر ، 
الوعيد .

أمـــراض القلوب ، ومن  أنـــواع  املنافق رجــل مريض بأخطر 
املعلوم أن اإليامن مكانه القلب ، والنفاق مرض يف القلب أيضًا ، 

واإليــامن والنفاق ضدان ال جيتمعان ، فمن كان يف قلبه إيامن ، ظهر عىل 
جوارحه ، ومن كان يف قلبه نفاق ، ظهر عىل جوارحه ، فال يستطيع املنافق أن 

خيفي نفسه مهام حاول .
ــــــ واملنافق فاسد ، يقال : نفق الطعام : إذا فسد .

ــــــ واملنافق معدوم : يقال : نفق املال : إذا ُعِدم .
وقد خاف السلف رمحهم اهلل عىل أنفسهم من النفاق ، فعن أيب مـــليكة قال : أدركت ثالثني 

من أصحاب رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ، كلهم خياف عىل نفسه النفاق . عـــــــّلق احلافظ ابن حجر رمحه اهلل 
فقال : ومنهم أبو بكر وعمر وعثامن وعيل وعائشة وعبد اهلل بن عمر وأيب هريرةژ .

وخوفهم من النفاق يوضحه حديث حنظلة األسيديگ ــــــ وكان من كتَّاب رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ــــــ 
قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ قال : قلت : نافق حنظلة ، قال : سبحان اهلل ! ما 
رنا بالنار واجلنة ، حتى كأنَّا رأُي عني ، فإذا خرجنا  تقول؟ قال : قلت : نكون عند رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ، يذكِّ
من عند رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص، عافسنا األزواج واألوالد والضيعات، فنسينا كثريًا ، قال أبو بكر : فواهلل ، إّنا 
لنلقى مثل هذا ، فانطلقت أنا وأبو بكر ، حتى دخلنا عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ، قلت : نافق حنظلة يا رسول 
رنا بالنار واجلنة ،  اهلل . فقال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: » وما ذاك ؟ « قلت : يا رسول اهلل ، نكون عندك تذكِّ
حتى كأنَّا رأُي عني ، فإذا خرجنا من عندك ، عافسنا األزواج واألوالد والضيعات ، نسينا كثريًا فقال

 

رســــول اهللملسو هيلع هللا ىلص : » والـــــذي نــفــيس بـــيـــده، إن لـــو تـــدومـــون عـــى مـــا تــكــونــون عــنــدي ، ويف الـــذكـــر ، 
 لصافحتكم املائكة عى فرشكم ويف طرقكم، ولكن يا حنظلة ، ساعة وساعة « ثالث مرات .

]رواه مسلم )2750([ .
ين رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص من املنافقني ؟  وأّمــا عمرگ فكان يقول حلذيفةگ : يا حذيفة أعــدَّ

فيقول : ال ، وال أزكي بعدك أحدًا .
وهـــو َمـــْن هــو ، هــو الـــذي وافــقــه الـــقـــرآن الــكــريــم عــنــدمــا مـــات ابـــن أيب بــن ســلــول رأس 

النفاق، أراد النبيملسو هيلع هللا ىلص أن يصيل عليه ، فجذبه عمر وقال : ال تصلِّ عليه يا رسول 
ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ژ   اهلل ، ونــزل قــول اهلل تعاىل : 

]التوبة: 84[ .
مبينًا  الـــبـــاري )136/1(  فــتــح  ابــــن حــجــر رمحــــه اهلل يف  احلـــافـــظ  قــــال 

معنى خـــوف الــصــحــابــة عــىل أنــفــســهــم مــن الــنــفــاق فــقــال : )وال 
يـــلـــزم مـــن خــوفــهــم مـــن ذلــــك وقـــوعـــه مــنــهــم، بـــل ذلك 

 عـــىل ســبــيــل املــبــالــغــة مــنــهــم يف الـــــورع والتقوى
ريض اهلل عنهم( . 
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بعد أن استعرضنا يف احللقات املاضية احلالة التي وصل إليها جمتمعنا اإلسالمي 
فرأينا أوالدنا وشبابنا ونساءنا كيف صاروا، ومن يوالون، وممّن تربؤوا .

