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أخ���رج ال��ب��خ��اري يف األدب امل��ف��رد ع��ن اب���ن ع��ب��اسگ ق���ال : ال أرى 
أحدًا يعمل هبذه اآلية : ﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
فيقول   .  ]13 ]احل���ج���رات:   ﴾ ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ  
الرجل للرجل : أنا أكرم منك ! فليس أحد أكرم من أحد إال بتقوى اهلل . 

]صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد برقم )689([ .

وأخ��رج ال��رم��ذي عن اب��ن عمرگ أن رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص خطب الناس 
يوم فتح مكة ، فقال : »يا أهيا الناس إن اهلل قد أذه��ب عنكم ُعبيَّة اجلاهلية 
َب��رٌّ تقيٌّ كريم عىل اهلل ، وفاجر  وتعاظمها بآبائها ، فالناس رج��ان : رج��ل 
ٌ عىل اهلل . والناس بنو آدم ، وخلق اهلل آدم من ال��راب ، قال اهلل  شقيٌّ ه���نّ

تعاىل : ﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ﴾ « . ]صححه األلباين يف صحيح 

سنن الرمذي برقم )2608([ .



احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ، 
أما بعد ،

فإن التفسري الواقع����ي ملصطلح الديمقراطية : »احلرية لغري املسلمني« فغري املسلم حّر يف عقيدته وعبادته ، ولو 
كان يعبد حجراً ، أو شجراً ، أو بقراً ، فال جتد وسائل اإلعالم وال اهليئات الدولية تدين مثل هذه التوجهات وإن 

كانت تشني باإلنسانية .
ح��رق اإلن��س��ان بالنار ليصري رم���ادًا عندما يموت ، حرية ، ألن��ه إج��راء ع��ريف ج��رت عليه بعض املجتمعات غري 
اإلسالمية ، والناس ������ يف مفهوم الديمقراطية ������ أحرار يف عاداهتم وتقاليدهم وإن كانت ختلّ بحقوق اإلنسان . بينام 
مل تتواَن هيئات حقوق اإلنسان عن إدان��ة جراحة اخلتان ألطفال املسلمني ، وإن كان ذلك إج��راًء حضاريًا ي��راد به 
ال��ذي ترشع فيه اجلراحة التجميلية والتنحيفية بتصغري  النظافة والطهارة من النجاسة يف حق الذكور ،  يف الوقت 

املعدة ألغراض معروفة .
الفتاة غري املسلمة حرة يف جسدها ولو كانت صغرية ، فهي التي تقرر متى تكون ناشطة جنسيًا ، حتى لو كان ذلك 
عىل مقاعد الدراسة ، والشوارع العامة ، والقطارات ، وال جيوز لك أن تستغرب ������ يف مفهوم الديمقراطية الغربية ������ إذا 
علمت أن إدارة املدرسة هي التي توزع عىل املراهقني واملراهقات موانع احلمل ، ألنه ليس من أخالق الديمقراطية 
نع  احلّد من احلريات لغري املسلمني ، وإنام هي حماولة ملنع احلمل عند املراهقات املعيق هلن عن متابعة الدراسة . بينام تمُ
الفتاة املسلمة من دخول املدارس واجلامعات إذا اختارت أن تكون عفيفًة بحجاهبا ونقاهبا ، ألن احلشمة والعفاف ال 
يدخالن يف مصطل��������ح احلرية عند الديمقراطيني ، حتى العرب منهم ، حيث أصدرت أكثر من إدارة جامعية يف بعض 
ر فيه عارضات  الدول العربية قراراً يمنع الطالبات املتنقبات من دخول قاعات االمتحانات . يف الوقت الذي تتصدَّ

األزياء الصف األول يف تلك القاعات .
معارشة الرجل ألكثر من صديقة ولو بال حرص ، أو أن تارس املرأة ������ وإن كانت متزوجة ������ مع أكثر من صديق 
ي��ت��زوج املسلم ام��رأت��ني زواج���اً رشع��ي��اً ، تصان فيه األع���راض ، وحتفظ فيه  حرية يف مفهوم الديمقراطيني ، بينام أن 
األنساب ، وحيقق الوقاية من مرض األيدز ، ويقلل من مظاهر العنوسة ، إىل غري ذلك من الفوائد النفسية واالجتامعية 

والصحية ، ينشط ملحاربته اإلعالميون الديمقراطيون ، وتدينه هيئات حقوق اإلنسان واملرأة .
وم��ع هذا   ، املسلمني«  لغري  »احل��ري��ة  الديمقراطية  احلقيقي ملصطلح  للتفسري  الواقعية  املشاهد  ذل��ك من  إىل غري 
التمييز السافر يف ممارسة الديمقراطية عند الغربيني ، يرّص العلامنيون العرب عىل عدم النظر إىل اإلسالم وترشيعاته 

العادلة إال من خالل النظارة العنرصية السوداء .
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النفاق  عالمات  عن  موصواًل  احلديث  يزال  ال 
وأوصاف املنافقني . فمع عالمة جديدة هي عالمة عىل 
ّيعت األمانة فانتظر  اقراب الساعة ، قالملسو هيلع هللا ىلص : »إذا ضمُ

الساعة«. ]رواه البخاري )6496([ .
ومن هنا كان التحذير من التلبس هبذه الصفة الذميمة ، 
فإن اإلنسان صاحب أهلية ألن يتخلق بكلّ خلق ذميم 

ائ     ﴿  : تعاىل  قال   ، اإليامنية  الربية  له  حتصل  مل  ما 
ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴾ ]األحزاب: 72[ . 

األمانة  معنى  جلياً  يظهر  الكريمة  اآلية  هذه  يف  وهنا 
ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ    : تعاىل  قال   ، العاّمة 
ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  
عباسگ:  ابن  قال   .  ]72  : ]األحزاب   ﴾ ەئ 
وقال   . الدين  هي   : احلسن  وقال   . الفرائض  هي 

عكرمة: هي كل ما أمروا به وهنوا عنه .
 فاملسل���م م�������������ؤتن باملعنى الع���������ام عىل دينه ، ق��ال تعاىل :
ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ  
وئ          وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې  
عىل  ومؤتن   .  ]72  : ]األحزاب   ﴾ ۇئ  ۇئ  

ڄ   ﴿ڄ    : تعاىل  قال   ، ختون  أن  من  جوارحه 

: وقال   .  ]19 ]غافر:  ڃ﴾  ڃ   ڄ    ڄ  

﴿ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  
ىئ    ی  ی  ی  ی  ﴾  ]اإلرساء : 36[ . ومؤتن 

ۈ   ۆ   ۆ     ﴿ۇ    : تعاىل  قال   ، الناس  حقوق  عىل 
ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ  
ې  ې ﴾  ]النساء: 58[ . وقالملسو هيلع هللا ىلص : »أدِّ األمانة 
إىل من ائتمنك ، وال ختن من خانك« . ]رواه أبو داود 
يف  أمانته  يؤدِّ  مل  ومن   . األلباين[  وصححه   )3534(
الدنيا أخذت منه يوم القيامة ، يوم ال درهم وال دينار، 
القيامة حتى  يوم  أهلها  إىل  احلقوق  »لتؤّدن   : قالملسو هيلع هللا ىلص 
مسلم  ]رواه   . القرناء«  الشاة  من  اجللحاء  للشاة  يقاد 

. ])2582(
: تعاىل  قال   ، أشكاهلا  بكل  اخليانة  اهلل  حّرم  لقد 

 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ﴿
وذّم   .  ]27 ]األنفال:   ﴾ ڦ   ڦ   ڤ  
 ﴾ ھ  ھ   ہ   ہ   ہ    ﴿  : تعاىل  قال   ، اخلائنني 
 ]األنفال: 58[. وقال : ﴿ ىب  يب  جت  حت  خت   مت  ﴾
]يوسف:52[. ومدح تعاىل املؤمنني بأدائهم ألماناهتم، 
 ﴾ ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ﴿ڇ    : فق���������������������ال 

]املؤمنون : 8[ . نسأله تعاىل أن جيعلنا منهم .
إن األمانة باملعنى العام قد تكون عىل معان كثرية ، فمن 

معاين األمانة : 
الرجل  حّدث  »إذا   : النبيملسو هيلع هللا ىلص  قال   : األرسار  حفظ 
الرمذي  ]رواه  أمانة«  فهي  التفت  ثم  احلديث 
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)1959( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
  ])1089(

الناس عند اهلل منزلة يوم  وقالملسو هيلع هللا ىلص : »إن من أرّش 
القيامة الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إليه ثم ينرش 

رّسها« ]رواه مسلم )1437([ .
وي أن أحد الصاحلني كانت له زوجة تؤذيه وأراد  رمُ
أن يطلقها ، فقال له بعض الناس : ما يريبك منها ؟ 
فقال : العاقل ال ينرش رّس امرأته ، فلاّم طّلقها ، قالوا: 
وقد طلقتها ، ما الذي كان يريبك منها ؟ قال : ما يل 

والمرأة غريي ؟ نعم أهيا األخوة ، إهنا األمانة!!
ين : قالملسو هيلع هللا ىلص : »من أخذ  ومن معاين األمانة : أداء الدنّ
أموال الناس يريد أداءها أّدى اهلل عنه ، ومن أخذ 
يريد إتالفها أتلفه اهلل«.]رواه البخاري )2387([.

ذكر  أنه  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن  هريرةگ  أيب  عن 
إرسائيل  بني  بعض  سأل   ، إرسائيل  بني  من  رجالً 
بالشهداء  ائتني   : فقال   ، دينار  ألف  يسلفه  أن 
فأتني   : قال   ، شهيدًا  باهلل  كفى   : فقال  أشهدهم، 
 ، ، قال : صدقت  باهلل كفياًل  ، قال: كفى  بالكفيل 
فدفعها إليه إىل أجل مسمى ، فخرج يف البحر فقىض 
حاجته ، ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه لألجل 
الذي أجله، فلم جيد مركبًا ، فأخذ خشبة ، فنقرها، 
صاحبه،  إىل  منه  وصحيفة  دينار  ألف  فيها  فأدخل 
 : فقال  البحر  إىل  هبا  أتى  ثم   ، موضعها  ج  زجَّ ثم 
اللهم إنك تعلم أين كنت تسلفت فالنًا ألف دينار، 
فريض   ، كفياًل  باهلل  كفى   : فقلت   ، كفياًل  فسألني 
بك ، وسألني شهيدًا ، فقلت : كفى باهلل شهيدًا ، 
فريض بك ، وأين جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه 
الذي له فلم أقدر ، وإين أستودعكها ، فرمى هبا يف 
البحر حتى وجلت فيه ، ثم انرصف ، وهو يف ذلك 
يلتمس مركبًا خيرج إىل بلده ، فخرج الرجل الذي 
فإذا   ، بامله  جاء  قد  مركبًا  لعل  ينظر   ، أسلفه  كان 
باخلشبة التي فيها املال ، فأخذها ألهله حطبًا ، فلام 
نرشها ، وجد املال والصحيفة ، ثم قدم الذي كان 
، فقال : واهلل ما زلت ، فأتى باأللف دينار   أسلفه 

جاهدًا يف طلب مركب آلتيك باملك ، فام وجدت 
بعثت  : هل كنت  قال   ، فيه  أتيت  الذي  قبل  مركبًا 
إيّل بيشء ؟ قال : أخربك أين مل أجد مركبًا قبل الذي 
جئت فيه ، قال : فإن اهلل قد أّدى عنك الذي بعثت 
يف اخلشبة، فانرِصْف باأللف الدينار راشدًا . ]رواه 

البخاري )2291([ .
أبو  فهذا   : احلكم  يف  األمانة   : األمانة  معاين  ومن 
؟  تستعملني  أال  اهلل  رسول  يا   : يقول  ذرگ 
أبا ذر إنك ضعيف ، وإهنا أمانة ،  فيقولملسو هيلع هللا ىلص : »يا 
وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحّقها 

وأّدى الذي عليه فيها« . ]رواه مسلم )1825([.
وأن  اجلزئية  هذه  ذكر  عىل  نأيت  أن  اجلفاء  ملن  وإنه 
ال نذكر من رّباه اإلسالم عىل األمانة ، ومن كانت 
قدوته أخالق أعظم صاحب خلق يف تاريخ البرشية، 
املؤمنني  أمري  وهو  أال   ، حممدملسو هيلع هللا ىلص  األمني  الصادق 
عمر بن اخلطابگ الذي كان يقول : لو أن بغلة 
َل����ْم تهد هلا  لِ�����َم  يف العراق عثرت لسألك اهلل عنها 
الطريق يا عمر ؟ ويراه عثامن يف حّر الظهرية خارجًا 
يبحث عن يشء ، فيقول له : إىل أين؟ فيقول: بعري 
من مال الصدقة ندَّ ، فأنا أبحث عنه . فيقول : تعال 
 ، عنه  يبحث  غلامنك  أحد  وابعث  واملاء  الفيء  إىل 
فيقول : ارجع إىل مائك وظّلك يا عثامن ، فهل أنت 

حتمل عني ذنويب يوَم القيامة ؟
رب  هلل  واحلمد   ، أمينًا  عادالً  حاكاًم  ارزقنا  اللهم 

العاملني .
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اإلنساين،  للوجود  اآلخر  الوجَه  املرأة  تعترب 
احلياة  بناء  مرشوع  يف  األساس  والرشيك 
ّلف به آدم عليه الصالة  وإعامر األرض الذي كمُ

﴿ ٻ  پ  پ  پ    : تعاىل  قال  كام  والسالم، 
 پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾

الوجه  هي  املسلمة  واملرأة   .  ]1  : ]النساء 
احلضاري يف عامل النساء ، بتحقيقها ملعامل الفطرة، 
التي   ، سبحانه  اخلالق  عبودية  حتت  وانضوائها 
الذي  اإلهلي  للترشيع  وامتثاهلا  ألجلها،  لقت  خمُ