أقــول ليس يأسًا وال قنوطًا من رمحــة اهلل بل رشحــًا للواقع املــّر ، أن حــال رجال 
األمـــة ليس بأسلم مــن هـــؤالء، فرجالنا شــاركــوا بــركــوب قــطــار االنــحــطــاط إىل 
جانب من ركبوا فقادهم إىل حيث اهلاوية وما سلم إال من رحم ريب، من الذين 

متسكوا بالعروة الوثقى، فامذا حصل هناك حيث اهلاوية ؟
تــرك من تــرك األمــر باملعروف والنهي عن املنكر، ومــا عــاد يملك صرب ژ ۓ  
ۓ     ڭ     ژ  وال: ژ ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ  ونـــــــــــــيس 

قوله عز وجّل: ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ ژ  .
تعب من كل يشء إال من الركض خلف شهواته، حاماًل راية : )مايل ولغريي( 
و)اتــــرك الــعــبــاد لـــرب الــعــبــاد( ، فانفلت زمـــام األمــــور، وصــــارت الكلمة ال 
لــلــذي أعــطــاه رب الــعــبــاد حــق الــقــوامــة ، بــل لــذلــك الــضــيــف الثقيل الذي 
يتصدر البيوت، يعطي األوامر والنواهي واجلميع من حوله يقولون سمعاً 

وطاعة !
غريب واهلل أمرنا كيف مّكنا تلك اآللة أن تستحوذ عىل قلوبنا وتسيطر 
عىل عقولنا ! واألغرب من ذلك أن مكتبتنا اإلسالمية بل وحتى العاملية 
األجــنــبــيــة فيها الــكــثــري مــن الــكــتــب واملــجــالت واألبـــحـــاث العلمية التي 
تتحدث عن خطورة هذا اجلهاز جسديًا ونفسيًا وعقليًا، وعن األرضار 
املنبعثة من إشعاعاته عىل البيئة من حوله فتصفحتها متلهفة ملا توصلت 

هلا من حلول هلذه املعضلة فقرأت: 
واألوقات  واخلــطــط عــن كيفية اســتــخــدامــه  الــربامــج  ــــ وضــــــــع   1

املناسبة لذلك.
املالئمة ومنع وجودها  غري  القنوات  ــــ رضورة تشفري   2

يف البيت .
3 ــــ كيفية حالة اجللوس أمامه حتى ال يتأذى 

   بقلــم             أم عبد الرمحن منيمنة                 
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اجلسد .
4 ــــ استعامله كعقاب وثواب لألطفال . وغريها .

ولكني ومــع جولتي هــذه مل أجــد من جتــرأ وقــال كلمة احلــق ، وبالفم املــآن ، 
راجياً بذلك وجه اهلل غري مبالٍ باملستهزئني وال باملعارضني وال باملدافعني عن 
حضارة التكنولوجيا املزيفة قائاًل : إخوة اإليامن إن جهاز التلفاز مكانه مكّب 

النفايات ، وليس بقلب الصالونات.
فبادر أخي وسابق الزمان قبل فوات األوان متذكرًا قول اهلل عز وجل : ژ وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی    ی  ی  ژ  قبل 
الوقوف بني يديه وسؤاله عــام جنت يــداك ، بل وعيناك وأذنــاك ، وقبل ذلك 
عن قلبك الذي بني ضلعيك ، قم بتلك اخلطوة إرضــاء هلل وإسعادًا لعائلتك 
الــنــور ، من  يف الدنيا واآلخـــرة وســرتى كيف سيتحول بيتك مــن الظلامت إىل 

الضجيج والرصاخ والعويل إىل اهلدوء والسالم واألمان.
عندها سيسأل الوالد ولده عن حاله وعن درسه ، وستلتفت األم احلنون إىل 
ابنتها : ماذا أكلت وملاذا تأخرت ؟ وسيحنو الرجل عىل زوجته فيتعاونان يف 
أعامل البيت مستغنني عن اخلدم واحلشم ، وسيتوقف شجار اإلخوة واألخوات 
ليتحّلقوا مستمعني حلكم وقصص اجلد واجلدة ، وسيتفقد األخ أخاه، ويقف 

اجلار بجانب جاره باألفراح واألتراح .
أخي استعن باهلل ، وبارش لتعود حيايت وحياتك إىل ما كانت عليه من النعيم 
واملحبة والطاعات والربكات ، فهنيئًا ملن انترص اآلن يف معركته مع هذا العدو 
اللدود ألنه وإن عذب نفسه هنا بحرماهنا ما هتوى ، إال أنه سريحيها هناك مع 

من هتوى . 
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مـــــــــات الذين  الستة  ، وهـــــــــو أحد  باجلنة  املبرشين  العرشة  النورين ، وصاحب اهلجـــــــــــرتني وأحـــــــــد  هو ذو 
رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وهو راٍض عنهم ، وهو أ حد حفظة كتاب اهلل عزَّ وجلَّ .