أنزله اهلل عزَّ وجلَّ لتستقيم عليه احلياة .
آمنت املرأة املسلمة برهّبا ، بوجوده وربوبيته هلذا 
الكون ، وأسامئه وصفاته ، وألوهيته واستحقاقه 

للعبادة ، واخلضوع له دون ما سواه .
آمنت املرأة املسلمة بنبيها أنه مبلِّغ عن رّبه العقائد 

والرشائ�����������ع .
عليه  تعرض  الذي  األكرب  امليزان  بأنه  آمنت 
فأثمر   . والسلوك  األقوال واألفعال واألخالق 
 ، وطهارًة   ، وعّفًة   ، حياًء   ، مفاعيله  التدين 
وطمأنينًة يف القلب ، وراحًة للنفس ، واستقرارًا 
قال  كام   ، والرمحة  املودة  أساس  قائاًم عىل  أرسيًا 

ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ    : تعاىل 
گ   گ   گ   گ   ک   ک  

ڳ ﴾  ]الروم : 21[ .
من  جزٍء  حكم  يف  املسلمة  املرأة  كانت  وملا 
 ، فيه  أساس  جزء  هي  بل   ، اإلسالمي  املجتمع 
فه������ي األخت الناصحة ، واألم احلنون ، واملعلمة 

الشفوقة ، كام قال الشاعر :
األم مدرسة إذا أعددهتا

أعددت شعبًا طيب األعراِق .   
العدد  حيث  من  وهي   ، حقيقية  مدرسة  فاملرأة 
نصف املجتمع بل أكثر من نصفه ، ثم هي بعد 
ذلك تريب النصف الثاين ، فهي يف حقيقة دورها 

كل املجتمع .
هذه  ولدورها   ، احلجم  هبذا  املرأة  كانت  وملا 
صالح  صالحها  عىل  يرتب  بحيث   ، األمهية 
املجتمع ، وعىل فسادها فساده ، اجتهد الشيطان 

عىل إغواء املرأة وإضالهلا ، كام قال تعاىل : ﴿ ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڦڄ   ڦ  

ڃ    چ  چ  چ    ﴾]فاطر: 6[ .
والتضليل   ، تارًة  بالتزيني  كان  الشيطان  وإغواء 
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العقدي والفكري تارًة أخرى .
األوىل املرأة  إضالله  يف  الشيطان  اجتهد   لقد 

������ حواء ������ بنفسه ، عندما زيَّن هلا ولزوجها آدم عليه 
السالم أن يأكال من الشجرة ، فأكال منها ، فبدت 
هلام سوءاهتام وطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة، 

وعىص آدم ربه فغوى .
يبارشه  مل  العرشين  القرن  يف  املرأة  إضالل  أن  إال 
م��������ن هيود   ب��������ل بأعوان��������ه  الشيط���������ان بنفسه فق��������ط ، 
ولو   ، مثياًل  العامل  هلا  يشهد  مل  غارٍة  يف   ، ملحدين 
أّن غارًة شنَّت عىل امرأٍة غري املرأة املسلمة وبنفس 
 ، املسلمة  املرأة  عىل  تشّن  التي  والرشاسة  احلجم 
تّم  لزال وجودها من قديم ، ولكن يأبى اهلل إال أن يمُ

نوره ولو كره املرشكون .
إن املرأة املسلمة اليوم ، تشّن عليها غارة رشسة ، 
يراد من هذه الغارة إهناء كياهنا ووجودها ، وإفساد 
املجتمعات اإلسالمية ، وجعلها تابعًة للغرب ، بل 

ألعوبًة بيد اليهود وأعواهنم .
أن  جيب   : صهيون  بني  بروتوكوالت  يف  جاء 
نكسب املرأة يف كل لعبٍة نلعبها ، يف أّي جمتمع جيب 

أن نكسب املرأة ، فإهنا يف أّي يوم مّدت إلينا يدها 
ربحنا القضية ���� أي قضية إفساد الشعوب ������ .

 ، الرشق  يف  مكسبنا  إن   : قدياًم  اليهود  أحد  وقال 
املسلمة  الفتاة  خلعت  إذا  إال  يتحقق  أن  يمكن  ال 
حجاهبا ، فإذا خلعت الفتاة املسلمة حجاهبا كسبنا 

القضية ، واستطعنا أن نستويل عىل الرشق .
يفعالن  وغانية  كأس   : املاسونية  قادة  أحد  وقال 

باألمة املحمدية ما ال يفعله ألف مدفع ودبابة .
يمُنظموا حرهبم ضد  واستطاع أعداء اإلسالم ، أن 
عرب  وذلك   ، سالحًا  املرأة  باستخدام  الدين  هذا 
تسويق الفكر الغريب ، وموقفه جتاه املرأة من خالل 
ترويج فكرة العوملة ������ خاصة يف جانبها االجتامعي 

والسلوكي ������ .
 ������ اهلل  إن شاء   ������ القادمة  احللقة  نعرض يف  وسوف 
املسلمة  املرأة  وجه  يف  تقف  التي  التحديات  أهم 
تلك  جتاه  اإلسالم  وموقف   ، احلديث  العرص  يف 

التحديات .
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اقراب  معلنًة  خطاها  تسارع  الزمن  عقارب  هي  ها 
حافل  درايس  عام  وانتهاء  أبنائنا  امتحانات  مواعيد 

قضاه الطالب بني اجلّد واللعب .
لألهل  النصائح  بعض  سنوجه  الصفحات  هذه  ويف 
عدة   رسائل  من  اهلل  من  بعون  مجعتها   ، واألبناء 
الطريق  إىل  ترشد  عّلها   ، شخصية  وجتارب  وكتيبات 
املرحلة وإعادة جدية وأمهية هذه  األمثل الجتياز هذه 
الفرة املصريية التي كثريًا ما تؤرّش إىل مسار مستقبلهم. 
والتغريب  التخريب  دعاة  من  املجدون  جّد  بعدما 
لتضييع معنى االمتحان يف نفوس األبناء ، وكأّن األمر 
ال يعنيهم . فراهم ذاهبون اىل قاعة االمتحانات فاقدين 
هيبة اجلو والقلق الذي كان ينتابنا يف سنوات اخلري التي 
مضت ، حمرضين لكل يشء إال الدراسة، عجبًا واهلل !! 
كأهنم ذاهبون حلضور حفلة ما أو للمشاركة بمهرجان 

ثقايف . واهلل املستعان...
كاّلً  مسؤولية  فهي  للوالدين  باخلطاب  أوالً  لنبدأ 
يرمي  أن  يصّح  فال   ، سواء  حدٍّ  عىل  واألب  األم  من 
 ، العكس  بل عىل   ، اآلخر  العبء عىل  هذا  واحد  كّل 
وأمانًا  استقرارًا  البيت  عىل  تضفي  الوالدين  فمشاركة 

حيتاجه الولد لدراسة فّعالة .  
فلهام نقول :عليكام ب��� :

1- غرس القيم األخالقية املتعلقة بتفهيم الطالب الدور 
األسايس للمدرسة .

2- اح�����������رام امل�����������درسة املتمثل�����������ة باألسات��������������ذة واإلدارة 
واملوظفني، فهي بيتنا الثاين .

3- شحذ اهلّمة وتذكريه دائاًم : أّن اهلل جعلنا خلفاء يف 
األرض ، فعلينا احلفاظ عىل هذه األمانة ، ويكون ذلك 

بالتشجيع واحلنان والكلمة الطيبة واملكافأة .
������ واملجتمع بانتظارك لتقوم  ������ )أمك وأبوك(  4- نحن  

بأمٍر ما يساعد يف بناء هنضة األمة اإلسالمية .
اهلل  إىل  والتق�����������رب  بالفرائض  القي�����������ام  عىل  احلّث   -5
بالنوافل والترضع إليه . وهتيئة األجواء لذلك بالقدوة، 
يداها  رافعة  مصالها  يف  وأمه   ، املسجد  يف  والده  يرى 

تذلاًل ورجاًء .
6- مساعدة الولد عىل الركيز بتأمني مجيع متطلباته من 
كتب وقرطاسية وختصيص مكان حمدد للدراسة بعيدًا 

عن الضوضاء وإزعاج إخوته الصغار .
7- تأمني الغذاء الصّحي واملتوازن ، وخاصة األطعمة 
الغنية بامدة احلديد ، الذي يؤدي نقصانه إىل الرسحان 

وعدم الركيز .
هبا  التحدث  وعدم   ، العائلية  املشاكل  عن  البعد   -8
هذه  يف  عنه  واإلنرنت  واجلوال  اهلاتف  وإبعاد  أمامه، 

الفرة خوفًا من التشويش عليه ملا فيها من جاذبية .
يف  وحده  الطالب  وترك  الزيارات  من  التخفيف   -9
الدراسة،  وعدم  للتلهي  مدعاة  من  ذلك  يف  ملا  البيت 
الفرة  هذه  يف  الضيوف  استقبال  عن  االعتذار  كذلك 
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وتعويضها يف املستقبل القريب .
فرة  يف  أيضًا  للوالدين  التلفاز  عن  االستغناء   -10
االمتحانات ملساعدة األبناء عىل تنظيف وتنقية الدماغ ممّا 
علق فيه من أوساخ اللهو واللعب . وإبداهلا باألحاديث 
احلميمة العائلية أثناء االسراحة وتفّقد األبناء والسؤال 
عن دراستهم مع إبداء االهتامم ولو مل يكن الوالدان مها 

اللذان يدّرسوهنم .
 !! ملصريك  مهّمة  زمنية  فرة  هي  أقول:  ولدي  إليك 
فستنال  اجتهدت  إن  الدنيا  هذه  يف  بالعمل  تذكرنا  كم 

شهادتك بيمينك وإاّل ستندم حني ال ينفع الندم.
فهاّل شّمرت عن ساعد اجلّد واستمعت ملا سأقول :

اعلم أن املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف ، والقوة 
بعرصنا احلارض تكسب باالعتقاد برضورة العلم والرفع 

عن مستنقعات اهلوى وذلك ب��� :
1- تعّلم خطوات النجاح التي من أمهها: النّية ، التوكل ، 

الدعاء ، اجلّد ، والعمل واملثابرة وترك املعايص.
 ، الصحة   : تعيشها ومنها  التي  الكثرية  النعم  إدراك   -2

الوقت ، العقل.
مع  الطيبة  والعالقة  الصاحلة  الصحبة  عىل  احلفاظ   -3

اهليئة التعليمية واإلدارية.
4- تذوق معنى النجاح وذلك بالتعرف واالطالع عىل 

سري الناجحني ومراقبة الفاشلني ومصريهم املتدين.
5-  االهتامم بالصحة اإليامنية ، الصحة اجلسدية ، الصحة 

النفسية .
6-  التفاؤل وزرع ثقتك بنفسك ألنك مسلم ، شامة بني 

الناس ، متفوق متميز.
: الدراسة  حّب  فّن  وتعّلم  املعرفة  بلذة  استشعر   -7 

﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴾ واجعل لك دفرًا خاصًا لتدوين 
قبل  املراجعة  سهولة  عىل  يعني  ممّا  مادة  لكلّ  الفوائد 

االمتحان .
عىل  حمافظًا   ، نظيفًا   ، ألغراضك  بًا  مرتِّ  ، منظَّاًم  كن   -8
الفّعالة حتى  الدراسة  ، وأّمن مجيع مستلزمات  أدواتك 

ال تضطر للخروج فيضيع من وقت الدراسة .
9-  االستفادة من أوقات الصفاء الذهني مثل بعد صالة 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  هدي  وتطبيق   ، للدراسة  واغتنامها  الفجر 
املعني عىل الركيز مثل القيلولة وأذكار الصباح واملساء، 

والورد القرآين .
10- االعتقاد اجلازم أن ما وصلت إليه من تفوق ليس 
ال  أنه  وتذّكر   ، ورعايته  اهلل  من  بعون  بل  )بشطارتك( 

حول وال قوة إال باهلل .
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إنَّ من أعظم املحفزات إىل فعل اخلريات دراسة سرية 
اإلسالم  لنرصة  أنفسهم  أوقفوا  الذين  القوم  أولئك 

ورفعوا لواء سّيد األنام عليه الصالة والسالم . 
أال وإن من أرشاف هؤالء أهل بيت النبي األبرارملسو هيلع هللا ىلص 
الذين رفع اهلل ذكرهم وأوجب الدعاء هلم يف كل صالة 
تك������رياًم هلم وتعظياًم ، ويف ذلك يقول الشافعي رمحه اهلل 

تعاىل :
يا أهل بيت رسول اهلل حّبكم

            فرض من اهلل يف القرآن أنزل���������������ه
يكفيكم من عظيم املجد أن���������ه

            من مل يصلِّ عليكم فال صالة له
وجلاللة آل بيت النبوة الكرام أحببنا أن نفرد للحديث 
أن حيرشنا  الوّهاب  اهلل  ، راجني من  الباب  عنهم هذا 
ذلك  ويّل  إنه   ، آدمملسو هيلع هللا ىلص  ولد  سّيد  زمرة  يف  وإّياهم 

والقادر عليه .
1 ������ من آل البيت ؟

جعفر  وآل  عيل  آل  هم  األكرمملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بيت  آل 
املطلب  بن عبد  احلارث  وبنو  العباس  وآل عقيل وآل 
وأزواج النبي الطاهرات صىل اهلل عليه وسلم وريض 

اهلل عنهم أمجعني .
دليل ذلك قولهملسو هيلع هللا ىلص : »إهنم مل يفارقوين يف جاهلية وال 

 : األلباين  وقال   )4137( النسائي  ]رواه   . إسالم«  
حسن صحيح[ .

أزواجه  وعىل  حممد  عىل  صلِّ  »اللهم   : وقولهملسو هيلع هللا ىلص 
وذريته« . ]رواه البخاري )3369( ومسلم )407([.