 ولد بالطائف بعــــــــــــد والدة الــــرسولملسو هيلع هللا ىلص بخمس سنني ، ونشأ يف سعة من الرزق ، إذ كان أبوه صاحب جتارة
 واسعة . وقد أسلمگ عىل يد أيب بكر ، وكان خامس مخسة آمنوا باإلسالم ، وقد أحّبه الرسولملسو هيلع هللا ىلص
جه ابنته الثانية أم كلثوم ژ وبقيت معه إىل أن توفيت ، ومن جه من ابنته رقيةژ ، وملا ماتت زوَّ  وزوَّ

أجل ذلك سمي ذا النورين ، وهذا من حّب النبيملسو هيلع هللا ىلص له .
وحلق املدينة  إىل  هاجر  ثم   ، كساد  من  جتارته  له  تتعرض  بام  مهتم  غري  احلبشة  إىل  هاجرگ   وقد 
بإذن عنها  ختّلف  ألنه  بدر  غزوة  يف  املشاركني  من  وُعدَّ   ، اهلجرتني  ذا  كذلك  فسمي   ،   بالرسولملسو هيلع هللا ىلص 

رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص لتمريض زوجته رقية فرضب له بسهم .
غزوة يف  وجّهز  وبامله  بنفسه  الدين  هذا  راية  رفــــــــع  يف  األسد  نصيب  عفانگ  بن  لعثامن   وكان 
حجر يف  ونثرها  ه  ُكمِّ يف  دينار  ألــــــــــف  وحـــــمل  فرسًا  ومخسني  بعري  تسعامئة  تبوك(  )غزوة  العرسة 
. ومن الرتمذي  رواه  اليوم«  بعد  ما عمل  »ما رضَّ عثامن   : والسالم  الصالة  فقال عليه   ،  رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
 مآثرهگ أنه اشرتى بئر رومة بعرشين ألف درهم ، وكانت ليهودي يبيع ماءها للمسلمني ، ومل يكن

باملدينة ماء عذب غريها ، فاشرتاها عثامن وجعلها للمسلمني .
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 وملا ُطعن عمر بن اخلطابگ بيد أيب لؤلؤة املجويس َعِهَد إىل ستة رجال من كبار الصحابة هم : عيل ، وعثامن، وعبد
 الرمحن بن عوف ، وسعد بن أيب وقاص ، والزبري بن العوام ، وطلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنهم أمجعني، وطلب إليهم
 أن جيتمعوا بعد وفاته ليختاروا واحدًا منهم، ووقع اختيار اجلميع عىل عثامنگ ملا عرفوا من فضله وأسبقيته ، فبايعه

املسلمون وأصبح اخلليفة الثالث . وممّا هنض به من األعامل العظيمة :
ــــــ مجــــــــع الناس عىل مصحف واحد بحرف واحد وأرسل نسخًا من هذا املصحف إىل األمصار ، ويف عهده استمرت  أ 
 الفتوح يف أفريقية وآسيا وأصبحت راية التوحيد ترفرف عىل شاميل أفريقية ومنطقة واسعة يف غريب آسيا ، وبسط املسلمون
 سلطاهنم عىل جزيرة قربص التي غزاها املسلمون بقيادة معاوية بن أيب سفيانگ وكان ذلك أول جهاد يف البحر .
 وأتمَّ اهلل للمسلمني النرص يف معركة ذات الصواري بني املسلمني بقيادة عبد اهلل بن أيب الرسح وبني الروم . وسعدت

األمة يف عهد عثامن بن عفانگ برغد العيش وسعة الرزق .
بن عمر  مع  فعلوا  ما  مثل  خلفائه  وقتل  ركائزه  تقويض  حماولة  إىل  اإلسالم  أعداء  سعى  االستقرار  هذا  وسط   ويف 
ضوا عوامَّ الناس وسار معهم املنافقون واملرجفون وأخذوا يدسون الكذب  اخلطابگ ، ولكّن اهلل أبطل كيدهم . فحرَّ
روا داره وقتلوه شهيدًا صابرًا حمتسبًا صائاًم ،  عىل عثامنگ ويتهمونه زورًا وظلاًم ، حتى جتمعوا عىل حني غفلة وتسوَّ

ومىض إىل ربه يوم اجلمعة الثامن عرش من ذي احلجة سنة 35 للهجرة ، ودامت خالفته حوايل اثني عرش عامًاگ .