والسنة  العظيم  القرآن  يف  البيت  أهل  فضل   ������  2
املطهرة:

ژ     ڈ   ڈ   ڎ        ﴿  : ت�����������عال�����������ى  اهلل  ق��������������ال 
﴾ ک   ک    ک   ڑ   ڑ       ژ  
 ]األحزاب: 33[ . وقالملسو هيلع هللا ىلص : »أذكركم اهلل يف أهل بيتي« .

]رواه مسلم )2408([ .
نة يف آل بيت النبوة : 3 ������ عقيدة أهل السُّ

العقيدة  يف  اهلل  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
الواسطي�����������ة : )وحيب�����������ون أه�����������ل بيت رس�����������ول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
ويتوّلوهنم وحيفظون فيهم وصية رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص حيث 
 .  » بيتي  أهل  أذكركم اهلل يف   «  : يوم غدير خم  يقول 

]رواه مسلم )2408([ ( .
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اهلل تعاىل : )فمحبة 
أهل السنة آلل البيت حمبة هلل ويف اهلل ولرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص، 

وهذه املحبة هلا مقتضيات عند أهل السنة فتقتيض :
أوالً : أن يعتقد أهنم أفضل الناس نسبًا ، فأفضل هذه 
األمة نسبًا هم آل بيت رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ، فمن اجلاهلية 
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م قبيلة أو فئة أو نسب عىل نسب اآلل . َقدَّ أن تمُ
ثانيًا : أن يكرموا يف املجالس وأن يقّدموا ألهنم من آل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص .

ثالثًا : أن آل النبيملسو هيلع هللا ىلص هلم حق أن يكرموا وأن يعانوا وأن يدافع عنهم ، وأن ينرصوا  ، وأن حتفظ أعراضهم ، 
وهلم حق يف الفيء بعامة ، والصدقة ������ يعني : الزكاة املفروضة ����� حرام عليهم ( . ]رشح الواسطية للشيخ صالح 

آل الشيخ حفظه اهلل بترصف[ .
4 ������ علو قدر آل البيت عند السلف :

لو أراد العبد أن جيمع ما ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعني وأتباعهم الحتاج األمر إىل جملدات، 
ولكن نكتفي بشهادة األئمة النجباء واخللفاء الفضالء األبرار ريض اهلل عنهم ، أيب بكر وعمر وعثامن ريض 

اهلل عنهم أمجعني .
أ ������ شهادة أيب بكر الصديقگ :

بيده لقرابة أبا بك���������رگ قال لعيلگ : )وال���������ذي نفس���������ي  البخ������������اري يف صحيح���������ه )3712( أنَّ   روى 
رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أحبُّ إيلَّ أن أصل من قرابتي( . 

وروى البخاري يف صحيحه )3713( عن ابن عمر عن أيب بكرژ قال: )ارقبوا حممدًاملسو هيلع هللا ىلص يف أهل بيته( . 
وروى البخاري يف صحيحه )3542( عن عقبة بن احلارثگ قال: صىلَّ أبو بكرگ العرص ثم خرج 

يميش ، فرأى احلسن يلعب مع الصبيان فحمله عىل عاتقه وقال :
ال ش�����������بي�����������ه ب�����������ع����������������������يل            ب�����������أب�����������ي شبي�����������ه ب�����������النبي     

وعيلٌّ يضحك .
ب ������ شهادة عمر وعثامنگ :

ذكر الذهبي يف السري واحلافظ يف هتذيب التهذيب البن حجر يف ترمجة العباس : كان العباس إذا مّر بعمر أو 
عثامن ومها راكبان ، نزال حتى جياوزمها إجالالً لعّم رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص .

فنسأل اهلل الكريم أن يعيننا عىل التأيس بسري القوم ، إنه ويل ذلك والقادر عليه .
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ح������رص اإلس��������الم ع����ىل إق����ام����ة جم���ت���م���ع م���ت���ك���اف���ل مراحم 
متعاطف تسوده املحبة وتسيطر عليه املودة ويعّمه احلّب. 
وم��ن أج��ل ذل��ك أم��ر بصلة األرح��ام وح��ّذر من قطيعتها، 
وج��ع��ل��ه��ا م��ن أق��ب��ح امل��ع��ايص وأخ��ط��ره��ا ش��ؤم��ًا وأرسعها 
ع��ق��وب��ة يف ال��ع��اج��ل واآلج�����ل مل���ا ي��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن شيوع 
امل��ودة والراحم والوئام  ��رى  البغضاء واحلقد وانفصام عمُ

بني أفراد املجتمع .
وب���رغ���م ت��أك��ي��د ال���ق���رآن وال��س��ن��ة ع���ىل األم����ر ب��ص��ل��ة الرحم 
األمور  م��ن  ال��رح��م  قطيعة  أن  إال  قطيعتها  م��ن  والتحذير 
، خ��ص��وص��ًا يف هذه  املسلمني  ت��ف��ّش��ت يف جمتمعات  ال��ت��ي 
األيام التي ضعف فيها التدّين وكثر فيها اجلهل ، وطغت 
فيها املادة ، وقّل فيها التزاور والتوايص ، وتعددت مظاهر 
القطيعة ، فمن الناس من ال يعرف قرابته بصلة ، ال باملال 
وال باجلاه وال باخلمُلق ، تيض الشهور وربام األعوام وهو 
ت��ودد إليهم هبدية ، وال دف��ع عنهم  مل يقم بزيارهتم ، وال 
حاجة أو رضورة أو أذي��ة أمل��ت هبم ، بل رّب��ام أس��اء إليهم 

بالقول أو بالفعل أو هبام معًا .
والصلة تكون بإيصال ما أمكن من اخلري ودفع ما أمكن 
من الرّش بحسب الطاقة ، وتكون بزيارهتم واإلهداء إليهم 
والسؤال عنهم ، وتفقد أحواهلم ، والتصدق عىل فقريهم، 

والتلطف مع غنيهم ، واح��رام كبريهم ، واستضافتهم ، 
وحسن استقباهلم ، ومشاركتهم يف أفراحهم ومواساهتم 
يف أحزاهنم ، وسالمة الصدر نحوهم ، وأمرهم باملعروف 

وهنيهم عن املنكر ودعوهتم إىل اهلدى والصالح .
ول��ص��ل��ة ال��رح��م ف��ض��ائ��ل ك��ث��رية ، وآث����ار م��ت��ع��ددة يف الدنيا 

واآلخرة ، ومن هذه الفضائل :
1 ������ أهن���ا ث��م��رة م��ن ث��م��رات اإلي����امن ب���اهلل وال���ي���وم اآلخ���ر ، 
ق����الملسو هيلع هللا ىلص : »م����ن ك����ان ي��ؤم��ن ب����اهلل وال���ي���وم اآلخ����ر فليكرم 
ضيفه، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخ��ر فليصل رمحه« 

]رواه البخاري )6138([ .
2 ������ أهنا سبب لزيادة الرزق وطول العمر ، قالملسو هيلع هللا ىلص : »من 
ل��ه يف أث���ره ، فليصل  ل��ه يف رزق���ه ، وينسأ  أح���بنّ أن يبسط 

رمحه« ]رواه البخاري)2067( ومسلم )2557([ .
3 ������ أهنا قربة هلل تعاىل ، وطاعة له فهو الذي أمر هبا ، وحّث 

عليها ، وأثنى عىل الواصلني ، فقال :
ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ﴿

ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ ]الرعد: 21[ .
4 ������ أهنا سبب دخول اجلنة والنجاة من النار .