 عثمان بن عفان
رضي اهلل عنه
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حّدث الرجل صديقه قال : سبحان اهلل الذي تتجىل قدرته حتى يف أصغر خملوقاته . كنت يا صديقي 
يومًا أتنّزه عند أحد بيادر القمح وقت حصاده ساعة عرص ... جلست أتأّمل الكون وأتفكر ، وإذا 
يب أرى سنجابًا يــأيت إىل كومة من القمح فيأخذ بعض حباٍت حيملها ويرتقي هبا إىل أعــىل شجرة 
قريبة، حيث يلبث هنيهة ثم ينزل وُيعاود الكّرة . عجبت ألمره وأخــذين الفضول فنهضت أنظر 
حيث يصعد ، وإذا يب بقرّبٍة عمياء تقبع يف عّشها كان السنجاب حيمل حّبات القمح ويصعد إليها 

ُيطعمها ثم يعود ليحمل حّباٍت أخرى .
تــقــدر عــىل حتصيل رزقها  الــلــهــم وبــحــمــدك ، خلقت خمــلــوقــة ضعيفة عــمــيــاء ال  فقلت : سبحانك 
أبــدعــت وعــدلــت . وتأملت يف  وأرســلــت مــن حيمل إليها رزقــك ، فسبحانك فيام خلقت ، وفيام 
احلديث الرشيف الذي يقول فيه رسولناملسو هيلع هللا ىلص : »لو أنكم تتوكلون عى اهلل حّق توكله لرزقكم كام 

يرزق الطري ، تغدو مخاصًا وتعود بطانًا«.
]أم عمر أبو حطب[



لقد بدا واضحًا جليًا أنه يف كتاب اهلل وسنة نبيهملسو هيلع هللا ىلص حقائق عجيبة فريدة ، َتَكبََّد الغرب املصاعب يف السهر 
واجلهد واملال ، ليجدوا أهنم لو كانوا عىل علم باإلسالم وحقائقه لوّفروا عىل أنفسهم الكثري من اجلهد والوقت 

واملال ، ومن هذه احلقائق :
احلجامة وما هلا من آثار عجيبة رائعة عىل حياة اإلنسان وراحته الصحية والنفسية ، ولقد بارش الغرب بإدخال 
صت حتت عنوان :  الدراسية يف بعض كليات الطب بأمريكا وغريها . وخُتصِّ مــادة احلجامة كجزء من الربامج 

)احلجامة( ملا اكتشفوه هبا من الفوائد العظيمة !
أما نحن أتباع حممدملسو هيلع هللا ىلص فإننا نلتمس األجر باالتباع ، ومن ثم الشفاء بأفضل الدواء بإذن اهلل كام قالملسو هيلع هللا ىلص : »إن 

أفضل ما تداويتم به احلجامة ، أو هو من أمثل دوائكم« ]رواه مسلم )1577([ .
وُروي عن أنسگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص احتجم عىل ظهر القدم من وجع كان به . رواه البزار يف مسنده .

اســـــتـــــأذنـــــت ســـــلـــــمـــــةژ  أم  أن  جـــــــابـــــــرگ  عـــــــن  مــــســــلــــم  رواه  ملـــــــا   ، والــــــنــــــســــــاء  لـــــلـــــرجـــــال   واحلــــــجــــــامــــــة 
رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف احلجامة ، فأمر النبيملسو هيلع هللا ىلص أبا طيبة أن حيجمها . قال حسبت أنه قال : كان أخاها من الرضاعة ، 

أو غالمًا مل حيتلم . ]رواه مسلم )2206([ .
واملفيد ذكر ما وصل إليه العلم احلديث من ارتباط وثيق بني العالج بالطب العريب واإلبر الصينية مع احلجامة 
فوجدوها تعطي فوائد مضاعفة بإذن اهلل ، وهلا أثر عظيم بعالج أكثر من أربعة وثامنني مرضًا ممّا قد يعجز عن 
مداواة بعضه الطب احلديث ، وكذلك للحجامة أوقات معلومة وأنواع وأماكن تتنوع عىل حسب حالة املحتجم 

أو مرضه . 
وعــن سلمى خــادم رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص قالت : مــا كــان أحــد يشتكي إىل رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص وجــعــًا ىف رأســه إال قــال : 

»احتجم «. وال وجعــــًا يف رجليه إال قال : » اخضبهام «. ]رواه أبو داود )3858( وحسنه األلباين[.
ام أجَرُه، ولو علمه  وأخــــريًا فال بأس أن َنذكر ما قاله ابن عباسگ : احتجم رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأعطى احلجَّ

خبيثًا مل يعطِه. ]رواه أبو داود )3423( وصححه األلباين[ .
هذا وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني .

   بقلــم                  بــــالل ديـــــاب                 

12



قال الشيخ السعدي رمحه اهلل :
اعلم أن كثريًا من املفســــرين رمحهم اهلل، قد أكثروا يف حشِو تفاسريهم من قصص بني إرسائيل، ونّزلوا عليها 

اآليات القرآنية، وجعلوها تفسريًا لكتاب اهلل، حمتجني بقولهملسو هيلع هللا ىلص: »حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج « .
والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم عىل وجه تكون مفردة غري مقرونة، وال منّزلة عىل كتاب اهلل، فإنه ال جيوز 
جــــــــعلها تفسريًا لكتاب اهلل قطعًا إذا مل تصح عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ، وذلك أن مرتبتها كام قالملسو هيلع هللا ىلص: »ال تصدقوا أهل 
الكتاب وال تكذبوهم « ، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكًا فيها، وكان من املعلوم بالرضورة من دين اإلسالم 
أن القرآن جيب اإليامن به ، والقطــــــع بألفاظه ومعانيه، فال جيوز أن جتعل تلك القصص املنقولة بالروايات املجهولة، 
التي يغلب عىل الظن كذهبا، أو كذب أكــثرها، معاين لكتاب اهلل، مقطوعًا هبا، وال يسرتيب هبا أحد، ولكن بسبب 

الغفلة عن هذا حصل ما حصل، واهلل املوفق.
]تفسري السعدي ، اآلية )74( من سورة البقرة[

، واحلــــمــــد هلل، املــــلــــك هلل  وأمــــســــى  أمـــســـيـــنـــا   « : قــــــال  أمــــســــى  إذا  نـــبـــي اهللملسو هيلع هللا ىلص  كــــــان   : قــــــال  عـــبـــد اهللگ   عــــن 
ال إلـــه إال اهلل وحــــده ال رشيـــك لــــه،  لـــه املــلــك ولـــه احلــمــد وهـــو عـــى كـــل يشء قــديــر ، ربِّ أســـألـــك خـــري مـــا يف هذه 
الــلــيــلــة وخـــري مـــا بــعــدهــا وأعـــــوذ بـــك مـــن رشِّ مـــا يف هـــذه الــلــيــلــة ورشِّ مـــا بــعــدهــا ، ربِّ أعــــوذ بـــك مـــن الــكــســل وسوء 
، ربِّ أعــــوذ بــك مــن عــــذاب يف الــنــار وعــــذاب يف الــقــرب « وإذا أصــبــح قـــال : » أصــبــحــنــا وأصــبــح املــلــك هلل «. ـــربرَ الـــكِ

 

]رواه مسلم )2723([ .
» أمسينا وأمسى امللك هلل «: أي دخلنا يف املساء ، ودخل فيه امُللك كائنًا هلل وخمتصًا به ، وهذا بيان حلال القائل ، أي: 
عرفنا وأقررنا بأن امللك هلل ، واحلمد له ال لغريه ، فالتجأنا إليه وحده ، واستعنَّا به ، وخصصناه بالعبادة والثناء عليه 

والشكر له ، وهلذا أعلن بعد ذلك إيامنه وتوحيده فقال : » ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له « .
» الكسل « : التثاقل عاّم ال ينبغي التثاقل عنه ، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخري مع ظهور االستطاعة ، ومن 

كان كذلك فإنه ال يكون معذورًا ، بخالف العاجز ، فإنه معذور لعدم قدرته .
» وسوء الكرب « : أي : ما يورثه كرَبُ السنِّ من ذهاب العقل ، واختالط الرأي ، وغري ذلك ممّا يسوء به احلال .
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الفضائل : مجع فضيلة ، من الفضل ، والفضل 
]خمتار  والـــنـــقـــيـــصـــة  الــــنــــقــــص  ضـــــد   : والـــفـــضـــيـــلـــة 
الدرجة   : والفضيلة   ،])240( للرازي  الصحاح 
الــرفــيــعــة يف الــفــضــل .]الــقــامــوس املــحــيــط للفريوز 

آبادي )1348([ .
يـــعـــنـــي مكان   ، الــــســــجــــود  مــــوضــــع   : واملــــســــجــــد 

الصالة.
واألقــىص : من قصا املكان إذا بُعد ، ومنه قوله 
. وقــد ُسّمي  بعيدًا  أي  ژ  ۅ  ۅ   ژ   : تعاىل 
املــســجــد األقـــىص : ألنـــه أبــعــد املــســاجــد الــتــي تشّد 

إليها الرحال ، فلم يكن وراءه مسجد . 
وقيل : ألنه ليس وراءه موضع عبادة .  وقيل : 
لبعده عن األقــذار واخلبائث . ]فتح الباري البن 

حجر العسقالين )470/6([ .
أسامء املسجد األقىص :

تــدل كثرهتا  وللمسجد األقــىص أســامء متعددة ، 
عــىل رشفــه وعــلــوِّ مكانته ، فمن أســامئــه : املسجد 

األقىص ، وبيت املقدس ، وإيلياء .