5 ������ أهنا جتلب صلة اهلل تعاىل للواصل .
وهناك أمور كثرية تعني عىل صلة الرحم ، منها :
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ال��وّد والسعادة والراحة والطمأنينة ، والقطيعة جتلب اهلّم  ������ العواقب املرتبة عىل الصلة أو القطيعة ، فالصلة جتلب   1
والغّم واحلرسة والندامة .

2 ������ مقابلة إساءة األرحام باإلحسان ، فعن أيب هريرةگ أن رجاًل قال : يا رسول اهلل ! إّن يل قرابة أصلهم ويقطعوين، 
وأحسن إليهم ويسيئون إيّل ، وأحلم عنهم وجيهلون عيّل . فقال له النبيملسو هيلع هللا ىلص: »لئن كنت كام قلت فكأنام تسفهم امللنّ ، وال 

يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت عىل ذلك« ]رواه مسلم )2558([ .
3 ������ قبول أعذارهم إذا اعتذروا ، والصفح ونسيان أخطائهم إن مل يعتذروا ، ومن مجيل ما يذكر يف ذلك فعل يوسف عليه 

السالم مع إخوته .
������ احل��ذر من إظهار امل��ّن عىل األق��ارب ، فقد قال اهلل تعاىل : ﴿ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى﴾   4

]البقرة : 264[ .
وقال الشاعر : 

ليس الكريم إذا أسدى بمنّان سٍن   أفسدت باملّن ما أسديَت من حمُ   
������ احلرص عىل مشاركة األرح��ام ودعوهتم يف املناسبات ، وقبول دعوهتم وإهدائهم ، وإص��الح ذات بينهم ، ومعرفة   5

أحواهلم .
الفرد واملجتمع ، نجد يف القرآن  ويف مقابل األم��ر بصلة األرح��ام والرغيب فيها ، وبيان فضائلها وآث��اره��ا الطيبة عىل 
والسنة النبوية ح��ذرًا من القطيعة ، وبيان أرضاره��ا وما يلحق القاطع من العقوبة يف الدنيا واآلخ��رة ، يقول اهلل تعاىل : 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ﴾   ﴿

]حممد : 22[ .
وقالملسو هيلع هللا ىلص : »ال يدخل اجلنة قاطع« . قال سفيان : يعني قاطع رحم . ]رواه البخاري )5984( ومسلم )2556([ .

وعن ابن عباسگ قال: )وكل رحمٍ آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها ، وعليه بقطيعة إن 
كان قطعها( ]رواه البخاري يف األدب املفرد )73( وقال األلباين : صحيح اإلسناد ، وصح رفعه[ .

تلك مجلة من عقوبات قاطع الرحم ، وه��ي كافية لزجر ك��ّل قاطع ، وداف��ع��ة لكّل مقرّص يف ح��ّق أرح��ام��ه عىل القيام بام 
يستحقونه ، ف��ات��ِق اهلل ي��ا عبد اهلل ، وِص���ْل رمح��ك ، واح���ذر م��ن قطيعتهم ، واستحرض دائ���اًم م��ا أع���ّده اهلل للواصلني من 

الثواب، وللقاطعني من العقاب ، نسأل اهلل أن جيعلنا وإياك من الواصلني لرمحهم ابتغاء وجهه .
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم .
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قبل البدء باملوضوع أريد أن نجعل شعار هذا املقال كالم 
أم سليم ريض اهلل عنها حينام قالت : ) يا رس��ول اهلل إن 
ال��ب��خ��اري )6901(  ]رواه   .  ) احل���ق  م��ن  يستحي  اهلل ال 

ومسلم )313([ .
وطلبة  املنابر  وخطباء  الدين  أه��ل  من  كثري  حياء  فبسبب 
ب��ني الشباب، وط��رق��ت ك��ث��ريًا من  ان��ت��رشت مصيبة  العلم، 
األب��واب، وتوغلت يف أعامق جّم غفري من املسلمني وال 
حول وال قوة إال باهلل، حتى أصبح نسبة الذين يامرسون 
هذه املصيبة 90 – 95 % من الشباب، وحوايل 70 - %80 

من الشابات، كام تفيده إحدى اإلحصائيات .
فهل نقف مكتويف األيدي أمام هذه املعصية املهلكة بحجة 

احلياء!!
للشباب فقط... عنوان كتب من شاب إىل كل الشباب، 
لنتكلم بكل صدق ورصاح��ة، وبدون لفٍّ أو دوران عن 

)االستمناء – العادة الرسية(.
فام هي العادة الرسية؟

هي العبث باألعضاء التناسلية بطريقة منتظمة ومستمرة 
بغية الوصول إىل النشوة اجلنسية.

ما حكم هذه العادة، وهل هلا أرضار؟

أما عن حكم هذه العادة فهي حمرمة:
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ﴿  : تع���������اىل  لقول������ه   )1
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  
 ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ﴾ 

]املؤمنون: 5 ������ 7[ .
ابتغى قضاء شهوته يف غري ما أحّل  أن��ه من  فبنّي سبحانه 

فهو معتد جائر.
2( قول رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص : » يا معرش الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغّض للبرص وأحصن للفرج، 
وم����ن مل ي��س��ت��ط��ع ف��ع��ل��ي��ه ب��ال��ص��وم ف��إن��ه ل���ه وج����اء «. ]رواه 

البخاري )5065( ومسلم )1400([ .
ف��أرش��د إىل ال��ص��وم م��ع أن فعل ال��ع��ادة ال��رسي��ة أس��ه��ل من 
فعل عبادة الصوم، فلاّم مل يرشدنا إليها النبيملسو هيلع هللا ىلص دّل ذلك 

عىل أهنا غري مرشوعة.
3( ل��ث��ب��وت أرضاره�����ا، وق����ول ال��ن��ب��يملسو هيلع هللا ىلص: » ال رضر وال 

رضار «. ]رواه ابن ماجه )2341([ .
أرضار العادة الرسية :

لو مل يكن من األرضار إال أن املستمني هتك السر الذي 
بينه وب��ني اهلل لكفى ذل��ك . ولكن ق��د ان��ض��ّم هل��ذا الرضر
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ما ييل:
1- أهنا تضعف البرص.  

2- تضعف عضو التناسل.  
3- حتدث ارختاءًا جزئيًا أو كليًا.  

4- توقف نمو األعضاء اإلحليلية واخلصيتني.  
5- تورث التهابًا منويًا يف اخلصيتني، فيصري صاحبه رسيع اإلنزال.  