س  ومــعــنــى بــيــت املــقــدس ، ويــقــال أيــضــًا : املقدَّ
ر به من الذنوب.  ر الذي يتطهَّ بالتشديد : أي املطهَّ
]مــطــبــوعــة : الـــقـــدس لــنــا ، مجــعــيــة إحـــيـــاء الــــرتاث 
ــــــ ، ومعجم أعالم احلديث  ــــــ الكويت  اإلسالمي 

النبوي ، د. حممد ألتونجي )77 و 208([ .
كيف تثبت الفضائل :

وقـــبـــل الــــدخــــول يف صــلــب املــــوضــــوع ، أبـــــنّي أّن 
الفضائل ال تثبت إال بدليٍل من الكتاب والسنة، 
الــفــضــل واألجر  فــيــه مــن  مــا  اعــتــقــاد  ألن الفضيلة 

والثواب ، والعقائد ال تثبت إال بدليل .
، فسيطلب  فــضــيــلــًة  مــكــان  اعــتــقــد يف  مـــن  وألنَّ 
أجرها وثواهبا بالتعبد ، والعبادات يقترص فيها عىل 
النصوص ، وال يترصف فيها باألقيسة واآلراء ، 
كام ذكر ذلك احلافظ ابن كثري رمحه اهلل . ]تفسري 

ابن كثري )401/4([ .
وألن ترتب الثواب عىل اليشء ، سواء كان عقيدة 
أم عبادة ، ال بــّد له من دليل ، وهــذا ال يكون إال 

بإخبار من اهلل ورسولهملسو هيلع هللا ىلص .

   بقلــم               د. سعد الدين بن حممد الكيب                 
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من فضائل بيت املقدس :
ــــــ أنــه ثــاين مسجد ُوضــع يف األرض بعد املسجد   1
گ قال : قلت : يا رسول اهلل،  احلرام : فعن أيب ذرٍّ
أّي مسجٍد وضــع يف األرض أّول ؟ قــال : »املسجد 
»املسجد   : قــــال  ؟  أّي  ثـــم   : قــلــت   : قــــال   ، احلـــــــرام« 
األقـــىص« ، قلت : كــم كــان بينهام ؟ قــال : » أربعون 
سنة، ثم أينام أدركتك الصاة بعد فصلِّه ، فإنَّ الفضل 

فيه « ]رواه البخاري )3366([ .
وقــد رّجـــح احلــافــظ ابــن حجر العسقالين رمحــه اهلل 
قــوَل من قال إنَّ آدم عليه السالم هو أول من أسس 
بيت املقدس ، فقد ذكر يف الفتح ]فتح الباري برشح 
صحيح البخاري )468/6( كتاب أحاديث األنبياء[

قال : )وقد وجدت ما يشهد ويؤّيد قول من قال : إن 
آدم عليه السالم هو الذي أسس ِكال املسجدين ـــــ أي 
ابن  : فذكر  قــال  ــــــ  األقــىص  احلـــرام واملسجد  املسجد 
هشام يف كتاب التيجان ، أن آدم ملا بنَى الكعبة أمره 
اهلل بالسري إىل بيت املقدس وأن يبنَيه ، فبناه ونسك 

فيه( اهـ .
وعــىل هــذا حيمل حــديــث أيب ذرگ أنــه كــان بني 
بناء آدم عليه السالم للمسجد احلــرام وبنائه املسجد 
األقـــىص : أربــعــون عــامــًا ، وحيــمــل بــنــاء األنــبــيــاء بيت 

املقدس عىل أنه بناء جتديد بعد بناء آدم له .
وهذا ما أّيده اإلمام النووي رمحه اهلل حيث قال يف 
رشح صحيح مسلم : )ورد أن واضع املسجدين آدم 
عليه السالم ، قال : وبه يندفع اإلشكال بأن إبراهيم 
بــنــى املــســجــد احلــــرام ، وســلــيــامن بــنــى بــيــت املــقــدس ، 
وبــيــنــهــام أكــثــر مـــن أربـــعـــني عـــامـــًا بـــال ريــــب ، فــإنــام مها 