6- تورث أملًا يف فقار الظهر يف الصلب الذي خيرج منه املني.  
7- تورث رعشًة يف بعض األعضاء كالرجلني.  

ومن املضار العقلية : أهنا تضعف القوة املدركة، ممّا يؤدي إىل البله، وقد تؤدي إىل اخلبل يف العقل.
ال��ذي حّث اإلس��الم عىل اإلكثار منه، ومن ذلك قوله عليه الصالة والسالم : ومن املضار الدينية: أهنا تضعف النسل 

 

» تزوجوا الودود الولود، فإين مكاثر بكم األمم «. ]رواه أبو داود )2050([ .
العالج:

بقي لنا أخي بعد ذكر هذه األرضار الدينية والبدنية أن نذكر الطرق الفعالة للتخلص من هذه العادة القبيحة، ونلخص 
الطرق بعبارة واحدة، أن يبتعد الشاب عن كل ما يثري غرائزه اجلنسية...

 فإذا كان يثريه لبس ثياب معيَّنة أو النوم بطريقة معيَّنة فليجتنبها.
وإن كان يثريه اخللوة بنفسه أو مشاهدة التلفاز أو الصور اخلليعة فال يدع املجال لنفسه بمشاهدهتا أو التفكري فيها.

وإن كان حيفز غرائزه بعض األصدقاء واألصحاب الذين يذكرون الشهوة أمامه باستمرار، فليبتعد عنهم.
عّفه اهلل،  ِعنْه، ومن يستعفف يمُ أخي: أعلم أن ترك هذه العادة صعب جدًا، وخاصًة يف هذا الزمان، ولكن من يستعن باهلل يمُ

وصّل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.
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عن ابن مسعودگ قال : سمعت رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يقول : »إن الرقى والتامئم والتولة رشك« ]أخرجه أبو داود وابن 
ماجه وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )331([ . 

ها العربمُ عىل الولد  وصف النبيملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث التامئم بأهنا رشٌك ، والتامئم ���� أو التميمة ������ أصلمُها خرزات كانت تعلِّقمُ
الع�������������رِب يعلقون اخلرز ، وحلقاِت احلديِد املستديرِة أو حلقاِت الذهِب املستديرة لدفع  لدفع العني ، ولقد كان كف��ارمُ 
ه أو يتمُّ له األمرمُ الذي أراَد ، ولقد أبطَلها  ها أنه هبا يتمُّ أمرمُ ميت تيمة العتقاِد من يعّلقمُ العنِي واحلسِد والشياطني . وسمُ
اإلسالم، فعن عقبة بن عامر اجلهنيگ أن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أقبل إليه رهط فبايع تسعًة وأمسَك عن واحد فقالوا : يا 
رسول اهلل! بايعت تسعًة وتركت هذا ؟ قال : » إنَّ عليه تيمًة «، فأدخل يده فقطعها ، فبايعهملسو هيلع هللا ىلص وقال : » من عّلق تيمة 

فقد أرشك«. ]أخرجه أمحد وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )492([.
والتامئممُ اليوم أشكاٌل خمتلفة : منها : أذكاٌر وأدعيٌة وتعويذاٌت تغّلفمُ بجلٍد أو ورق ، وتمُعّلقمُ عىل الصدر أو العضِد ، وهو 

شائع بني كثري من الناس ، أو يربطوهنا عىل بطوهنم للوقاية أو االستشفاء من األمراض الباطنة .
وهذه األذكار واألدعية إن كانت من القرآن الكريم ففي حتريمها خالف . قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل : )أما اخلط: 
وهي أوراق من القرآن جتمع وتوضع يف جلد وخياط عليها، ويلبسها الطفل عىل يده أو رقبته ففيها خالف بني العلامء. 
وظاهر احلديث: أهنا ممنوعة، وال جت��وز. ومع أنه حمدث فهو إهانة للقرآن الكريم أيضًا ألنه يدخل به احل��امم واألماكن 

القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن( . ]القول املفيد عىل كتاب التوحيد )ص: 181([ .
وقد تمُتخذ التميمة من غري القرآن كخرزات أو خيوط أو عظام أو َوَدع ���� يعني صدف ������ أو مسامري يمُكتب عليها أسامء هي 
حقيقًة أسامءمُ الشياطني واجلنِّ ، والطالسم الغري مفهومة . ومنها اخلرز األزرق املعروف . ومن الناس من يتفنن باختاذ 
التميمة ، فأحيانًا نعل صغري يعلق عىل السيارة ، أو حدوة فرس ، فتعلق عىل باب البيت ، أو عىل السيارة، وأكثر التامئم 

اآلن تعلق عىل السيارات والبيوت واملحالت ، وأحيانًا رسمة عني ، أو خيوط محر أو خرض أو رسمة يد .
ما حكم تعليق التامئم من غري القرآن ؟ إن اعتقد معلقها أهنا سبب وأهنا ليست مؤثرة فهو مرشك رشكًا أصغر ألنه جعل 
نتقل هبا إىل الرشك األكرب، حني يرجو منها جلَب  ما ليس سببًا سببًا والتفت إىل غري اهلل بقلبه ، وفْعلمُهمُ هذا ذريعٌة وخطوٌة يمُ

النعامِء أو دفَع البالِء. وإن اعتقد بأهنا هي بنفسها مؤثرة يف األمور واحلوادث فهو رشك أكرب .
 ماذا نفعل مع من يعّلق التامئم ؟ جيب مناصحة من يعّلقها وإزالتها ملن أمكن أن يزيلها وخاصة الرجل يف أهله وأرسته 
فإنه ال حيّل له السكوت عن ذلك ، ما مل يرتب عىل ذلك مفسدة أو فتنة أكرب . وقد أمر النبيملسو هيلع هللا ىلص بقطع التامئم وإزالتها 
ففي الصحيحني عن أيب بشري األنصاريگ أنه كان مع رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أسفاره والناس يف مبيتهم فأرسل 

رسولمُ اهللملسو هيلع هللا ىلص رسوالً أن ال يبقني يف رقبة بعري قالدٌة من َوَتٍر أو قالدة إال قطعت . ]صحيح أيب داود )2300([ .
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س : هل جيوز الدخول يف الصالة مع مصلٍّ واحد قد أقام الصالة وحده ؟
ج : نعم جيوز ذلك ملا ثبت عن ابن عباسگ قال : » بتُّ عند خالتي فقام النبيملسو هيلع هللا ىلص يصيل من الليل ، فقمت 
أصيل معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأيس فأقامني عن يمينه « . واألصل يف مثل هذا أنه ال فرق بني النافلة 

والفريضة . ]اللجنة الدائمة ���� فتاوى علامء البلد احلرام )704([ .
 

س : ما حكم تعليق صورة امليت يف البيت ؟
أو   ، أو ألموات  كانت ألحياء  ، سواء  البيوت  البيوت وال غري  األرواح يف  تعليق صورة ذوات  : ال جيوز  ج 
يته« رواه مسلم .  للذكرى ، لقول النبيملسو هيلع هللا ىلص لعيلگ : »ال تدع صورًة إال طمستها ، وال قربًا مرشفًا إال سونّ

]فتاوى اللجنة الدائمة )81/9([ .