جمددان( .
، ومركز  ، ومــقــّر اجتامعهم  األنــبــيــاء  أنــه مهبط  ــــــ   2
لنبينا حممدملسو هيلع هللا ىلص  مُجـــعـــوا  ، حــيــث  الــتــعــبــديــة  جــامــعــتــهــم 
هم يف حملتهم ودارهــم ، ففي مسند  هناك كلهم ، فأمَّ
املسجد  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  دخـــــل  ملــــا   (  :  )257/1( أمحـــــد 
األقىص قام يصيل ، فالتفت ثم التفت ، فإذا النبّيون 

أمجــعــون يصلون معه ( ، ويف روايـــة : »ثــم انرصفت 
فلم ألبث إال يسريًا حتى اجتمع ناس كثري ، ثم أّذن 
مؤذن ، وأقيمت الصاة ، قال : فقمنا صفوفًا ننتظر 
من يؤّمنا ، فأخذ بيدي جربيل عليه السام فقّدمني ، 
فصليت هبم . فلام انرصفت قــال جربيل : يا حممد ، 
أتدري من صى خلفك ؟ قال : قلت : ال ، قال : صى 

 . » خلفك كل نبي بعثه اهلل عزَّ وجلَّ
سورة  تــفــســري   )90/4( كـــثـــري  ابـــــن  تــفــســري  ]انــــظــــر 
اإلرساء ، واإلرساء واملعراج لأللباين رمحه اهلل )45 
و 74( وال ختلو من ضعف . وانظر تفسري الطربي 

. ])15/3(
هم  ـــــح احلـــافـــظ ابــــن كــثــري رمحــــه اهلل أنــــه أمَّ وقــــد رجَّ
بعد رجــوعــه مــن املــعــراج ، قــال : )ألنـــه ملــا مــرَّ هبــم يف 
منازهلم جعل يسأل عنهم جربيل عليه السالم واحداً 
واحــداً ، وهو خيربه هبم، وهــذا هو الالئق، ألنه كان 
أوالً مطلوبًا إىل اجلناب العلوي ليفرض عليه وعىل 
أمته ما شاء اهلل تعاىل ، ثم ملا فرغ من الذي أريد به، 
اجتمع هو وإخوانه من النبيني صلوات اهلل وسالمه 
عليه وعليهم أمجعني ، ثم أظهر رشفه وفضله عليهم 
بتقديمه يف اإلمــامــة، وذلــك عــن إشـــارة جربيل عليه 
السالم له يف ذلك.( . ]تفسري ابن كثري )114/4([.
كــان اإلرساء من  نبيناملسو هيلع هللا ىلص ، حيث  أنــه مــرسى  ــــــ   3
أول مسجٍد وضع يف األرض إىل ثاين مسجٍد ُوضع 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ   : تـــعـــاىل  قـــــال   ، فــيــهــا 
ڀ  ڀ    ڀ   پ      پ      پ  پ   ٻ  
مسلم  صحيح  ويف   .  ]1 ]اإلرساء:  ژ  ٺ   ڀ  
ُأتيت   «  : قــــال  رســـــول اهللملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنـــــسگ  عـــن 
بالرباق وهــو دابــة أبيض ، فــوق احلــامر ودون البغل ، 
قــال : فركبت حتى  يضع حــافــره عند منتهى طرفه ، 
أتيت بيت املقدس ، قال : فربطته باحللقة التي يربط 
هبــا األنــبــيــاء ، قـــال : ثــم دخــلــت املــســجــد فصليت فيه 

ركعتني ....« احلديث .
التتمة يف العدد القادم إن شاء اهلل .
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ق أو  السؤال : هل جيوز أن خييط اإلحرام إذا متزَّ
يبدله ؟

 اجلواب : له أن خييطه وله أن يبدله بغريه ، واألمر
 يف ذلك واسع واحلمد هلل ، واملخيط املنهي عنه:
والفنيلة كالقميص  كله  بالبدن  حييط  الذي   هو 
الذي يكون يف اإلزار املخيط  أما   ،  وأشباه ذلك 
، أكثر  أو  قطعتني  لكونه مكونًا من  الرداء   أو يف 
لو وهكذا   ، حــــرج  فال  بعــــــــض  يف  بعضها   خيط 
 حصل به شّق أو مزق فخاطه أو رّقعه فال بأس

 بذلك .
البلد علامء  فتاوى   ، باز  ابن  الشيخ   ]سامحة 

احلرام[

أو اإلنابة  فيها  جيوز  التي  األمور  ما   :  السؤال 
 التوكيل يف مناسك احلج ؟ ومتى جيوز احلج عن

الغري؟
 اجلواب : جيوز احلج والعمرة عن امليت املسلم،
 وعن احلي املسلم العاجز عن أدائها بنفسه لكرب
يف النيابة  وجتوز  برؤه،  يرجى  ال  مرض  أو   سن 
 رمي اجلامر عن العاجز الذي ال يقوى عىل مبارشة
 الرمي بنفسه ، كالصبي ، واملريض ، وكبري السن،
 إذا كان النائب من احلجاج ذلك العام، وقد رمى

عن نفسه.
]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء[

 السؤال : أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من
الذكور واإلناث ؟

 اجلواب : يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل ، فإذا
 بلغ اإلنسان وهو عاقــــــل ثبت تكليفه بام قدر عليه
 من أحكام للرشع ذكرًا كان أو أنثى، كّل فيام خيصه
 منها، وللبلوغ عالمات : منها : احليض أو احلبل
 بالنسبة لإلناث، ولو حصل ذلك دون سن مخس
 عرشة سنة من عمرهن ، ومنها : نزول املني مناماً
ولو واإلناث،  للذكور  بالنسبة  بشهوة  يقظة   أو 
 كان ذلك منهم قبل مخس عرشة سنة، ومنها : أن
 يبلـــــــغ اإلنسان مخس عرشة سنة ، سواء كان ذكرًا

أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة اخلشن.
]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء[

إمامة يتخذن هلن  أن  للنساء  : هل جيوز   السؤال 
منهن تصيل هبن يف رمضان ويف غريه ؟

عن روي  وقد   ، بذلك  بأس  ال  نعم   :  اجلواب 
يدل ما  عباسژ  وابن  سلمة  وأم   عائشة 
تقف وسطهن وجتهر النساء  وإمامة   ، ذلك   عىل 

بالقراءة يف الصالة اجلهرية . واهلل ويل التوفيق .
العدد  ، البحوث  جملة   ، باز  ابن  الشيخ   ]سامحة 

. ])30(


ȳǟȀǵɋǟ ǦȕǠɆǹǰƩǟ Ž ǦǣǠȹɋǟ

ȤɆȲȮǪȱǟ ȸȅǥǕȀƫǟ ǦȵǠȵǙ
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نافذة عى العقيدة
س : ما هي العبادة ؟

ج : العبادة اسم جامع ملا حيبه اهلل من األقوال واألفعال : كالدعاء والصالة واخلشوع وغريها. قال اهلل تعاىل: 
ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ  ]األنعام: 162[ . )نسكي : ذبحي للحيوانات 
ب إيلَّ عبدي بــيء أحــبَّ إيلَّ ممَّــا افرتضت عليه« . ]رواه  قربة هلل (.  وقــالملسو هيلع هللا ىلص : »قــال اهلل تعاىل: ومــا تقرَّ

البخاري )6502([ .

نافذة عى اللغة

فصل يف اجلود يقال : فالن جواد ، سخي ، أْرحَيِّي ، َسْمح ، َسْجل ، كريم ، معطاء ، وُهوب ، بذول، فّياض، 
طلق اليدين ، سمح الكفني ، َرْحُب الصدر ، غمر الرداء ، ضايف املعروف ، كثري النَّوال ، جزل العطاء ، كثري 
األيادي ، كثري التربع ، جّم اإلفضال ، جّم املربات . وهو من ذوي اجلود ، والسخاء، والندى ، والكرم ، 

والبذل .

نافذة عى الفقه
باب اآلنية :

1 ــــــ يباح استعامل مجيع األواين إال الذهب والفّضة . 2 ــــــ آنية الكفار طاهرة إال إن ُعلم أهنم يستخدموهنا يف 
نجاسة . 3 ــــــ عظم امليتة وقرهنا وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر . 4 ــــــ مجيع جلود امليتات 

تطهر بالدباغ إال اخلنزير . 5 ــــــ يسّن تغطية اآلنية وإيكاء األسقية وذكر اسم اهلل عليها عند النوم .

نافذة عى التفسري

قال اهلل تعاىل يف الرجل الذي دعا قومه لإليامن فقتلوه : ژ ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ  ]يس: 26 ــــــ 27[ . قال قتادة: ال تلقى املؤمن إال ناصحًا، ال تلقاه غاشًا، 
ملَّا عاين ما عاين من كرامة اهلل تعاىل ژ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ متنى 

واهللِ أن يعلم قومه ما عاين من كرامة اهلل وما هجم عليه. ]تفسري ابن كثري )576/3([ .
17



18