أم  حرامًا  يصبح  هل   ، األكمل  الوجه  عىل  يؤّديه  وال  عمله  يف  يتساهل  الذي  املوظف  راتب  حكم  ما   : س 
حالاًل؟

ج : إن راتبه فيه شبهة ، ينبغي له أن يتقي اهلل وأن يعتني بعمله حتى ال يكون يف راتبه شبهة ، ألن الواجب عليه 
أن يؤّدي احلق الذي عليه حتى يستحّل الراتب ، فإذا كان ال يبايل ، فراتبه بعضه حرام ، فينبغي له أن حيذر ويتقي 

اهلل عزَّ وجلَّ . ]سامحة الشيخ ابن باز ������ فتاوى علامء البلد احلرام )1252([ .

س : ما احلكم إذا تزوج الرجل امرأة ومل يبِن هبا حتى مات ؟
������ املصدر  ّد ، وترث زوجها ، وتستحق مجيع صداقها. ]اللجنة الدائمة  ج : إذا كان الواقع ما ذكر فتعتّد ، وحتمُ

السابق )1361([ .

                س : الزوجة التي مل يدخل هبا زوجها إذا طّلقها قبل دخوله هبا ، هل له عّدة عليها ؟
                     ج : قال اهلل تعاىل: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ

                                  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ ﴾  ]األحزاب : 49[ فهذه اآلية رصحية يف أن من طّلقها
        زوجها قبل املسيس فليس له عليها عّدة تعتدها . ]اللجنة الدائمة ������ املصدر السابق )1449([ .
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قال اهلل تعاىل : ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴾  ]املاعون : 5-4[ .
﴿چ  چ  چ ﴾ إم��ا عن وقتها األول فيؤخرونه إىل آخ��ره دائ��امً أو غالباً . وإم��ا عن أدائ��ه��ا بأركاهنا 
ورشوطها عىل الوجه املأمور به . وإما عن اخلشوع فيها والتدبر ملعانيها . فاللفظ يشمل هذا كله ، ولكّل من 
اتصف بيشء من ذلك قسط من هذه اآلية . ومن اتصف بجميع ذلك فقد تّم نصيبه منها ، وكمل له النفاق 

العميل . ]تفسري القرآن العظيم )468/14([ .

س : هل نعبد اهلل عزَّ وجلَّ خوفًا من ناره وطمعًا يف جنته ؟ 
ج : نعم ، نعبد اهلل خ��وف��ًا م��ن ن��اره وطمعًا يف جنته . ق��ال اهلل تعاىل آم���رًا ع��ب��اده : ﴿ ۆ  ۆ  ۈ ﴾

 

 ]األعراف : 65[ . وقال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص : »أسأل اهلل اجلنة ، وأعوذ به من النار« . ]رواه ابن ماجه )3847( 
وصححه األلباين[ .

فصل يف الشجاعة ، يقال : فالن شجاٌع ، بطل ، باسل ، شديد ، ِمقدام ، جريء ، وهو ثبت اجلنان ، جريء 
الصدر ، رابط اجلأش ، صادق البأس . وهو من ذوي الشجاعة ، والبسالة ، والشّدة ، والبأس ، واإلقدام ، 

واحلامسة ، واجلرأة ، والنجدة . وأقدم عىل ذلك بثبات جنانه ، ورباطة جأشه .

أوقات تأكد استحباب السواك :
1 ������ عند الوضوء .  2 ������ عند الصالة .  3 ������ عند االنتباه من النوم .  4 ������ عند تالوة القرآن .  5 ������ عند دخول 

املنزل .  6 ������ عند تغرّي رائحة الفم .
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قال الشاطبي رمحه اهلل :
جت   يب    ىب   مب   خب    ﴿  : تعاىل  لقوله   ، قليل  الباطل  أهل  جنب  إىل  احلّق  أهل  أنَّ  اخللق  يف  اهلل  سنة 

حت  ﴾  ]يوسف: 103[ . وقوله تع����������اىل : ﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ﴾ ]سبأ : 13[ .

ين للناس بيشٍء يعلم اهلل منه غري ذلك شانه اهلل . قال سفيان بن عيينة رمحه اهلل : من تزَّ
وقال : إذا كان هناري هنار سفيه ، ولييل ليل جاهل ، فام أصنع بالعلم الذي كتبت ؟

]رشح ثالثيات مسند أمحد )41/1([ .

ينّزهون اهلل باألدلة عن صفات احلدوث  املتكلمني ، فقال : من هؤالء ؟ فقيل : قوم  مرَّ اجلنيد رمحه اهلل بقوم من 
وسامت النقص ، فقال : نفي العيب حيث يستحيل العيب عيٌب !!

]مقدمة ابن خلدون )389/1 ������ 390([ .

قال أبو سلامن الداراين رمحه اهلل : لوال الليل ملا أحببت البقاء يف الدنيا .
]سري أعالم النبالء )184/10([ .

اص لقي ابن عيينة )وهو من علامء زمانه( يف السوق ، فأنكر عليه كونه يف السوق، فأنشد ابن عيينة: ملا حجَّ سامل اخلوَّ
ينفعك علمي وال يرضرك تقصريي . خذ بعلمي وال تنظر إىل عميل     

]رشح ثالثيات مسند أمحد )42/1([ .

عن شداد بن أوسگ عن النبيملسو هيلع هللا ىلص : »سيد االستغفار أن تقول : اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ، خلقتني وأنا 
عبدك ، وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من رشِّ ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك عيلَّ ، وأبوء لك بذنبي، 
أن يميس،  قبل  يومه  ، فامت من  النهار موقنًا هبا  قاهلا من  : »ومن  قال   .» أنت  الذنوب إال  يغفر  فإنه ال   ، فاغفر يل 
فهو من أهل اجلنة ، ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا ، فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة« . ]رواه البخاري 

.])6306(
أخرجهم  حني  خلقهم  أصل  يف  عباده  عىل  اهلل  أخذه  الذي  العهد  يعني   : استطعت(  ما  ووعدك  عهدك  عىل  )وأنا 
ل������ه فأقّروا   . ﴾ ]األعراف : 172[  أنفسهم : ﴿ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  الذّر وأشهدهم عىل  أمثال  آبائهم  من أصالب 

 

يف أصل خلقهم بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية . والوعد : هو ما وعدهم تعاىل أنه من مات ال يرشك منهم باهلل شيئ��ًا 
وأّدى ما افرض اهلل عليه أن يدخله اجلنة .

)ما استطعت( : فال أحد يقدر عىل اإلتيان بجميع ما هلل ، وال الوفاء بجميع الطاعات والشكر عىل النعم ، إذ نعمه 
تعاىل كثرية وال حياط هبا .

( : أي : أعرف هبا من قوهلم باء بحّقه أي : أقرَّ به . )أبوء لك بنعمتك عيلَّ
)وأبوء بذنبي( : أي : أعرف به .




